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Disp6e sabre  a estrutura  administrativa  da  Camara  Municipal
de Jacarei e da outras providencias.

A   CAMARA   MUNICIPAL   DE   JACAREi   APROVA   E   a   SEu

PRESIDENTE,    VEREADOR    PAUL0    FERREIRA   DA   SILVA,

PROMULGA A sEGuiNTE REsOLueAO:

CApjTULO I

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

SECAO I

DISPOSICOES GERAIS

Art.1°         A estrutura  administrativa  da  camara  Municipal  de

Jacarei fica reorganizada de conformidade com o disposto na presente  Resolugao.

Art.2°        A    estrutura    administrativa     basica    da    Camara

Municipal de Jacarei 6 composta pelos seguintes 6rgaos:

I.          Mesa  Diretora;

11.         Gabinete da  presidencia;

Ill.      Gabinetes devereador;

lv.      Secretaria de Administragao;

V.       Secretaria de Assuntos Juridicos;

Vl.      Secretaria de comunicagao;

Vll.     Secretaria  Legislativa;

Vlll.    Setor de proposituras;

lx.      Controladoria  lnterna e ouvidoria.

§ 1°   As Secretarias de Administracao, de Assuntos Juridicos,

de     Comunicagao     e     Legislativa     constituem     6rgaos     que     terao     por     responsaveis

administrativos,   respectivamente,   o  Secretario-Diretor  Administrativo,   o  Secretario-Diretor

Juridico,     o    Secretario-Diretor    de     Comunicagao     e    o     Secretarjo-Diretor    Legislativo,
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subordinados diretamente ao  Presidente da Camara  Municipal de Jacarel' e com atribuic6es

diretivas  e  outras  constantes  em  quadro  descritivo  pr6prio,  cabendo-lhes  a  supervisao  e  a

coordenagao  dos  setores  e  cargos,   na  conformidade  do  organograma   integrante  desta

Resolueao.

§ 2°   Aos Diretores,  Gerentes e Chefes cumprira a supervisao
e   a   coordenagao   diretas   dos   setores   a   que   estiverem   vinculados,   reportando-se   ao

respectivo Secretario-Diretor nas quest6es administrativas.

§ 3°   0   Setor  de   Proposituras   constitui   6rgao   especial   de

assessoramento  direto  a  Mesa  Diretora  do  Legislativo,  sendo  responsavel  o  ocupante  do

cargo  de  Secretario  Legislativo  Ill,  que  respondefa,  administrativamente,  ao  Presidente  da

Camara, devendo ainda auxiliar os Vereadores  no que tange a elaboragao,  a alteragao e ao

tramite   de   proposituras   legislativas,   que   serao   encaminhadas   a   Secretaria   Legislativa

quando estejam em condie6es de irem ao  Plenario, supervisionar as atividades de ocupante

do    cargo    de    Secretaria   Administrativa    e    a    atividade    de   Assessor   das    Comiss6es

Permanentes,    bern   como    responsabmzar-se    pela    conservaeao   e   disponibilizaeao   da

legislaeao municipal.

§4°   A   Controladoria    lnterna   e    Ouvidoria    constitui    6rgao

aut6nomo   na   estrutura   administrativa   do   Legislativo,   nao  tendo   subordinacao  direta   na

execucao  de  suas  atribuig6es,  tendo  por  responsavel  o  Controlador  lnterno  e  Ouvidor,  ao

qual   compreende   o   conjunto   de   atividades   relacionadas   com   o   acompanhamento   e

avaliaeao   das   ag6es   do   Poder   Legislativo   Municipal,   da   gestao   desempenhada   pelos

membros  da  Mesa  e  dos  atos  dos  responsaveis  pela  aplicagao  dos  recursos  alocados  por

meio  do  repasse  constitucional,  com  atuaeao  pr6via,  concomitante  e  posterior  aos  atos

administrativos.

§     5°         0     Controlador     lnterno    e     Ouvidor     respondera

administrativamente  ao  Secretario-Diretor  Administrativo  no  que  se  refere  ao  cumprimento

das disposi¢6es estatutarias e funcionais, podendo ainda ser alvo de apuragao de dentlncias

e/ou  de  irregularidades  cometidas,  sendo  que,  neste  caso,  as  penalidades  serao  aplicadas

na forma do Estatuto dos Servidores Pdblicos do Municrpio de Jacarei.

§ 6°   Durante  o  periodo  de estagio  probat6rio  o  ocupante  do

cargo de  Controlador  lnterno e Ouvidor sera  avaliado  conjuntamente  pelo Secrefario-Diretor

Praca dos Tres Poderes,  74 -Centro -Jacarei / SP -CEP:  12327-901  -Tel.:  (12) 3955-2200 -www.jacarei.sp.leg.br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREj'+`SP,I
PALAC[O DA L[BERDADE                        ,i       t+

-i          -ill
Mii

##aei¥F-leD;8Pde 8chro a cerfura edmnndtwa da camam Muniapal qt=:::=i=

Administrativo  e pelo  Secretario-Diretor Juridico da  Camara  Municipal,  ouvida  a  Presidencia

do  Legislativo.

Art.3°         0   Quadro   da   Camara   Municipal   de   Jacarei   e

constituido de  cargos efetivos,  efetivos  de  confianea  e  em  comissao,  regidos  pelo  Estatuto

dos Servidores Pdblicos do Municipio de Jacarei.

§1°    Ao    padfao    de    vencimento   de    cada    cargo   efetivo

correspondefa  uma  refefencia  numerica  e  ao  padrao  de  vencimento  de  cada  cargo  efetivo

de   confianga   e   em   comissao   correspondera   urn  simbolo,   conforme   fixado   em   tabelas

constantes desta Resolugao.

§ 2°    Os   requisitos   para   provimento  e  as   correspondentes

atribuig6es  dos cargos efetivos,  efetivos de confianga e  em  comissao da  Camara  Municipal

de Jacarei sao os fixados nos Anexo I,  parte integrante da presente Resolugao.

§ 3°    Nos  termos  do  inciso  V  do  artigo  37  da   Constituigao

Federal,  fica  estabelecido  que,  no  minimo,  07%  (sete  por cento)  dos  cargos  em  comissao

preenchidos  por  livre  nomeaeao  e  exoneragao  na  Camara  Municipal  de  Jacarei,  os  quais

obrigatoriamente    devem    ser    caracterizados    por    atribui?6es    de    diregao,    chefia    e

assessoramento, serao ocupados por servidores efetivos do Legislativo.

SECAO  11

DOS CARGOS EFETIVOS

Art. 4°         Os  cargos efetivos,  na  conformidade  constitucional

e  da   legislagao  vigente,   serao  preenchidos   mediante  a   pfevia  aprovagao  em   concurso

pdblico de provas ou de provas e titulos,  avaliagao psicol6gica que comprove aptidao para o

exercicio das atribuig6es do respectivo cargo e avaliaeao pratica, nos casos especificados.

§  10    Os  cargos efetivos da  Camara  Municipal de Jacarei,  de

acordo com  sua  natureza,  serao  isolados  ou  organizados  em  carreira,  confome  legislaeao

especifica.
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§ 2°    Para  a  progressao  nos  cargos  de  carreira,  o  servidor
devera ser submetido a avalfag6es peri6dicas de desempenho,  nos termos de inciso 111  do §

1° do art. 41  da Constituieao Federal, a serem  regulamentadas.

§ 3°    As   avaliae6es   peri6dicas   de   desempenho   ocorrerao
semestralmente,  independentemente  das  avalfag6es  de  desempenho  relativas  ao  estagto

probetcho.

Art. 5°         Os    cargos    efetivos    da    Camara    Municipal    de

Jacarei,  com  as  respectlvas  lotac6es,  referencias e padr6es basicos de vencimento,  sao os

constantes da seguinte tabela:

ITEM CARGO LOTACAO REFERENCIA VENCIMENTO (RS)

1 Agente de Compras e Maniiteneao 02 05 2.833,52

2 Analisfa de Comunica9ao 04 09 4.174,54

3 Analista de Estatisticas 01 11 5.429,21

4 Analista de Licitae6es e Contratos 01 11 5.429,21

5 Anallsta de  Midias Sociais 01 09 4.174,54

6 Analisfa de Pessoal e Treinamento 01 05 2.833,52

7 Analista de Suporte de Tecnologia da lnformagao 01 07 3.324,92

8 Analista de Tecnologia da lnformagao 01 12 5.661,78

9 Assessor de Pessoal 01 11 5.429,21

10 Assistente de Diregao 01 04 2.700,00

11 Assistente de Finangas 01 08 3.666,71

12 Assistente de Telecomunicag5es 01 05 2.833,52

13 Assistente Juridjco 01 08 3.666,71

14 Consultor Jurldico-Legislativo 04 13 6.4J7,Sri
15 Contador 01 12 5.661,78

16 Controlador lnterno e Ouvidor 01 13 6.477,67

17 Coordenador de Equipe 01 04 2.700,00

18 Coordenador de Finangas 01 12 5.661,78

19 Diretor de Recursos Humanos 01 13 6.477,67

20 Editor Cinegrafista 01 06 3.070,06

21 Gerente de Licitag6es e Contratos 01 12 5.661,78

22 Gerente de Operae6es 01 12 5.661,78

23 Gerente de Programa9ao 01 12 5.661,78

24 Jornalista 01 08 3.666,71

25 Motorista de Gabinete 04 05 2.833,52

26 Oficial de Atividades do Legislativo 09 03 2.209,50

27 Operador de Maquina 01 04 2,700,00
28 Recepcionista 03 04 2.700,00
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29 Secreta ria Ad in i n istrativa 01 10 4.758,74
30 Secretario Legislativo 06 10 4.758,74
31 Secrefario  Legislativo  11 01 17 12.144,67

32 Secrefario  Legislatlvo  111 01 18 15.600,75

33 Tecnico de Contabilidade 01 08 3.666,71

§   1°  A   verba   honoraria   e   de   sucumbencia   recebidas   em

decorfencia  de  ag6es judiciais  e  medidas  extrajudiciajs  que  envolvem  a  Camara  Municipal

de  Jacarei   serao   rateadas   igualitariamente   entre   os   ocupantes   do  cargo  de  Consultor

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

previsto no inciso Xl, do artigo 37 da Constituieao Federal.

§  2°  Ficam  incorporados  ao  cargo  de  Oficial  de Atividades  do

Legislativo  os  seguintes  cargos  pulblicos,  constantes  na  Lei  5.930/2015,  de  13  de  abril  de

2015:

I -Agente de Seguran?a;

11 -Assistente de  Servigos  Municipais;

Ill -Auxiliar de Servi?os de Almoxarifado e Copa.

§  30    Ficam  incorporados  ao  cargo  de  Secretario  Legislativo

os seguintes cargos pt]blicos,  constantes na  Lei n° 5.930/2015, de  13 de abril de 2015:

I -Assistente Tecnico Legislativo;

11 -Redator de Alas;

Art.6°           Fica    garantida,     nos     termos    da     Constituigao

Federal,   a   irredutibilidade   de   vencimento   para   os   servidores   aprovados   em   concursos

ptlblicos  realizados  pela  Camara  Municipal  de  Jacarei  ate  a  data  da  publicagao  da  Lei  n°

5.930, de 13 de abril de 2015,  nos cargos efetivos de Assessor de Pessoal, de Assistente de

Telecomunicae6es,  de  Jornalista,  de  Motorista  de  Gabinete,  de  Secretaria  Administrativa  e

de  Tecnico  de  Contabilidade,  cujas  atuais  refefencias  e  padr6es  basicos  de  vencimento ja

integram a tabela constante do artigo 5° desta Resolueao.

Art.  7°      Fjca assegurado,  no ambito da camara Municipalde

Jacarei,   tratamento  ison6mico  de  vencimentos   para  os  cargos  efetivos  com   atribuig6es

iguais.
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SEeAO  Ill

DOS CARGOS  EFETIVOS DE CONFIANCA

Art.8°        Os    cargos    efetivos    de    confianpe    da    Camara

Municipal   de   Jacarei,   com   as   respectivas   lotag6es,   simbolos   e   padr6es   basicos   de

vencimento, sao os constantes da seguinte tabela:

ITEM CARGO LOTACAO SiMBOLO VENCIMENTO(RS)

33 Assessor de Trejnamento e Capacitaoao 01 ECA 3.666,71

34 Chefe de Cerimonial 01 ECB 4.174,54

35 Chefe de Departamento de Compras e
01 ECB 4.174,54Manuten¢ao

36 Chefe de Departamento de Transportes 01 ECB 4.174,54

37 Coordenador da Escola do Legislativo 01 ECB 4.174,54

38 Secretario-Diretor Administrativo 01 ECC 9.780,84

39 Secretario-Diretor de Comunicagao 01 ECG 9.780,84

40 Secretario-Diretor J uridico 01 ECC 9.780,84

41 Secretario-Diretor Legislativo 01 ECC 9.780,84

§ 1°    Os   cargos   efetivos   de   confianga   correspondem   ao

definido    no    inciso    V    do    artigo    37    da    Constituieao    Federal    e    serao    preenchidos

exclusivamente  por  servidores  efetivos  da  Camara  Municipal,  nomeados  pelo  Presidente,

observados os requisitos estabelecidos nesta Resolugao.

§2°    As    atribui96es    dos    cargos    efetivos    de    confianea

podefao  ser  exercidas  de  forma  cumulada  com  as  atribuie6es  dos  respectivos  cargos  de

origem dos ocupantes.

SECAO  IV

DOS CARGOS  EM  COMISSAO
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Art. 9°        Os  cargos  em  comissao  da  Camara  Municipal  de

Jacarei,  com  as  respectivas  lotae6es,  simbolos  e  padr6es  basicos  de  vencimento,  sao  os

constantes da seguinte tabela:

ITEM CARGO LOTAeAO sfroBOLO VENCIMENTO (RS)

42 Assessor Politico 26 CCA 3.580,00

43 Chefe de Gabinete da Presidencia 01 CCB 7.573,50

44 Chefe de Gabinete Parlamentar 13 CCB 7.573,50

Paragrafotlnico.   Os      cargos      de      Chefe      de      Gabinete

Parlamentar  e  de  Assessor  Politico,   por  caracterizarem  fungao   politica  de   chefia  e  de

assessoramento direto ao Vereador,  serao preenchidos  mediante  indicagao escrita  de cada

parlamentar,   para  o   respectivo   Gabinete,   respeitados   os   requisitos  estabelecidos   nesta

Resolueao, com nomeagao por Portaria do Presidente.

CApiTULO  11

GRATiFicAeAO POR DESEMPENHO DE ATiviDADE

Art.10        Sera  devido  o  pagamento  mensal  de  Gratificagao

por  Desempenho  de  Atividade  -  GDA,  na  conformidade  da  tabela  abaixo,  aos  servidores

que venham a desempenhar as seguintes atividades:

QUADRO DE ATIVIDADES QUANTIDADE CATEGORIA VALOR (RS)
Assessor das Comiss6es Permanentes 01 GDA 02 929,37
Comissao de Avaliagao de

03 GDA 01 636,31Desempenho e para Processo
Administrativo
Comissao de Cerimonial 04 GDA 01 636,31
Comissao de Licita¢6es 03 GDA 01 636,31
Controlador Patrimonial 02 GDA 01 636,31
Equipe de Apoio do Pregao 02 GDA 01 636,31
Fiscal de Controle lnterno e Ouvidoria 03 GDA 02 929,37
Pregoeiro 01 GDA 02 929,37
Promotor de Acesso a lnformacao 01 GDA 02 929,37
Promotor da Preservagao do Patrim6nio

01 GDA 02 929,37
Hist6rico  Legislativo
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§ 1°        A atividade  de  Assessor das  comiss6es  permanentes,

subordjnada  ao  Setor de  Proposituras,  em  linhas  gerais,  consistifa  em  secretariar  os  trabalhos

das   Comiss6es   Permanentes   da   Camara   Municipal   de   Jacarei   e   outras,   fornecendo-lhes

orientag6es  e  elementos  que  colaborem  para  a  discussao  das  proposi96es  em  analise;   dar

suporte   na   elaboracao   de   respectivas   ata§,   pareceres   e   oficios;    manter   as   Comjss6es

Permanentes    informadas    de    materias    a    serem    discutldas    nas    reuni6es;    providenctar

encaminhamentos  diversos;  manter  atualizados  e  disponl.bilizar  periodicamente  as  Comiss6es

Permanentes os dados relativos a tramitaeao dos processos legislativos.

§  2°     A   Comissao  de   Controle   lnterno   do   Legislativo   e   a

respectiva  Gratificaeao  por  Desempenho  de  Atividade  -  GDA  para  o  Fiscal  de  Controle

lnterno e Ouvidoria instituidas,  respectivamente,  pelas Resolug6es da  Camara  Municipal  n°s

696/2014,  de   11/12/2014.  e  708/2016,  de   10/03/2016,  alterada  pela  de  n°  724/2018,   de

12/04/2018, ficam mantidas ate 90 (noventa) dias ap6s o inicio de exercicio do ocupante do

cargo  de  Controlador  lnterno  e  Ouvidor  criado  por  esta  Resolugao,  sendo  extintas  ap6s  o

decurso desse prazo.

§ 30   Durante o  periodo estabelecido  no pafagrafo anterior,  a

Comissao  de  Controle  lntemo do  Legislativo  exercera  suas  atribuie6es  concomitantemente

com    as    do    Controlador    lnterno    e    Ouvidor,    inclusive    djsponibilizando-lhe    todos    os

procedimentos,  relat6rios  e  processos  em  andamento,  respondendo  ainda  solidariamente

par todos os atos praticados nesse periodo.

§ 4°  Ap6s o decurso do prazo de 90 (noventa) dias constante

do  §   3°  deste  artigo,   para   periodos  de  afastamento   superiores   a   15   (quinze)   dias  de

exercicio   do   ocupante   do   cargo   de   Controlador   lnterno   e   Ouvidor,   a   Presidencia   do

Legislativo    nomeafa     para    o    desempenho    de    suas     respectivas    atribuig6es,     pelo

correspondente   periodo,   uma  Comissao   Especial  de   Controladoria   lnterna  e  Ouvidoria,

composta de 3 (ties) integrantes, coma segue:

I - Requisitos:  Servidores estaveis.  Possuir formaeao superior,

preferencialmente em Direito, Administragao,  Economia ou Ciencias Contabeis;

11 -Subordinagao: 6rgao independente`
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Ill    -    Remuneragao:    durante    o    periodo    de   atuagao,    os

integrantes da Comissao receberao Gratificagao por Desempenho de Atjvidade categoria 02

(GDA 02),  com valor estipulado neste artigo.

§    5°   A    Comissao    Especial    de    Controladoria    lnterna    e

Ouvidoria  nomeada  na  forma  deste  artigo  somente  atuara,   respondendo  por  seus  atos,

durante a periodo de afastamento do titular do cargo de Controlador lnterno e Ouvidor.

§ 6°   Por meio  de  Resolugao,  a  Camara  Municipal promovera

as adequag6es necessarias ao seu Sistema de Controle lnterno jnstituido pela Resolu9ao n°

696/2014,  de  11/12/2014.

Art.11         Fica  facultado  o  desenvolvimento  de  atividade  do

quadro constante do artigo anterior sob a forma de voluntariado,  hip6tese em que  nao sera

devido  ao  servidor o  pagamento  da  correspondente  GDA,  sendo  seu  trabalho  considerado

prestaeao de relevante servigo

Art.12.       As     atividades     remuneradas     por     GDA     serao

desempenhadas  por  servidores  efetivos  que  detenham  o  necessario  conhecimento  para

tanto, sendo nomeados por Portaria do Presidente.

Art.13.      As     atividades     remuneradas     por     GDA     terao

regulamentagao    especifica,    na    qual    serao    definidos    os    respectivos    requisitos    para

nomeagao e atribuig6es.

Art.14.       As   atribuig6es   das   atividades    remuneradas   por

GDA  serao  exercidas   cumulativamente  com  aquelas  do  cargo   que   o   nomeado   para  o

desempenho ocupa.

Art.15.       Os  valores  correspondentes  a  cada  categoria  de

Gratificagao  por  Desempenho  de  Atividade  serao  corrigidos  nas  mesmas  datas  e  indices

utilizados para a correeao anual dos vencimentos dos servidores ptiblicos.
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Art.16.       Em      nenhuma      hipdtese      a      Gratificagao      por

Desempenho  de Atividade - GDA se  incorporara  aos  vencimentos  do  servidor e  sobre  ela

nao incidirao descontos previdenciarios.

CAPITULO  Ill

DA ORGANIZAQAO FUNCIONAL

SECAO  I

DO ORGANOGRAMA E RESPONSABILIDADES

Art.17.       0  organograma  do  Quadro  da  Camara   Municipal

de      Jacarei      e      o      constante      do      Anexo      11,      parte      integrante      da      presente

Resolueao.

Art.18         0s ocupantes do cargo de oficial de Atividades do

Legislativo  ficam  subordinados  diretamente  ao  Secretario-Diretor  Administrativo  e  poderao

ser   distribuidos   e/ou    redistribuidos    nos    setores    do    Legislativo   em    que   se   fizerem

necessarios,   inclusive   para   a   execugao   de   servigos   temporarios   e   correlatos   as   suas

atribuig6es.

§  10     0   Secrefario-Diretor   Administrativo,   por   ato   pr6prio,

designafa  os  ocupantes  do  cargo  de  Oficial  de Atividades  do  Legislativo  que,  na  execugao

de  suas atribuig6es,  poderao  responder ao  Coordenador de  Equipe,  bern  como a  chefias e

diretorias especfficas.

§ 2°    A  carga   horaria   semanal   para   o   cargo  de   Oficial   de

Atividades do  Legislativo  sera  de 40  (quarenta)  horas,  podendo  ser estabelecida,  a  crit6rio

do Legislativo, jornada de trabalho diferenciada para cada urn de seus ocupantes.

§3°    Poderao   integrar   a   jornada   de   40   horas   semanais

estabelecida  no  paragrafo  anterior os  servieos  realizados  aos  sabados,  domingos,  feriados

ou   no   periodo   noturno,   fazendo-se   previamente   ou   nos   dias   subsequentes   a   devida

adequaeao das horas de trabalho.
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Art.19.       Cumprifa       ao      Vereador      a       responsabilidade

administrativa dos servidores que indicar para seu Gabjnete e especialmente:

I.      Determinar  os  servigos  que  seus  comissionados  devem

executar;

11.     Fixar    e     controlar    o     horario     de     trabalho     de     seus

comissionados;

Ill.   Autorizar  as  saidas  durante  o  expediente  de  trabalho  e

decidir sabre eventuais faltas abonadas, justificadas ou  injustificadas;

lv.   Quando     for     o     caso,     comunicar     por     escrito     ao

Departamento de Pessoal, ate a dia 20 de cada mss, os descontos que devem  incidir sobre

a   remunera?ao   de   seus   comissionados   em   decorrencia   de   faltas   e   outras   situag6es

legalmente aplicaveis;

V.    Fixar,  na forma  prevista em  lei,  o gozo de ferias  de seus

comissionados, sem permitir act]mulo de periodos.

§ 10    A exoneraeao  imotivada  dos  servidores  comissionados

indicados pelo Vereador dependera da expressa aquiescencia do parlamentar.

§ 2°    A  exoneraeao  ou  demissao  mediante  motivo  disciplinar

estara   sujeita   as   formalidades   previstas   na   legislagao   pertinente,   em   especial   na   Lei

Complementar n°  13/1993  -Estatuto dos Servidores  Pdblicos  do Municipio de  Jacarei e em

seus decretos regulamentadores.

§ 3°    Os servidores ocupantes  dos cargos comissionados de
Assessor   Politico,   de   Chefe   de   Gabinete   Parlamentar   e   de   Chefe   de   Gabinete   da

Presidencia  responderao  administrativamente  a  Presidencia  e  a  Secretaria  Administrativa

com referencia as normas comuns a todos os servidores.

Art.20.       0   servidor  ocupante   de   cargo  em   comissao   de

Chefe de  Gabinete da  Presidencia  a  ela esta  diretamente  subordinado  e os ocupantes  dos

cargos efetivos de confianga responderao a Presidencia e a respectiva chefia imediata.

Art.21.        Cumprira    ao    Presidente,    quando    for    o    caso,

comunicar  ao   Departamento   de   Pessoal,   por   escrito,   ate   o   dia   20   de   cada   mss,   os

descontos que devam  incidir sobre a  remuneragao dos servidores ocupantes de cargos em
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comissao diretamente vinculados  a  Presidencia  e  dos  secretarios-diretores  em  decorrencia

de faltas e outras situa?6es legalmente aplicaveis.

Art.22.       Ausencias      sem      remuneragao      para      servidor

comissionado  poderao  ser  concedidas,  por meio  de  portaria  da  Presidencia  do  Legislativo,

mediante solicitagao do vereador a que o servidor estiver subordinado.

SECAO  11

DAs suBSTiTuieoEs

Art.23.       Em   consonancia   com   a    Lei   Complementar   n.0

13/1993  -Estatuto  dos  Servidores  Ptlblicos  do  Municipio  de  Jacarei,  ficam  autorizadas  no

ambito    da    Camara    Municipal    de    Jacarei    substituig6es    para    cargos    de    Direeao,

Assessoramento,   Chefia   e   equiparados,    com   actlmulo   de   fune6es,    par   ocasiao   dos

impedimentos legais e temporarios de seus titulares.

Art.24.       As      substituie6es      ora      autorjzadas      dar-se-ao

automaticamente e obedecerao ao fixado na seguinte tabela:

CARGO SuBSTITUTO: o ocupante do cargo de

Diretor de Recursos Humanos
Assessor de Pessoal ou de Analista de
Pessoal e Treinamento

Gerente de Licjtac6es e Contratos Analista de Licitac6es e Contratos
Chefe de Departamento de Compras e Agente de Compras e ManutengaoManuten¢ao
Chefe de Cerimonial Analista de Comunicacao

Coordenador da  Escola do Legislativo
Assessor de Treinamento e
Capacitacao

Coordenador de Financas Assistente de Financas
Contador T6cnico de Contabilidade

§ 1°    Na  hip6tese  de  mais  de  urn  servidor  se  enquadrar  no

disposto  neste  artigo,  pela  ordem,  sera  substituto  aquele  que  contar  com  mais  tempo  de

servieo na Camara Municipal de Jacarei.
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§ 2°    Nos  casos  nfo   previstos   neste  artigo,   a   substituieao

cLevera ser determinada par ato da Presidencia.

Art.25.       Nos    casos    das    substituig6es    ora    autorizadas,

aplicar-se-a o disposto nos artigos 59 a 63 da  Lei Complementar n.a 13/1993 -Estatuto dos

Servidores Pilblicos do Municfpio de Jacarei.

Art.26.       No     impedimento     do     ocupante     do     cargo     de

Coordenador de  Finaneas,  os cheques  a serem  emitidos  por esta  Casa  Legislativa deverao

ser assinados pelo Presidente em conjunto com o Secretario-Diretor Administrativo.

CApiTULO  IV

DA cOMPENSAeAO DE HORAs

Art. 27.      As   horas  de  trabalho   que   excederem   a  jornada

normal do servidor podefao,  por sua  solicitagao,  ser concedidas em descanso,  observando-

se a f6rmula de calculo do art.190 da Lei Complementar n° 13/93 -Estatuto dos Servidores

Pdblicos do  Municipio de Jacarei.

CApiTULO V

DISPosl?OES TRANSIT6RIAS

Art. 28.       Excepcionalmente,  no  prazo  de  6  (seis)  meses  a

contar da  publicagao desta  Resolueao,  poderao  ocorrer nomea?6es e designac6es  para  os

cargos  efetivos  de  confianga  com  a  apresentagao,  ate  o  final  do  prazo  ora  estipulado,  de

matrjcula em curso que assegure a graduagao necessaria para os respectivos cargos.

§  1°    As designae6es obedecefao ao disposto  nos artigos 23

e 24 desta Resolueao, no que couber.

§ 2°    Os servidores nomeados ou designados na condieao do

caput deste artigo terao de comprovar, semestralmente, a frequencia no referido curso.
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Art. 29       0s  atuais  ocupantes  de  cargos  em  comissao  de

Assessor Politico e de  Chefes de  Gabinete que nao  preencham  os requisitos de graduagao

necessaria  para  os  respectivos cargos,  terao o  prazo de 6  (seis)  meses  para  comprovarem

matricula em curso que assegure tal graduagao.

Paragrafo t]nico    Os  servidores  nomeados  ou  designados  na

condigao   do   caput  deste   artigo   terao   de   comprovar,   semestralmente,   a   frequencia   no

referido curso.

CApiTULO VI

DISPOSICOES  FINAIS

Art.  30.       Fica  proibido  ao  ocupante  do  cargo  de  controlador

lntemo  e  Ouvidor  o  exercicio  de  cargo  ou  fungao  em  comissao,  a  qualquer  titulo,  e  de

atividade remunerada por gratificagao de desempenho.

Art.  31.       Ficam    extintos    da    estrutura    administrativa    da

Camara  Municipal  de  Jacarei  os  cargos  que  nao  constarem  expressamente  da  presente

Resolueao, resguardados os direitos de seus ocupantes.

Art. 32.        Fica assegurada, aos atuais ocupantes dos cargos

extintos  e  que  eventualmente  sejam  reconduzidos  aos  cargos  de  mesma  referencia  ou  de

referencia  superior  criados  nesta  Resolugao,  a  contagem  continua  de  prazos  para  fins  da

aplicaeao  dos  efeitos  estabelecidos  no  Estatuto  dos  Servidores  Ptiblicos  do  Municipio  de

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

Art. 33.       Formalmente    declaradas    as    vacancias,     serao

extintos  da  estrutura  administrativa  da  Camara  Municipal  de  Jacarei  os  cargos  efetivos  de

Analista  de  Estatistica,  de  Secretario  Legislativo  11,  de  Secretario  Legislativo  Ill,  bern  como

uma  lotagao do cargo de Consultor Juridico-Legislativo e quatro  lotag6es do cargo de Oficial

de Atividades do Legislativo.
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Art.  34.       E atribui?ao inerente a todos os cargos da estrutura

administrativa  da  Camara  Municipal  de  Jacarei  o  comparecimento  as  sess6es  legislativas,

desde que o servidor seja solicitado pela autoridade a qual esta subordinado.

Art.35.       Nos    casos    em    que    houver    modificaeao    nos

requisites  para  provimento  dos  cargos  efetivos,  fica  resguardado  a  direito  adquirido  dos

atuais  ocupantes e  a  Camara fomentara  o  desenvolvimento  profissional  desses servidores,

quando possivel.

Art. 36.      Para   os   servidores   cujos   cargos   estao   sendo

incorporados  pelo  §  1°  do  artigo  5°  desta  Resolu?ao,  sera  mantido  o  nivel  de  escolaridade

exigido quando do ingresso do respectivo ocupante no servieo ptlblico,

Art. 37        Para  todas  as  nomeag6es  em  cargos  da  estrutura

administrativa da Camara, com exigencia em  nivel superior, deverao ser apresentados,  para

a  respectiva  nomeagao,  diplomas  emitidos  por  instituie6es  de  ensino  credenciadas  pelo

MEC   -   Minist6rio   da   Educagao,   com   os   cursos   necessarios   tamb6m   reconhecidos   e

autorizados pelo 6rgao.

Art. 38.      As despesas decorrentes da execueao da  presente

Resolugao    correrao    a    conta    do    ongamento    vigente,    especificamente    da    dotagao

01.01.01.01.031.0001.2004.3190.11,  suplementas se  necessario.

Art.  39.       Fica   estabelecido   o   sjstema   de   teletrabalho   na

Camara Municipal,  a ser regulamentado por Ato da Mesa Diretora e a ser aplicado,  mediante

autorizaeao   do   Presidente,   somente   para   os   setores   em   que   houver   a   viabilidade   de

implantagao.

Art.40        0s     percentuais     de     eventuais     reajustes     de

vencimentos  concedidos  atraves  de  lei  especifica  aos  servidores  ativos  e  inativos  e  aos

pensionjstas  da  Camara  Municipal  de  Jacarei,  a  partir  de  1°  de janeiro  de  2022,  inclusive,
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sserao  automaticamente  acrescidce  ds  tabelas  de  refefencias  e  simbolos  constantes  desta

Resolugao.

Art. 41.       Esta   Resolugao  entra  em  vigor  a  partir  de   1°  de

Art. 42        Revogam-se as disposig6es em contfario.

Camara Municipal de

D SASAKl

janeiro de 2022.

`''|osecretario
ROGERlo TIMOTEO

2o Secretario

Autoria:   Vereadores   Paulo   Ferreira  da   Silva,   Edgard   Sasaki  e   Rog6rio  Tim6teo   (Mesa
Djretora do Legislativo).
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ANEXO I

Requisitos e Atribuig6es Gerais

Do Quadro da Camara Municipal de Jacarei

1.      AGENTE  DE COMPRAS  E  MANUTENCAO (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Ensino  Medie  completo  ou  equivalents.  Aprovaeao  em  concurso  publico  de  provas,  com

provas  de  Lingua  Portuguesa,  Matematica,  Conhecimentos  Gerais  e  lnformatica  (utilizaeao

de editor de texto e planilha).

Atribuic6es:

Manter-se  plenamente  atualizado  quanto  ds  normas  atinentes  a  licitag6es  e  contratos  da

Administracao  Ptiblica.  Realizar,  sob  orfentagao  do  Chafe  do  Departamento  de  Compras  e

Manutencao,   coletas   de   pregos   para   os   processos   licitat6rios,   inclusive   em   case   de

aditamento/prorrogagao    contratual.    Auxiliar    nos    processos    de    compras.    Auxiliar    ro

recebiniento   e   conferencia   dos   materiais,   equipamentos   ou   servieos   adquiridos   pela

Camara,  atentando-se  a  quantidade  e  qualidade.  Realizar e/ou  acompanhar  manuteng6es

preventivas e corretivas dos equipamentos,  iristalag6es,  mobiHario da Camara.  Prestar todas

as   jnformag6es   solicitadas    pelo   seu    superior   hierarquico.    Guardar   sisilo   sobre   toda

dclocumentagao  sob sua  responsabilidade. Auxiliar na fiscalizaeao da execugao de contratos

firmados  pela  Camara  Municipal,  quando  solicitado,  lnformar o  Chefe  do  Depahamento  de

Compras  e   Manutencao   acerca   de  queisquer  problemas   e/ou   defeitos   identificados   no

patrimchie  da  Caliiara.  Manter  organizade  os  materiais  sob  a  guarda  do  Depahamento,

controlando as entradas e saidas.  Eleborar relat6rios peri6dicos sobre o fluxo dos materiais

e/ou  equipamentos.  Prestar as  informag6es  necessarias ao  Controlador Patrimonial.  Outras

atividades correlatas.

2.      ANALISTA DE COMUNICACAO (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Formacao superior em Comunicagao Social, com  Habilitagao em Jomalismo. Aprovacao em

conourso  ptiblico  de  provas  ou  de  provas  e  titulos,   com  provas  de  Lfngua   Portuguesa,

Matematiea,    Redaeao,     lnfornfatica    (utilizaeao    de    editor    de    texto    e    de    imagens),
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Conhecimentos   Gerais  e   Conhecimentos   Especificos.   Prova   pfatica,   que   consistifa   em

avaliegao oral por banca examinedora.

Atribuie6es:

Auxiliar   diretamente   o   Secretario-Diretor   de   Comunicacao.    Elaborar   releases,   boletins

informativos,  distribuindo-os  a  inprensa  escrita  e falada  de  modo geral,  especialmente aos

6rgaos   locais   de   divulgaeao,   destacando   atos,   proposig6es   do   Legislativo   e   todos   os

assuntos   de   relevo   abordados   no   Plenario   da   Camara.   Assessorar  os   Gabinetes   dos

Vereadores   na   produgao   de   materias  jomalisticas   e   audievisuais   sobre   as   atividades

parlamentares para todos os tipos de midia. Realizar atividades jornalistieas, fotogfaficas, de

cinegrafia  na  cobertura  de  eventos  de  interesse  da  Camara  Municipal.  Organizar  arquives

disitais e/ou  comuns de  informae6es e  iniagens.  Fazer o  registro fotografico das  Sess6es e

solenidades   da   Camara   Municipal.   Responder,   sob   orientagao   expressa   do   Secretario-

Diretor de  Comunicagao,  mensagene  eletr6nicas  ou  pedidos  de  informag6es  referentes  ao

funcionamento  do  Legislativo.  Acompanhar as  atividades  do  Legislativo  em  Plenario  e  fora

dele e produzir material  informativo,  submetendo-o ao Secretario-Diretor,  Elaborar materias,

produzir  roteiros  e  gravag6es  para  a  TV  Camara.  Entrevistar,  ancorar  programas  e  textos

sonoros   para   a   emissora   legislativa.   Efetuar   gravae6es   de   materias   de   interesse   de

divuleagao  da   Casa  de   Leis  junto  a  TV  Camara.   Fazer  captaeao   de   materias  de  TV,

redagao,  condensagao,  corregao,  edieao e  implementar as tecnicas  pertinentes  na  area  do

jomalismo   televisivo.   Apresentar,   apurar,   reportar,   dirigir   e   editar   noticias   e   notiefarios.

Coletar   e   checar   informag6es   atrav6s   de   recursos   de   apuragao  jornalistica.   Conetruir

refacionamento  com  fontes  de  informagao  nos  diversos  setores  da  sociedade.  Propor  e

elaborar  pautas.   Participar  da   programag5o  da  emissora  da   Camara   Municipal.   Outras

atividades correlatas.

3.      ANALISTA DE ESTATISTICAS (efetivo)

Reauisitos oara Drovimento:

Formaeao  superior  em  Estatistica  ou  Bacharelado  em  Geografia.  Aprovacao  em  conourso

pdblico  de  provas  ou  de  provas  e  titulos,  com  provas  de  Lingua  Portuguesa,  Matematica,

lnformatica  (utilizagao  de  editor  de  texto,  planilha  e  programas  de  tratamento  de  dados

estatisticos) ,  Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Especificos.

Atribuie6es:
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Pesquisar,  analisar,  compilar  dados  e  informae6es  medidos  por  6rgace  oficiais  ou  outras

fontes   confiaveis,   transformando-os   em   relat6rios,   planithas,   tabelas,   graficos   e   outras

formas  de  exposigao,  que  transmitam  a  realidade  do  Munieipio  de  Jacarei  e  sirvam  de

subsidio  para  a  utilizaeao dos Vereadores  na  elaboragao,  discussao  e votagao  de  projetos,

hem  como  para  auxilia-los  na  compreensao  e  fiscalizagao  des  programas,  atividades  e

ae6es   desenvolvidos    ou    propostos    pelo    Poder    Executivo.    Manter   permanentemente

atualizado    banco    de    dados    de     indicadores    oficiais.     Construir    novos     indicadores,

demonstrando   dados   relevantes.   Desenvol\/er   instrumentos   de   analise   estatistica   que

permitam   a   comparaeao   da   realidade   do   Municipio   de   Jacarei   em   relagao   a   outros

municipios ou  regi6es,  no ambito de desenvolvimento econ6mico,  educacional,  saneamento

basico, seguranea publica, dentre outros. Outras atividades correlatas.

4.     ANALisTA DE LicITAeoES E cONTRATOs (efetivo)

Reauisitos Dara orovimento:

Formagao  superior  em  Direito.  Aprovaeao  em  conourso  ptlblico  de  provas  ou  de  provas  e

titulos,  com  provas  de  Lingua  Portuguesa,  Matematca,  Redagao,  lnformanca  (utilizagao de

eeditor   de   texto   e   planilha),   Conhecimentos   Gerais   e   Conhecimentos   Especificos   de

Contratos   Administrativos   e   Licitae6es,   retina   de   envjo   de   informag6es   e   auditoria   do

Tribunal de Contas do  Estado.

Atribuic6es:

Manter-se  plenamente  afualizado  quanto  ds  normas  atinentes  a  licitag6es  e  contratos  da

Administracao  Ptiblica,  jurisprudencias  dos  Tribunais  de  Contas  da  uniao  e  do  Estado  de

Sao  Pauto.  Estudo  e  elaboragao  dos  atos  convocat6rios  para  as  licitag6es,  em  todas  as

modalidades,  a serem promovidas pelo Legislativo.  Responsabilizar-se pela publicidade dos

atos relacionados aos processos lieitat6rios.  Manter o Presidente informado sobre a videnefa

dclos contratos. Adotar as medidas cabiveis em caso de desoumprimento das obrisag6es dos

fornecedores/prestadores  de  servieos  que  mantenham  contrato  com  a  Camara  Municipal.

Prestar todas  as  informa?6es  necessarias  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  hem  como  a

Comissao  de  Controle  lntemo.  Elaborar  os  contratos  e  convenios  firmados  pela  Camara

Municipal  de  Jacarei.   Exeroer  controle  sobre  todos  os  prazos  contratuais  firmados  pelo

Legislativo.    Estudar   e    oferecer   pareceres    tecnicos    nos    casos    de    dispensa    e    de

inexigibirdade  de  licitaeao,  de  prorrogaeao contratual,  aditivos,  reajustes,  etc.  Guardar sisilo
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sobre  toda  a  documenta?ao  sob  a  sua   responsabilidade.   Prestar  todas  as  informae6es

solicitadas pela Presidencia e/ou pela Diregao.  Outras atividades correlatas.

5.      ANALISTA  DE  MIDIAS SOCIAIS (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Forma9ao superior em  Comunicaeao  Social,  com  habilitagao em  Jomalismo,  Publicidade ou

areas  afins.  Aprovagao  em  conourso  ptlblico de  provas  ou  de  provas  e  titulos,  com  provas

de Lingua Portuguesa,  Matematica,  Redag5o,  Conhecimentos Gerais e Especificos, e prova

pfatica de aptidao.

Atribuic6es:

Realizar  o   planejamento   estrat6gico  de   Poder   Legislativo   nas   midias   sociais.   Produzir

contei]do  relevante  para  as  diversas  midias  sociais  em  que  a  Camara  Munieipal  esteja

presente.  Responsabilizar-se pelo  relacionamento  institueional  com  os  usuarios.  Monitorar e

dclesenvolver  contetlde  do  site  e  das  redes  sociais  da  Camara.  Acompanhar  os  resultados

das ag6es das  midias sociais.  Gerenciar relat6rios e apresentar resilItados sobre a atuaeao

do  Poder Legislativo  nos  meios  digitais.  Manter-se  atualizado sobre  as tendencias e  novas

ferramentas rra WEB. Outras atividades correletas.

6.      ANALISTA DE PESSOAL E TREINAMENTO (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Formagao superior em Administragao ou Gestao de  Recursos  Humanos.  Experiencia  minima

cLe  6  (seis)  meses  na  profissao  ou  em  atividade  sinifar.  Aprovagao  em  concurso  ptlblico  de

provas    ou    de    provas    e    titulos,    com    provas    de    Lingua    Portuguesa,    Matematica,

Conhecimentos Gerais e  lnformatica (utilizacao de editor de texto e pfanilha).

Atribuie6es:

Elaboragao  das  Folhas  de  Pagamentos  de  Funcionarios  e  Vereadores.   Conhecimento  de

todas as disposig6es do Estatuto dos Servidores  Ptiblicos do  Municipto de Jacarei.  Mediante

cLeterminaeao  do  Secretario-Diretor AdministratIVo,  organizar a  escala  de  ferias  de  tedos  os

funcionarios.  Coordenar a  desienagao  de  pessoal  para  servigos  extraordinarios.  Registro  de

Leis,   Resolue6es  e  de  toda  a  legislagao  referente  a  pessoal.  Organizacao  e  arquivo  dos

prontuarios  pessoais  de  todos  os  funcionarios  e  Vereadores.  Conhecimento  da  legislaeao

relativa aes subsidios dos Vereadores.  Conheciniento das  Leis  Previdenciarias aplicaveis aos
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servidores ptlblicos.  Controlar a emissao de vale-transporte dos funcionarios,  na forma da  lei,

providenciando quando  necessario sua  aquisigao.  Fornecer todas  as  informag6es solicitadas

pelo Presidente,  pelo Secretario-Diretor Administrativo ou pelo  Diretor de  Recursos  Humanos.

Elaborar  os  holerites  de  pagamento  dos  funcionarios  e  Vereadores.  Guardar  absoluto  sigilo

sobre  toda  documentaeao  relativa  do  Departamento  de  Pessoal.  Controlar  a  frequencia  dos

servidores   efetivos.    Controlar   a   concessao   de   beneficios    legalmente   concedidos   aos

servidores.  Executar  atividades  de  integraeao  e  de  motivagao  junto  aos  servidores.  Aiixiliar

nos  programas  multidjsciplinares  internos  da  area  de  recursos  humanos.  Prestar  o  suporte

necessario  durante  a  realiza9ao  de  programas  de  treinamento.  Obter e  fornecer  c6pia  dos

Certificados de  Participaeao  para  a  Contabilidade e  para  o  Departamento de  Pessoal.  Emitir

requisie6es     referentes     aos     cursos/treinamentos,     quando     solicitados.     Colaborar     no

levantamento   das   necessidades   de   qualificaeao   dos   servidores   da   Camara   Municipal.

Convocar   servidores   para   os   cursos/treinamentos.   Manter   atualizados   os   registros   de

atividades   realizadas   pelos   servidores,    professores,    instrutores   e   palestrantes.    Manter

cadastro   de   prestadores   de   servieos   (profissionais,   instrutores,   especialistas,   6rgaos   e

empresas).   Elaborar  a   correspondencia   referente   a   eventos   de  treinamentos.   Prover  as

necessidades de material para o desenvolvimento dos programas.  Obter confirmagao sobre o

treinamento  em  tempo  habil,  junto  ao  promoter  do  evento.  Informar e  convocar,  em  tempo

habil,   os  participantes  dos  treinamentos.   Requerer  transporte  para  o  participante,  quando

necessario,  e  orienta-lo acerca da  solicitagao de  diaria  e/ou  adiantamento.  Outras  atividades

correlatas.

7.      ANALISTA DE SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (efetivo)

Reouisitos Dara Drovimento:

Formagao superior em  ourso  reconhecido  pelo  MEC,  na  area  de Tecnologfa  da  lnformagao

direcionado  a  redes,  especialmente Tecnologia  de  Redes,  Telecomunicag6es,  Sistemas  ou

afins.  Aprovagao  em  conourso  ptlblico  de  provas  ou  de  provas  e  tftulce,  com  provas  de

Lingua   Portuguesa,   Matematica,   Conhecimentos   Gerais,   Conhecimentos   Especificos   e

lnformatiea.

Atribuic6es:

Manter-se informado quanto a novas solug6es disponiveis no mercado, buscando sempre as

que  possam  melhor  atender  as  necessidades  de  Servidores  e  lnfraestrutura  de  Redes  e
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Telecomunicag6es  da  Camara,  visando  uma  melhor  eficiencia  do  serviso  prestado  pete

eentidade;   prestar   assessoria   no   levantamento   das   necessidades   de   equipamentos   e

softwares    de    computagao,    armazemamento    de    dados,    redes    e    telecomunicae6es,

ctaborando    especificag6es    t6cnicas    para    aquisigao;    inetalacao    fisica,    configuragat),

gerenciamento  e   manuteneao  de   redes  cabeadas  e   w+#,   bern  como  os  softwares  de

gerenciamento e seguranea de informaeao;  executar a manutengao de hardware e software

tlimpeza, organizagao fisica e estruturan, configuragao e instalacao dos servidores e demais

equipamentos  que   utilizem   a   rede  cabeada   ou   wi-#  para   interconexao  adquindos   pela

Ccanara,   inclusi\/e   dispositivos   m6veis,   impressoras   e   perifericos   em   geral;   executar   o

rremanejamento  dos  pontos  de  rede  e  equftyarnentos  de  informatica  da  Camara  para  os

locais  definidos durante estudo  pfevio  ou  sob  demanda  direta  de  usuarios,  ap6s  registro  e

aprovaeao do  Setor de Tecnologia  da  lnformaeao;  responsabHizar-se  pela  manutengao das

redes    estruturada    de    dades    da    Camara;    elaborar   e    controlar   documentagao    dos

equipamentos,  pontos  de  rede  e  suas  respectivas  confieurag6es;  colaborar  com  analise  e

desenvolvimento  de  sistemas  e  banco  de  dados  atra\fes  da  analise,  do  levantamento  de

requisitos,   programagao   ou   acompanhamento   de   servieos   contratados;   acompanhar   a

execugao   de   ser\/ipos   contratados   correfatos   ao   Setor  de   Tecnologia   da   lnformag6es;

proporcionar,    aos   servidores   da   Camara,   treinamento   ro   uso   de   equipamentos   de

inforrnatica  e  softwares  adequedos  as  necessidades  de  trabalho;  prestar  assessoramento

nas  licitae6es  que envolvam  aquisieao ou  contrataeao de equipamento,  software e servieos

de   informatica,   redes  e  telecomunicag6es;   realizar  backups  e   a   protecao  dos   arquivos

disitais  da  Camara  Municipal  e  demais  medidas  protetIvas  que  garantam  a  seguranca  da

informaeao.  Outras atividades correlatas.

8.      ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAeAO (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Formagao  superior  em  Tecnologfa  da   lnformagao,  Analise  de  Sistemas,   Engenharia  da

Computagao  ou  areas  afins.  Aprovagao  em  concurso  ptiblico  de  provas  ou  de  provas  e

titulos,     com     provas     de     Lingua     Portuguesa,     Matematca,     Conhecimentos    Gerais,

Conhecimentos Especificos e lnformatica.

Atribuic6es:
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Manter-se informado quanto a novas solue6es disponiveis no mercado que  possam atender

as  necessidades  de  equipamentos  de  informatica  e de  softwares da  Camara.  Participar do

levantamento   das   necessidades   de   equipamentos   de   informatica   e   soft\^rares   para   a

Camara.  Gerenciamento de redes e servidores, bancos de dados e programagao.  Instalar os

equipamentos   de   informatica   e   softwares   adquiridos   pela   Camara,   de   acordo   com   a

orientagao  recebida,  bern coma gerenciar os programas utilizados.  Conectar,  desconectar e

remanejar    os    equipamentos    de    informatica    da    Camara    para    os    locais    indicados`

Responsabilizar-se  pela  manutengao  das  redes  de  dados  da  Camara.   Proporcionar,  aos

servidores  da  Camara,  treinamento  no  uso  de  equipamentos  de  informatica  e  softwares

adequados  as   necessidades  de  trabalho.   Auxiliar  os   usuarios   na   escolha,   instalaeao  e

utilizaeao  de softwares,  tais como sistemas operacionais,  rede  local,  editores de texto e  de

imagens,  planilhas  eletr6nicas  e  softwares  de  apresentagao.  Orientar os  usuarios  quanto  a

utilizaeao  adequada  dos  equipamentos  de  informatica  e  softwares  instalados  nos  diversos

setores da  Camara.  Fazer a  limpeza e  a  manutencao  de  maquinas  e  perifericos  instalados

nos  diversos  setores  da  Camara.   Retirar  programas  nocivos  aos  sistemas  utilizados  na

Camara.     Participar    da    elaboragao    de    especificae6es    t6cnicas    para    aquisigao    de

equipamentos  de  informatica  e  softwares  pela  Camara.  Elaborar  rotelros  simplificados  de

utilizaeao dos equipamentos de  informatica  e  softwares  utilizados  na  Camara.  Prestar apoio

tecnico   aos   Gabinetes   dos   Vereadores   e   demais   6rgaos   administrativos   da   Camara

Municipal,  sobretudo no que tange a digitalizaeao e envio de documentos por rede de dados.

Prestar   assessoramento    nas   licjtag6es   que   envolvam    aquisieao   ou    contratagao   de

equipamento,   software   e   servigos   de   informatica.   Realizar   backups   e   a   proteeao   dos

arquivos digitais da Camara Municipal.  Outras atividades correlatas.

9.      ASSESSOR DE PESSOAL (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Formacao  superior em  Administracao.  Experiencia  minima  de  6  (seis)  meses  na  profissao

ou  em  atividade  siniilar.  Aprovagao  em  conourso  pt]blico  de  provas  ou  de  provas  e  titulos,

cconi  provas  de  Lingua   Portuguesa,   Matematica,  Conhecinientos  Gerais,   Conhecimentos

Especificos e  lnformatica (utilizagao de editor de te>cto e planHha).

Atribuie6es:
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Elaboragao  das  Folhas  de  Pagamentos  de  Funcionarios  e  Vereadores.  Conhecimento  de

todas as disposie6es do Estatuto dos Servidores Publicos do Muniefpio de Jacarei.  Mediante

cdeldeterminag5o do Secrefario-Diretor Administrativo,  organizar a escafa  de ferias de todos os

funcionarios.  Coordenar a desisnaeao de  pessoal para servigos extraordinarios.  Registro de

Leis,  Resolue6es  e  de  toda  a  legislagao  referente  a  pessoal.  Organizaeao  e  arquivo  dos

prontuarios  pessoais  de  todos  os  funcionarios  e  Vereadores.  Conhecimento  da  legislaeao

relati\/a  aes  subsidios  dos  Vereadores.  Conhecimento  das  Leis  Previdenciarias  aplicaveis

aos  servidores  ptiblicos.  Controlar a emissao de vale-transporfe dos funcionarios,  rna forma

da  lei,  providenciando  quando  necessario  sua  aquisicao.   Fomecer  todas  as  informae6es

solicitadas   pelo    Presidente,    pelo   Secretario-Diretor   Administrativo   ou   pelo   Diretor   de

Recursos  Humanos.  Eleborar  os  holerites  de  pagamento  dos  funcionarios  e  Vereadores.

Guardar  absoluto  sisito  sobre  toda  documentagao  relativa  de  Departamento  de  Pessoal.

Controfar   a   frequencia   dos   servidores   efetivos.   Controlar   a   concessao   de   beneficios

legalmente concedidos aos servidores. Outras atividades correlatas.

io.   AsslsltNTE DE DIREeAo (ofetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Ensino  Medie completo  e/ou  ourso Tecnico em  Secretariado ou Tecnico em  Administragao.

Aprovagao em conourso ptiblico de provas,  com  provas de  Lingua  Portuguesa,  Matematica,

Conhecinientos Gerais e  lnformatica  (utilizaeao de editor de texto e planilha).

Atribuic6es:

Examinar  teda   correspendencia   recebida,   analisando   e   coletando   dados   referentes   as

informag6es   solieitadas,    para   posterior   encaminhamento.    Redisir   atos   administrativos

rotineiros da unidade, como oficios, memorandos, circulares e outros. Atender ao expediente

normal  da  unidade  administrativa,  efetuando  recebimento,  aberfura,  registro  no  Protocoto

Geral  e  procedendo  a  distribuieao  interna  e  externa  do  expediente.  Organizar  e  manter

atualizado arquivo de documentos.  Prestar atendimento ao publico, fornecendo informae6es

gerais    atinentes   a   sua    unidade.   Assessorar   o   Secrefario-Diretor   Administrativo   e    a

Ssecretario-Diretor    Legisfativo    em    suas    tarefas.    Execueao    de    servieos    titticamente

administrativos,  tais como  recepcao,  registro  de  compromissos,  informae6es  e  atendimento

telef6nico.  Outras atividades correfatas.
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11.   ASSISTENTE DE  FINANCAS (efetivo)

Reauisitcrs Dara orovimento:

Formagao    superior    em    Gestao    Financeira,    Admjnistragao    ou    Ciencias    Contabeis.

Experiencia  minima  de  2  (dois)  anos  na  funeao,  com  enfase  em  pagamentos,  livro  caixa,

emissao  de  cheques  e  afins.  Aprovagao  em  conourso  ptiblico  de  provas  ou  de  provas  e

titulos,  com  provas de  Lingua  Porfuguesa,  Matematica,  Conhecimentos  Gerais,  lnformatica

(utMizagao de editor de te>cto e planilha eletr6nica) e Conhecimentos Especificos.

Athbuic6es:

Emitir  cheques  ou  ordens  bancarias,  verificando  suas  dedu06es.  Separar  os  pagamentoss

por   data   e   instituieao   bancaria.    Realizar   pagamentos   na   Tesouraria,   providenciar   os

pagamentos    efetuados    atraves    de    dep6sito    bancario,    transfetencias    e/ou    boletcrs.

Acompanhamento   de   repasse   mensal   dos   reoursos   envjados   do    Executivo   para   o

Legislativo.  Conferir as autenticae6es das despesas pagas diariamente pela Tesouraria junto

ds instituig6es bancarias, encaminhando, quando necessario, seus comprovantes via e-mail,

e  anexando-os  aos  processos.   Dieitar  e  proceder  ao  pagamento  due  vencimentos  dos

servidores e vereadores.  Efefuar transfefencias entre as instituig6es bancaries com as quais

a   Legislativo   trabalha,   sempre   mantendo   saldo   compativel   com   as   despesas.   Ap6s

confetencias,  registrar no programa de Tesouraria a movimentagao diaria e emitir a Boletim

de Caixa.  Realizar concih.aeao bancaria.  Tabular pagamentos efetuados  para efaboragao de

relat6rio   de   qualidade.   Dar   oumprimento   integral   as   determinag6es   regulamentares   do

Tribunal  de  Contas  do  Estado,  notadamente  de  suas  resolug6es,  pareceres  normativos  e

demais  instrug6es.  Atender  os  funcionarios  do  Tribunal  de  Contas  do  Estate,  quando  em

diligencias junta a  repartigao e demais verificae6es "in  loco" ou outras atividades correlatas;

Assinar  documentos  pete  Coordenador  de  Finangas  em  sua  ausencia.  Outras  atividades

correlatas.

12.   AssisTENTE DE itLEcoMUNicAeoEs (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Ensino  Medie  complete  ou  equivalente.  Aprovacao  em  concurso  pilblico  de  provas,  com

provas  de  Lingua  Portuguesa,  Matematica,  Conhecimentos  Gerais e  lnformatica  (utilizagao

cLe editor de texto e planilha).

Atribuiedes:
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Efetuer   todas   as   ligae6es   solieitadas   pelos   Departamentos   da   Camara,   referentes   is

atividades  legislativas.  Efctuar  todas  as  ligae6es  interurbanas  solieitadas  para  a  execugao

dos  servieos  da  Camara,  bern  como  aquelas  requisitadas  por  Vereadores  e  funcionarios.

Apresentar  relat6rio  mensal  de  todas  as  l©ag6es  feitas.  Conferir,  mensalmente,  as  contas

telefonicas   com   o   registro  das   lisae6es  efetuadas,   Requisitar,   anualmente,   aos  6rgaos

cocompetentes,  novas  listas  telefonicas.  Manter  atualizado  o  registro  com  todos  os  ni]meros

de telefones de  interesse da  Camara.  Gravagao de programas  radiefonicos.  Operac5o com

FAX.  Outras atividades correfatas.

13.    ASSISTENTE JUR[DICO  (efetIVo)

Reauisitos oara orovimento:

Formagao  superior em  Direito.  Aprovagao  em  coiicurso  publico  de  provas  ou  de  provas  e

titulos,  com  provas  de  Lingua  Portuguesa,  Matematica,  Nog6es  de  Dire fro  Administrativo  e

Constitucional,  Conhecimentos Gerais e  lnformatica  (utilizagao de editor de texto e planilha).

Atribuic6es:

Prestar  auxilio  t6cnicoiuridico  as  ati\ridades  processuais   e  extraprocessuais.  Auxiliar  na

elaboracao de minutas de pegas processuais,  pareceres e outras manifesta?6es pr6prias do

Departamento.  Realizar analises, estudo§ e pesquisas de jurispmudencia e de entendimentos

cdeutrinarios.      Elaborar     relatorios     referentes     a     feitos     judiciais     ou     procedirnentos

aadministrativos.  Auxiliar  na  realizagao  de  audiencias,  reuni6es  e  sess6es.  Acompanhar  o

andamento  de  processos judiciais  e junto  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado.  Acompanhar

procedimentos administrativos, sob a orientagao do Secretario-Diretor Jurfdjco,  prestando as

informae6es necessarias.  Manter atualizados os registros do setor.  Manter a organizagao de

documentos   diversos.    Controlar   o   fluxo   de   documentos   no   Departamento.   Redieir   e

acompanhar  requisie6es  de  material  e  servigos  para  o  Departamento,   inclusive  zelando

ppelas  assirraturas  de  peri6dicos  e  outros,  sob  a  supervisao  do  Secretario-Diretor  Juridico.

Proceder  ao  acompanhamento  de   publicag6es  de   interesse  da   Camara,   priricipalmente

citag6es e  intimag6es. AuxiHar o controle de prazos  processuais e administrativos.  Organizar

e controlar a bibljoteca da Secretaria de Assiintos Juridicos. Outras atividades correlatas.

14.    CONSULTOR JURIDICO-LEGISLATIVO  (efetivo)

Reauisitos I)ara Drovimento:
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Formaeao  superior  em  Direito,  com  inscrigao  na  OAB  (Ordem  dos  Advogados  de  Brasil).

Aprovaeao  em  conourso  ptlblico  de  provas  ou   provas  e  titulos,   com  provas  de   Lingua

Portuguesa,    Matematica,   Conhecimentos   Gerais   e   Especificos,   e   prova   pratica,   que

consistifa em desenvoMmento de pega processual

Atribuic6es:

Prestar  assist6ncia  ao  Presidente,  especialmente  ro  assessoramento  sobre  assuntos  de

natureza  juridica,   apresentando  analise  e  avaliacao  estrategica  a  respeito  das  decisdess

politico-administrati\ras a serem  tomadas  pelo  Legislatlvo.  Promover estudos juridicos sobre

as     materias     de     competeneias     de     cada      Secretaria.     Verificar     previamente     a

constitucionalidade  e  a  legalidade  de  atos  administrativos.  Buscar  informag6es  e  elaborar

respostas  aos  oficios emanados das autoridades judiciais,  policiais ou  do  Ministerio  Ptlblico.

AAcompanhar  e   realizar  defesa   ou   apresentar   informag6es   nos   processos   da   Camara

Munieipal junto  ao  Trit]unal  de  Contas  de  Estado  de  Sao  Paulo.  Emitir  pareceres juridicos

sobre  as  materfas  de  sua  area  de  atuagao.   Participar  de  reuni6es  junto  as  autoridades,

quando  desidnado.  Orfentar  as  comiss6es  do  Poder  Legislativo  sobre  os  procedimentos

adequadas a serem adotados.  Elaborar atos administrativos em geral. Orfentar os servidores

do   Legislativo   nas   quest6es  juridicas   vinculadas   ao   exercicio   de   suas   fune6es   e/ou

atribuig6es.  Representar judicial  e  extrajudicialmente  a  Camara  Municipal  de  Jacarei,  nas

ag6es em que ela seja autora,  fe, interveniente ou por quaiduer forma interessada, em todce

os  juizos,   instancias  e  tribunais,   mantendo  atualizados   ce   registros  sobre  o  respectivo

andamento.   Acompanhar   as   publicag6es   oficiais,   tanto   administrativas   como   judiciais.

Elaborar  petig6es  inieiais,  defesas,  recursos  e  todos  os  demais  inetriirnentos  habeis  para

representar  e  defender  os  direitce  e  interesses  do  Poder  Legisfativo,  ate  a  final  do  litigio.

Comparecer  a  audiencias  e  outros  atos,  para  defender  direitos  ou  interesses  da  Camara.

Desenvolver  outras  atividades   afetas  que   lhe   sejam   atribuidas   pelo   Presidente   ou   por

servidor  por ele  desienado.  Exercer fune6es  de  assessoramento juridico  a  Mesa  Diretora.

Defender  o  ato  ou  texto  impugnade  e  processado  junto  ao  Poder  Jndici5rio.  Defender  a

Mesa  Diretora  e  seus  integrantes,  hem  como  o  Presidents  de  Comiss6es  Processantes,

quendo nourarem como autondades coatoras em ag6es judiciais, excluslvamente quando no

desempenho  de  suas  atribuie6es  na  Camara  Municipal  de  Jacarei.  Manter  o  Presidente

informado  acerca  de  atos  ou  providencias  que  devam  ser  adotadas  em  virtude  de  lei  ou

decisao judicial.  Acompanhar e prestar orientaeao juridica,  quando solicitado,  nos  processos
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administrati\;os  disciplimares  e  sindicancias.   Emitir  previamente  parecer  sobre  minutas  de

contratos,  convenios  e  outros  instrumentos  juridicos  nos  quais  a  CalT`ara  Munieipal  seja

parte.  Emitir parecer em todos os procedirnentce  licitat6rios,  inclusive  nos  casos de compra

por  dispenea  de  Hcitaeao.   Manifestar-se  tecnicamente  sobre  os  pedidos  de  prorrogagao

contratual,  aditamentos,  reajustes  e  documentos  similares.  Emitir  parecer  em  assuntes  de

interesse   das   Secrefarias   do   Poder   Legislativo.   Emitir   parecer,   quando   solicitado   pela

autoridade competente,  em  situae6es que envolvam direitos dos servidores junto a  Camara

Municipal  de  Jacarei.  Emitir  parecer  e  prestar  assistencia  tecnico-juridica  nas  proposig6es

legislativas   que   tramitem   na   Casa.   Prestar   orientagao   e   assessoramento  juridico   aos

Vereadores  sobre  assuntos  pertinentes  a  atividade  legislativa  e  de  fiscalizagao.   Realizar

suas   atribuie6es    sob    a    orfentacao   do    Secretario-Diretor   Juridico.    Outras    atividades

conefatas.

15.    CONTADOR  (efetIVo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Formagao superior na area de Ciencias Contabeis e registro no CRC (Conselho Regional de

Contabilidade).   Experiencia   minima   de  2   (dois)   anos   na   area   ou   em   ati\ridade   similar.

Aprovagao   em   concurso   ptlblico   de   proves   ou   de   provas   e   tifulos,   com   provas   de

Contabilidade  Publica,  Lingua  Portuguesa,  Matematica,  lnformatiea  (utiliza9ao  de  editor  de

tetcto e planilha), Conhecinrmtos Gerais e Conhecimentes Especificos.

Atrit]uie6es:

Registrar  as   operag6es   de   contabilidade   da   Camara   Municipal   relativas   as   contas   do

patrim6nie,  do  orpemento  e  da  gestao  financeira,  elaborando  os  respectivos  balancetes  e

balanap  anual.  Instruir  os  processos  referentes  as  despesas  da  Camara  Municipal.  Emitir

notas  de  empenho  e  respectivas  anulag6es.  Manter sob  sua  guerda  os  livros  contabeis  e

fichas de faneamentos.  Infomar os processos que  lhe forem encaminhedos pelo Secretario-

Diretor  AdministratIVo.   Examjnar  e  instmuir  os  processos  relativos  a:   registro,  distribuicao  e

redistribuieao  de  creditos  ongamentarios  e  adicionais;  contratos,  ajustes,  acordos  e  outros

instrumentos de que reoultem despesas para o  Legislativo,  assim como os de levantamento

cLe   respectivas   caug6es;    ordens   de   pagamento;    lit|uidagao   de   despesas   de   dividas

relacionadas   e   de   "restos    a    pagar;    requisie6es    de    adiantamento.    Providenciar   as

requisig6es dos duod6cimos pertencentes ao Legisfativo, submetendo-as a consideragao da
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Presidencia   da   Camara.   Escriturar,    nas   fichas   pr6prias,   os   creditos   ongamentarios   e

adicionais,  bern como  sua  movimentagao.  Anotar  nas  contas-correntes,  a  responsabilidade

de funcionarios e Vereadores por adientamentos registrados,  dar baixa  ne  responsabilidade

e   representar,   tempestivamente,   sobre   as   comprovag6es   nao  encaminhadas  ao   setor.

Colidir e sistematizar elementos  para  o  relat6rio das contas da  Camara  Municipal.  Examinar

os  documentos  comprobat6rios  reletivos  ds  despesas  da  Camara  Municipal.   Elaborar  a

proposta   orgamentarfa  do   Legisletivo,   assim   como   o  expediente   reletivo   a   abertura   de

oreditos  adicionais,  submetendo-os  a  consideragao  da  Presidencia  da  Camara.  Realizar  o

controle inferno da execueao ongamentaria durante o exeroicio,  representando ao Presidente

da    Camara,    com    antecedencia    devida,    a    ineuficieneia    das    dotae6es.    Sugerir    as

trarrsferencias   de   recursos   oreamentarios,   bern  como   as  suplementag6es   necessarias,

durante  o  exercicio  financeiro.  Prestar  informag6es  e  esclarecinientos  as  demais  seg6es,

pelas  vias  competentes,   quando  solicitados.   Sugerir  ao   Secretario-Diretor  Administrativo

quaisquer medidas que visem o aprimoramento dos trabathos a sou cargo.  Zelar no sentido

de  que  a  prestaeao  de  contar  anual  da  Camara  Municipal  seja  encaminhada,  dentro  do

prazo  legal,   ao  Tribunal  de  Contas  do   Estado.  Atender  aos  funeionarios  do  Tribunal  de

Ccontas do  Estado,  quando  em dilisencias junto a  repartigao  e  demais verificag6es "in  loco".

Manter a  regular entrega dos balancetes mensais ao Tribunal de Contas do Estado.  Manter

e   conservar  todo   a   arquivo   financeiro   da   Camara,   compreendendo   os   processos   de

pagamentc),  orpernentos,  balancetes  mensais,  balance  anual,  li\/ros  e  demais  documentos

pertinentes   a   sua   competencia.   Instruir   os   processos   licitat6rios   com   as   informag6es

referentes  a  disponibilidade  de  verbas.  Instruir  os  projetos  da  Camara  que  necessitem  de

informag6es  referentes a  impacto orgamentario,  diretrizes ongamentarias  e outros siniilares.

Outras atividades correlatas.

16.    CONTROIADOR  INTERNO  E OuVIDOR (efetivo)

Reauisitos oara Drovimento:

Formagao superior em Direito, Administragao,  Economia ou Ciencias Contabeis.  Experieneia

minina  de  6  (seis)  meses  na  area  ou  em  atividade  similar,  com  enfase  em  auditoria  e

sistema  de gestao.  Aprovagao em  conourso ptiblico  de  provas  ou  de  provas  e titulos,  com

proves    de    Lfngua    Portuguesa,    Matematica,    Conhecimentos    Gerais,    Conhecimentos

Especificos e  lnformatica (utilizagao de editor de texto e planilha).
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Atrjbuie6es:

Atuar    diretamente    nas    quest6es    relacionadas    ao    Controle     lntemo    do    Legislativo;

acompanhamento   e   avaliacao   das   ag6es   do   Poder   Legislativo   Municinal,   da   gestao

desempenhada  pelos  membros  da  Mesa  e  dos  atos  dos  responsaveis  pela  aplicagao  dos

recursos alocados  por meio de  repasse constitucional,  com  atua9ao  pfevia,  concomitante e

posterior aos atos  administrativos;  responder solidariamente  civil  e criminalmente pelos atos

praticados;  atuar  na  avalfagao  do  oumprimento  de  metas  propostas  nos  instrumentos  que

comp6em  a  processo  orcamenfario;  zelar  pela  legalidade,  eficacia  e  efici€ncia  da  gestao

ooreamentaria,  financeira  e  patrimonial;  assinar  a  Relat6rio  de  Gestao  Fiscal,  em  conjunto

cconi o  Presidents da Camara e com o responsavel pela administragao finenceira;  promover

a analise da existencia de cobertura financeira  para as despesas dos oito ultimos meses do

mandato; verificar as medidas adotadas, caso necessario, para a recondugao da despesa de

ppessoal   e   da   divida   consolidada   a   seus   limites   fiscais;   promover   auditorias   intemas

periedicas,  levantando  es  desvios,  falhas  e  irregularidades  e  recomendando  as  medidas

corretivas  aplicaveis,  inclusive  confecciorrando  es  respectivos  relat6rios;  verificar  o  respeito

ao  limite  para  gastos totais da  Camara;  apurar a fidelidade funcional  dos  responsaveis  par

beris e valores ptiblicos;  acompanhar e fiscalizar o oumprimento dos contrates firmados pela

Camara;  confeccionar  periodicamente  relat6rios  de  controle  intemo;  cientificar  a  autondade

rresponsavel  quando  constatadas  ilegalidades  ou  irregulandades  na  gestao  dos  6rgaos  do

Legislativo,   sob   pena   de   responsabilidade   solidaria;   receber   consultas,   dilisenciar   nos

setores    competentes,    reportando    aos    superiores    hierarquicos    quaisquer    soHcitae6es

formuladas,  para a devido acompanhamento, e prestar informae6es e esclarecimentos sobre

atos,  programas e  projetos de  Poder Legislativo ou de seus  membros e servideres;  receber

informag6es,  sugest6es,  reclamag6es,  dendncias,  criticas  e  elogios  sobre  as  atividades  de

Poder  Legislativo,   seus   membros  ou   servidores,   encaminhando  tais   manifestag6es  aos

setores  administrativos  competentes  e  manter  o  interessado  sempre  informado  sobre  as

providencias   adotadas;   sugerir   aos   demais   6rgaos   do   Peder   LegislatIVo   a   adoeao   de

mrnedidas  administrativas  tendentes  ao  aperfeieoamento  das  atividades  desenvolvidas,  com

base  nas  informag6es,  sugest6es,   reclamae6es,  dendncias,  criticas  e  elogios  recebidos;

promover  a   interlocugao  entre  o   Legislativo,   a   Corfe  de   Contas  e   o   Ministerio   PLlblico,

quando  necessario;  formalizar por escrito  a  Presidencia  e,  na  omissao desta,  ao  Ministerie

Publico, quek]uer ilegalidade de que tome conhecimento. Outras atividades correlatas.
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17.    COORDENADOR DE  EQUIPE (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Formagao em  ourso Tecnico de Administragao.  Aprovaeao em  concurso pthblico de  provas,

com provas de Lingua Portuguesa,  Matematica e Conhecimentes Gerais.

Atribuic6es:

Providenciar  a  lisagao,  transfefencia,  retirada  e  funcionamento  dos  aparelhos  telefonicos.

Manter  permanente  vigilancia   sobre   as   redes  de  eletricidade,   telefonicas,   hidraulicas   e

instalag6es  de  prevengao  contra  incendie.  Provideneiar  reparos  em  todas  as  instafag6es,

m6veis  e  utensflios.  Cuidar dos  equipamentos  colocados  sob  sua  guerda.  Providenciar  as

transfefencias  de  m6veis  e  equipamentos  quando  autorizadas  pela  Presidencia  e/ou  pela

Diregao da Camara.  Fiscalizar a execugao dos servieos de limpeza e manutengao do predie.

Propor contrato de manuteneao de maquinas, aparelhos e equipamentos.  Fiscalizar, quando

clelleterminado,   o   oumprimento   de   atribulg6es   dos   Oficiais   de   Ati\ridades   do   Legislativo.

Executar   servi9os   de   pintura   e   consertos   nas   dependencias   do   predio   da   Camara.

Acompanhar  e   fiscalizar,   quando   designado,   a   execugao   dos   contratos   firmados   pelo

Legislativo na area de manutengao e assistencia tecnica de copiadoras, mierocomputadores,

ini   ressoras e equipamentos similares.  Outras atividades correlatas.

18.   cooRDENADOR DE FiNANeAS (efetivo)

Reauisitcrs Dara Drovimento:

Formagao  superior  em  Economfa  ou  Ciencias  Contabeis.   Experiencia  minima  de  2  (dois)

anos  na area  ou  em  atividade  similar,  com  enfase em  pagamentos,  livro caixa,  emissao  de

cheques e afins. Aprovagao em concurso publico de provas ou  provas e titulos,  com  provas

de  Lingua  Portuguesa,  Matematica,  Conhecimentos Gerais,  lnformatica  (utiliea9ao de  editor

de texto e planilha) e Conhecimentos Especmcos.

Atribuic6es:

Assinar,  conjuntamente  com  o  Presidente  da  Camara,  os  cheques  ou  ordens  bancarias,

para  tedos  os  pagamentos  efetuados  pela  Tesourarfa,  observando-se  a  disponibirdade  de

seldos   bancarios   e   instrug6es   recebidas.   Guerdar,   conservar,   e,   quando   devidamente

autorizado,  devolver  valores  pertencentes  a  Prefeitura.  Requisitar  tal6es  de  cheques  aos

bancos.  Provideneiar a abertura de contas banedrias, preenchendo os cart6es cadastro para
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o devido fim.  Inoumbir-se dos contatos com estabelecimentos bancarios em assuntos de sua

competencia.   Preparar,   dieriamente,   o  holetim  de   movimento  firranceiro  com  elementos

necessarios a  escrituragao do  movimento de  caixa.  Comunicar,  incontinente,  ao  Presidente

ou  Secrefario-Diretor Administrativo  a  exlstencia  de  quak]uer  diferenpe  nas  prestag6es  de

contas,   quando   nao  tenha   sido   imediatamente   coberta,   sob   pena   de   responsabilidade

solidaria com o responsavel pelas omiss6es.  Depositar importancia nos estabelecimentos de

creditos  de  acordo  com  as  determinae6es  superiores.  Verificar,  diariamente,  o  andamento

de escrituragao dos livros destinados ao  registro de caixa  e dos atendimentos e prestag6es

de contas dos  servidores munidpais.  Conferir a despesa paga dfariamente  pefa Tesourarie.

Dar  oumprimento   integral   as   determinag6es   regulamentares  de   Tribunal   de   Contas   do

Estado,   rrotadamente   de   suas   resolue6es,   pareceres   normativos   e   demais   instrug6es.

Atender  os  funcionaries  do  Tribunal  de  Con fas  do  Estado,  quando  em  dilischcias junto  a

reparti¢ao e demais verificag6es "in loco".  Outras atividades correlatas.

19.    DIRETOR DE  RECURSOS  HUMANOS (efetivo)

Reauisitos Dara Drovlmento:

Formagao   superlor   em   Administracao,   com   registro   no   CRA   (Conselho   Regional   de

Administracao).   Experiencia   mrnirna   de   2   (dois)   ance   na   area   ou   em   atividade   similar.

Aprovagao  em   conourso  ptlblico  de  provas  ou   provas  e  titulos,   com   provas  de   Lingua

Portuguesa,  Matematica,  Conhecimentos  Gerais,  Conhecimentos  Especificos  e  lnformitica

(utiljzagao de editor de texto e planilha).

Atribuieoes:

Processar o  ingresso  e  deslidamento de servidores da  Camara  Municipal.  Divulear os  atos

oficiais  referentes aos servidores publicos da  Camara  Munieipal.  Supervisionar a efaboraeao

cfa  folha  de  pagamentos  e  todos  os  processos  remunerat6rios  aos  servidores  ptlblicos  e

Vereadores.  Cuidar do  atendimento  das  reivindicae6es  oriundas  dos  servidores  ptlblicos  e

sous   superiores   imediatos.   Supervisionar   e   monitorar   os   programas   anuais   de   ferias

regulamentares.  Subsidiar  os  6rgaos  responsaveis  no  atendimento  de  exigencias  legais  e

questionamentos  feitos   pete  Tribunal  de   Contas   do   Estado   naquHo   que   se   referir  aos

recursos  humanos.  Coordenar  e  implementar  a  Plano  de  Cargos  e  Salarios.  Desenvolver

piano de  capacitagao,  aprimoramento  e  reciclagem  profissiomal  dos  servidores  da  Camara.

Promover   e    monitorar   a    qualidade    da    oultura    organizacional    do    Poder    Legisfativo.
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Responsabilizar-se  peles  concursos  ptiblicos  para  a   ingresso  de  servidores  na  Camara

Munieipal.   Executar  o  recrutamento  de  candidates  aprovados  em  corroursos.  Ccordenar

eventual  contrata9ao  de  servidores  temporarios,  nos  termos  da  Lei.  Gerenciar as  relae6es

entre  o  poder  ptlblico  e  estagfarios  mos  seus  diversos  niveis.  Coordenar  a  realizagao  das

avaliag6es periedicas de desempenho, quer nos periodos probat6rios, quer rio transcurso do

exercicio efetivo do cargo.  Coordenar o programa de sande ocupacional do servidor publico

da  administracao  pdblica.  Responsabilizar-se  pelo  Servieo  de  Engenharia  e  Seguranpe  do

Trabalho.   Coordenar   as   ag6es   de   assistencia   social   ao   servidor   pdblico,   Cuidar   do

absenteismo e  propor  medidas  corretivo-saneadoras.  Desen\rolver  outras  atividades  afetas

que lhe venham a ser atribuidas pelo Presidente ou pessoa par ele desisnada.

20.    EDITOR CINEGRAFISTA (efetivo)

Reauisitos Dara orovimento:

Formagao em ourso Tednico em  Publieidade e  Propaganda.  Experiencia minima de 6  (seis)

meses  como  repdrter cinematografico.  Experiencia  em  captagao  de  imagens  em  esttldio  e

externas,  transmissao de  eventos e execugao de  programas de TV.  Experiencia em  edieao

de  iniagens  em  ilha  de  edieao  nao  linear.  Aprovagao  em  conourso  pulblico  de  provas,  corm

provas   de   Lingua    Porfuguesa,    Matematica,   Conhecimentos   Gerais   e   Conhecinientos

Especmcos.

Atribuic6es:

Responsabilizar-se   pela   edieao   nao   linear  de  todo  tipo  de  material  produzido   pela  TV

Camara.  Atuar  na  gravaeao  de  imagens  externas  e  intemas  a  serem  exibidas  pela  TV.

Responsabilizarse  pela  iluminaeao,   maquinista,  captura  e  imagens  intemas  e  extemas.

Operar  e  conhecer  todos  os  equipamentos  necessarios  ao  exercicio  do  cargo.   Zefar  e

guardar todos os equipamentos utHizados no exercicio do cargc>.  Operar softwares de edigao

cLe  video  e  audio.  Cumprir  demais  atribuig6es  inerentes  ao  cargo  e  as  determinadas  pelo

superior hierarquico. Atender as determimag6es de Secretario-Diretor de Comunicagao e das

Gerencias. Outras atividades correlatas.

21.   GERENTE DE LiciTAeoEs E cONTRATOs (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:
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Formaeao  superior  em   Direito.   Experi6ncia   minima   de  6  (seis)   meses  na   area   ou   em

atividade  similar.  Aprovagao  em  concurso  publico  de  provas  ou  de  provas  e  tifulos,  com

provas  de  Lingua  Portuguesa,  Matematica,   Redaeao,   lnformatica  (utilizagao  de  editor  de

texto   e   planilha),    Conhecimentos   Gerais   e   Conhecimentos   Especificos   de   Contratos

Administrativos e Licitag6es.

Atribuic6es:

GGereneiar  o   Departamento  de   Licitag6es  e  Contratos  de  Camara  Municipal  de  Jacarei,

ccoordenando  o desenvolvimento das  atividades  do  setor.  Manter-se  plenamente  atualizado

quanto  ds  normas  atinentes  a   licitag6es  e  contratce  da  Administragao   Ptiblica.   Estudo,

elaboracao e supervisao da elaboragao dos  atos convocat6rios  para  as licitag6es,  em todas

as  modalidades,  a  serem  promovidas  pelo  Legislativo.  Responsabilizar-se  pefa  publicidade

ddos  atos  relacionados  aos  processos  licitat6rios.  Manter  o  Presidente  informado  sobre  a

vigencia   dos   contratos.   Adotar  as   medidas   cabiveis   em   caso  de   descumprimento   das

obrigag6es  dos   fornecedores/prestadores   de   servieos   que   mantenham   contrato   com   a

Ccanara  Municipal.   Prestar  todas  as  informag6es  necessarias  ao  Tribunal  de  Contas  do

Estado,  bern  como  a  Comissao  de  Controle  lntemo.  Elaberar  e  gerenciar  os  contratos  e

convenios  firmados  pela  Camara  Municipal  de  Jacarei,  inclusive  quanto  a  conferencia  de

documentos mensais a  serem entregues a  Camara,  como condieao de pagamento.  Exercer

controle  sobre  todos  os  prazos  contratuais  firmados  pelo  Legislativo.  Estudar  e  oferecer

ppereceres t6cnicos  nos  casos de  dispensa  e de  inexisibilidade  de  licitagao,  de  prorrogaeao

contratuel,  aditivos,  reajustes,  etc.  Guardar  sieilo  sobre  toda  a  documentagao  sob  a  sue

responsabilidade.   Prestar  todas   as   informag6es   solicitadas   pela   Presidencia   e/ou   pefa

Diregao.  Outras atividades correlatas.

2j.   GERENTE DE OPERACOES (Ofetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Formacao superior em Comunicaeao Social.  Experiencja  mlnima de 6  (seis)  meses na area

ou  em  atividade  similar.  Aprovacao  em  conourso  pt]blico  de  provas  ou  de  provas  e titutos,

ccorn   provas   de   Lingua   Portuguesa,   Matematica,   Redacao,   lnformatica,   Conheclmentos

Gerais e Conhecimentos Especificos. Prova pratica.

Atribuic6es:
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Ccordenar e  supervisionar o  desenvolvimento  e  a  manutengao  de  prQjetos  t6cnicos  da  TV

Camara. Zelar pelo pleno funcionamento e manutengao dos equipamentos que constituem a

eestrutura   da   11/   Camara.    Acompanhar   e   gerenciar   a   trarrsmissao   e    retransmissao

ininterruptas  da  emissora,  segundo formatos  tecnicos  necessarios.  Responsabilizar-se  pela

qualidade fecnica,  sobretudo  imagem e audio,  exibidos em programagao geral da emissora.

Super\risienar  os  trabalhos  da  equipe  operacional.  Supervisionar  a  demanda  de  saida  e

retorno  de  equipamento  do  almoxarifado  tecnico.   Auxiliar  o   Diretor  da   TV  Camara  e  a

Secretario-Diretor  de  Comunicacao  em  suas  atribuig6es,  em  quest6es  atlnentes  ao  seu

conhecimento   tecnico.   Realizar   suas   atividades   em   consonancia   com   as   diretrizes   do

Conselho  Editorial  da  TV  Camara  e  de  sous  superiores  hierarquicos.  Outras  atividades

cOITelatas.

23.    GERENTE DE  PROGRAMAGAO (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Formagao  superior  em  Comunicagao  Social,  com  habilitagao  em  Jornalismo.   Experiencia

minima de 6  (seis)  meses  na  area  ou  em  atividade stmilar. Aprovagao em  concurso  ptlblico

de provas ou de provas e titulos,  com  provas de  Lingua  Portuguesa,  Matematica,  RedaEao,

lnformatica, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Especificos.

Atribuic6es:

Coordenar e super\risionar o desenvolvimento, criagao,  manutencao e a integragao da grade

geral   de   programagao   da   TV   Camara.   Assessorar   o   funcionamento   das   projetos   de

ccornunica95o da Camara Municipal. Acompanhar e gerenciar a tranemissao e retransmissao

da  emissora,  segundo  formatos  tecnicos  necessarios.   Responsabiliizar-se  pela  qualidade

t6cnica geral de fotografia e diregao de TV.  Supervisionar os trabalhos de crfagao,  producao

e  exibieao  da  programaeao  da  TV  Camara.  ResponsabHizar-se  pela  criacao,  produgao  de

programas,  edieao  e finalizagao  de  material  a  ser apresentado  pela  TV  Camara.  Ceder  os

direitos  de  uso  de  sua  iniagem  enguanto  no  exercicio  das  atribuie6es  do  cargo,  incluindo

ag6es de convenios,  pools ou  acordo/parcerias firmados com a TV Camara.  Colaborar para

a  manutengao  ininterrupta  da  transmissao  e  retransmissao  da  TV  Camara  Jacarei  e  Rede

Legislativa  de  Televisao.   Realizar  suas  atividades  em  consonancia  com  as  diretrizes  do

Conselho  Editorial  da  T\/  Camara  e  de  sous  superiores  hiefarquicos.   Outras  atividades

c-fatas,
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24.    JORNIALISTA (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Formagao  superior  em  Comunicagao  Social,  com  habilitagao  em  Jomalismo.   Experiencia

minima de 6 (seis)  meses na area ou em ativiidede simhar.  Experiencla em  redag6es de TV,

bern como  na  elaboragao de textos,  pautas,  entrevistas e coberfura jomalistica em  eventos

para TV.  Aprovagao em  conourso  ptlblico de  provas  ou  de  provas  e  titulos,  com  provas  de

Lingua    Portuguesa,    Matematica,    Redaeao,    Conhecimentos    Gerais   e    Conhecimentos

Especificos. Prova pratica, que consistifa em avaliagao oral por banca examinadora.

Atribuic6es:

Responsabilizar-se pela  redagao,  titulaeao,  interpretaeao,  correeao e  locueao de  materias  a

serem    veiculadas    pela    TV    Camara.    Efaborar    as    entrevistas    para    reportagens    e

documenfarios,  entre  outros  programas  da  TV.  Coletar  noticias  e  pesquisar  informae6es

para   divuleagao.   Revisar   os   originais   de   materia  jornalistica,   com   vista   a   correcao   e

adequaQao   para   a   linguagem   televisiva.   Elaborar   e   apresentar   prQjetos   de   programas

jomalisticos,   oulturais  e  educatIVos.   Realiear  os  trabalhos  de  apresentaeao,   reportagem

(com  passagem),  produgao  de  pauta,  roteiro,  edieao  e  finalizagao.  Operar e  manusear  os

equipamentos  utilizados  rna  realizaeao  de  suas  atribuig6es`  Atender  as  deterrninag6es  do

Diretor da TV Camara e do Secretario-Diretor de Comunicacao.  Ceder os direitos de uso de

sua imagem enquanto  no exeroicio das atribuic6es do cargo,  incluindo ag6es de convenios,

pools ou acordo/parcerias firmados com a TV Camara. Outras ati\ridades correlatas.

25.    MOTORISTA DE GABINETE (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Ensino  Medie completo ou  equivalente.  Experiencia  minima de 6  (seis) meses  na  profissao.

Carteira Naciorial de Habjlitacao na Categoria "C" ou "D". Aprovagao em conourso pdblico de

provas,    com    provas    de    Lingua    Portuguesa,    Matematica,    Conhecimentos    Gerais    e

Conhecimentos Especificos,  Prova pratica.

Atribujcdes:

Zelar pela manutengao e pela seguranea dos veioulos de propriedade da Camara Municipal.

Avisar,  com  antecedencia,  o emplacamento,  seguro  e  licenciamento dos  veioulos  na epoca

pr6pria.   Zefar   pete   perfeita   ordem   dos   documentos   dos   veioulos   de   propriedade   do
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Legislativo. Vistoriar,  periodicamente,  os veioulos.  Verificar os veioulos a  serem  reparados e

revisados,   e,   ap6s   autorizagao,   encaminha-los   para   os   servisos   necessarios.   Elaborar,

quando  solicitado,  relat6rio  referente  a  utilizacao  dos  veiculos  oficiais.  Atuar,  prontamente,

earn  todos  os  casos  de  acidentes  com  os  veioulos,  tomando  as  providencias  necessarias.

Manter  plant6es,  sempre  que  as  necessidades  de  servigo  o  exigirem.  Manter  o  Chefe  de

Transportes permanentemente informado da situaeao do transporte do Legisletivo.  Utilizar o

veioulo  somente  quando  autorizado.  Elaborar  Boletim  de  Ocortencia  teda  vez  que  ocorrer

qualquer tipo  de  dano  ou  colisao  que  envolva  o  veiouto  oficial  sob  sua  guarda.  Responder

pelos danos causados no veieulo oficial sob sua responsabilidade, em caso de imprudencia,

imperlcia   ou    negligencia.    Em   caso   de    necessidade   e   devidamente   autorizado   pefa

Presidencia,    dirieir   veioulo    oficial   do    Legisfativo,    desde   que   devidamente    habilitado.

Responder  pelas  multas  que  eventualmente  incidirem   no  veioulo  oficial  sob  sua  guarda.

Outras atividades correlatas.

26.    OFICIAL DE ATIVIDADES DO  LEGISLAllvo (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Ensino  Medio  complete  ou  equivalente.  Aprovaeao  em  coneurso  ptiblico  de  provas,  com

provas  de  Lingua  Portuguesa,  Matematica,  Conhecimentos  Gerais  e  lnformatica  (utHizagao

de editor de texto e planilha).

Atribuic6es:

Atuar nas atividades dos diversos setores do  Legislativo;  auxHiar nos servieos da  Recepgao

do  Legislativo;  colaborar  com  a  Eciuipe  de  Cerimonial  quando  da  realizaeao  de  eventos,

ssess6es  solenes  e  outras  homenagens  realizadas  pelo  Legislativo;  compor  a  equipe  de

vigilancia;  orfentar  e  acompanhar  visitas  realizadas  par  escoles  e  instituic6es  diversas  no

Legislativo;   orfentar   e   acompanhar   os   participantes   quando   de   eventos   de   terceiros

realizados  na  Camara,  tais como  reuni6es de entidades e encontros politicos;  em  casos de

necessidades   pontuais   e/ou   emergenciais,   operar  o   sistema   de   telefonia;   servieos   de

lirnpeza  interna  e  extema  de  todas  as  dependencias,  iristalae6es,  equipamentos,  m6veis,

acess6rios  e  utensilios  da  Camara,   bern  como  do  passeio  que  a  circunda,   elaborando

relat6rios  da  execucao  desses  serviaps  e  providchcias  a  serem  tomadas;  preparagao  e

fornecimento   de   cafe,    cha   e   agua    nas   dependeneias   do    Legislativo;    requisitar   do

almoxarifado, organizar e controlar a uso das materfais necessarios a execucao dos servigoss
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de  limpeza  e  manutengao  do  predio,  hem  como  dos  servisos  de  copa;  conservagao  dos

equipamentos  existentes  sob  sua  guarda;  quando  requisitado,  auxiliar  na  organizagao  e

controle de documentos  no arquivo geral do  Legislatlvo;  informar o Chafe do  Departamento

de  Compras  e  Manutengao  acerca  de  quaisquer  problemas  e/ou  defeitos  identificados  no

patrimchio  da  Camara;  zelar  pelo  predie  do  Legislativo  e  pelos  bene  patrimonfais  e  de

consumo   existentes   em   seu   interior;   auxiliar   o   Setor   de   Compras   no   recebimento   e

confefencia de matenais e equipamentos; confetencia rna saida e entrada dos equipamentos

utilizadce  pete  TV  Camara;  fiscalizar e  orientar a  uso  do  estacionamento  do  Legislativo  na

forma prevista em regulamento e/ou  memorando; controlar a ingresso de pessoas ao predio

do  Legislativo;  comunicar,  a  quek]uer  hora  que  ocorram,  fatos  irregulares  ao  Presidente  ou

ao     Secretario-Diretor    Administrativo,     para     as     devidas     providencias;     entrega     de

ccorrespondencias   nos    Gabinetes   dos   Vereadores   e    nos   setores   administrativos   do

Legislativo,  hem como daquelas endereeadas  peLa Camara  Municipal aos 6rgaos, entidades

e  municipes  locais;   manter  em   perfeita  ordem  o  clavicuLario  com  todas  as  chaves  das

dependencias   do   LegislatIVo;   auxiliar   o   Coordenador   de   Equipe   em   suas   atividades,

inclusive  no que se  refere  ao acompanhamento de servieos de  manutene6es  preventivas  e

corretivas;  auxiliar nos  servigos  da  Central  de  C6pias;  auxiliar o  Chafe  do  Departamento  de

Transportes quando necessarto. Outras atividades correlatas.

27.    OPERADOR  DE MAQUINA (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Ensino  M6dio  completo  ou  equivalente.  Aprovacao  em  concurso  publico  de  provas,  com

provas de Lingua Portuguesa, Matematica e Conhecimentos Gerais.

Atnbujc6es:

Zelar   pefas   maquinas   e   demais   equipamentos,   sob   sua   guarda.   Atender,   mediante

autorizaeao superior, todos os servieos de c6pias.  Solicitar a assistencia t6cnica, quando for

necessario.  Representar,  par  escrito,  sobre  qualquer  ocorrchcia  que  resultar  estrages  ou

que  submetam  a  riscos  os  equipamentos  sob  sua  guarda,  Apresentar  relat6rio  mensal.

Fazer  anualmente  previsao  dos  materfais  a  serem  utilizados  em  todas  as  maquinas  do

Legislativo.   Executar   os   servigos   da   Central   de   C6pias   rna   forma   estabelecida   pela

Presidencia  e/ou  pela  Direeao,  Nao  permitir  a  entrada  ne  Central  de  C6pias  de  pessoas
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estranhas   aos  servieos   legisfativos   ou   de   servidores   de   outros   departamentos.   Outras

atividades correlatas.

28.    RECEPCIONISTA (efetivo)

Reauisitos oara Drovimento:

Ensino  Medio  complete  ou  equivalente.  Aprovagao  em  conourso  pdblico  de  provas,  com

provas  de  Lingua  Portuguesa,  Matematiea,  Conhecimentos  Gerais  e  lnformatica  (utilizagao

cLe editor de texto e planilha).

Atribuic6es:

Proceder  ao   atendimento   pdblico,   inclusive   telef6nico  quando   solicitado,   distribuindo   os

assuntos  aos  setores  competentes  da  Camara,  conforme  for determinado  pela  Presidencia

e/ou pela Direeao.  Controfar a entrada e saida das Vereadores e funcionarios para informar,

quando   necessario.   Anotar   a   presence   de   autondedes,   quando   da   convocagao   para
realizagao    de    Sess6es    Solenes    no    Legislativo.    Cuidar    para    que    o    ingresso    rias

cdependencias  da  Camara  somente  se  Ofetive  depois  de  devidamente  autorizado  na  forma

estabelecida pela Administraeao. Outras atividades correlatas.

29.    SECRETARIA ADMINISTRATIVA (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Formagao  em  curso  de  nivel  superior.  Aprovacao  em  conourso  ptlblico,  com  provas  de

Lingua   Portuguesa,   Matematica,   Redagao,   nog6es  de  Direito  Administrativo,   nog6es  de

Direito  Conetitucional,  Conhecirnentos  Gerais  e  lnformatica  (utilieaeao  de  editor  de  texto  e

planilha).

Atribuic6es:

Auxihar  nos  servieos  administrativos  e  no  Setor de  Proposituras  do  Legislativo,  inclusive  no

que tange a elaboracao,  a alteracao e ao tramife de proposituras legislativas.  Manter arquivo
atualizado  de  todas  as  publieag6es  de  interesse da  Camara  Municipal,  no  departamento  a

que  estiver  vinoulada.  Mediente  determinagao  superior,  dar  o  devido  encaminhamento  as
correspondencias  de  sou  departamento.   Encaminhar,  mediente  autoriza9ao,  atos  oficiais

para  publicacao.  Outros  servieos  de  assistencia  ao  setor a  que  estiver vinoulada,  inclusive
elaborando    offcios    e    certid6es.     Responsabilizar-se,    tamb6m,    pela    conservagao    e

disponibilizagao da  legislagao  municipal.  Atender as  determimag6es  do superior  irnediato de

seu   setor.   Secretariar,   quando  desienada,   reuni6es  das  comiss6es  temporarias.   Outras
atividades correfatas.
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30.    SECRETARIO LEGISLATIVO (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Formagao  em  ourso  de  nivel  superior.  Aprovaeao  em  concurso  publico  de  provas  ou  de

provas e titulos, com provas de Lingua Portuguesa, Matematica,  Redagao, noe6es de Direito

Administrativo,    noq6es   de   Direito   Constitucional,   Conhecimentos   Gerais   e    lnformatica

(utilizagao de editor de texto e planilha).

Atribuie6es:

Protocolar  os  Trabalhos  dos  Vereadores;  atuar  na  redag5o  final  dos  trabalhos  legislativos

(Pedidos  de  lnformae6es,  Requerimentos,  MOG6es  e  lndieag6es);  preparar,  para  leitura,  o

resumo  dos  expedientes  das  Sess6es;  assessorar  a  Mesa  Diretora,  os  Vereadores  e  o

Secretario-Diretor  Legislativo  durante  as  fases  do   Expedients  e  da  Ordem  do   Dia  das

Sess6es Ordinarias; elaborar e/ou disitar atestados, atos,  cartas, declarag6es,  memorandos,

rormatlvas,   oficios,   portarias,   regulamentos   e   documentos   em   geral,   relacionados   as

atividades regimentais e a atuagao da Presidencia do Legislativo;  lavrar certid6es, assinadas

individual  ou  conjuntamente  com  o  Presidente  e/ou  com  o  Secretario-Diretor  Legislativo,

conforme  o  caso;  encaminhar documentos  para  publicaeao  no  Boletim  Ofieial  do  Municipio;

encaminhar, para conhecimento dos Vereadores, correspondencias recebidas e documentos

de  seu  interesse;  elaborar controles  de  documentos  (protocolos  diversos)  sob  a  guarda  da

Secretaria Legislativa; providenciar a entrega de correspondencias relativas aos documentos

que    tramitam    pela    Secretarla    Legislativa;    arquivar    documentos    diversos    e    manter

organizados   os   arquivos   sob   responsabilidade   da   Secretaria   Legislativa;    proceder   a

dieitalizaeao  de  documentos  diverses  e  disponibiliza-los,  conforme  determinado;  fornecer

cc6pias  de  documentos,   quando  autorizado  pela  Presiderroia  e/ou   pelo  Secretario-Diretor

Legislativo;    secretariar,    quando    designado,    os   trabalhos   e    reuni6es    das   comiss6es

tempofarias  e  das  frentes  parlamentares,  elaborando  atas,  oficios  e  outros  documentos

solicitados,   bern   como   fomecer-lhes   orientag6es   e   elementos   que   colaborem   para   a

discussao das proposie6es em analise;  presfar informae6es sobre proposituras,  processos e

expedientes   que   tramitem   pela   Secretaria   Legislativa;   elaborar   as   atas   das   Sess6es

Ordinarias,    Extraordinarias,    Solenes   e   Audiencias    Pdblicas   do    Legisletivo,    na   forma

regimental;  distribuir,  para  conhecimento dos  Vereadores,  as  atas  elaboradas;  proceder as

devidas alterae6es das atas, quando da apresentagao de retificag6es e impugnag6es;  lavrar

o  cabeealho  dos  livros  das  Sess6es  Solenes  e  audi6ncias  publicas;  prestar  informag6es
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solicitadas  referentes as  atas sob a  guarda da  Secretaria  Legisletiva,  mediante autorizagao

da  Presidencia e/ou  do Secretario-Diretor Legislativo;  manter atualizado o Catalogo de Atas;

manter  e  organizar  arquivos  des  gravae6es  e  das  encadernae6es  das  atas  das  Sess6es

Ordinarias,  Extraordinarias,  Solenes e das Andiencias Ptlblicas;  fomecer c6pia de ata sob a

guarda  da  Secretaria  LegislatIva,  quando  autorizado pela  Presidencia  e/ou  pelo  Secretario-

Diretor   Legislativo;   gravaeao   em   midia   de   alas,   reuni6es   e   documentos   da   Secretaria

Legislativa. Outras atividades correfatas.

31.    SECRETARIO  LEGISLATIVO  11  (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Formagao  superior  em  Direito.  Aprovagao  em  coneurso  publico  de  provas  ou  de  provas  e

titulos,  com  provas  de  Lingua  Portuguesa,  Redagao,  Matematca,  lnformatica  (utilizagao de

edfror de texto e planilha),  Conhecimentos Gerais e Conhecimentos  Especificos.

Atribuie6es:

Elaborar  projetos  de  resolug6es  e  decretos  legisletivos  solicitados  pefa  Presidencia,  pefa

Mesa  ou  pelos  Vereadores.  Requisitar  aos  setores  competentes  ae  dados  necessarios  a

eleboragao dos projetos.  Manter arquivo provis6rio das proposig6es, papeis e processos qua

nguardem  informag6es.  Prestar  informag6es  sobre  o  andamento  de  proposig6es,  papeis  e

processos.  Manter  sigile  sobre  processos  e  demais  documentos  sob  sua  guarda.  Redisir

discursos   para   defesa   das   teses   e   trabalhce   apresentados   por   Vereadores.   Elaborar

proposie6es  substitutivas  solicitadas  pelos  Vereadores.   Elaborar  requerimentos  de  maier

complexidade.  Providenciar a feitura dos termos do  Livro  das Sess6es.  Receber, arquivar e

conservar:  em  armarios  convenientemente  instalados  todos  es  processos  referentes  a  leis,

resolug6es,  decretos  legislativos e comiss6es  temporarias,  por ordem  num6rica.  C6pias de

certid6es,  convocae6es,  portarias,  ordens de serviso,  regularnentos,  atos,  avisos,  circulares,

mernorandos   e    demais    atos   oficiais   em    pastas,    par   exercicio.   Atas,    devidamente

encademadas,    por    ordem    num6rica.    Trabalhos    de    Vereadores.    Pap6is    e    demais

documentes que transitarem pete Legislativo e que, par ordem superior, seja determinada tal

providencia.  Prestar informae6es relativas a localizaeao de processos e demais documentoss

existentes  no  arquivo.  Atender  a  requisie6es  de  processos,   pap6is,   livros  e  documentos

arquivados   sob    sua    guarda,    mediante    autorizagao   do    Secrefario-Diretor    Legisfativo.

Fornecer dados para expedieao de certid6es relativas a documentos sob sua guarda. Outras

atividades correlatas.
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32.    SECRETARIO  LEGISLATIVO  Ill  (efetivo)

Reauisitos Dara orovinnento:

Formaeao  superior em  Direito.  Aprovagao  em  concurso  pubHco  de  provas  ou  de  provas  e

titulos,  com  provas  de  Lingua  Portuguesa,  Redagao,  Matematica,  lnformatica  (utilizaeao de

editor de texto e planilha),  Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Especfficos.

Atribuic6es:

Elaborar projetos de lei, de resolue6es e de decretos legisLativos. Verificar, junto a Secretaria

cLe Assuntos Juridicos,  da  legalidade  e constitucionalidade das mat6rias apresentadas  para

feitura    dos    prQjetos.    Elaborar   discursos.    Registrar   em    livro    pr6prio    os    precedentes

regimentais.    Assistencia    ac    Secretario-Diretor    Legislativo,    quando    solicitada.    Prestar

assistencia,   mediante   orfentagao   do   Secretario-Diretor   Jurfdico   as   Comiss6es,   quando

solieitada,   no   que   se   refere   a   redagao,   constitucionaHdade,   legalidade,   conveniencfa   e

oporfunidade  de   proposie6es  em  geral.   Assistir  os  Vereadores  durante  as   Sess6es  da

Camara.   Elaborar  trabalhos  de  Vereadores,   em  geral.   Eleborar  requerimentos  de  maior

complexidade. Zelar, durante a sessao, medfante orientagao da  Presidencia pela guarda dos

pap6is submetidos a decisao da  Camara.  Feitura de substitutivos,  emendas,  subemendas e

certid6es. Outras atividades correlatas.

33.    TECNICO  DE  CONTABILIDADE  (efetivo)

Reauisitos Dara orovimento:

Ensino  M6die  completo  ou  equivalente.  Curso  Tecnico  de  Contabilidade.  Registro  no  CRC

(Conselho  Regional  de  Contabilidade).  Aprovaeao  em  conourso  pdblico  de  provas,   com

provas  de   Lfngua   Portuguesa,   Matematica,   lnformatica   (utilizacao   de   editor  de  texto   e

planilha),  Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Especificos`

Atribuic6es:

Escriturar  analiticamente  os  atos  ou  fatos  administrativos,  efetuando  os  correspondentes

langamentos  contabeis,   para  possibilitar  o  controle  contabil  e  orcamentario.   Promover  a

prestagao,   acertos   e   conciliagao  de   contas   em   geral,   conferinde   saldos,   localizando   e

retificando  possfveis  erros,  para  assegurar a  correcao  das  operag6es  confabeis.  Examinar

eenipenhos de despesa,  verificando  a  classificagao e a existencia  de  recursos  rras dotae6es

oorgamentarfas,  para  o  pagamento  dos  compromjssos  assumidos.  Elaborar  demonstrativos
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contabeis  mensais,  trimestrais,  semestrais  e  anuais,  relativos  a  execugao  ongamentaria  e

financeira,  em  consonancia  com   leis,   regulamentos  e  normas  vigentes,   para  apresenfar

resultados  da  situagao  patrlmonial,  econ6mica  e  financeira.   Executar,  sob  supervisao  do

Contador,  tare fas  refativas  a  contabilidade  ptlblica.  Execufar,  sob  supervisao  do  Contador,

os   registros   decorrentes  da   gestao  orgamentaria,   financeira   e   patrimonial.   Operar,   sob

supervis5o  do  Contador,  os  sistemas  de  gestao  orcamentaria  e  financeira.  Colaborar  na

elaboraeao de relat6rios contabeis.  Executar outras tare fas na area contabit e financeira, sob

orientagao do Contador, de modo a coleborar com a administragao dos  recursos financeiros

e patrimoniais da Camara.  Outras atividades correlatas.

34.   ASSESSOR DE TREINAMENTO E CAPACITAeAO (efetivo de confianca)

Reauisitos Dara Drovimento:

Servidor  efetivo.   Formagao   em   curso   de   nivel   superior,   preferencialmente   na   area   de

Administracao ou Recursos Humanos.  Nomeagao da Presidencia.

Atribuic6es:

Assessorar   o   Coordenador   da   Escola   do   Legislativo   em   suas   atribuie6es.    Executar

atividades  de  integragao  e  de  motivagao junto  aos  servidores.  Colaborar  no  levantamento

chas   necessidades   de   oursos/treinamentos   nos   diversos   setores   da   Camara   Munieipal.

Realizar    pesquisa    de    mercado    para    identificar    as    empresas    que    oferecem    os

cursos/treinamentos   de   interesse   do   Legislativo,   suas   qualificag6es   tecnicas,   valor   do

investimento  e  condig6es  para  a  realizacao  (local,  datas,  material  didatico,  etc.),  e  elaborar

urn   relat6rio   com   os   resultados   obtidos.   Elaborar  e   manter   o   cadastro   das   empresas

ppesquisadas.     Responsabitizar-se     pela     reserva    e    condie6es    das    dependencias    e

equipamentos    para     necessarios    para    oursos/treinamentos     realizados     na     Camara,

comunicando ao Coordenador da  Escola do  Legislativo quaisquer problemas eventualmente

identificados.    Prestar    o    suporfe    necessario    durante    a    realizaeao    do    programa    de

treinamento.     Disponibilizar    formularios     para     avaliaeao     do     ourso/treinamento     pelos

participantes.  Obter e fornecer c6pia dos Certificados de Participagao para a Contabilidade e

ppara o Departamento de Pessoal. Outras atividades correlatas.

35.    CHEFE  DE CERIMONIAL (efetivo de confianga)

Reouisitos Dara Drovimento:
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Servidor efetivo.  Formagao em curso de nivel superior.  Nomeagao da Presidchcia.

Atribujc6es:

Ccordenar a  Equipe  de  Cerimonial  e  Eventos  da  Camara  Munieipal.  Recepcionar todas  as

autondades que visitarem  a  Legislativo.  Planejar,  organizar e executar,  sob  a orfentagao  do

Ssecretario-Diretor  de  Comunicagao,  o  cerimonial  dos  eventos  promovidos  pelo  Legislativo.

Elaborar  roteiro  e  dirisir  o  cerimonial  das  sess6es  solenes  de  entrega  de  homenagens

honorificas.   Redisir   e   encaminhar   convites.   Responder   aos   convites   encaminhados   a

autoridade  da  Camara.   Distribuir  aos  Vereadores  oficios  ou  convites  de  eventos  a  eles

enderegados.   Preparar  as   Sess6es  Solenes   Especiais,   quando  for  o  caso.  Agendar  e

acompanhar  visitas  a  Camara  de  escolas,   industria  e  comercio.   Responsabilizar-se  pela

elaboragao e controle do cronograma de e\rentos realizades na Camara.  Manter intercambto

ccorn  Camaras  Municipais  e  6rgaos  da  Administragao  Estaduel  e  Federal.  Manter  cadastro

atualizado  de  autoridades  e  de  enderecos  de  interesse  do  Legisfativo.  Outras  atividades

conelatas.

36.   CHEFE  DO  DEPARTAMENTO  DE COMPRAS E  MANUTENeAO (efetivo de confianca)

Reauisitos Dara Drovimento:

Servidor efetivo.  Formaeao em ourso de nfvel superior.  Nomeagao da Presidencia.

Atribuie6es:

Manter-se  plenamente  atualizado  quanto  as  normas  atinentes  a  licitae6es  e  contratos  da

Administragao Pdblica.  Proceder, medfante requisigao do setor competente e autorizagao da

Presidencia,   a   todas   as   compras   diretas   necessarias   a   manutengao   do   Legislativo.

Providenciar  e  supervisionar  preliminarmente  as  requisig6es  e  coletas  de  preeos  para  os

processos   licitat6rios,   inclusive   em   caso   de   aditamento/prorrogaeao   contratual.   Efetuar,

quando  autorizade,  mediante adiantamento,  as aquisie6es de  pronto  pagamento,  prestando

contas   na   forma   da   lei.   Supervisienar  e   controfar  a   qualidade   de   todos   os   materials,

equipamentos  ou  servigos  adquiridos  pela  Camara.  Fiscalizar  e  controlar  a  qualidade  dos

servigos  de   limpeza  e  conser\+acao  de   pfedie  da   Camara.   Programar  as  manutene6es

preventivas   dos   equipamentos,    imstalag6es,    mobiliario   da   Camara.    Supervisienar   as

mrnanuteng6es corretIvas.  Prestar todas as informag6es solicitadas pela Presidencia e/ou pela

Ssecretaria  de  Administragao da  Camara.  Guardar sigilo  sobre  teda  documentagao  sob  sua
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responsabilidade.  Acompanhar  e  fiscalizar,   quando  designado,  a  execugao  de  todos  os

contratos firmados pela Camara  Municipal. Outras atividades correlatas.

37.   CHEFE  DO  DEPARTAMENTO  DE TRANSPORTES (efetivo de conhanpe)

Reauisitos Dara Drovimento:

Servidor efetivo.  Formaeao em ourso de nivel superior. Nomeagao da Presidchcia.

Atribuic6es:

Coordenar as atividades des Moforistas da Camara  Munieipal.  Programar a escala de ferias

dos  servidores  do   Departamento   de  Transportes.   Responsabilizar-se   pelo   controle   dos

veiculos  oficiais  de  Legislativo  com  refefencia  a  emplacamento  e  licenciamento.  Vstoriar

periodicamente   os   veioulos.   Comprovar   a   necessidade   de   conserto   e   providenciar   os

sservigos depois de autorizado. Agendar a  utilizagao dos veioulos oficiais pelos Vereadores e

pela   Administracao,    de   acordo   com    as    normas   vigentes   e   medfante   justificativa   e

apontamento   do   interesse   ptiblico   existente.    Manter   a    Presidencia   permanentemente

informeda  sobre  a  situagao  do  transporte  do  Legislativo.  Responsabilizar-se  pelo  controle

das  lavagene  e  trocas de  6leo  dos veioulos  oficiais.  Providenciar para  que  a  utilizagao dos

veioulos  obedega  sempre  aos  procedimentos  previstos  em  lei  e/ou  regulamento.  Solicitar

pro\ridencias  para  o  seguro  dos  veioulos  oficiais  da  Camara  e  controlar  os  respectivos

vencirnentos  das  ap6lices.   Controler  o  gasto  de  combustivel  e  preparar  periodicamente

levantamento  das  necessidades  do  Legislativo.  Manter  fichas  com  os  hist6ricos  de  cada

veioulo  de  propriedade  do  Legislativo.  Atender  outras  determinag6es  da  Presidencia  e  da

Ssecretaria de Administraeao da Camara. Outras atividades correlatas.

38.   COORDENADOR  DA ESCOLA DO LEGISLATIVO (efetivo de conffanga)

Reauisitos Dara Drovimento:

Servidor  efetivo.   Formacao   em   ourso   de   nivel   superior,   preferencialmente   na   area   de

Administraeao ou  Recursos Humanos.  Nomeaeao da Presidencia.

Atribuic6es:

Elaborar  atividades  de  integragao  e  motivacionals  destinadas  aos  servidores.   Realizar  o

levantamento  das  necessidades  de  oursos/treinamentos  mos  diversos  setores  da  Camara

Munieipal,  utilizando como fonte avaliag6es semestrais de desempenho.  Elaborar programa

de   treinamento   para   atender   as   necessidades   diagnosticadas,   sempre   com   vistas   a
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manutengao  da  excelencia  dos  desempenhos  funcionais.   Supervisionar  a  aplicagao  e  a

condugao    do    programa    de    treinamento.    Analisar    os    resultados    obtidos    com    os

cursos/treinamentos,    elaborando    relat6rio   gerencial.    Emitir   requisie6es    referentes    aos

cursos/treinamentos.    Verificar    a    disponibilidade    orgamenfaria    e    os    requisitos    para

contratagao  previstos  na  legislagao  vigente,  em  especial  os  constantes  na  Lei  n°  8.666/93.

Solicitar a  emissao  de  pareceres  da  Secretaria  Juridica  de  Assuntos  Juridicos  da  Camara

Municipal quanto a  legalidade dos atos  praticados.  Verificar a  possibilidade de  realizagao de

cursos/treinamentos  nas  dependencias  do  Legislativo,  visando  ao  atendimento  do  maior

ntlmero    de    servidores    interessados    na    participaeao.    Convocar    servidores    para    os

cursos/treinamentos. Assinar as Notas Fiscais relativas a cursos/treinamentos e encaminhar

para pagamento. Outras atividades correlatas.

39.    SECRETARIorolRETOR ADMINISTRATIVO (efetivo de confianca)

Reauisitos Dara Drovimento:

Servidor   Efetivo   Estavel.    Formag5o   superior   em   Administragao,   Direito,    Economia   ou

Ciencias Contabeis.  Mininio de 5 (cinco) anos no quadro de servidores efetivos da Camara.

Nomeagao da Presidencia.

Atribuie6es:

Dirieir  os  servigos  dos  setores  subordinades  a  Secretarfa  de  Administraeao  da  Camara.

Baixar ordens de serviap.  Prestar as informag6es que lhe forem solicitadas pela Presidencia

ou  pela  Mesa.  Apresentar aos  membros da  Mesa  e a  Presidencia,  documentos que devam

ser  expedidos  com  suas  assinaturas.  Corresponder  com  as  demais  repartig6es  ou  6rgaos

ptlblicos em mat6ria pertinente ao servieo, quando a correspondencia,  por sua natureza,  nao

requerer   a   assinatura   do   Presidente   ou   de   quaiduer   membro   da   Mesa,   Organjzar   a

distribuigao dos servidores pelos varios setores da Camara, de acordo com as necessidades

de  servieo.  Aprovar  as  escalas  de  ferias  dos  servidores  da  Camara,   elaboradas  pelas

respectivas  chefias.  Aplicar as  penas  disciplinares,  nos  termos  do  Estatuto  dos  Servidores

Ptlblicos do Municipio de Jacarei,  representando a  Presidencia quando a gravidade da falta

ex©ir  pena  excedente  a  sua  competencia.  Prorrogar,  suspender,  antecipar  ou  encerrar  o

expediente,   de   acordo   com   as   necessidades   de   serviap.   Convocar   funcionarios   para

prestaeao   de   servigos   extraordinarios,    de    acordo   com   as   necessidades   existentes.

Representar ao Presidente sobre materia do servigo,  ou encaminhar representag6es que lhe
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forem  apresentadas  pelos  6rgaos  subordinados.  Propor,  ap6s  pfevfa  ciencia  da  Secretaria

de   Assuntos    Juridicos,    a    abertura    de    sindicancia    ou    a    instauragao    de    processos

administrativos. Aprovar a  progressao e/ou  promogao  par merecimento,  mediante avaliegao

de desempenho,  nos termos estabelecidos nesta  Lei e  respectivos regufamentos.  Gerenciar

toda   correspondencia   dirigida   a    Presidencia   da   Camara   Munieipal,   Assimar   certiddes

fornecidas pela Camara, juntamente com a funcionario que as  lavrou, depois de autorizadas

pela   Presidencia`   Determinar   a   localizagao   dos   Departamentos   nas   dependeneias   da

Camara. Zelar pela documenta9ao arquivada e bene sob sua guarda, adotando providchcias

tendentes  a  sua  seguranca  e  restauragao,  quando  necessario.  Julear pedidos  de  abono  e

justificacao de faltas ao ser\rieo.  Acionar os  processos de  avaliaeao de esfagio  probat6rio e

de  desempenho  dos  servidores  da  Camara.  Autorizar  o  uso  do  maquinarie  da  Camara

Municipal.  Receber e encaminhar todos os processos e documentos administrativos a serem

despachados  pela  Presidencja.  Observar  os  prazos  regimentals  e  encaminhar  aos  setores

do Legisfativo os documentos afins.  Outras atividades correlatas.

4ro.   SECRETARIC}DIRETOR DE COMUNICACAO (efeti\ro de confianpe)

Reauisitcrs oara Drovimento:

Servidor efetive estavel.  Formacao superior em Comunieagao Social.  Experiencia minima de

3 (ties) anos na area.  Nomeaeao da Presidchcia,

Atribuic6es:

AAssessorar o  Presidents  em  suas  releg6es  com  os  meios de comunicagao.  Dirigir todos  os

sservidores da Assessorie de  lmprensa e do Cerimonial.  Dirisir todos os recursos  humanos e

materiais da TV Camara, diretamente ou por intermedto dos respectivos Gerentes.  Dirieir as

atividades dos  Gerentes.  Decidir a  grade de  programaeao  da  TV,  de acordo com  o escopo

definido pelo Regimento lntemo da 1\/ Camara Jacarei, garantindo a transparchcia dos atos

legislativos  e   o   acesso  da   popula9ao   aos  trabalhos  da   Camara   Municipal   de   Jacarei.

Promover   as   ag6es   necessarfas   para   oumprinento   da   Lei   de   Acesso   a   lnformagao.

Monitorar os dados sobre o sistema de transmissao  para  subsidiar as  informae6es  a serem

encaminhadas  a  Camara  dos  Deputados,  detentora  da  outorga  do  canal  destinado  a  Rede

Legislativa   de   Televisao.    Subsidiar   a    Presidencia,    a    Mesa    Diretora   e   a   Secretaria

Administrativa   da   Camara   com   informag6es   para   planejar  os   recursos   financeiros   que

comDorao  o  orgamento  do  Legislativo,  para  a  manutengao  da  TV  Camara  Jacarei  e  seus
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compromissos   com   a   Rede   Legislativa   de   Televisao.   Acompanhar   ou   representar   a

Presidencia   em   reuni6es,   congressos   e   encontros   da   Rede   Legislativa   de   Televisao.

Controlar  a   qualidade   no   cumprimento  dos   contratos   de   prestagao   de   servigos   que  a

Camara   possa   estabelecer  com   terceiros,   para   a   prestaeao   de   servigos   ligados   a  TV

Camara  Jacarei.  Zelar  para  que  o  conteudo  da  programagao  exibida  pela  TV  esteja  de

acordo  com  os  pafametros  legais  e  aqueles  estabelecidos  pelo  Conselho  Editorial  da  TV,

atendendo  aos  criterios  de  transpafencia  e  divulga?ao  das  ag6es  parlamentares.  Outras

atividades correlatas.

41.    SECRETARIO-DIRETOR JURiDICO (efetivo de confianca)

Reauisitos Dara Drovirnento:

Servidor  efetlvo  estavel,   ocupante  do  cargo  de  Consultor  Juridico   Legislativo.   Formagao

superior  em  Direito,  com  jnscrigao  na  OAB  (Ordem  due Advogados  do  BrasH).  Experiencia

minima de 3 (tres) anos na area juridica.  Nomeagao da  Presidencia.

Atrfrouic6es:

Exercer  as   atividades   pr6prias   do   sou   cargo   de   origem   e,   oumulati\ramente,   djrigir  os

servidores  da  Secretaria  de  Assuntos  Juridicos  da  Camara  Municipal,  inclusive  avalizando

os   pareceres   elaborados   pelos   Consultores   Juridieos-Legislativas.   Desempenhar   suas

atividades  reporfando-se  a  Presidencia  e  demais  membros  da  Mesa  Diretora.  Dar  suporte

direto a  Presidencia para a tomada de suas decis6es,  primando pela condueao legal de sua

gestao  administrativa.  Assessorar  e  eventualmente  acompanhar  o   Presidente  e  demais

membros  da  Mesa  Diretora  em  assuntos  que  envolvam  quest6es  juridicas  e  legislativas.

Assessorar  na  elaboraeao  da  pauta  de  assuntos  a  serem  discutidos  e  deliberados  nas

reuni6es em que participe a  Presidencia e demais membros da  Mesa  Diretora.  Subsidiar ro

preparo    dos    expedientes,    minutas    de    ates    administrati\/os,    proposig6es    a    serem
despachados  ou  assinados  pelo  Presidente  e  demais  documentos  de  sua  competencia.

Promover  estudos   pfevios   da   constitucionalidade   e   da   legalidade   de   atos   normativos,

administrativos  e  de  toda  a  area  legislativa,  hem  coma  elaborar  pareceres.   Dar  suporte

direto  ao  Presidente  na  tomada  de  decis6es  acerca  das  licitae6es.  Dar  suporte  a  Mesa

Diretora   e   as   Comiss6es   Permanentes.   Manifestar-se   nos   processos   administrativos   e

judicieis,  promovendo  a  defesa  judiciaria  da  Camara  Municipal  de  Jacarei  em  processos,

bern  como  acompanhar e  prestar informag6es  nos  processos junto  ao  Tribunal  de  Con fas,
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quande determinado pela  Presidencia.  Convocar funcionarios  da  respecti\;a  Secretaria  para

prestagao  de  servigos  extraordinarios,  de  acordo  com  as  necessidades  existentes.  Manter

consonancia  com  as  diretrizes  esfabelecidas  pela  autoridade  constituida.  Executar  outras

atividades determirradas pete Presidente em assuntos correlatos.

42.    SECRETARIO-DIRETOR LEGISLATIVO (efetivo de confianea)

Reauisitos Dara Drovimento:

Ser\ridor Efetivo  Estavel.  Formaeao superior em  Direito.  Mininio de 5 (cjnco)  anos no quadro

cte servidores da Secretarfa Legislativa.  Nomeagao da Presidencia.

Atribuie6es:

Dirisir  os  servicos  da  Secretaria  Legislativa  da  Camara.   Despachar  papeis  relativos  aos

servigos   intemos   da   Secretaria.   Prestar  as   informag6es  que   lhe  forem   solicitadas   pela

Presidencia ou  pela  Mesa.  Apresentar aos  membros da  Mesa  e a  Presidencia,  mensagens,

aut6grafos  e  demais  papeis  que  devam  ser  expedidos  com  suas  assinaturas.  Organizar  a

eescala de ferias dos servidores do setor.  Convocar funcionanos para  prestaeao de servieos

extraordinarios,  de  acordo  com  as  necessidades  existentes.   Represenfar  ao  Presidente

ssobre materia do servieo,  ou  encaminhar representae6es que lhe forem apresentadas pelos

o6rgaos  subordinados.   Subrneter  a   Presidencia   da   Camara   a  mat6ria  a  ser  discutida   e

votada.  ZeLar pela  documentaeao arquivada e bens sob sua guarda,  adotando  providencias

tendentes  a  sua  seguranga  e  restauragao,  quando  necessario.  Manter  permanentemente

informada  a  Mesa  quanto  ao  andamen{o  dos  trabalhos  sob  sua  diregao.   Providenciar  a

rremessa  da  Ordem  do  Dia  aos Vereadores,  cujo  teor,  elaboraeao,  convocacao,  refagao  de

prpjetos,  data,  hofario e demais providencias sao de competencia exclusiva da  Presidenefa,

na   forma   regimental.   Observar   os   prazos   regimenfais   e   encaminhar   aos   setores   do

Legislativo os documentos aflns. Assinar certid6es fornecidas pela Camara, juntamente com

a  funcionario  que  as  lavrou,   depois  de  autorizadas  pefa   Presidencia.   Outras  atividades

correlatas.

43.   ASSESSOR  POLITICO (em comissao)

Reauisitcrs Dara Drovimento:
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Formagao   em   curso   de   nivel   superior.   Indicagao   escrita   par   parte   do   Vereador   para

nomeagao pefa Presidencia.

Atribuic6es:

Exercer  atividade  de  assessoramento  politico  ao  Vereador,  acompanhando-o  em  visitas,

diligencia,   eventos   e   atos   de   fiscalizagao,   sempre   que   determinado.   Realizar   com   o

Vereader todes os trabalhos extemos junto a comunidade e 6rgaos ptiblicos, estabelecendo

o  intercambio  de  informae6es e  reivindicag6es da  pepulagao,  que  servirao de subsidios  no

ericaminhamento    dos    trabalhos,    atravds    de    Projetos    de    Lei,    lndicag6es,    Moc6es,

Requerimentos,  dentre  outros.  Manter  urn  comprometirnento  politico  com  o  Vereador  que

assessora, hem como manter fidelidade as diretrizes estabelecidas pelo parlamentar.  Outras

atividades correlatas,

44.    CHEFE  DE GABINETE DA PRESIDENCIA (em comissao)

Reauisitos oara Drovimento:

Formagao em ourso de nivel superior.  Nomeagao da Presidencja.

Atribuie6es:

Desenvoiver   atividades   de   gerenciamento   e   pLanejamento   das   ag6es   do   Presidente,

mmediante  orfentagao e controle  das fung6es  desenvolvidas  em  consonancia  com  as  metas,

objetivos e diretrizes estabelecidas para aquela gestao.  Outras atividades correlatas.

4i`   CHEFE  DE GABINETE PARLAMENTAR (em comissao)

Reauisitos Dara orovimento:

Formagao   em   ourso   de   nivel   superior.   Indicagao   escrita   por   parte   do   Vereador   para

nomeagao pela Presidencia.

Atribuic6es:

Desenvolver atividades  relacionadas  a definigao de metas e estrategias  a  serem  adotas  no

ambito  do  Gabinete,  coordenando  os  servieos,  bern como  estabelecendo  uma  logistica  de

ae6es politico-partidarias na implementa9ao das diretrizes e dos objetivos a serem adotados

no  Gabinete,   mediante  planejamento,   organizagao  e  controle  das  ae6es  desenvolvidas.

Outras atividades correlatas.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

Primeiramente,  cumpre  esclarecer  que  o  presente  projeto  esta

sendo  feito  sob  a  forma  de  Projeto  de  Resolu?ao  em  conformidade  com  orientaeao  do

Tribunal  de  Jilstiea  do  Estado  de  Sao  Paulo,  atrav6s  do  ac6rdao  cuja  c6pia  se  junta  ao

processo.

Esta       propositura       objetiva      estabelecer       nova      estrutura

administrativa  a  Camara  Municipal  de  Jacarei,  reunindo  disposig6es  da  Lei  n° 5.930,  de  13

de  abril  de  2015,  e  modificag6es  posteriores,  alem  de  apresentar  medidas  necessarias  a

uma  nova  dinamica  na  execuc:ao  dos  trabalhos  desta  Casa,  inclusive  no  que  se  refere  ao

aproveitando dos servidores ja existentes.

Em  nosso entendimento,  as alterag6es  ora  propostas atenderao

melhor as  demandas  da  Camara  e,  conforme ja  se  constou  de  propositura  anterior,  cujos

motivos tomamos a  liberdade de  novamente trazer a consideraeao dos  ilustres Vereadores,

o  Poder  Legislativo,   cumprindo  seu   papel,   tern  sido  cada  vez  mais  participativo  junta  a

comunidade,  buscando  o  atendimento  de  seus  anseios,  elaborando  proposituras,  atuando

intensamente na fiscalizagao e divulgaeao dos atos administrativos e, assim, a procura desta

Casa pelos municipes, escolas e entidades diversas tern sido crescente,

A populagao tern se interessado de forma  marcante pela politjca

e pelos destinos da  Nagao.  Nossa Camara,  com a  abertura ja promovida ao publico e pelas

atividades  que  realiza,  como  as  Camaras  Jovem  e  da  Melhor  ldade,  audiencias  pdblicas,

visitagao por escolas e entidades, tern atraido a ateneao para urn aprendizado consciente do

que se espera das atividades legislativas e do que pode ser feito na cidade.

Entao,     a     necessidade    de    servidores    para    determinadas

atribui?6es  e  inconteste  e,  assim,  pretende-se  a  criaeao  do  cargo  de  Oficial  de  Atividades

Legislativas e  incorporagao  ao  mesmo dos  cargos  de Agente  de  Seguranca,  de Assistente

de Servieos Municipais e de Auxiliar de Servieos de Almoxarifado e Copa.

Par outro  lado,  a  Camara  Municipal,  seguindo  a tend6ncia atual,

vein  procurando  terceirizar  suas  atividades-meio,  como  servigos  de  seguranea,   limpeza,

telefonia,  entre  outros.  A  terceirizagao  na Administraeao  Pilblica  tornou-se  uma  realidade  e
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vein  crescendo  em  ritmo  acelerado,  pois  que  se  mostra  mais  eficaz  e  econ6mica  para  as

atividades-fim  de  cada  6rgao.  Pofem,  ainda  tern mac  de  obra  disponivel  no  Legislativo;  tern

diversos  servidores   nesses  setores  ja  com  mais  de  20  anos  de  servigos  pt]bljcos,   que

conquistaram confianea e muito aprenderam sobre o Poder Legislativo, sua rotina e atuagao;

servidores estes que, ao longo do tempo, quando necessario,  mesmo nao sendo atribuie6es

inerentes   aos   seus   cargos,   tambem   sempre   contribuiram   direta   ou   indiretamente   na

execugao de muitas das tarefas apresentadas, ora num setor, ora noutro.

Assim   pensando,   e  que   pretendemos  a   cria9ao  de   urn   novo

cargo,  incorporando-se  a  ele  outros,  com  diversas  atribuig6es  que  melhor  satisfaeam  aos

interesses do Legislativo.

Embora   as  atribuie6es  do  cargo  sejam   muito  variadas,   nelas

estando inseridas atribuig6es atuais dos diversos cargos incorporados e outras que julgamos

pertinentes,  e  6bvio  que  cada  urn  dos  servidores  ocupantes  do  novo  cargo  sera  alocado

para o setor e/ou servigos mais afetos a sua capacidade, experiencia e formagao.

Registre-se  que  a  cada  momento  que  se  fizer  necessario  e  for

de  interesse  para  o  Legislativo,  esses servidores  poderao ser distribuidos  para a realizagao

de  tare fas  especificas  de  acordo  com  suas  habilidades,  exercendo,  cumulativamente  com

suas  atribuig6es,  atividades  quando  de  afastamentos,  ferias  e  licengas  de  servidores,  ou

para atendimento de necessidades espofadicas.

Outrossim,  a  proposta  estabelece que,  a  medida  em  que  forem

vagando,  serao diminuidas as vagas  para  o cargo de  Oficial de Atividades  Legislativas,  ate

atingir o  limite  de cinco,  o  que  achamos  ideal.  Somente  a  partir dai  e  que  novos concursos

ptlblicos para preenchimento do cargo poderao ser feitos.

Igual   instituto   e   aplicado   no   presente   Projeto   para   fazer   a

convergencia de cargos que tern sua atuagao junto a Secretaria  Legislativa -quais sejam:  o

de Assistente Tecnico  Legislativo e  o de  Redator de Atas - e cujos titulares desempenham

atribuie6es  e  fung6es  de   natureza   bastante  similares,   todavia  estando   posicionados   no

quadro  de  referencias  em  niveis  desiguais,  situagao  esta  que  se  busca  corrigir,  inclusive

tratando-se  de  conferir  a  esses  cargos  unicidade,  por  intermedio  de  sua  incorporagao  no

cargo de Secretario Legislativo.

Neste  diapasao,  cabe  o  pafentese  de  que  o  agrupamento  de

cargos  na  Secretaria  Legislativa  faz-se  acompanhar  da  inclusao  no  rol  de  atribui¢6es  do
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cargo   receptor  da   incumbencia,   entre   outros,   do   auxilto   aos  trabalhos   e   reuni6es  das

comiss6es tempofarias e das frentes parlamentares,  elaborando atas,  oficios e documentos

solicitados.

Quanto   ao   Setor  de   Proposituras,   entendemos   necessaria  a

desisnaeao de mais  urn servidor para  integra-lo,  ao qual direcionamos a ocupante do cargo

de  Secretarfa  Administrativa,  mantendo  parte  de  sues  atribuig6es  atuais  e  acrescentando

outras,  nos  mesmos  moldes  do que esta sendo  feito  na  Secretarie  Legislativa,  inclusive  no

que se refere ao valor de referencia salarfal.

Na   Secretaria   de   Assuntce   Juridicos   entendemos   que,    na

vacancia, deve ser extinta uma totagao ro cargo de Consultor Juridico-Legislativo.

E,  prosseguindo,  quanto  a  legalidade  e  constitucionalidade  das

incorporag6es    de    cargos   que   se    pretende   viabilizar,    temos    a    registrar   que    esse

aproveitamento de servidores tal qual ora se desenha esta previsto no artigo 25 e seguintes

do  Estatuto dos Servidores Ptlblicos do Municipio de Jacarei (Lei Complementar n° 13/1993)

e  tambem  atende  o  preconizado  no  artigo  37  da  Constituieao  Federal,  que  reza  que  a

administragao pt]blica direta e indireta de quaisquer dos Poderes da  Uniao,  dos Estados,  do

Distrito  Federal  e  dos  Municipios  obedecera  aos  principios  de  legalidade,  inipessoalidade,

moralidade,  publicidade e eficieneia.

A  prop6sito,  na  mensagem  do  Projeto  de  Lei  do  Executivo  n°

01rao18,  de  09/01reo18,  que  deu  origem  a  Lei  Municipal  n° 6.179,  de  Olro3/2018,  o  pr6prio

Prefeito lzaias Jos6 de Santana,  assevera:
"a  renomado  HEL:Y  LOPES  MEIRELLES,  definiu  o  Principio  da

Eficiencia,  como "o que  se  imp6e  a todo o  agente  ptlblic:o de realizar  suas atrjbui?6es com

presteza,   perfeigao   e   rendimento   profilssional.   E   o   mais   modemo   principio   da   fun?5o

administrativa,  que  ja  nao  se  conten[a  em  ser  desempenhada  apenas  com  legalidade,

exigindo   resultados   positivos   para   o   servigo   pclblico   e   satisfat6rio   atendimento   das

necessidades da comunidade e de seus membros", e  acrescenta que "o clever da eficiencia

corresponde ao clever da boa administra?5o"...  (MEIRELLES,  2002).

0 proposto possui embasamento tamb6m no inciso I do artigo 30

da  Constituigao  Federal  e  no  inciso  11  do  artigo 41  de  Lei  n° 2.761,  de 31  de  marpe de  1990

(Lei Organica do Municipio de Jacarei).
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Com  relaeao aos cargos de Assistente de  Diregao,  Coordenador

de  Equipe,  Operador de  Maquina  e  Recepcionista do  Legislativo,  pretendemos  a  alteragao

de referencia por entender que o novo valor esta mais adequado as respectivas atribuig6es.

As  Gratificag6es  por  Desempenho  de  Atividades  no  Legjslativo

(GDAs) tiveram  os valores equiparados as fune6es gratificadas pagas pelo Poder Executivo

Municipal.

Nas  atribuig6es  do  cargo  de  Recepcionista,   acrescentamos  o

atendimento telef6nico ao ptiblico quando soljcitado.

A  criagao  da  Controladoria   lnterna   e   Ouvidoria,   com  servidor

concursado  para  a  cargo  correspondente,  atende  apontamentos  feitos  pelo  Tribunal  de

Contas do Estado de  Sao  Paulo  na  apreciagao das  Contas  do  Legislativo dos  Oltimos anos

e,   desta  forma,   objetiva   a   criagao   de   urn  6rgao  com  total   independencia   na   estrutura

administrativa da Camara Municipal.

Atualmente  existe  a  Comissao  de  Controle  lnterno  do  Legislativo,

integrada   por  tres   servidores   efetivos   estaveis,   com   formagao   apropriada,   pofem,   estes

exercem   as  atividades  da  Controladoria   lnterna  juntamente   com   as  atribuig6es  de   seus

cargos  de  origem,  havendo  o  entendimento  do  Tribunal  de  Contas  de  que  nao  6  a  forma

apropriada de procedimento.

Portanto,  o  Controlador  lnterno  e Ouvidor dedicafa  tempo  integral

ao   Sistema   de   Controle   lnterno   da   Camara   e   executara   suas   tare fas   com   completa

autonomia.

No   projeto   mantivemos   a   Comissao   de   Controle   lnterno   em

atividade ate  noventa dias ap6s o Controlador lnterno assumir o cargo,  que ainda dependefa

de  concurso  ptiblico,  de  forma  que  os  trabalhos  n5o  sejam  interrompidos  e  haja  a  devida

transi?ao no funcionamento do 6rgao.

Quanto ao cargo de  Diretor de  Recursos  Humanos do  Legislativo

procuramos estabelecer vencimento igual ao pago pelo Poder Executivo.

Entendemos,  tambem,  que  a  Camara  Municipal  pode  implantar o

sistema  de  teletrabalho  para  alguns  setores,  experiencia  que  vein  dando  certo  em  muitos

locais,  inclusive  no  Poder Judiciario,  aumentando  a  produtivjdade  de servjdores e diminuindo

custos.  Para tanto, a Mesa Diretora do Legislativo estara ailtorizada a, por Ato, estabelecer as

regras e procedimentos necessarios.
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Por   fim,    no   Gabinete   dos   Vereadores   alteramos   para   nivel

universitario  a  exisencja  de  instrugao  no  cargo  de  Assessor  Politico,  com  vencimento  mais

compativel  as suas  atribuie6es,  tamb6m seguindo os  apontamentos que tern  sido feitos  pelo

Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo.

Diante  do  exposto,  esperamos  contar com  o  apoio  e aprovagao

dos   Hustres   membros   desta   Casa   Legislativa   ao   projeto   em   tela   e,   com   antecipados

agradecirnentos pefa atengao dispensada, subscrevemos.

Camara Municipal de Jacarei, 07 de dezembro de 2021.

SASAKl
1 a Secrotirio

ROGERIO TIMOTEO
2o Secretario
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Registro: 2021.©5014

AcdRDAO

Vistos,     relatados     e    discutidos     estes     autos    do     Direta    de
Inconstitucionalidade  n° 2279460-23.2020.8.26.0000,  da  Comarca de  Sao  Paulo,

i#:eo:s%uot::upsRpoRCE¥EfT%oDROGE#icpp=OJUDSETicifaE;oE]EAs:SRgspDEERAT3
DA CAMARA MUNICIPAL DE RUBINEIA.

ACORDAM,  em  6rgao  Especial  do  Tribunal  de  Justiga  de  Sao
Paulo,  proferir  a  seguinte  decisao:   "JULGARAM  A  ACA0  PROCEDENTE,
COM  MODULACAO  E  RESSALVA.  V.  U.",  de  conformidade  com  o  voto  do
Relator, que integra este ac6rdao.

0  julgamento  teve  a  participagao  dos  Exmos.  Desembargadores
LUIS  SOARES  DE  MELLO  (Presidente),  FERRAZ  DE  ARRUDA,  ADEMIR
BENEDITO,   CAMPOS  MELLO,   CRISTINA  ZUCCHI,  JACOB   VALENTE,
JAMES  SIANO,  CLAUDIO  GODOY,  MOREIRA  VIEGAS,  COSTABILE  E
SOLIMENE,   TORRES   DE   CARVALHO,   LUCIANA   BRESCIANI,   ELCIO
TRUJILLO,  DECIO NOTARANGELI,  LUIZ  ANTONI0 DE  GODOY,  FABIO
GOuviA,    RICARDO    ANAFE,    DAMIA0    COGAN,    MOACIR    PERES,
FERREIRA   RODRIGUES,   EVARISTO   DOS    SANTOS,   JOAO   CARLOS
SALETTI E FRANCISCO CASCONI.

Sao Paulo,17 de novembro de 2021.

RENATO SARTORELLI
RELATOR

Assinatura Eletr6nica
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REQUERENTE:  pROcuRADOR GERAL DE jusTieA DO ESTADO DE

SAO  PAULO.

REQUERIDOS:        PREFEITO        DO        MUNIcipIO        DE        RUBINEIA,

PRESIDENTE  DA CAMARA  MUNICIPAL  DE  RUBINEIA.

EMENTAS:

" ACAO                       DI RETA                       DE

I NCO NSTITuCIONALI DADE         -         LEI

COMPLEMENTAR     N°     151/2019     DO

MUNICIPIO        DE        RUBINEIA,        QUE
'DISP6E      SOBRE      A      ESTRUTURA

ADNIINISTRATIVA,    ORGANIZACIONAL

E     a      CARGO      DE     QUADROS      E

ATRI Bu lc6ES             DA             CAM ARA

MUNICIPAL'  - ARGulcAO  DE VicIO  DE

INCONSTITuCIONALIDADE   FORMAL  -

RECONHECIMENTO

INIPOSSIBILIDADE  DE  DISPOR  SOBRE

0         TENI A         M EDIANTE          LEI         -

COMPETENCIA      EXCLuSIVA      PARA

O ROAN IZA R             A             ESTRUTU RA

A DM I N ISTRATIVA          DA          CAMARA

NIUNICIPAL           FOR           MEIO           DE

RESOLuCAO,         SEM         QUALQUER

PARTICIPACAO DO CHEFE DO PODER

EXECuTIVO  -  OFENSA  AO  PRINcipIO

DA    SEPARACAO    DOS    PODERES    -

VIOLA9AO    AOS     ARTIGOS     5°,     19,
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CAPuT.   E  20,   INCISO   Ill,   TODOS   DA

CONSTITulcAO ESTADUAL".

"A    cria?ao    de    cargos    da    Camara

Nlunicipal  somente pode ser veiculada

por deliberacao do respectivo Plenario,
sem a participagao do Chefe do Poder

Executivo,     sendo    a    Resolug5o    a

esp6cie     normativa    adequada    pare
regular    o    assunto,    sob    pena    de
violagao ao principio da separa?ao dos

poderes".

" ACAO                       DI RETA                       D E

INCONSTITuCIONALIDADE -  INCISOS  I

E      11       DO      ARTIGO       22      DA      LEI

COMPLEMENTAR     N°     151RO19     DO

MUNIcipIO        DE        RUBINEIA,       QUE

CRIARAM OS CARGOS DE 'ASSESSOR

pARLAMENTAlr   E   .sECRETARlo   DE

ADNIINISTRACAO      E      FINANCAS.      -

ATIVIDADES  DESCRITAS  ENI  LEI  QUE

NAO   CORRESPONDEM   A   FUNC6ES

DE            DI RECAO ,            CH EFIA            E

ASS ESSO RANI EN TO          EM          NivEL

SuPEF€IOR - ATRIBulcoES TECNICAS,

BUROCRATICAS, ADMINISTRATIVAS E

OPERACIONAIS QUE NAO DENIANDANI

RELACAO  ESPECIAL  DE  CONFIANCA

ENTRE a SERVIDOR E SEu SuPERIOR
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HIERARQulco  -  INCOMPATIBILIDADE

Cowl  a  PROVINIENTO CONIISSIONADO

-    lNVESTIDURA    QUE    DEPENDE    DE

PREVIA  APROVACAO  ENI  CONCuRSO

P0BLICO        -        TEMA        1.010        DA

REPERCuSSAO       GERAL       (RE       n°

1.041.210/SP)        -       AFRONTA       AOS

ARTIGOS   111,   115,   INCISOS   11   E  V,  E

144,        DA       CAFITA       PAULISTA       -

INCONSTITuCIONALIDADE

DECLARADA   -   ACAO   PROCEDENTE,

COM  NIODULACAO DOS EFEITOS NOS

TERNIOS   DO   ARTIGO   27   DA   LEI   N°

9.868/1999 ".

"A   simples   insengao   de   express6es

que atribuam ao cargo poblico fun§6es
de direcao,  chofia ou  assessoramento
nao   6   suficiente   para   caracteriza-Io

como de provimento em comissao".

VOTO     N°   33.849

Trata-se      de      agao      direta      de

inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador Geral de Justiga

do   Estado   de   Sao   Paulo   em   face   da   Lei   Complementar

Municipal     n°     151/2019,     que     "d/-sp6e    sobre    a     esfrt/fura

administrativa,    organizacional    e    o    cargo    de    quadros    e

atribui?6es da Camara Municipal de Rubineia e da provid6ncias
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corre/afas",  com  excegao  dos  artigos  25  e  29;  e  do  artigo  22,

incisos  I  e  11,  da  Lei  Complementar  n°  151/2019  do  Municipio

de Rubineia, que criaram os cargos de Assessor Parlamentar e

Secretario  de  Administragao  e  Finaneas,  apontando  violagao

aos  artigos  5°,  20,  inciso  Ill,111  e  115,  incisos  11  e  V,  todos da

Constituigao Estadual.

Sustenta o requerente, em apertada

sintese,    que    o    diploma    legislativo    impugnado    disciplinou

assuntos  relacionados  a  competencia  normativa  exclusiva  do

Poder   Legislativo,    atinentes   a   composigao   do   quadro   de

pessoal      da      Camara      Municipal      e      sua      organizagao

adminjstrativa,  os quais deveriam ser disciplinados por meio de

Resolugao,  sem  a  participaeao  do  Chefe  do  Poder  Executivo,

aduzindo   que   apenas   os   artigos   25   e   29,   que   cuidam   da

remuneraeao dos servidores, poderiam ser veiculados por meio

de  lei formal.  Argumenta,  em  acr6scjmo,  que as  competencias

outorgadas         pela         Constitu igao         sao         irrenu nciaveis,

incomunicaveis e  indelegaveis,  de tal  sorte  que  nem  mesmo  a

aquiescencia  por parte  da  Camara tern o  condao de afastar o

vicio  de   inconstitucionalidade.   Insurge-se,   ademais,   contra  a

criagao  artificial  dos  cargos  de  provimento  em  comissao  de
"Assessor   Pariamentar"   e   "Secretario   de   Administragao   e

F/.nar}£as",   cujas  fune6es   sao   genericas,   indeterminadas  ou

expressamente destinadas a atender necessidades execut6rias

e dar suporte subalterno a decis6es,  devendo ser preenchidos

JAE
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por  servidor  pdblico  de  carreira,  ap6s  regular  aprovagao  em

concurso pdblico. Alega, ainda,  que inexiste qualquer atribuigao

a  exigir  o  controle  de  execugao  das  diretrizes  polfticas  a  ser

desempenhado por alguem que detenha absoluta fidelidade as

orientag6es  tragadas,   malferindo,   com   isso,   os  principios  de

moralidade  e  da  impessoalidade.  Busca,  assim,  o  decreto  de

procedencia    da    presente    agao    direta,    declarando-se    a

inconstitucionalidade:  a/  da  Lei  Complementar  n°  151/2019  do

Municipio  de  Rubin6ia,  com exceeao  dos  artigos 25  e 29;  e  b/

do  art.  22,  incisos  I  e  11,  da  Lei  Complementar  n°  151/2019  do

Municipio  de  Rubineia,   que  criaram  os  cargos  de  Assessor

Parlamentar e Secretario de Administragao e Finaneas.

A   Camara   Municipal   de   Rubineia

prestou    informag6es    defendendo    a    higidez    do    diploma

normativo  questionado,  em  razao  da  autonomia  administrativa

do  Municipio  para  organizar  seus  servigos  de  acordo  com  as

conveniencias   locais,    tendo   o   artigo   41    da    Lei   Organica

conferido   a   Mesa    Diretora   competencia   exclusiva    para   a

iniciativa   de   leis   que   disponham   sobre   a   criagao   de   seus

cargos.    Argumentou,    por   outro    lado,    que    os   cargos   de

Assessor    Parlamentar    e    Secretario    de    Administragao    e

Finangas  estao  em  harmonia  com  as  normas  constitucionais

que    regem    a    materia,    executando    tarefas    de    natureza

predominantemente    politica,    fazendo    urn   comparativo   dos

cargos   impugnados   com   os   cargos   do   Ministerio   Ptlblico   e

JAE
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deste  Tribunal  de  Justiga,  cujas  estruturas  entende  possuirem

o   mesmo   padrao   tecnico.   Busca,   por   isso,   o   decreto   de

improcedencia  da  agao  direta,  pleiteando,  subsidiariamente,  a

modulaeao dos efeitos do ac6rdao.

A  Procuradora  Geral  do  Estado e o

Prefeito   do   Municipio   de   Rubineia   deixaram   transcorrer,   /.n

albis, o prazo para man.ifestagao (cf. fls.  266 e 270).

A    douta    Procuradoria    Geral    de

Justiga, em seu parecer, insistiu na procedencia da agao direta,

reiterando os termos da inicial /77s,  273/282/.

E o relat6rio.

1)     Ressalto,     de     inicio,     que     a

pretensao  de  contrastar  a  norma  local  com  dispositivo  da  Lei

Organica  do  Municipio  nao comporta  analise  no  ambito  restrito

da   agao   direta   de   inconstitucionalidade   proposta   perante   o

Tribunal  de  Justiga,  que  somente  pode  ser  conhecida  no  que

diz  respeito  a  suposta  afronta  direta  a  Constituigao  Estadual,

ou   a  dispositivos  da   Lei   Maior  de  observancia  compuls6ria,

tampouco  sendo  licito  examinar  os  cargos  questionados  a  luz

da   estrutura   funcional   de   outros   6rgaos   pdblicos,   tal   como

sugere a Camara Municipal de Rubin6ia em suas informag6es.
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Demais    disso,    observo    que    os
"cargos"  pertencentes  aos  quadros  deste  Tribunal  de  Justiga,

citados  pela  Camara  /#s.  254/257/,  constituem,  na  realidade,

fung6es   de   confianga   desempenhadas   exclusivamente   por

servidores   efetjvos,    que    nao   se   confundem    com    cargos

puramente   comissionados,    afigurando-se   despiciendo   tecer

maiores  considerae6es  sobre  a  argumentagao  exposta,  pois,

alem  de  nao  ser  cabivel  no  ambito  do  controle  concentrado,

nem  mesmo  abstratamente  seria  capaz  de  alterar  o desfecho

da controversia.

2) No mais,  a agao e de ser julgada

0  texto  impugnado  tern  o  seguinte

procedente.

teor , verbis..

Lei Complementar n° 151rao19

„TiTULO I

DAS DISPOSIC6ES PRELIMINARES

Artigo  1°  -  A  organiza?ao  da  estrutura  administrativa  da

Camara Municipal de Rubineia fica constituida por Orgaos

Parlamentares,     6rgao    Administrativo    Pariamentar    e

Orgaos  Administrativos,  os  quais  obedecerao  de  forma

permanente    e    os    principios    gerais    da    legalidade,
impessoalidade,    isonomia,    moralidade,    publicidade    e

probidade administrativa.

JAE
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§1°   -   Os   Orgaos   Parlamentaros   manter-se-ao   regidos
direfamente    pelo    Regimento    lntemo    da    Camara    de

Vereadores e pela Lei Organica do Municipio de Rubin6ia.

§2° - 0 Orgao Administrativo Pariamentar, sera regido por
esta      lei      complementar     no     tocante     a      mat6rias
administrativas  e  diretamente  pelo  Regimento  lntemo  da

Camara de Vereadores e pela Lei Organica do Municipio de

Rubin6ia em mat6rias parlamentares.

§3° - Os 6rgaos Administrativos serfeo regidos por esta lei
complementar  e  pelas  leis  esparsas  especificas,  ore  nao

rovogadas.

§4P  -  A  Controladoria  lntema  mant6m-se  regida  pelo  o
Sistema  de  Controle  lntemo,  regulamentado  pela  Lei  n°

1.428 de 03 de dezembro de 2015.

§5°      -      A      estrutura      administrativa      se      organiza
hierarquicamente  atendendo  aos  principios  t6cnicos  de

desempenho e eficiencia segundo sues competencias.

Artigo 2° - a regime juridico, direitos, vantagens e deveres,

aplicaveis aos servidores ptlblicos da Camara Municipal de

Rubin6ia manter-se-5o pelos ja constituidos anteriormente.

TiTULO '1

DA ESTRUTURA ADNIINISTRATIVA

Capitulo I

DA DISTRIBulcAO OFIGANIZACIONAL

Artigo  3°  -  Os  Orgaos   Parlamentares   que  comp6em   a

estrutura   administrativa   estao   distribuidos  da   seguinte

forma:

I. Comiss6es Permanentes;
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1[. Mesa Diretora.

Arligo   4°   -   0   6rgao   Administrativo   Parlamentar   que

comp6em a estrutura administrativa estao distribuidos da
seguinte forma:

I. Presidencia.

Artigo  5°  -  Os  Ongaos  Administrativos  que  comp6em  a

estrutura   administrativa   estao   distribuidos   da  seguinte
forma:

I. Assessoria Parlamentar,.

11. Controladoria lntema;

Ill. Secretaria de Administra§ao e Finan§as.

Artigo 6° - Comp6em-se como Orgaos Administrativos, os

Setores  subordinados  a  Secrctaria  de  Administragao  e

Finaneas, distribuidos da seguinte forma:

I. Sctor de Contabilidade;

11. Setor de Tesouraria;

Ill. Setor de Licitag6es e Contratos;

IV. Setor de Assuntos Juridicos;

V. Sctor de lvlanuten€ao e Limpeza Geral;

VI. Sctor de Recepg5o, Telofonia, Protocolo e Ouvidoria.

Capitulo 11

DAS HIERARQulAS

Artigo  7°  -  Os  Orgaos  Administrativos  abrangem-se  por

hierarquias   de   comando   e   deterrnina?ao   na   seguinte

nivela?ao vertical:

§1°    -    Os    Setores    subordinam-se    a    Secretaria    de
Administragao e Finan¢as
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§2° - A Secrctaria de Administragao e FinanEas subordina-
se a Presidencia

§3°    -    A     Assessoria     Parlamentar    sul.ordina-se    as
Comiss6es Permanentes, a Presidencia e a Nlesa Diretora

§4P  -  A  Controladoria  lntema  tom  autonomia  pr6pria  de
comando       e       execu?ao,       sendo       hierarquicamente

insubordinada   a   quaisquer   6rgaos,   porfem   respondefa

administrativamente,   a  Presidencia,   por  atos  contrferios

aos principios da administracao pablica.

§5° - Nao ha nivel de hierarquia verlicail entro Setores

§6° - Em nivelagao horizontal as Comiss6es Permanentes,
a Presidencia e a Mesa Dirctora, nao se subordinam entre

si,      administrativamente,      ressalvadas      as      materias

regulamentadas  polo  Regimento  lntemo  da  Camara  de

Vereadores e pela Lei Organica do Nlunicipio de Rubin6ia.

Capitulo 111

DAS CONIPETENCIAS

Artigo   8°   -   As   competencias   entre   os   Orgaos,   sao

aut6nomas e independentes, devendo, observando-se que
as    atividades    dos    Sctores    realizar-se-ao    de    forma
coordenada    de    modo    a    conterem    desenvolvimento

sincr6ti¢o.

§1°   -   As   competencias   das   Comiss6es   Permanentes,
Presidencia e Mesa Diretora, manter-se-ao regulamentadas

pelo  Regimento  lntemo  da  Camara  de Vereadores  e  pela
Lei Organica do Municipio de Rubin6ia.

§2°   -   As   compet6ncias   da   Controladoria   lntema,   sao
aquelas   regulamentadas   pela   Lei   n°   1.428   de   03   de

dezembro de 2015.

JAE
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Artigo  9°  -  E facultado  ao  Presidente  da  Camara  delegar

compet6ncias     al6m     das     dispostas     por     esta     lei
complementar, a Secrctaria de Administracao e Financas e
aos Setores, desde que inerentes as atribui§6es do cargo,

para   a   pratica   de   atos   administrativos   conforme   se
dispuser em regulamento.

§1°  -  A  delega§ao  de  competencia  sera  utilizada  com  o
objetivo  de  assegurar  major  rapidez  e  objctividade  aos

servi¢os   e   decis6es,   situando-as   na   proximidade   dos
fatos, pessoas ou problemas.

§2°  -  0  desenvolvimento  das  competencias  deverao  ser
permanentemente atualizados e visar a  modemizacao e a
racionaliza¢ao dos m6todos de trabalho com o objetivo de

torna-Ios mats econ6micos e ageis.

Arligo    10    -    Sao    as    compctencias    das    Assessoria
Pariamentar:

a.   Assessorar  tdenico   e   politico,   intemo   e   extomo   a

Presidencia da Camara Nlunicipal nas ac6es legislativas;

b. Assessorar tecnicamente grupos de trabalho;

c. Assessorar no processo legislativo;

d.  Elaborar  estudos,  pesquisas,  levantamehio  de  dados,
artigos    e   estatisticas    necessarias    a    elaboracao    de

propostas legislativas;

e. Analisar sob a 6tica politica os projctos de leis;

f.  Estabelecer  interlocucao  com  6rgaos  do  Judiciario,  do

Minist6rio Pl]blico,  do  Poder Executivo,  com as entidades

e  movimentos  organizados  da  sociedade  civil  e  com  a

populacao em geral.
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Artigo   11   -   Sao   as   compct6ncias   das   Secrctaria   de

Administracao  e   Financas,   al6m  daquelas   previstas   no

Regimento lntemo da Camara Nlunicipal de Vereadores:

a.  Gerenciar o arquivo  hist6rico visando a preserva§ao,  a

manutencao e a divulgagao do patrim6nio doeumenfal;

b.   Expedir   circulares,   instrug6es,   portarias,   ordens   de

servi§o      e      demais      disposi§6es      normativas      para

cumprimentos dos atos gerais;

c.   Propor   politicas   e   instrumentos   de   modemiza?ao

administrativa e de gestao de pessoas;

d.    Supervisionar   e   orientar    politicas    de    gestao    de

materials, servigos, estocagem e logistica;

e. Gerenciar os contratos administrativos;

I.    Supervisionar   e    coordenar   os    procedimentos    de
Contabilidad®,  de Tesouraria,  de  Licita?6es,  de  Assuntos

Juridicos,   de   Manuten§5o   e   Limpeza   e   de   Recep§ao,

Telofonia, Protocolo e Ouvidoria;

a. Supervisionar e orientar a aplica?ao, execucao e gestao
da  Tecnologia  de  lnformag5o  e Comunicag6es  no  ambito

das atividades relacionadas as competencias dos Setores;

h.     Propor    a?6es     de    moderniza§ao,     inforrrlac5o    e

informatica;

i.  Estimular a realizacao  de estudos e pesquisas, visando

ao desenvolvimento e a absong5o de novas tecnologias e

de instrumentos de modemizacao administrativa;

j.    Estabelecer   as    diretrizes    para   as    aquisic6es    de
equipamentos;

k. Coordenar o acesso dos usuarios internos aos dados e
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aos sistemas informatizados;

I.  Supervisionar  a  utiliza¢ao  da  rede  de  comunicag5o  de

dados;

in.    Registrar   e   manter   atualizado   o   controle   fisico-

financeiro   dos   materials   adquiridos,   distribuidos   e  em

estoque;

n. Arficular-se com os Setores  na programa§5o financeira

adequada aos gastos com materials;

o.   Supervisionar   e   avaliar   a   execucao   das   arfuvidaldes

relativas a execugao da despesa;

p.  Analisar  o  processo  de  recrutamento  e  selecao  de
pessoal;

q.   Coordenar   na   profissionaliza?ao   e  capacita§ao   dos
servidores;

r.    Promover   a    profissionalizacao    e   valorizacao    dos

servidores;

s.   Aprimorar  os  programas  administracao  da  folha  de

pagamento.

Artigo    12    -    Sao    as    competencias    do    Setor    de

Confabilidade:

a.   Processar   despesas   e   controlar   as   contabilizag6es

ongamentarias e patrimoniais;

b. Realizar invenfario confal.il dos bens patrimoniais;

c.     Nlanter    controles     relacionados     a     movimentag5o

patrimonial;

d.     Desenvolver     atividades     relativas     aos     assuntos

financeiros de langamentos;

e.    Proceder    verifica§ao    de    condic6es    documentais

JAE
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confabeis.

Artigo 13 -S5o as compctencias do Setor de Tesouraria:

a. Pagar em geral e quitar valores;

b. Conciliar valores;

c.   Disponibilizar  reeursos   por  verbas   a  servidores   ou

agentes politicos,.

d. Controlar presfa?6es de contas pela disponibilizag5o de

verbas a servidoros ou agentes politicos.

Artigo  14 - S5o as competencias do Setor de Licitag6es e

Contratos:

a, Coordenar a programacao e controle dos procedimentos
de   certames,   dispensas,   inexigibilidades   e   das   v6rias
esp6cies de contrata¢6es e avencas.

b.   Subsidiar  o   acompanhamento   dals   licita¢6es   e   dos

contratos,.

c.  Acompanhar  a  execuc5o  contratual junta  as  unidades

tecnica,.

d. Acompanhar o andamento e tramitacao dos pedidos de
aquisi?ao/contrata?5o;

e.  Controlar  vencimentos  de  contratos  e  procedimentos

correlalcionados.

Artigo  15  -  Sao  as  competencias  do  Setor  de  Assuntos

Juridicos:

a.    Gerir    assuntos    administrativos    e    legislativos    na

representa?ao  da  Camara  Municipal  perante  organismos

extemos;

b. Implantar normas juridicas e procedimentos relativos as

atividades dos 6rgaos;

JAE
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c.    Adotar   medidas   de   carater   juridico   essenciais   a

satisfaGao e tutela do interesse ptlblico;

d.   Gerir  as   atividades   de   assessoramento  juridico   ao
Secrctario de Administragao e Financas;

e.    Aplicar   as    leis    e   das    demais    normas    tegais   e

administrativas;

i.   Estabelecer   medidas   de   carater  juridico   que  visem

proteger o patrim6nio pablico.

Artigo 16 -Sao as ¢ompetencias do Setor de Nlanutengao e

Limpeza Geral:

a. Manter a limpeza dos ambientes mediante manutengao e

coletas;

b. Zelar pela seguranga do local mediante o fechamento de

todos os acessos ao local;

c, Executar servigos bancarios simples;

d. Conservar os pr6prios municipais.

Artigo  11  -  Sao  as  compct€ncias  do  Setor de  Recep?ao,

Telofonia, Protocolo e Ouvidoria:

a. Prestar informac6es quanto a atendimentos pablicos;

b. Transmissao de recados de ordem administrativa

c.  Recepcionar  e  encaminhar  protocolos  de  expedientes

em geral;

d. Recepcionar e classificar manifesta?6es dos municipes,-

e. Informara demandante sobre a demanda;

f.    Encaminhar    reelamac6es,    solicitac6es,    denancias,

sugest6es e elogios;

a. Ivlonitorar o cumprimento dos prazos;
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h. Nlanter dados sobre as atividades realizadas.

TiTULO Ill

DOS CARGOS P0BLICOS

Capitulo I

DOS CARGOS EM GERAL

Artigo   18  -  Todos   os   cargos   de   provimentos   efetivos

mediante   concurso   pablico   ou   comissionados   de   livre

nomeagao,    mantidos,    reelassificados,    criados   ou,   de

qualquer  forma,  alterados   por  leis  complementares   ou
ordinarias,      anteriores,      passam      a      ser      regidos
exclusivamente  por  esta  lei  complemenfar,  em  face  de

suas revogag6es.

§1°   -   Quaisquer   cargos,   d®   provimentos   erfetivos   ou
comissionados,  criados  ou  de alguma forma tratados por

leis  complementares  ou  ordinarias  anteriores,  que  nao

forem    expressos    por   esta    lei    complementar   ficam
automatica mente exti ntos.

§2°  -  Os  servidores  que  ingressaram  mediante  requisitos
de  admissibilidade  inferiores  aos  exigidos   por  esta  lei

complemenfar  terao  suas  situac6es  de  admissao,  caso
necessario,  regulamentadas  por  ato  pr6prio  da  Camara

Municipal,    no   tocante   aos   prazos   pare   adequa?6es,

observados:    a   esfabilidade,    a   direito   adquirido   e   a

dispensabilidade conforme a exig6ncia da classe do cargo.

§3° - Os novos ingressos deverao ser contemplados pelos
requisitos  desta  lei  complementar e  quando  necessarios,

pelas         exigenc fas         de         legisla§6es         esparsas,
complementados  em   novas  criag6es   de  cargos  e  nos
editais    dos    concursos    pl]blicos    ou    dos    proeessos

JAE
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seletivos.

§4° - As atribui?6es dos cargos Ofctivos a c:omissionados
nao    estao    exclusivamente     restritas    as    atribui§6es
estipuladas em cada urn deles,  abrangendo-se as demais
de inerfencia e natureza de sues atividades, eventualmente

nao dispostas por esta lei complementar.

§5° - As referencias dos cargos Ofetivos e comissionados
seguirao pelo ordenamento desta lot complementar, cujos
valores estao dcterminados pelo Artigo 27.

§7° - A  Secretaria de Administracao e Finan¢as adequara,
nos   casos   necessarios,   a   nova   situacao   do   servidor
mediante ato pr6prio, reconduzindo-o a nova situa?ao.

§8° - As  reclassificac6es  de  roferfencias,  novos  requisltos
de    admissao,    novas    atribuic6es,    recondu§6es,    nao
interrompem os  cargos enquanto  nao  houver a  expressa
exoneragao por ate pndprio e a desvinculapao do servidor

em relagao ao quadro de servidores.

§9° - A16m das atribuig6es do pr6prio cargo, os servidores,
efetivos e comissionados, obrigam-se as competencias do
6rgao a que se vincula,  na conformidade de onde estiver

lotado para desenvolver servi§os e/ou atividades.

§10  -  Nenhuma  atribuigao  ficafa  exclusivamente  restrita
aquelas     estabelecidas     por    esta     lei    complementar,

estendendo-se para outras determinadas par seu superior
hiefarquico quando forem inerentes e de mesma natureza

do cargo, Ofctivo ou comissionado.

Capitulo 1'

DOS  CARGOS  DE  PROVINIENTO  EFETIVO  -  (QUARENTA

HORAS SENIANAIS)

JAE
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Artigo 19 -Ficam mantidos, nos termos do artigo 18 e sous

pafagratos,  os  seguintes  cargos  de  provimento  Ofctivo,
com carga hofaria de quarenta horas semanais, conferindo-
Ihe os seguintes atributos:

I. SERVI?OS GERAIS

a. Quantidade: -01 (uM);

b. Referencia: -02;

a.  Requisitos  de  Admissibilidade:  -  Ensino  Fundamental

Comp'eto;

d. Atribui§6es:  - Remover o p6 de m6veis e ambientes de

trabalho.  Limpar  escadas,  pisos,  passadeiras,  tapctes  e
utensilios.  Arrumar banheiros  e toaLetes.  Lavar e  encerar

assoalhos.   Coletar   lixo   dos   dep6sitos.   Lavar   vidros,

espelhos,   persianas,   ctc.   Varrer   patios.   Fazer   caf6   e

similares  e servir.  Fechar portas, janelas  e outras vias de
acesso. Preparar e servir alimentos quando solicitado por

quem   subordina-se.    Execufar   tarefas   de   limpeza   do
ambiente,   m6veis   e   utensilios.   Transporfar,   arrumar  e

elevar mercadorias loves. Zelar pela copa e pelos materials

existentes.    Executar    ou    auxiliar    em    mlidangas    de

mobiliarios  administrativos.  Zelar  e  efetuar  a  limpeza  e

conserva?ao de jardins e recintos exlernos pertencentes a
Camara Nlunicipal. Executar tarofas auxiliares em operacao

de   maquinas   de   pequeno   porte.   AuxiJiar   servi?os   de

jardinagem.  Cuidar  de  arvores  frutiferas  e  ornamentais.
Limpar   estatuas   e   monumentos.   Aplicar   inseticidas   e

fungicidas   n5o  t6xicos.   Zelar   polo  funcionamento   e  a

limpeza dos equipamentos utilizados ou em uso. Carregalr

e descarregar veiculos em geral de cargas loves. Receber
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e   distribuir   correspondencias,   documentos,   pequenos
volumes    ou    encomendas,    assinando    ou    solicitando

protocolos.  Receber  e  transmitir  recados,  registrando  as
informac6es   rec;ebidas   para   possibilitar   comunicac6es

posteriores aos interessados. Executar servigos de rua em
geral,   efctuando   pequenas   compras,   pagamentos   de
contas,  entrega  e  recebimento  de  documentos,  volumes,
encomendas e outros em locals prfe-dcterminados. Prestar
informa§6es    simples    a    visitantes,    indicando-lhes    a

localiza?ao     de     setores     ou     pessoas     procuradas.
Providenciar   a   reprodu¢ao   de   c6pias   de   documentos

quando solicitados. Executar pequenos servigos bancarios
simples,   tais   como   dep6sitos,   saldos,   pagamentos   e
outros solicitados. Varrer, escovar, lavar e remover lixos e

detritos   da   cal§ada   da   Camara   Municipal.   Zelar   pela

conservagao   e   manutencao   de   sanitarios.   Auxiliar   no

recebimento,  pesagem  e  contagem  de  materials.  Irrigar,

adubar  e  conservar  plantios.  Fazer  os  trabalhos  leves  e

necessarios  para  o  assenfamento  de  pedras  irregulares,

paralelepipedos  ou  alvenaria  poliedrica.  Supervisionar  o

preparo   externo   de   lanches   para   eventuais   sess6es,
reuni6es   ou   recebimentos   de   autoridades   na   Camara

Nlunicipal.  Executor  servigos  de  mesa.   Presfar  apoio  a

eventos   diversos   nas   dependencias   dos   logradouros,
referente   as   atividades   de   sua   competencia.   Fazer   a

especificagao,  a  requisig5o  e  o  controle  de  utiliza?ao  de

material  de  consumo,  de  bens  materials  e  patrimoniais.

Zelar  pela  conservacao  dos  materials  utilizados.  Propor

melhorias  de  normas e  procedimentos  pertinentes  a area

de  atua9ao.   Atender  ao  pablico  intemo  e  externo  com
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urbanidade    prestando    informac6es    apenas    de    sua

pertinencia. Atender as equipes de referencias e usuarios.
Servir e  manipular alimentos  e  bebidas.  Realizar servicos

de   care.    Trabalhar   seguindo    normas    de   seguranca,

qualidade e protecao ao meio ambiente e as pessoas e, no
desempenho   das  atividades,   utilizar-se  de  capacidades

comunicativas.

11. AGENTE ADNIINISTRATIVO

a. Quantidade: -01  (uM);

b. Roferencia: - 03,.

c.     Requisites    de    Admissibilidade:    -    Ensino    M6dio

Complete;

d. Atribuic6es: - Atender ao poblico em assuntos do sctor
em   que   atua.   Digitar  texlos.   Trabalhar   com   planilhas

eletr6nicas.   Contatar   fomecedores.    Inserir   dados   em

sistemas  informatizado.  Efctuar controles  administrativos

sistematizados   ou   nao.   Arquivar  documentos.   Elaborar

gfaficos    e    estatisticas.    Auxiliar    na    c:onstrugao    de
indicadores    pare    avalia§ao    de    resultados.    Elaborar

pareceres  de  sua  atividade,  quando  necessario.  Redigir
relat6rios  e  correspondencias.  Fazer  o  acompanhamento

das   metas   estabelecidas.   Participar   de   estudos   pare
otimizar  processos  e  procedimentos.  Cetlificar as  a§6es

que  se  fizerem  necessarias.  Conferir  documentos  e  ou
controles      em      geral.      Oar      suporte     de     servigos

administra(tivos em eventos,  reuni6es e outras atividades.

Administrar  o  cumprimento  dos  prazos  de  publica?6es

legais   pertinentes   a  area   administrativa   em   que  atua.

Gerenciar a execu§ao dos contratos ou servigos tornados.
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Executar  as   atividades   de   recrutamento   e   selegao   de

pessoal.   Resolver  quest6es,  emitir  pareceres   e  propor
melhorias em sua area de atua§ao. Coordenar os servicos

administrativos ou burocraticos nao especificados para as
demais    gerencias.    Efetuar    prestacao    de    contas    e
informap6es  em  relacao  aos  trabalhos  e  atividades  sob

sua    gerfencia    aos    6rgaos    municipais,    estaduais    ou
federais, sempre que necess5rio. Solicitar e acompanhar a

manuten?ao  preventiva  e  corrctiva  dos  bens  m6veis  e
im6veis  da  Camara,  alem  de  gerenciar  os  contratos  de

manuten?ao    em    geral.    Organizar    as    atividades    de

invenfario     de    bens     permanentes    e    de    consumo,
controlando   a   distribuigao   de   suprimentos   e   outros
materials   adquiridos.    Cumprir   as   normas   relativas   a

administragao  patrimonial  e  de  requisi§ao  e  consumo  de

materials.  Elaborar relat6rios de controle intemo e demais

documentos     de    sua     responsabilidade.     Executar    a

utiliracao  de  manuals  procedimentais  e  operacionais  de

Controle  lntemo  da  Camara  Municipal,  submetendo-as  a

aprovacao  da  presidencia.  Realizar  os  procedimentos  de

controle    interno    da    Camara    Municipal,    visando    sua

adequagao   as   normas   e   legisla§ao   vigentes,   emitindo

solicitag6es,   recomendac6es   e   pareceres,   sempre   que
necessario.  Interagir  com  a  unidade  de  controle  interno

municipal,       respondendo       pelas       quest6es       gerais
relacionadas a coordena§5o do controle intemo da Camara

Municipal.

Artigo  20  -  Fica  criado,  nos  termos  do  arligo  18  e  seus

pafagrafos,  o  seguinte  cargo  Ofetivo  de  quarenta  horas
semanais, conferindo-Ihes os seguintes atributos:
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I. RECEPCIONISTA

a. Quantidade: -01  (UNI);

b. Roferencia: - 01 ;

c:.  Requisitos  de  Admissibilidade:  -  Ensino  Fundamental

Completo;

d.   Atribui¢6es:   -   Executar   tarofas   de   atendimento   ao

pablico   em   geral,   intemo   e   externo,   identificando   e
averiguando suas prctens6es para presfar-Ihe informa§6es

e ou encaminha-Io as pessoas ou unidades administrativas

solicitadas.    Registrar    as    visitas    e    os    telofonemas
atendidos,  anotando  dados  pessoais  para  possibilitalr  o
controle.  Receber correspondencias,  rogistrando  em  [ivro

pr6prio para  possibilitar sue correta distribuicao.  Duplicar
documentos diversos, operando maquina pr6pria. Otimizar

a forma de recepgao e envio de documentos, protocolos e
correspondencias     aos     demais     6rgaos.     Encaminhar
expedientes   protocolizados   ao   Setor   de   inerencia   ao

objeto ou assunto. Criar formas de arquivamentos de toda
esp6cie  que  nao  sejam  de  inerfencia  de  outros  setores.
Manter  informados   os   setores   ao   superior  hierarquico

quanto  a  regularidade  e  controle  na  movimenfacao  de
entrada  e saida  de  pessoas.  Coordenar os  atendimentos
de    telofonia.     Receber    e    promover    protocolos    de
documentos,  expedientes,   correspondencias  e  generos.
Receber e classificagao  as  manifestac6es  dos municipes.

Informar  ao  demandante  sabre  sua  demanda.  Exe¢utar

tramitag6es   de   urgencia   de   protocolos   as   unidades

administrativas c:ompetentes. Encaminhar as reclama86es,

solicitac6es,  denancias,  sugest6es  e  elogios.  Manter  os

dados de todas as atividades realizadas.

JAE
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Capitulo  111

DOS     CARGOS     DE     PROVIMENTO     EM     COMISSAO     -

(QUARENTA HORAS SENIANAIS)

Artigo  21  -  Fica  extinto  o  seguinte  cargo  em  comissao,

com carga hofaria de quarenta horas semanais:

I.    01     (urn)    cargo    comissionado    de    ASSESSOR    DA

PRESIDENTE,  Referencia  "I",  ¢riado  polo  artigo  1°,  da  Lei

Complementar n° 76 de 08 de julho de 2011 e altorado pelo

artigo 4° e Anexos Ill, IV e VI da Lei Complementor n° 83 de

30 de abril de 2012.

Artigo 22 - Ficam criados,  nos termos do artigo 18 e sous

pafagratos, os seguintes cargos em comissao, com carga
hofaria  de  quarenta  horas  semanais,  conferindo-Ihe  os

seguintos atributos:

I. AsSESSoFe PARLAMENTAR

a. Quantidade: -01  (UNI);

b. Referencia: - 04;

c.   F2equisitos   de   Admissibilidade:   -   Proferencialmente

Ensino   Superior   Complcto,   com   experiencia   na   area

pablica;

d.  Atribui?6es:  - Assessorar a Presidencia,  as Comiss6es
Perrnanentes  e  a  Nlesa  Diretora  da  Camara  Nlunicipal  no

interoambio   de   documenta§5o   de   suporte   legislativo.

Agendar   audiencias   de   interesse   da   Presidencia,   das

Comiss6es  Permanentes  e  da  Nlesa  Diretora  da  Camara

Municipal para assuntos intemos ou exlemos conciliaindo

datas.  Controlar a  publicagao  dos  atos  oficiais,  realizalr a

conferfencia da publicaeao dos atos normativos da Camera

Municipal.     Fiscalizar     a     autuagao     das     proposiG6es

JAE



PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA -6RGAO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITuCIONALIDADE N° 2279460-23.2020.8.26.0000

Iegislativas   e   proceder   a   distribui?ao   de   c6pia   aos

Vereadores.    Prestar    informag6es    aos    Vereadores    e
comunidade sobre  mat6rias  em tramita§ao ou tramitadas.

Realizar os trabalhos de treinamento ou orientacao quanta

a utilizacao dos sistemas intemos do processo legislativo,

sempre  que  solicitado.  Participar  das  sess6es  plenarias

quando solicitado. Supervisionar as opera?6es basicas de
microcomputador  e  atividades   correlafas,   monitorar  os

sistemas    operacionais    do    processo    legislativo    e    o

processo  de  digiteliza?5o  dos  documentos  e  processos
legislativos.    Assessorar    as    atas    das    reuni6es    das

com iss6es       perman entes ,       tempofarias ,       espec iais ,

pariamentares  de  inqu6rito  e  processante.  Coordenar  o
funcionamento das reuni6es das comiss6es permanentes,

tempofarias,    especiais,    parlamentares   de   inqu6rito   e

processante.   Supervisionar   os   trabalhos   de   pesquisa
legislaitiva.     consultando     legisla?5o     pertinente,     para

subsidiar   a   elaboracao   de   pareceres.   Assessorar   os
Vereadores    integrantes    das    comiss6es    permanentes
tempofarias,    especiais,    parlamentares    de   inqu6rito   e

processante     na    elaboracao    dos    pareceres,    votos,
emendas,  substitutivos  e  demais  proposig6es  de  autoria
das  comiss6es.  Coordenar  os  trabalhos  e  reuni6es  das
com iss6es       permanentes ,       tempo farias,       especi ais ,

parlamentares  de  inqu6rito  e  processante.  Coordenar  a
elabora¢ao   e   divulgag5o   da   pauta   das   reuni6es   das

Comiss6es.     Gerenciar    e    assessorar    a    Presidencia

proporcionando  o  correto desenvolvimento  dos trabalhos
do    processo    legislativo.    Planejar   e    supervisionar    a

execucao  das  atividades  de elaboragao  de atos legais  de



ffi PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA -6RGAO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 2279460-23.2020.8.26.0000

Ofeitos    intemos    e    extemos,    observando    a    tecnica

legislativa.  Apoiar as comiss6es em quest6es especificas

e  auxiliar  de  forma  t6cnica   a   realizacao   das   sess6es

plenarias, observando a legisla?ao vigente, em especial o
Regimento lntemo e a Lei Organica. Assistir a Presidencia

na   organizacao   e   no   funcionamento   do   Gabinete   da

Presidencia.   Auxiliar   a   Presidencia   em   suas   rela?6es

politico-administrativas     com    a    popula?ao,     6rgao    e
entidades  ptlblicas  e  privadas.  Assessorar  na  elaboracao
da  pauta  de  assuntos  a  serem  discutidos  e  deliberados
nas  reuni6es  em  que  participe  a  Presid5ncia.  Auxiliar  o

preparo     e     recebimento     de     correspondencias     da
Presid6ncia  e do seu Gabincte.  Assistir ao Presidente em

viagens  e  visitas,  promovendo  as  medidas  necessarias

para  a  sua  realiza9ao.  Realizar  estudos  e  pesquisas  de
interesse   da   Presidencia.   Assessorar   o   Vereador   na
execu?ao   de  atividades   Legislativas.   Reunir  legislaGao,

projctos    e     propostas    de     interesse    do    Vereador,
assessorando-o nas quest6es que se fizerem necessarias.
Auxiliar  na   execugao   de  atividades   administrativas   do

gabinete. Informar o Vereador sobre prazos e providencias
das proposi§6es em tramitag5o nat Camara.

11. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

a. Quantidade.. -01  (UNI);

b. Roferencia: - 05;

c.    Requisitos    de   Admissibilidade:    -    Ensino    Superior

Complete com experiencia nai arcs ptlblica.

d.  Atribuic6es..  -  Assegurar o funcionamento dos  setores

administrativos   da   Camara   Nlunicipal,   no   planejamento,
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coordena§ao    e    supervis5o    de    servicos.    Coordenar

procedimentos      relativos     a     folha     de     pagamento,

programagao de f6rias e everltual atastamento de servidor.
Implantar  e  avaliar  instru§6es,  formularios  e  manuals  de

procedimentos.      Elaborar      crit6rios      e      norrnas      de

padronizapao de compra, guarda, estocagem e controle de
bens    e    materials.    Propor    e    supervisionar    analises,

pesquisas e estudos pare implanta§ao ou aperfei?oamento
de     sistemas,      m6todos,      instrumentos,      rotinas     e

procedimentos  administrativos.  Administrar os  benoficios
ofere¢idos pela camara,  orientando os servidores sobre o

assunto.  Orientar  os  setores  da  Camara  Nlunicipal  sobre

aspectos  da  legisla§ao  que disp6e sobre  as  rela?6es  de
trabalho\    Orientar    as    unidades    da    Camara    para    a

elaboracao   do   ongamento   anual.   Participar  de  projetos

desenvolvidos,     avaliando     resultados     e     informando

decis6es   para   aperfeieoar   a   qualidade   do   processo

gerencial      da      Camara      Municipal.      Supervisionar     e
assessorar     todas      as      atividades      das      gerencias
subordinadas,    zelando    polo    patrim6nio    da    Camera

Municipal, manutencao dos servi?os administrativos e pela

correta  aplicagao  dos  recursos  pt]blicos.  Assessorar  os
servidores   sob   sua   subordinacao,   principalmente   em

quest6es  administrativas   e  de  comunica?ao  social   em

geral.  Avaliar  a  execu?5o  das  atividades  administrativas

gerais, de comunicagao social, de expediente, de recursos
humanos,   compras,   Iicita?6es,   ¢ontratos,   protocolo   e

arquivamento,    zeladoria,    serviSos    gerais,    Recepcao,
Telefonia,  Protocolo,  Ouvidoria,  Contabilidade,  Tesouraria

e   Assuntos   Juridicos.   Gairantir   a   disponibilizag5o   ao
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pt]blico     das     informac6es     e     publica?6es     legais     e
institucionais da C§mara.  Nlediar conflitos administrativos

internos e externos, com vistas a solucao de problemas e
a   perfeita    harmonia   entre   a   Camara   Nlunicipal   e   a

comunidade  em  geral.  Fazer  cumprir  as  determina?6es

administrativas de trabalhos, da Presidencia e executar as
tarofas por ela delegadas e represenfa-Ia, sempre que para
isso  for  designado.   Promover  o  acompanhamento  das

atividades     de     administrag5o     geral,     analisando     as

necessidades   dos  Setores  de  forma  a  galrantir  o  born

andamento    dos    trabalhos.    Determinar    aquisig6es    e

contratag6es   mediante  autorizaeao  da  presidenc:ia  para
realiza-Ias.  Dcterminar os  procedimentos  de emiss5o  das

autorizag6es de empenho relativos aos bens adquiridos ou

servigos contratados pela Camara. Dcterminar e/ou efetuar
a  conferencia  e  o  aceite  das  despesas  de  sua  area  de
atuacao,   visando   sua   regular  liquida?ao.   Determinar  a

controle   das   despesas   gerais   da   Camara   e   realizar

analises  com  vistas  a  reducao  de  gastos,  sempro  que

possivel.   Fazer  cumprir  os  trabalhos  de  tecnologia  da
informag5o  e  dcterminar  procedimentos  de  seguranca  e

acesso  a  rode  de dados.  Organizar a escala  de  hofarios,

compensa§6es, f6rias e  licen§as  de sua equipe de forma

que   nao   ocorra   prejuizo   aos   servi§os.   Assessorar  os
vereadores   e  servidores   no   cumprimento   das   normas
relatilvas a administracao geral e servi§os.

Capitulo lv

DOS  CARGOS  DE  PF`OVIMENTO  ENI  COMISSAO  -  (VINTE

HORAS SENIANAIS)

Artlgo   23   -   Ficam   extintos   os   seguintes   cargos   em

JAE
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comissao, com carga hofaria de vinte horas semanais:

I.  01  (urn)  cargo  comissionado  de  ASSESSOR  JURiDICO,

Referencia  ``11",  mantido  pelo artigo 4° e Anexos Ill, IV e VI,

da Lei Complementar n° 83 de 30 de abril de 2012;

11.     01     (urn)     cargo     comissionado     de     DIRETOR    DE

DEPARTANIENTO   DE   ADNIINISTRACAO,   Referfencia   "Ill",

alterado   pelo   artigo   4°   e   Anexos   Ill,   IV   e   Vl,   da   Lei

Complementar n° 83 de 30 de abril de 2012.

Artigo 24 - Os c;argos em comissao ser5o escolhidos pela

presid6ncia   da   Camara,   dentre  brasileiros,   maiores  de
vinte e urn anos,  no exercicio  dos direitos  politicos,  sem

prejuizo     das     dcterminac6es     para     contra§ao,     dos
esfabelecidos em Lei Organica e Regimento lntemo.

Artigo   25   -   As   referencjas   estabelecidas   para   os   cargos

efetivos    e    comissionados    manter-se-ao    pelos    seguintes

valores:

I.  Referencia 01, igual a R$ 1.095,00 (urn mil e noventa e cinco

reais);

11.  Referencia  02,  igual  a  R$  1.460,00  (urn  mil,  quatrclcentos e

sessenta reais);

Ill.  Referencia  03,  igual  a  R$  1.520,00  (urn  mil,  quinhentos  e

vinte reais);

IV.  Referencia  04,  igual  a  R$ 2.054,00  (dois  mjl  e  cinquenta  e

quatro reais);

V.  Referfencia 05, igual a R$ 4.980,00 (quatro mil,  novecentos e

oitenta reais).

TITULO IV

DAS DISPOSI90ES TRANSITORIAS E FINAIS
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Artigo  26 --  Contorme fonem  sendo  instalados  os  6rg5os

que comp6em a estrutura administrativa prevista nesta lei
complementar,  serao  extintos  automaticamente  os  atuais

6rg5os,   ficando   autorizado   a   proceder  as   necessarias
transferencias     de     pessoal,     verbas,     atribuig6es     e
instala$6es.

Artigo  2T      Eventuais  setores  ainda  nao  lotados  deverao

aguardar   novas    criac6es    de    cargos    oportunamente,
condicionados a disponibilidade a o impacto oreamentario,

observado o artigo 29-A da Constituig5o Federal\

Artigo  28  -   0  servidor  qu®  vier,  em  virtude  dessa  lei
complementar, a ser realocado ou transferido em razao da

extin?ao do 6rgao em que esteva  lotado, tefa preservado
todos  os  direitos  adquiridos  polo  cargo  modificado,  bern

como  tefa  preservado  todos  os  direitos  adquiridos  pela

extincao do cargo.

Artigo   29   -   A   revisao   geral   anual   dos   vencimentos   sera

realizada todo o mss de maio de cada exerclcio, nos termos do

jnciso  X,  do  artigo  37,  da  Constituigao  Federal,  ajustada  com

base no  [ndice anual do lNPC devidamente aferido pelo IBGE,

sem o prejuizo de eventuais revis6es peri6dicas na forma de lei

complementar,     tendo     como     parametros     as     varia?des

extraordinarias  de  mercado  e  as  altera?6es  dos  objetivos  da

administra?5o da Camara Municipal.

Artigo 30 - As despesas decorrentes da execucao desta lei
complementar sefao atendidas, no corrente exercicio, por
con fa    de    dotac6es    pr6prias    do    ongamento    vigente,

suplementadas se necessario.

Artigo 31  - Esta Lei Complemenfar entra em vigor na data
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de     sua     publica?ao,     revogando-se     as     disposic6es

contfarias, em especial os seguintes atos normativos:

I. Revoga-se a Lei Complementar n° 21  de 02 de dezembro

de 2002;

11. Revoga-se a Lei Complementar n° 23 de 19 de novembro

de 2003,.

Ill. Revoga-se a Lei Complementar n° 31 de 15 de setembro

de 2005;

IV. Revoga-se a Lei Complementar n° 14 de 27 de junho de

2011 ;

V. Revoga-se a Lei Complementar n° 76 de 08 de julho de

2011 ;

VI. Revoga-se a Lei Complementar n° 83 de 30 de mango de

2012;

VII. Revoga-se a Lei Complementar n° 99 de 17 de julho de

2013;

Vlll.  Revoga-se  a  Lei  Complemenfar n°  126  de  14 de abril

de 2016.

Profeitura  Municipal de  Rubin6ia,  10 de julho de 2019"  (cf.

fls.  29/39).

Com       efeito,       a       norma       local

hostilizada   disp6s   sobre   a   estrutura   funcional   da   Camara

Municipal de Rubin6ia,  inferindo-se da exordial que os vicios de

inconstitucionalidade   correspondem   a   duas   teses   juridicas,

quais   sejam:   2.1)   violagao   ao   principio   da   separa?ao   dos

poderes   por   disciplinar   tema   da   competencia   exclusiva   do
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Poder   Legislativo;   e   2.2)   incompatibilidade   dos   cargos   de
"Assessor   Pariamentar"   e   "Secret6rio   de   Administra§ao   e

F/.nangas" com o provimento comissionado.

2.1) Da violagao ao principio da separagao dos poderes por

disciplinar   tema   da   competencia   exclusiva   do   Poder

Legislativo.

Em   que   pese   a   autonomia   dos

Municipios  para  editar  normas  locais e  se auto-organizarem,  a

competencia que lhes foi outorgada  nao e absoluta, sujeitando-

se  aos   limites   e   contornos  definidos   pela   Lei   Maior  e   pela

respectiva   Constituigao   Estadual,   em   razao  do   principjo   da

simetria e da regra contida no artigo  144 da Carta Bandeirante.

Quando   se   trata   da   disciplina   da

estrutura   funcional   e   administrativa    da   Camara    Municipal,

inclusive   a   criagao,   transformagao   e   extingao   de   cargos   e

fung6es,  os  artigos  19,  capuf,  e  20,  inciso  Ill,  da  Constituigao

Paul.ista  (a  semelhanga  dos  artigos  51,  inciso  IV,  e  52,  inciso

X///,   da  Le/.  Ma/.or/,   preconizam  a  competencia  exclusiva  do

Poder  Legislativo  para  dispor  sobre  a  materia,  sem  qualquer

\ "Art. 51, Compete privativamente a C5mara dos Deputados:

'...'
IV  -  dispor  sabre  sua  organizacao,  funcionamento,  polrcia,  criagao,  transformagao  ou
extincao  dos  cargos,  empregos  e  fungives  de  sous  serviaps,  e  a  iniciativa  de  lei  pare
fixagao  da  respectlva  remuriera¢ao,  observados os  pafametros  estabelecidos  na  lei  de
diretrizes orcament6rias".
"Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:".

JAE
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participagao do Chefe do Poder Executivo, yerbi.s:

"Anigo   19   -   Comperfe   a   Assembleia

Legislativa,      com      a      san?ao      do

Govemador,   dispor   sobre   todas   as
mat6rias  de  competencia  do  Esfado,

ressalvadas as esr)ecificadas no artiao

2Q, e especialmente sobre:

'...'
Artigo 20 - Compete, exclusivamente, a

Assembleia Legislativa:

'."'
Ill - disDor sobre a oraanizacao de sua

Secretaria.      funcionamento\      Dol!c_ia.

criacao.    transformacao   ou   extinc5o
dos  cargos.  emDrcaos  e  func6es  de
sous servicos  e a  iniciatival de lei  parai

fixagao   da   respectiva    remuneragao,

observados            os            parametros
estabelecidos    na    lei    de    dirctrizes

oreamentarias" (grifei).

Assim,  a organizaeao administrativa

e  a  criagao  de  cargos da  Camara  Municipal  sao  materias que

somente  podem  ser veiculadas  por  deliberagao  do  respectivo

Plenario,  sendo  a  Resolugao  a  especie  normativa  adequada

para    regular    o    assunto,    configurando    a    edieao    da    Lei

Complementar n°  151/2019 do Municipio de  Rubineia,  flagrante
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violagao  ao  principio  da  separagao  dos  poderes  por  traduzir

usurpagao   de   competencia   exclusiva   do   Poder   Legislativo

local.

Destaco ,          a          prop6sito,          a

jurisprudencia deste C.  6rgao Federal,  vend/.s:

" ACAO                       DI RETA                       DE

INCONSTITuCIONALIDADE  Arts.  l°,  2o

e 4° da Lei n° 1.369, de 09.09.15, e sous

Anexos I e 11, e, por arrastamento, a Lei

Complementar   n°   1.488   de   15.04.20,

todas   do    Nlunicipio   de   Sante   Rite

D'Oeste,         d ispondo         sobre         a

reorganizacao do quadro de pessoal da

Camara    Municipal    e    dando    outras

providencias. Vicio formal. Ocorrencia.
Materia   que   deveria   ser  tratada   em

Resolu§ao  de  compet6ncia  exclusiva

do Poder Legislativo. Sancao do Poder

Executivo     afronfa     o     principio     da

separac5o               dos               poderes.
I nco n stituciona lidade              verificada.

Precedentes.  Cargo  em  comissao  de
'Di reto r                                Adm i nistrativo'.

I nco nstitucionalidade.           Ocorr6ncia.

Atribui§6es   burocraticas,   tecnicas   e
administrativas.      Ausente      qualquer

elemento     a     ind.icar    a     necessaria
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rela?ao de fidGc.Ia entre o servidor e a

autoridade.   Afronta   aos   artigos   111,

115,    11    e   V   e   144   da   Constituicao

Estadual. Nlodulacao.120 dies a confer

do julgamento da presente a§ao (art. 27

da Lei n° 9.868/99).  Procedente a a§ao,

com modulagao"

(A?ao   Direta   de   lncc]nstitucionalidade  n°

2060194-34.2020.8, 26.0000,            Relator

Desembargador   Evaristo   dos   Santos   -

Data do Julgamento: 03/03/2021 ).

" ACAO                       DI RETA                       DE

INCONSTITuCIONALIDADE                    Lei

Complementar  n.   167,  de  16/10no18,

do  Municipio  de  Cajamar  que  disp6e

sobre  o  quadro  de  cargos,  tabela  de
vencimento    e    carreira    da    Camara

Nlunicipal   de   Cajamar   e   da   outras

provid6ncias     -     A     organizacao     e
funcionamento   do   Poder   Legislativo,

como a disposi§ao  sobre a quadro de
cargos,  demanda  disciplina  por  meio

de      Resolugao,      da      compctencia

exclusiva  da  Camara  Municipal,  a teor

do que disp6em os artigos 19, c§aQlth e

20,     Ill,     da     Constituigao     Esfadual

Anexos   I   e   11   que   estabelecem   os

quadros    de    lotac5o    de   servidores
efetivos  e  comissionados  Violacao  ao
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principio  constitucional  da  separapao
de  poderes  Demais  dispositivos da lei

constitucionais           Agao           j u lgada

parcialmente  procedente para declarar
a inconstitucionalidade dos Anexos I e

11 da Lei Complementer n° 167, de 16 de

outubro   de   2.018,   do   Municipio   de

Cajamar"           (A?ao           Di rota           de

lnconstitucionalidade                                        no

2091748-21.2019.8.26.0000,             Relator

Desembargador  Salles  Rossi  -  Data  do

Julgamento: 07ro8/2019).

Unico  tema   que  exigiria  a  reserva

absoluta  de  lei  seria  a  fixagao  da  remuneragao  dos  servidores

da   Camara   Municipal.   No  entanto,   embora  fosse   legitima   a

previsao  em  lei  do  assunto veiculado  pelos  artigos  25 e  29  do

diploma    normativo    hostilizado,    observo    que    o    vicio    de

inconstitucionalidade formal contamina a norma como urn todo,

sendo inviavel manter em vigor referidos dispositivos.

Vale   dizer,   o   descumprimento   de

formalidades   impostas   pelo   legislador  constituinte   durante   o

processo     legislativo,     a     rigor,     atinge    a     norma     na    sua

integralidade,  nao sendo  possivel  a  preservagao de  uma  parte

da  lei,   impondo-se  a  declaragao  de  inconstitucionalidade  em

maior extensao do que o pleiteado na exordial.
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Confira-se,      na      mesma     diretriz,

precedentes da lavra deste C. Orgao Especial, verb/'s:

"Nao     se     olvida     que     as     Casas

Legislativas    possuem    autonomia    e

compctencia  exclusiva  pare  iniciativa

de leis palra fixagao de remunora§ao e

concessao       de       vantagens       aos
funcionarios  pablicos  do  Parlamento.

Por6m, as Leis em auestao encontram-

se   eivadas   de   vicio   formal.   _ia   que

trataram   de  auest6e_a  _reJacionadas  a

caraos e es_t_rutura funcional da Camara

MuniciDal  Doc__Le_i  e  nao I.or Resolucao.

Pelo   que   se   verifica,   a   Camara   do

Municipio de Cabret]va aprovou leis, de

sua  iniciativa,  com  o  intento  de  criar

cargos,       redenominar      cargos       e
emprogos  pablicos,  com  altera?ao  de
escala de jornada de trabalho, ou seja,
uma        reestrutura        fu nciona I        e

administrativa   da   Camara   Municipal,

fazendo-o     por    interm6dio     de     lei,

quando,  ao certo,  deveria tor feito,  em

palle, por Resolucao. Nlalgrado a Lei n°
2.086/2015      preveja,      tamb6m,      as

remunerac6es  dos  cargos,  adicionais,

prog ressao        de        grau s,        cujas
providencias  devem  ser  adotadas  por
lei  stricto  sensu.  o  que  foi  feito,  S§±a

JAE
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Colendo        6raao        ESDecia I        tom

comDreendido  aue.  ante  a  declaracao

de    inconstitucionalidade    formal    na

criacao dosses cargos. nao se iustifica
a manutencao das suas remunerac6es
e  outras  auest6es   a  eles_ atinentes"

(A?ao     Dircta     de     lnconstjtucionalidade

2239017-30.2020.8.26.0000,             Relator

Desembargador Alex Zjlenovski - Data do

Julgamento:  16/06/2021).

``A?ao  direta  de  inconstitucionalidade.

Lei  n°  1.354,  de  29  de  abril  de  2010,

com   as    altera§6es    que   lhe   foram

conferidas  pela  Lei  n°  1.830,  de  08  de

fevereiro  de  2017,  normas  ambas  do

Municipio  de  S5o  Luiz  do  Paraitinga.

Normas  que disp6em sobre cargos da

estrutura    administrativa    da    Camara

Municipal.     Ag5o     que    questiona     a

constituciona I idade          de          cargos

comissionados    por    elas    previstos.

Causa  de  pedir  aberta.  Vicio  diverso,

de   ordem   formal,   e   antecedente   a
allegada inconstitucionalidade material,

verificado.   Edig5o   de   lei   em   sentido

estrito para criar cargos e dispor sobre
a  estrutura  administrativa  da  Camara

Municipal.   Inviabilidade.   Materia   que

deve  ser  disposta  por  Resolugao  da
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Camara,   prescindindo   de  sancao  do

Chofe do Executivo. Afronta a regra da

separapao   dos   poderes   e   a   regra

prevista   no   artigo   20,   inciso   Ill,   da
ConstituiGao  do  Esfado  de  Sao  Paulo.

Vicio       formal       reco nhecido       mais

abranaente   do   aue   os   disr}ositivos
imDuanados  na  inicial.  Declarac5o  de

inconstitucionalidade r)or arrastamento

dos    disDositivos    nao    imDuanados.

Declara?ao    de    inconstitucionalidade

em  major  extensao  que  o  pleitoado,

com     modula§ao     dos     Ofeitos     da

dec is5o"            (A?ao           Direta           de

I noon stitucion alid ade                                        no

2240881 -40.2019.8.26,0000,             Relator

Desembargador  Marcio  Bartoli  -  Data  do

Julgamento:  15/07ra020).

2.2)    Da    incompatibilidade   dos    cargos    de    "Assessor

Parlamentar" e  "Secretario de Administragao e Finan§as"

com o provimento comissionado.

A16m        da         inconstitucionalidade

formal    da    norma    questionada,    verifica-se   que   os   cargos

comissionados  instituidos  pelo  artigo  22,  incisos  I  e  11,  da  Lei

Complementar  n°  151/2019  do  Municipio  de  Rubineia  tambem

estao em desacordo com os preceitos constitucionais inerentes
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ao   ingresso   no  servigo   ptiblico,   de  observancia   compuls6ria

pelos Municipios.

A   exigencia   de   previa   aprovagao

em   concurso   para   o   provimento   de   cargos   ou   empregos

pdblicos visa  conferir efetividade aos  principios da  moralidade,

da  impessoalidade  e  da  eficiencia  administrativa  consagrados

no  artigo  111   da  Constituigao  Paulista,  ao  mesmo  tempo  em

que   assegura   igualdade   de   condie6es  aos   candidatos  que

preencherem    os    requisitos    previstos    em    lei,    constituindo

postulado  de  observancia  obrigat6ria  as  pessoas  juridicas  e

aos  6rgaos  da  administragao  direta,  indireta  ou  fundacional  de

qualquer   dos   poderes   da   Uniao,   dos   Estados,   do   Distrito

Federal e dos Municipios.

Des;fa  forma,   "o   concurso   pablico

constitu.I-se em uma saida da Administra?ao para assegurar os

principios   maiores   da    isonomia   e   da   impessoalidade   na

concorrencia  dos  candidatos  aos  cargos  pdblicos.  Sua  ideia

exsurge    da    necessidade    de    se    garantir   que    assumifa

determinado cargo aquele individuo que, competindo em iguais

condig6es com  todos os candidatos,  estiver,  em  tese,  melhor

preparado.  Dai n5o haver outra conclus5o possivel sen5o a de

que,  no I.Imite das regras constitucionais, todos os Poderes da
Repablica estao jungidos a observancia de tal preceito" (ADI n°

5.163/GO,  Relator Ministro Luiz  Fux).

JAE
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0  legislador  constituinte,   por  outro

lado,  ressalvou  da  regra  geral  as  nomeag6es  para  cargos em

comissao,   as  fune6es   de   confianga   e   as   contratag6es   por

tempo  determinado  para  atender  necessidade  tempofaria  de

excepcional interesse pdblico.

A  Carla  Bandeirante,  em  seu  artigo

115,  incisos  11  e  V,  reproduzi.ndo  regra  consagrada  pelo  artigo

37,   incises  11  e  V,  da  Constituigao  Federal,   preceitua  que   "a

investidura    em    cargo    ou    emprego    pablico    depende    de

aprovagao prfevia, em concurso pdblico de provas ou de provas

e titulos, ressalvadas as nomea?6es para cargo em comiss6es,

declarado em lei, de livre nomeagao e exonerag5o", estatu.indo,

alir\da, que "as fun?6es de confianga, exeroidas exclusivamente

por  servidores  ocupantes  de  cargo  efetivo,  e  os  cargos  em
comiss5o,  a serem  preenchidos por servidores de carreira nos

casos,   condig6es   e   percentuais   minimos   previstos   em   lei,

destinam-se  aDenas  ds  atribuic6es  de  direcao,  chefia  e
assessoramenfo",  mandamentos  normativos  que  tambem  se

aplicam aos Municipios.

Vale  dizer,   a   instituigao  de  cargos

comissionados  apenas sera  legftima  quando  a  atividade  a  ser

executada      estiver     relacionada      a     direcao.     chefia     e

assessorarnento    em    nivel    superior.    desemoenhando

func6es     estrat6qicas     do     Poder     Pdblico.     mediante
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ccornDrometimento     Politico     e     ideol6aico,     reclamando,

outrossim,  a existencia de vinoulo especial de confianca com  o

superior   hierarquico   que   ultrapasse   o   clever   elementar   de

lealdade   exigivel   de   todo   e   qualquer   servidor   poblico   no

desempenho  de suas atribui?6es funcionais  /arf©o  7 76,  ;.nc/so

11,  da  Lei n° 8.112/1990).

Os titulares de cargos em comissao
"sao  nomeados em fungao da relagao de confianga que existe

entre   eles  e   a  autoridade   nomeante",  estar\do  restr.itos  as

atribuig6es   de   chefia,   diregao   e   assessoramento   que,   "em

virtude de espec;ificidades funcionais,  ostentam cer[o destaque

nos quadros de servidores. Assim, a lei nao pode criar cargos

dessa  natureza  Dare  func6es  Dermanentes  ou  de  rotina
administrativa.   I.r6Drias   das   carreiras   reaulares   e   dos

cargos  Ofetivos.   0  desvio  de  finalidade  da   lei  com  essa

configurag5o   qualifica-a   como   inconstitucional,   evidenciando

indesejavel   buria   ao   mandamento  constitucional"   (Jos6  dos

Santos    Carvalho    Filho,    Manual    de    Direito    Administrativo,

editora Atlas, 30a edigao, pags. 644 e 647 -grifei).

Alias,    a    definieao    dos    requisitos

para  a  criagao  de  cargos  em  comissao foi  objeto  do  Tema  n°
1,010  da  Repercussao  Geral,  submetido  a julgamento  pelo  E.

Supremo Tribunal Federal atrav6s do Recurso Extraordinario n°

1.041.210/SP,  representativo  da  controv6rsia,  consolidando-se

JAE
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a seguinte tese, verbfs:

"Cria€ao    de   cargos    em    comiss5o.

Requ isitos          estabelecidos          pela

Constitu ic5o            Federal.            Estrita

observancia   pare   que  se   legitime   o

regime excepcional  de livre nomea€5o

e     exonera§ao.     Repercussao     geral

recon hecida.           Reafirmacao           da

jurisprudencia da Corte sobre o tema.

'...'
4.  Fixada a seguinte tese:  a) A criagao

de  cargos  em  comissao  somente  se

justifica para o exercicio de func6es de
dire¢ao. chofia e assessoramento, nao
se    I)restando    ao    desemi.enho    de
atividades    burocraticals.   _t6cnicas__  ou

operacionais:     b)    tal    criae5o    dove

pressupor   a   necessaria   relacao   de
confianca entre a autoridade nomeante

e o servidor nomeado;  c) o namero de

cargos   comissionados   criados   deve

guardar     proporcionalidade     com     a
necessidade  que  eles  visam  suprir  e
com      o      n ll mero      de      servido res

ocupantes de  cargos  efctivos  no ente
federativo    que    os    criar;    e    d)    as

atribuic6es  dos  cargos  em  comissao
devem estar descritas, de forma clara e

objctiva, na pr6pria lei qua os instituir'
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(RE n°  1.041.210  RG/SP,  Relator Ministro

Dias   Toffoli,   julgado   em   27/09/2018   -

grifos nossos).

Pela    leitura    do    texto    normativo

hostilizado,    porem,    verifico   que   os    cargos   de    "Assessor

Parlamentar'   e   ``Secret5rio   de   Administragao   e    Finan?as"

carecem destes pressupostos, pois suas atwidades evidenciam

atuacao        eminentemente        t6cnica.         admin istrativa.

burocfatica, de execucao e suDorte, sem aualauer maraern

de discricionariedade na tomada de decis6es Doliticas.

Veja-se   a   descrigao  dos   referidos

cargos comissionados, verbfs:

ASSESSOR             PARLAMENTAR:

Assessorar  a   Presidencia,   as  Comiss6es   Permanentes  e  a

Mesa    Diretora    da    Camara    Municipal    no    intercambio    de

documentagao  de  suporte  legislativo.  Agendar  audiencias  de

interesse  da  Presidencia,  das  Comiss6es  Permanentes  e  da

Mesa  Diretora da  Camara  Municipal  para  assuntos  internos ou

externos  conciliando   datas.   Controlar  a   publicagao  dos  atos

oficiais,    realizar    a    conferencia    da    publicagao    dos    atos

normativos  da   Camara  Municipal.   Fiscalizar  a  aiituagao  das

proposig6es  legislativas e  proceder a  distribuigao  de c6pia  aos

Vereadores.      Prestar      informag6es      aos      Vereadores      e
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comunidade   sobre   materias   em   tramitagao   ou   tramitadas.

Realizar  os  trabalhos  de  treinamento  ou  orientagao  quanto  a

utilizagao    dos    sistemas    internos    de    processo    legislativo,

sempre    que    solicitado.    Participar    das    sess6es    plenarias

quando   solicitado.   Supervisionar   as   operag6es   basicas   de

microcomputador     e     atividades     correlatas]     monitorar     os

sistemas operacionais do  processo  legislativo e o processo de

digitalizaeao     dos     documentos     e     processos     legislativos.

Assessorar as atas das reuni6es das comiss6es  permanentes,

temporarias,      especiais,      parlamentares      de      inqu6rito      e

processante.   Coordenar  o   funcionamento   das   reuni6es   das

comiss6es           permanentes,           temporarias,           especiais,

parlamentares  de   inqu6rito   e   processante.   Supervisionar  os

trabalhos    de    pesquisa    legislativa,    consultando    legislagao

pertinente,     para     subsidiar    a     elaboraeao    de     pareceres.

Assessorar     os     Vereadores     integrantes     das     comiss6es

permanentes     temporarias,      especiais,      parlamentares     de

inquerito  e  processante  na  elabora?ao  dos  pareceres,  votos,

emendas,  substitutivos  e  demais  proposie6es  de  autoria  das

comiss6es.  Coordenar os trabalhos e  reuni6es das  comiss6es

permanentes,     temporarias,     especiais,     parlamentares     de
inquerito  e  processante.  Coordenar a  elaboragao  e divulgagao

da pauta das reuni6es das Comiss6es.  Gerenciar e assessorar

a  Presidencia  proporcionando  o  correto  desenvolvimento  dos

trabalhos  do  processo  legislativo.   Planejar  e  supervisionar  a

execugao   das   atividades   de   elaboragao   de   atos   legais   de

JAE
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efeitos  internos  e  externo§,   observando  a  tecnica  legislativa.

Apoiar  as  comiss6es  em  quest6es  especfficas  e  auxiliar  de

forma t6cnica a  realizagao das  sess6es  plenarias,  observando

a  legislagao  vigente,  em  especial  o  Regimento  lnterno  e  a  Lei

Organica.    Assistir    a     Presidencia    na    organizagao    e    no

funcionamento     do     Gabinete     da     Presidencia.     Auxiliar    a

Presidencia  em  suas  relag6es  politico-administrativas  com  a

populagao,  6rgao  e  entidades  ptlblicas  e  privadas.  Assessorar

na   elaboragao  da   pauta   de  assuntos  a   serem  discutidos  e

deliberados   nas   reuni6es   em   que   participe   a   Presidencia.

Auxiliar   o   preparo   e   recebimento   de   correspondencias   da

Presidencia   e   do   seu   Gabinete.   Assistir   ao   Presidente  em

viagens e visitas,  promovendo as  medidas  necessarias  para  a

sua  realizagao.  Realizar estudos  e  pesquisas  de  interesse  da

Presidencia. Assessorar o Vereador na execugao de atividades

Legislativas.     Reunir    legislagao,    projetos    e    propostas    de

interesse  do  Vereador,  assessorando-o  nas  quest6es  que  se

fizerem    necessarias.    Auxiliar    na    execugao    de    atividades

administrativas do  gabinete.  Informar  o Vereador sobre  prazos

e providencias das proposie6es em tramitagao na Camara.

SECRETARIO                                      DE

ADMINISTRACAO  E  FINAN?AS:  Assegurar  o  funcionamento

dos     setores     administrativos     da     Camara     Municipal,     no

planejamento,     coordenagao     e     supervisao     de     servigos.

Coordenar   procedimentos   relativos   a   folha   de   pagamento,
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programagao  de  ferias  e  eventual   afastamento  de  servidor.

Implantar   e    avaliar   instrug6es,    formularios   e    manuals   de

procedimentos.  Elaborar crit6rios e normas de padroniza9ao de

compra,  guarda,  estocagem  e  controle  de  bens  e  materials.

Propor  e   supervisionar  analises,   pesquisas   e   estudos   para

implantagao    ou    aperfeigoamento    de    sistemas,     metodos,

instrumentos,      rotinas      e      procedimentos      administrativos.

Administrar  os  beneficios  oferecidos  pela  Camara,  orientando

os servidores sobre o assunto.  Orientar os setores da Camara

Municipal  sobre  aspectos  da  legislagao  que  disp6e  sobre  as

relag6es  de  trabalho.  Orientar  as  unidades  da  Camara  para  a

elaboragao    do    orgamento    anual,     Participar    de    projetos

desenvolvidos,   avaliando   resultados   e   informando   decis6es

para aperfeigoar a qualidade do processo gerencial da Camara

Municipal.  Supervisionar e  assessorar todas  as  atividades das

gerencias  subordinadas,  zelando  pelo  patrim6nio  da  Camara

Municipal,   manutengao   dos   servjgos   administrativos   e   pela

correta    aplica?ao    dos    recursos    ptiblicos.    Assessorar    os

servidores sob sua  subordinagao,  principalmente em quest6es

administrativas  e  de  comunicagao  social  em  geral.  Avaliar  a

execugao      das      atividades      administrativas      gerais,       de

comunicaeao   social,   de   expediente,   de   recursos   humanos,

compras,    licitae6es,    contratos,    protocolo    e    arquivamento,

zeladoria,   servieos   gerais,    Recepgao,   Telefonia,    Protocolo,

Ouvidoria,    Contabilidade,   Tesouraria   e   Assuntos   Juridicos.

Garantir   a   disponibilizagao   ao   pdblico   das   informag6es   e
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publicag6es  legais e  institucionais da  Camara.  Medlar conflitos

administrativos  internos  e  externos,  com  vistas  a  solueao  de

problemas e  a  perfeita  harmonia  entre a  Camara  Municipal e a

comunidade    em    geral.     Fazer    cumprir    as    determinag6es

administrativas   de  trabalhos,   da   Presidencia   e  executar  as

tarefas  por  ela  delegadas  e  representa-la,  sempre  que  para

isso    for    designado.     Promover    o    acompanhamento    das

atividades de administragao geral, analisando as necessidades

dos   Setores   de   forma   a   garantir   o   born   andamento   dos

trabalhos.    Determinar   aquisig6es   e   contratag6es   mediante

autorizagao   da   presidencia   para   realiza-las.   Determinar   os

procedimentos   de   emissao   das   autorizag6es   de   empenho
relativos   aos   bens   adquiridos   ou   servigos   contratados   pela

Camara.  Determinar e/ou  efetuar a  confetencia  e o  aceite das

despesas   de   sua   area   de   atuagao,   visando   sua   regular

liquidaeao.   Determinar   o   controle   das   despesas   gerais   da

Camara  e  realizar  analises  com  vistas  a  redugao  de  gastos,

sempre que possivel.  Fazer cumprir os trabalhos de tecnologia

da   informaeao  e  determinar  procedimentos  de  seguranga   e

acesso   a   rede   de   dados.   Organizar  a   escala   de   horarios,

compensae6es,  ferias  e  licengas  de  sua  equipe  de forma que

nao  ocorra  prejuizo  aos servigos.  Assessorar os vereadores e

servidores      no     cumprimento     das      normas     relativas      a

administraeao geral e servi?os.

Na  verdade,  a  simples  insergao  de

JAE



RE PODER JUDICIARIO

TRIBUNALDEJUSTICA-6RGAOESPECIAL            4

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 2279460-23.2020.8.26.0000

termos   que   atribuam   designag6es   de   diregao,    chefia   ou

assessoramento  nao  e  suficiente  para  legitimar  o  provimento

em     comissao,     tal     como    se    observa     nas    express6es
"coordenar",      "gerenciar'',      supervisionar"      e      "assessorar"

constantes da norma local.

Demais     disso,      a     denomina?ao

conferida  ao  cargo  nao  pode  ser  considerada  isoladamente,

mesmo  porque  ``a  cria?ao  de  cargo  em  comiss5o,  em  moldes

artificiais    e    n5o    condizentes    com    as    praxes    do    nosso

ordenamento  juridico  e  administrativo,  s6  pode  ser  encarada

como  inaceitavel  esvaziamento  da  exigencia  constitucional  do

concurso    (STF,    Pleno,    Repr.    1.282-4-SP)"    (Hely    Lopes

Meirelles,  Direito Administrativo Brasileiro, p. 440, 33a edi?5o).

Na      realidade,      os      cargos     de
"Assessor   Pariamentar"   e   "Secretario   de   Administra?ao   e

F/.nangas" desempenham  atividades  permanentes,  execut6rias

e   de   rotina   na   estrutura   administrativa   da   Camara,   sendo

responsavel      por      fung6es      meramente      burocraticas      e

operacionais,   incorrendo   na  vedagao  imposta   pela  Suprema

Corte  no julgamento  do  Tema  n°  1.010  da  Repercussao  Geral

//.ten  "a"/2,  tampouco  se  inferindo  da  lei  elemento fiduciario  de

conotagao estrategica,  politica ou ideol6gica.

2 "a) A criapa: de-==-fas-=m comiss5o somente se justifjlca para o exeroicio de fungdes
de diregao, chefia e assessoramento, n5o se I)restando ao desemF)enho de ativldades
burocrfeticas, t6cnicas ou oD®racionais" (RE n° 1.041.210).
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Conquanto      nao      se      negue      a

relevancia  da  atuagao  de  referidos  servidores  e  por mais que

tenham  contato  direto  com  assuntos  da  Camara,  trata-se  de

atribuig6es     de     natureza     permanente     e     rotineira,     que

desautorizam  o  provimento  comissionado,  nao  se  inferindo  da

lei  elemento fiduciario  de  maior conotagao  estrategica,  politica

ou  ideol6gica.

E  importante,  ainda,  ressaltar que  a

especial  relagao  de  confianga  se  institui  com  o  servidor  que

estabelece      as      diretrizes      politicas      /Agao      D/refa      de

lnconstitucionalidade    n°   2003618-26.2017.8.26.0000,    6rgao

Especial,   Relator  Desembargador  Carlos  Bueno)  e  nao  com

aquele  que  atua   de  forma   puramente  profissional  ou   como

executor de ordens e tare fas,  a exemplo do que se verifica em

relagao aos ocupantes dos cargos hostilizados,  nao bastando o

contetldo   abrangente   das   atribuig6es   descritas   nas   normas

locais.

Lembre-se,     no     mesmo     sentido,

precedentes da lavra deste C. 6rgao Especial,  Verb;s:

"Agao  Direta  de  lnconstitucionalidade.

Comaroa   de   Sao   Pedro   do   Turvo.

Prctensao        de        declaracao        de
inconstitucionalidade     da     expressao



5[

PODER JUDICIARIO                                 \i i

TRIBUNALDEJUSTICA-6RGAO ESPECIAL        .<

DIRETA DE INCONSTITuCIONALIDADE N° 2279460-23.2020.8.26.0000

"Assessor Parlamentar'' constante dos

Anexos  11  e  111  da  Lei  Complementar n°

2.317,   de   01   de  junho   de  2011,   do

Municipio   de   Sao   Pedro   do   Turvo.

Criacao  de  cargo  em  comissao,  cuifas

atri buie6es             sao             generic as,

burocraticas  e  t6cnico-profissionais  e

nao   evidenciam,   portanto,   atividades

de  assessoramento,  chofia  e  direcao.

Ausencia  do  liame  de  confianca  entre

nomeado     e     superior     hiefarquico.

Incidencia       do       Tema       1.010       de

Repercussao      Geral.      Violagao      de

dispositivos  da  Constituigao  Estadual

(arts.   111,   115,   11   e   V,   e   144).   Ag5o

procedente,     com     modula§ao     dos
efeitos"             (A?5o            Di reta            de

I noon stituclon alidade                                        no

2267510-17.2020. 8.26.0000,             Relator

Desembargador Damiao Cogan - Data do

Julgamento: 25/08/2021 ).

"A9AO                      DI RETA                       DE

INCONSTITuCIONALIDADE    -    Normas

do  Municip.Io  de  Estancia  Turistica  de

ltu        -        Estrutu ra        adm i n istrativa

organizacional e pessoal da Camara de

Vereadores - Cargos de provimento em

comissao  de  'Assessor  Pariamentar\,
'Diretor   Administrativo   e   Financeiro',
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'Diretor   Presidente   do   ILl'   e   .Diretor

Juridico   e   Legislativo'   e  fun?6es   de

confianca     de     'Chefe     de     Setor',
'Coordenador      Executivo      do      ILI',

'Responsavel  pelo  Controle  lnterno'  e

'Supervisor    de    Secrctaria',    aqueles

previstos  nos  Anexos  11  e  VII,  e  esfas
no  Anexo  IV,  todos  da  Lei  1.378,  de

4-10-2011,  com altera?6es  introduzidas

pelas  Leis  n°  1.623,  de 20-12-2013  e n°
1.922, de 29-8-2017.

'„J
2     -    Atribui?6es     dos     cargos     de

provimento       em       comissao       sao
bu roe raticas        e        tee n icas,        em

desco nfo rm idade              com              as
espeeificidades       e       transitoriedalde

intrinsecas  aos  cargos  em  comissao,
devendo  por  isso  ser  realizadas  por
servidores    ptlblicos    investidos    em

cargos       de       provimento       Ofctivo,

mediante    aprovagao    em    concurso

pl]blico  especifico  A  especial  rela$5o
de    confianca    ha    com    aquele    que

estabelece  as  diretrizes  politicas,  que
assume      posi?ao      estrat6gica      no
organograma  do  servico   pt]blico.  Os

ocupantes dos cargos descritos acima
sao    meros    executores    de    ordens.
I nco nstitucional idade          configurada"
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(A?ao  Direta  de   lnconstitucionalidade  n°

2025693-54. 2020.8.26.0000,            Relator

Desembargador  Carlos  Bueno  -  Data  do

Julgamento: 28/04R021 ).

" ACAO                       DI RETA                       DE

INCONSTITuCIONALIDADE           Lei    n°

3.939,  de  21   de  mango  de  1991,  com

redacao  dada  pelas  Leis  9.495,  de  14

de fevereiro de 2017  e 9.560,  de 13  de

julho   de   2017,   do   Municipio  de   Sao
Jos6 dos Campos  -  Cria?ao de cargos
de     provimento     em     comissao     de
•'Assessor Administrativo I", "Assessor

Ad in inistrativo           11" ,           "Assessor

Ad in i nistrativo           Ill " ,           "Assessor

Administrativo IV", ''Assessor de Apoio

ao     Empreendedor',     "Assessor    de
Avalia§6es",   "Assessor   de   Controle

Urbano",   "Assessor  de  Convenios  e

Projetos",     "Assessor     de     Esporte,
Culture     e     Lazer.',     '.Assessor     de

Geoprocessamento'',     "Assessor    de
Nlarketing   e  Turismo",   "Assessor  de

Planejamento        de       Comunicacao",
"Assessor      de      Planejamento      de

Pu b lic idade" ,            "Assessor            de

P lanejamento          de          Segu rang a" ,
"Assessor  de  Politicas  para  Pessoas

com      Doficiencia",      "Assessor      de
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Projctos e Ongamentos", "Assessor de
Web'', ''Assessor T6cnico I", "Assessor

T6cnico    11",    "Assessor   T6cnico    Ill",
"Assessor       T6cnico       Pedag6gico",

"Assistente    Tdenico    I.',    "Assistente

T6cnico 11", "Chore de Divis5o", "Chefe

de  unidade  86sica  de  Saade'.,  "Chofe

de        u n idade        de        Atendi mento
Especial.Izado.',  "Assessor  Cidade  em

Movimento",   "Assessor   de   Controle

Financeiro,  Confabil  e  Ongamenfario",
"Assessor  de   Proje?ao   Estrategica",
•.Assessor de Opera?5o e lnteligencia",

"Assessor  de   Politica   e   Direito   dos

ldosos..,    "Assessor   de    Politica    de
lgualdade      F{acial",      "Assessor     de

Programas  para  Juventude  e  ldoso.',
"Assessor  Especial  de  Politicas  pare

Mulheres",    "Assessor    de    Politicas

sobre Drogas", "Assessor de Controle
de Contratos e Gestao",  "Assessor de
Controle de  Contratos  e Convenios"  e
"Assessor de Assuntos Estrat6gicos e

Avaliae5o"    -    E    necessario    que    a

legisla?ao demonstre, de forma efetiva,

que as atribuic6es dos cargos a serem
criados se harmonizam com o principio

da   livre   nomea?ao   e   exoneracao   -

Cargos  de  provimento  em  comissao,
cujas atribuig6es descritas em lei,  nao
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revelam       natu reza       exigente       da

co nfilan§a          senao          plexo          de

competenc fas        co in u ns,        tee n icas

profissionais      -       AIribuig6es      nao
inerentes  a  natureza  das  func6es  de

diregao,  chofia  e  assessoramento.  (...)

Viola?5o  aos  artigos  111,115,  incisos

11,  V e  144,  da  Constitui?5o  do  Esfado

de     S5o     Paulo"     (A?ao     Direta     de

lnconstitucionalidade                                        no

2015597-48. 2018.8.26.0000,             Relator

Desembargador Ricardo Anafe).

Como       corolario,       na       hip6tese

vertente,    tenho    para    mim    que   os   cargos   de    "Assessor

Pariamentar"   e   "Secretario   de   Administragao   e   Finangas",

previstos  no  artigo  22,  incisos  I  e  11,  da  Lei  Complementar  n°

151/2019  do  Municipio  de  Rubineia,  tipificam  nitida  ofensa  aos

artigos  111,115]  incisos  11  e V,  e  144,  todos da  Constituigao do

Estado de Sao Paulo,  impondo-se o decreto de procedencia da

agao direta.

3) Da Modulaeao dos efeitos.

Por  raz6es  de  seguranga juridica  e

interesse   social,   imp6e-se   a   modulagao   dos   efeitos   desta

decisao,  nos termos do artigo 27 da  Lei  n° 9.868/99,  na  medida

em    que    a    eficacia    ex    func    poderia    atingir    situag6es

JAE



PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA -6RGAO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 2279460-23.2020.8.26.0000

consolidadas,  sendo  razoavel  a  concessao  do  prazo  de  120

/cento  e  v/'nfe/  dias,  contados  desta  data,  conforme  reiterada

jurisprudencia    deste    C.    Orgao    Especial3,    possibilitando    a

Camara  regularizar  sua  estrutura  funcional  de  acordo  com  a

nova realidade normativa.

A  isso  acresga-se  que  "a  refroapao

dos    efeitos    da    declaragao    de    inconstitucionalidade    dos

dispositivos   impugnados,   a   parfir  do   inicio  da  vigencia  das

respectivas legisla?6es - efeito ex tune -, acabaria por atingir a

esfera   juridica    dos    servidores    que    obtiveram    vantagens

patrimoniais  com  fundamento  nesses  dispositivos,  obrigando-

os ao ressarcimento do efario municipal. No entanto, descabida

a repeti?ao de aludidas parcelas quando recebidas de boa-fe,

alem  de  ensejar enriquecimento  sem  causa  da  Administrag5o

que  teve  prestados  os  servigos  e  por  ele  nao  arcaria  com  o

pagamento"    (ADl     n°    2017984-02.2019.8.26.0000,     Relator

Desembargador Evaristo dos Santos).

Ante o exposto, julgo procedente a

presente agao direta  para o fim de,  modulados os efeitos nos
termos   do   ac6rdao,   declarar   a   inconstitucionalidade   da   Lei
3inl`n°2dr5+9T512+71.`2+621;8:261.obb6,-REi=ibraDesembargadoracristinazucchl-datade
Julgamento:   11/08/2021;   ADl   n°   2072617-26.2020.8.26.0000,   Relator   Desembargador
Carlos   Bueno  -data   do  Julgamento:   03/03/2021;   ADl   n°  2109661-16.2019.8.26.0000,
Relator   Desembargador   Ricardo   Anafe   -   data   do   julgamento:    16/10/2019;   ADI    n°
2052104-71.2019.8.26.0000,  Relator a  signatario  -data  do julgamento:  25/09/2019;  ADl
n°   2103274-82.2019.8.26.0000,    Relator   Desembargador   Alex   Zilenovski   -   data   do
julgamento:   04/09/2019;   ADl   n°   2103289-51.2019.8.26.0000,   Relator   Desembargador
Geraldo Vvohlers -data do julgamento: 04/09/2019,  entre outros.
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Complementar     n°     151/2019     do     Municipio     de     Rubineia.

Comunique-se    oportunamente    a    Prefeitura    e    a    Camara

Municipal,  nos termos do artigo 25 da  Lei  n° 9.868/1999.

RENATO SARTORELLI

Relator
Assinatura Eletr6nica



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREf  -   SP
PALACI0 DA LIBERDADE

DECLARACAO

fACAAL±E#5£READDEESDT%3F¥EN;NNATE°#DEo:s£Dc¥S:ES£'E:C5FfEL¥EE¥%I[|:=CN°¥¥
EXPECTATIVA  DE  SUPORTE  DE  CAIXA,  CONFORMANDO-SE  AS  ORIENTAC6ES  DO
PLANO   PLURIANUAL,   DA   LEI   DE   DIRETRIZES   ORCAMENTARIAS   E   DA   LEI   DE
ORCAMENTO       ANUAL,       NESTA       ULTIMA       NAS        SEGUINTES       DOTAC6ES
ORCAMENTARIAS:      01.01.01.01.031.2004.3190.11      (SALDO      DE            R$      11.360.000,00),
01.01.01.01.031.2004.3190.13    (SALDO    DE    R$    870.000,00)    E    01.01.01.01.031.2004.3191.13

(SALDO DE RS  I.565.000,00) , CONFORME COPIAS ANEXAS.

EM    SEGUIDA,    ESTIMO    0    IMPACTO   TRIENAL    DA   DESPESA,    NISSO    TAMBEM
CONSIDERANDO SUA EVENTUAL E POSTERIOR OPERACAO:

Valor da despesa no exereicio de 2022 ...................... R$    452.739,92
Impacto % sobre o ongamento do exercicio de 2022 .... „.       1,77 %
Impacto % sobre o caixa do exercicio de 2022 .... „                   1,77 %

Valor da despesa no exercicio de 2023.„ ................... R$    454.117,39
Impacto % sobre o orgamento do exercicio de 2023 ......        I,78 %
Impacto % sobre o caixa do exercicio de 2023 ..............         1,78 %

Valor da despesa no exercicio de 2024 ...................... R$    469.972,00
Impacto % sobre o ongamento do exercicio de 2024 ......        1,84 %
Impacto % sobre o caixa do exercicio de 2024 ..............          I ,84 0/o

NADA MAIS A DECLARAR FIRMO A PRESENTE.

As   despesas   decorrentes   da   altera¢ao   na   estrutura   administrativa   da   Camara
Municipal   de   Jacarei   correrao   por   conta   de   dota?6es   or€amentfrias   prdprias,
constante no or¢amento deste exercicio, sup]ementadas se necessario.

PRACAooSTRES PoDERES,  74   -CEP:  12`327-901    -TEL,  (012) 3955-2200



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREf  -  SP
PALACI0 DA LIBERDADE

INFORMACAO                                                 #

INFORMO 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    impacto    orgamentalo-financeiro   referente    a   alterapao   na   estrutura
administrativa  da  Camara  Municipal  de  Jacarei  tern adequacao  oxpamentdria  e  financeira  com  a
proposta de lei or?amentdria anual e compatibilidade com a proposta do plano plurianual e com a lei
de diretrizes orgamentdrias para o exerclcio de 2022.

Atenciosamente

Jacaref, 07 de dezembro de 2021.

ANDREIA
Contadora

PRA¢ADOSTRES PODERES,  74   -CEP:  12.327-901    -TEL,:  (012) 3955-2200
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MUNIcipIO DE JACAF`EI - SP
Plano  Plurianual

Anexo  ]]1

Ac6es Vottadas ao Desenvolvimento dos Programas Governamentais



MUNIcf plo DE JACAREI - SP
Lei  Orgament6ria  Anual

Anexo  11

Despesa Segu ndo as Categorias Econ6micas

I.ul,

?e/09/202]

1chl5.2Z

Filtro:   Consolidado

(6rg5o:              OL                             CiHARAMUNICIPAIDEJACAREi
(t un.  Ore. :          ol.OL                       CAMARA  MUNICIPAL

}Un.  Exe.:         01`01.01               CAMAJ`A  MUNIC]P^l,

3
3.1

3 .i,90

31,90.01

3.1.90.03

3.i.90.05

3. I .gD. I I

31.90.13

3.L9016

3 .  1 .9  1

31.91.!3

3.3

3J90

3  3  90  08

3 .3.90.1¢

3  1.90  30

J.3.90.33

3.3.90.35

3.,.90.36

3.3.sO.37

3.3.sO.39

3,3.9a.40

3.3.90.46

3.3.90.47

3.3.90.49

3 .3 .90 .92

3.3.90`93

¢
4.4
4.4.90

4.4.90.39

4.4.90.51

4  4.90  S2

oLespN~ c~tef
Pesscal e Encar®os Sociais
Aplica¢des  D(rctas

Aposentedonas,  Reserve  Remunerate e Refomas

Pens6es do  RPPS e do  Militar

outras  Benefrcios  Pre\.idencianos  do  Servidor ou  do  Mi"tar

Veiramentos  e Vanfagens  Fixas  Pessoal  Civil

Obngacdes Patonais
Outras  Despesas Vanaveis  Pessoal  Clvil

Aplicacao  Direta  Decor,Oper.Entre  Ongfos,  Fundos,  e  Ent.Integrantes  Orc.  Fiscal  e
Sieg .  Sceial

obngac6es  Patronats  -  lr`tra-Orgarrient5rlo

Outras Despesas CorTentes
Agivca¢ees  Dlre(as

Oiitrcts  Benefk]os  Asslsterraais do ServIdor e  de  Millfar

D@rias -  Pessonl  CMI

Matenal de  Cons`imo

Passager`s  e  Despesas  ccrm  Lcx:omc{5o

Servlcos de  Con5ultorla

Outros  Servi9os  de Tercdros  ,  Pessoa  FIJsrca

Lcx205o de  M5onde`Obra

Outros Sermcos  de TercEHros  Pe5soa  Jur`cl)ca

Servi¢os  de  Teertologia  cla  lnformacac} e  Comunica¢io  -  P_l

Auxilio  Alimentac5o

Obriga¢6es Tnbutarias e  Contnbutwas

Aux{lio Transporte

Despesas  de  Exef c]'aos  Anteriores

!ndentzac6es  a  RestJtulo6es

Despesas de Cap.tal
lnvestimende
Aplicac6es  Diretas

Oufros Servisos de  Terceiros  -  Pessca  Juridlca

obras e In5tala€des

Eqiupamentos  e  Matenal  Permanente

17.175.cOC1,00

4  2SO.COO.00

660.000,0(,

5  0cO,00

\i.36o.an,on
870.000,00

30-000,00

i.565.OcO.00

I,565.OcO,00

6.015.OcO,OO

S.000,00

30 0cO,cO

4SO.OcO,00

6  000,00

10.coo,00

5  0cO,00

1.000,00

4.190.COO,00

63S.000,00

620.OcO,00

1,OcO,00

20  000,00

10 coo,cO

2  0cO.cO

773.COO,Cfio

3 .OcO ,00

5D  0cO,cO

720.000.cO

25.528.000,00
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LEIS
LEI  N° 6.392/2021
Disp6e  sobro  as  diretrizes  pare  a  elabora85o  e  execuc5o  de  lei
°or9paRmEeFnE%8DPoar"a°Ne\%£rpc\'8'gEde\AZ82^2ReE-#o°=:ro%eps%Sdaet#E&=es6es,

faz saber que a  Camara  Municipal  aprovou  e  ele  sancioria  e  prcimulga

3lLngitifeFmuM,NAREs
Art.1°  Em cumprimento  ao disposto  ro  art.  165,  §  2°,  da  Constituig5o
Federal,  no art. 4° da  Lei Complementar n° 101,  de 4 de  maio de 2000,
ne  art.134  e  seguinte§  da  Lei  Organica  do  Municfpio  de  Jacarer,  e  mos
dispositives  da  Lei  Federal  n°  4.320,  de  17  de  marpo  de  1964,  ficam
fixadas  as  diretnzes orpenientarias  do  Municlplo,  as  quals orientafac> a
elaboragao da  Lei  Orgament6ria Anual -LOA para  a  exerclclo de 2022.
Art.  2°  0  Projeto  de  Lei  orgarnentaria  Anual  relativo  ao  exercfcio  de
2022 devefa assegurar os princfpios da justiea,  da participacao popular,
do controle social, da transparencia e da sustentabilidade na elaboracao
e execueio de orcamento.
Art.  3°  As  normas  contida6  nesta  Lei  alcancam  todos  os  6rg5os  da
Adminislragao  Direta  e  lndireta  do Milnic/plo de Jacare!.
Art. 4° Fica a Poder Executivo autorizado a incorporar ao Plano Plurianual
para o perfodo 2022/2025 todas e quaisquer alterac6es aprovada§ nesta

#ir#orcanenfarus.
pRECEDeNciA DAs METAs E pRioRiDADEs
Art.  5° Atendldas as mefas prionzadas para  a exercfoie de 2022, a  Lei
Orgamentaria  Anual  contemplafa  a  atendimento  de  outras  metas  que
integrem o Plano Plurianual correspondente ac perfodo 2022/2025.
Art.  6° 0  PrQjeto dB  Lei  Ongamenfana Anual ou  seus cr6dito§  adicionai§
podenao incluir, excluir ou alterar as ag6e§ do Anexo de Metas Fiscais VI
-Ac6es Voltadas ao  Desenvolvimento dos Programas Govemamentais
-  desta  Lei,  ben  como  seus  respectlvos  produtos,  metas,  unidades
cle   medida   e  \ialores,   apropriando   ao   programa   comespondente   as
modificag6es  real izadas.
Art.  7° A LOA nao consignafa  recurso§  para  o  inicio de  riovos  projetos
se  n5o estiverem  aclequadamente  atenclidos  aqueles em  arldamento  e
contempladas as despesas de conservap5o do patrim6nio p`1bllco.
§  1 0 A regra constante do caput deste artigo aplica-se no arnbito de cada
fonte de recursos,  confome vincillag6es legalmente estabelecidas.
§    20    Entenderse    por   adequadamente   atendidos   ce    projeto§    cuja
reallzag5o    fisica    esteja    conforme    o    cronograma    fisico-financelro
pactuado e em vigencia.
§  3° Para  cumprimento  do art.  45  da  Lei  Complementar n°  101,  de 4  de
maio de 2000, segue demonstrado noAnexo de Obras em Andamento a
relagao das obras em andamento]  com suficiente dotac5o ongamentaria
consignada para o or9amento de 2022.
Art. 8° Para os efoitos do art.16, § 3°, de Lei Cornplenientar n° 1 ol , de 4
de malo de 2000, entende-se como despesas irrelevantes aquelas cuios
valores n5o ultrapassem para contratac;5o de obras,  bens e servipos, os
limites  estabelecido§,  respectivamente,  mos  incLsos  I  e  11,  do  art.  24,  da
Lei  Federal  n°  8,666,  de  21  de junho  de  1993,  e aiferac6es posteriores.
Art.  9°  Para  fins  do  disposto  no  art.  4°,I,  "e".  de  Lei  Complementar  n°
101,  de  4  de  malo  de  2000,  cabe  ao  Executlvo  instituir  sistema  pare
controlar os  custos  e  avaliar  os  resultados  dos  programas  financiados
pelo orgamento municipal.
AArt,10.    As  transfer6ncias  entre  os  6rgaos  dotados  de  personalidade
juridiea  pr6prra,  assim  coma  os  fundos  espectais  que  comp6em  a  Lei
Orgamenfaria  Anual,  ficam  condicionadas  is  normas  constantes  nas
reapectivas  leis  instituidoras  ou  leis  especrficas,  nao  se  aplicando,  no
caso,  o disposto  no  artigo  9D desta  Lei.
Parfgrafo ilnjco.   No exerclcio de 2022, s5o destinados a Administraoao
lndireta    recursos    ongament6rios    para    a    manutengao,    custeio    e
investimentos daqueles entes,  assim consignados:

None do Ente Objcto Fonte R®cureo ValorAno

Funda9ao Cultural de Plano de  Metas Tesouro RS
Jacafe (2022-2025) 6.571.577,0o

Fur`dacao Pro-Lar de Plario de Metas Tesouro

RS7.079.268,75

Jacare' (2022-2025)

d8et¥£a°r::_E:sDfr°iE:3e Plano de Metas

°P6fea5rfsede RS11.600.000,00

(2022-2025) ransferencias deCapital

Camara  lvlunicipal  de Plane de Metas Tesouro

F'S24.418.000,00

Jaca,ei (2022-2025)

TOTAL RS49.668.845,75

Art.   11.      Fica   a   Exeeutivo   autonzado   a   arcar   com   despesas   de
responsabilidade   de   outras   esferas   do   Poder   Pdbllco,   desde   que,
firmados   os   respectivos   convenlos,    termo§   de   acordo,    ajuste   oil
congeneres,   haja   recursos   ongamentarios   disponiveis   e   que   esteja
amparado  pela  legisla8ao  citeda  no art.1° desta  Lei.
Art.12.  Ate 30 (trmta) dias ap6s a publicac;ao da Lel  Ongamentaria Anual

para  a  exercrcio  de  2022,  cabe  ao  Executivo  estabelecer  cronograma
mensal   de   clesembolso,   de   modo   a   compatibilizar   a   realiza9ao   de
despesas ao efetivo ingresso das reeeitas municlpais.
§   1°  0   cronograma   de  que  trata   o  caput  deste  artigo   phorizafa   o
pagamento   de   despesas   obrigat6rias   do   Munlcipio   em   rela9ao   as
despesa§  de  cafater  disoricionarlo  e  respeltara  todas  as  vinoula96es
constltucionaLs e legais  exlstentes.

§  20  No  caso  de  6rgaos  da  Administragao   lndireta,   os  cronogramas
5erao definidos individualmente, respeitando-se sempre a programagao
das transferencias  previstas na  Lel  Ongamentarla Anual.
§ 3° Os repasses de reoursos financeiros do Executlvo para a Legjslativo
comporao  a  cronograma  de  que  trata  este  artlgo,  devendo  os  valores
mensa(s  §erem  definidos mediante  entendimento entre  os titulares  dos
dais Poderes.
CAPITULO  11
DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO TERCEIRO SETOR
Art.   13.     Na  realizacao  de  programas  de  competchcia  do  Municl.pie,
pode este transferir recursos a§ instituic6es privadas sem fins lucrativos,
desde  que   median`e   celebraoao  de  conv6nlo,   aiuste  ou  congenere,
no  qual fiquem  claramente definidos  os  deveres e obrig8g5es  de  cada
parfe, forms e prazos para prestacao de contas.
§  1°  No  caso de transferencias a  pessoas,  6 exigida  autorizacao em  lei
especrfica que tenha por finalidade a regulamentacao de programa pelo
qLial essa transfeiencia sera efetuada,

Dooumento assinado por meio eletrchico medfante cehificacao digital lop-Brasil, segundo a Lei n° 6.301/2019.
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§ 2° A regra cle que trata o capiit deste artigo apllca-se as tran8fer6ncias a
instituig6es givbllcas vinculadas a Uniao, ao Estado ou a outro Munlci.pjo.
Art.  14.   Our8nte a exerc'clo de 2022, poderao ser destinados rocursos
a  entidades  privada§,  cle  nature2a  continuada,  gem  fins  lllcrativos,  de
atendimento  ao  pDblico  na  area  de  assist6ncta  social  ou  qua  estejam
reglstradas  no   Con§elho  Nacional   de  AssisrL6ncia  Sociel.   de   Sadde,
Educagao e Espertes.
§  1 a As entldades privadas a serem beneflcladas com recursos pdbllcos
municipais,  a quartyuer t(tulo,  ser5o submetidas a tecaljzacao  do Poder
Pdblico com a finalidad6 de vchficar o eumprimento de metas e objetivos
pare ce qiiais roceberam os recursos.
§  2°  o  Poder  Executwo  dever6  exigir  as  prestag6es  de  oontas  das
entldade8   berreficladas   nos   moldes   da§   instruc6es   do   Tribunal   de
Contas do  Estaclo,  em  especial  a  ln8trugao n° 02reoo8,  que devem  ser
encaminhadas at6 a dla 31 de janeiro do exercicio subsequente, ou ainda
nos tormes do conv6njo firmado entre as partes. sob pena de suspensao
doe repasses no ceso de desobediencia.
§  3°  As   dotac6es  inclLii'das  na  Lei   Orpementaria  Anual  para   a   sija
execugao dependem ainda de:
I - nomas a sorem observadas na concessao de auxllios, prevendose
clausula de rever6ao no case de desvio de flna"dede;
11 - plano de trabalho devldamente aprovado;
111  -  identifica9ao  do  beneflclario  a  do  valor  transferido  no  respecthro
convenio;
lv -certtficagao de rag iilaridade da entjdade junto ao respectivo conselho
municipal;
V   -   declaracao   do   beneficfario   comprometendo€e   a   aplicar,   nas
atividades-tim,  ao  memos  80%  (oitenta  par  canto)  de  sila  receita  total,
corn a comprova¢ao documental deste fato.  case soticftada polo agente
fi§callzador da Prefeitura de Jacarei',
VI  -  mariifestagao  pr6via  e  oxpre§sa  do  setcir teonico  e  da  assessoria
jurfdica do govemo concedente ;
VI I -declaragao de funcionamento regular, em.itida por dues autoTidades
de outro nrvel de govemo;
Vlll -nao possuir agentes pollticos do govemo concedante na  condicao
de agsociados ou gestores de qualqu®r natureza.
CAPITULO  Ill
DAS METAS FISCAIS
Art.15.  As metas de resultados fiscais do Munic(plo pare o exerc`cto de
2022 estao estabelecidas no Anexo de Metas  Fiscais - Demonstrativo  I
ao VIIl, integrante de§ta Lei,  comprcendendo:
I - Demonstrative I, contendo a§ mctas anuajs;
11  - Demonstrativo  n,  contondo  a  avaliaoao do ciimpnmento  das  mefas
fiscais do exerclcio ante  or;
Ill -Dernonstrativo Ill, contenclo a§ metas fiscais atuais comparadas com
as fixadas no§ ties exerc/cios anteriores;
lv - Demonstrativo lv contendo a evolugao do patrimonio llquldo;
V - Demonstrativo V, oontendo a origom e aplica9ao dos recursos obtldos
com a alienacao de ativo5;
Vl - Demonshatlvo Vl, contendo as receltas e despe§as  providenci6ries
do RPPS a projeeao afuarlal do RPPS;
Vll   .   Demon§trat)vo  Vll,   contendo   a   estimatva   e   compensaeao   da
rendncla de receita;
Vlll -D®mon8tratlvo Vlll, contendo a margem de expansao das de6pesas
obrigat6ria§ de carater cont\niiado.
Art.  1®.   Integra  esta  Lei  o Anexo de Riscoe  Fi8cais - Demonstratlvo  I -
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDENCIAS, onde sao
avaliados os passivos contlngentes e oufros riscos capazes de afetar as
contas givblicas.  com indicaqio das providchcias a sorem tomadas pelo
Poder Executlvo.  case se corlcretlzem.
Art.  17.   A reserve de  contmgchcia  a  ser inclulda  na  LOA e constituida
exclu§ivamente com reeur§o8 do orcamento fiscal, em montante §ui)encx.

a 0,1 % (zero virgufa urn per canto) da receita corrBnte I/quida.
§ 1 a Ocorrendo a necessidade do serem atondidos p8sedvos contingentes
e  oiitro8  hsco§  flscais,   conforme   demonstrado   no  Anexo  de  Riscos
Fiscais,  o  Executivo  providencjara  a  abertura  de  crfedito8  adicjonais  a
conta de reserve de que trata o caput de§te arfigo, na form8 do ahigo 42,
da Lei n° 4.320, de 17 de mango de 1964.
§   2°  No  caso   cle   nao  oooiTer  a   utilfao5o  do  8aido  cla   re8erva   de
oonting6ncia,  no  todo  ou  em  parts  ate  a  encerramento  do  segundo
quaclrime§fro do exerclcio de 2022, a valor reservado podera ser utmzado
pare   cobortura   de   cr6ditc}s   adiciona.I8   espocial§   e   stjplementaros,
autorlzadce na forma do art. 42 da Lei Federal n° 4.320. de 17 de mango
de  1964.
Art.   1e.     Na   hip6te§e   de  ser  constatada,   ap6§  o  encerramento  de
cada   blmestre,   fnJstracao   na   amacada9ao  de   recoitas   capazes   de
comprometer a  obtencao dos  resultados  nominal  e  primaria fixados  no
Anexo de Meta§  Flscai6, por atos a serem adotados nos 30  (trinta) dias
sub8equentes,  o  Executive  e  a  Legislatlvo  determinarao  a  limita9ao  e
movlmentagao flnancolra. em montentes necessaries a preserva¢o dos
resiilfados estabelecidos.
§   10   Ao   dcterminarem   a   limitacao   de   empenho   e   movimenta9ao
flnancoira.  os  Chefes  clos  Poderes   Exeeutivo  e  Legjslatlvo  adotarao
criterie§ que produzam o menor lmpacto possivel nas 8c6es de car6ter
social, particulamente a educagiio,  saddo e assist6ncta social, os quais
seriio regiLlameritado§ em Deereto, respBifando as 8oguintes prichdades
de investimento:
I  -  cumpnmento  dos  percentuais  mlnimos  de  aplicagao  d6  recursos
vinoulados. nos termce da legislacao vigente;
11 - exeoucao do coutrapan)das  rrferentos  a transfor6nc7es  de  recejtas
de outros entes da federa9ao;  e
Ill - oumpnmento das meta8 estipuladas no Plano Plurlanual 2022-2025.
§ 2° Nao 8e edmlte a llmltapao de empenho e movlmentagao financeira
nas  despesas  vinculadas  em  caso  de  frustraeao  na  amecadac5o  nao
vinoulada.
§ 3° N3o sao objeto de limitacao de empenho e movlmenta95o financelra
as  despes8s  que  con8tituam  obrigao6es  legais  do  Munici'pio,  inclusive
as destinades ao pegamento do sewipe da divide e precatchios judjcfal8.
§ 4° A limhagao  de  empenho  a  movlmentaeao flnancelra  famb6m  sera
aclotada na  hlp6tese de sor nece8saria  a redugao  de eventual  excesso
cla  divide  consorsdeda  em  relaOao  a  meta  fixada  no  Anexo  de  Metas
Fiscais, obedocendo-§e ao qua disp6e o art. 31, da Lei Complemontar n°
101, de 4 de maio de 2000.
Art.19.  A limitacao de empenho e movinentacao financeira de que trata
o art.18  pode  ssr suspensa,  no  todo ou  8m  parfe,  ca6o a  §itiiac5o  de

:ruASpTT#L°osfvrevedenosblmestressogujntes.
ALTEfIACOES  NA LEGISLAC:AO TF`lBUTARIA
Art.  20.    Os  projetos  de  lei  que  disponham  sobre  altera96es  na  area
da adminjstraeao tiibutaria dev®m ob§ervar a capacidado eeon6mica do
contribuinte,  bern come es demais  princ/pios constltucionai8 tributaries,
em especlal aqueles prevlstos nos artigos 150, 151 e 152, da Constltulcao
Federal.
Art.   21.    Os   efeitos   dos    alterac6es    na    legisfacao   tributaria    sao
con§idei.ados  na  estlmatlva  da  receita,  eapecialmente  o§  refacienados
Com:
I - definig6es decididas com a participegao da socledade:
11  -  revlsao  dos  benofi.cio8  e  incentivos  fiscais  existentos,  born  coma
altera9ao rna legislacao tnbutaria acossdria ;
111 -crescimento real do lmpo§to sabre a Propriedad® Predlal e Territorial
Urbana -lpTU;
lv -  medidas  do  Govemo  Federal  e  Estadual  que  retlram  reoeitas  do
Municfplo;
V -promocao da educaciio tnbufaria;
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Vl - reteneao na fonte do lmposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza
-lssQN;
Vll   -   responsabilidade   pelo   pagamento   do   ISSQN   per   substjtuicao
trlbutaria;
Vlll -recolh.imento do  lssQN  par res.Ime  de  e§tlmativa;
lx  -  modernizac2io  e  desenvolvimento  de  m6todos  de  auditoria  fiscal
com usa de tecnologia de informacao, median`e formagao e utilizacao de
bases de dados a partir das informa96es clectaradas e obtidas por meio
de convenios com outros entes da federagao e pelo Slstema de Emi§sao
de Nota Fiscal de Servieos na Forma  Eletr6nica -NFS€;
X -modernizacio e agillzagao c!os processos de cobranea e controle dos
cfeditos tribut6rios, com enfase nas presta96es de garantia, inclusive com
a formaeao de inventario patrimonial dos devedores,  na dinamlzagao do
contencloso  administrativo e  firmar  convenio§  com  6rgaos  de  protecao
ao cfedho, objetlvando criar mecanismos que permitam o incremento da
arrecadagao;
Xl - fiscalizacao par setores de atividade econchiica e dos contnbuinte§
com maior ropresentacao na arrecadacao;
Xll -tratamento tribt.fario diferenciada a microemprosa, ao microprodutor
rural, a empresa de pequeno porte e ao prodiitor rural de peqiieno porfe,
XIII   -   estabeleCimento   da   allquota   de   lssQN,   de   acordo   com   as
disposj96es da legislagao municipal  existente.
Art. 22.   Os projeto§ de lei de concessao de anistia,  remissao, subsi'dio,
crfedito   presumido,    concess5o    de    isen€ao   em    cafater   nao   geral,
alteragao de all.quota ou modlficapao de  base de calculo que impliquem
redo?ao  discrirninada  de  tnbutos  ou  contribuig6es,  e  outros  beneficios
que   corTespondam   a   tratamento   cliferenciado,   devem   ser   lnstruidos
com  demon§trativo  evjdenciando  qiie  nao  sefao afetada§  as  metas  de
re§ultado nominal  e  pnmario.
Art. 23.   Quando decorrente de incentivos fiscais,  a renuncia de receita
sera considerada na estlmativa da Lei Orgamentaria Anual.
CAPITULO  V

g£%FLREENTTRdz593:Rt+fpi?EASAUE:AABL:E#§8EESEXECUCAODo
Art. 24. A elabora?ao do projeto, a aprovacao e a execu9ao da LOA para
2022  devem  atender ao  previsto  na  Lei  Complementar n°  101,  de 4  de
maio de 2000` e demaj§ disposje6es legals, especialmente a Lei Federal
nD 4.320,  de  17  de  maroo  de  1964,  e  alterag6es.
§   1°   Devefao  ser  devidamente   alocados   os   recursos   relativos   aos
percentuais   exigidos   pela   Constltui9ao   Federal   e   pela   Lel   Organlca
Municlpal  para  as  areas  da  educacao  e  da  §ai]de,   incluslve  no  qiJe
conceme  ao  Fundo  de  Maniitencao  e  DesenvoMmento  da  Educacao
Basica e Valorizagao dos Profissionals da Eclucagao - Fundeb.
§ 2° Na estimativa dos recurso§ orgament5nos,  devem  ser lnclul'dos  os
recursos  transfendos,  incluslve  os  oriundos  de  convenios  com  outras
esferas de governo e os destlnados a fiindos especlals,  ben  como sao
considerados  os  efeitos  das  alterae6e§  na  legislacao,  da  varlagao  do
i'ndice de  pregos,  do cre§clmento econ6mico ou  de qualqiier outro fator
relevante.
Art.   25.      Cabe   a   Procuradorla   do   Munici'plo   encaminhar   ao   6rgao
responsavel   pelo   ongamento   a   relagao   dos   debitos   constantes   de
precat6no§  judlciais   a  serem   incluidos  na   proposta  orgamenfaria   de
2022,  especificanclo a natureza e o valor dos mesmo§
Art.   26.   Na   elaboragao   da   proposta   orgamentaria   pare   2022,   sera
observado   o   comportamento   dos   gastos   dos   respectivos   6rgaos
efetivamente realizados nos exercicios anteriores corrigidos segundo os
indicadores  econ6micos oficiais.
Pafagrafo  ijnlco.     Podem  ser  realizados  ajustes  necessahos   para   o
atendimento das metas e pnoridades estabelecida§ nesta Lei.
Art. 27.   A Lei  Ongamentaria Anual para 2022 assegurara recursass para
o pagamento dos serviQos da di'vida pdblica municipal e dos precat6rios.
Art.   28.     A   Lei   Orgamentaria  Anual   indicafa,   em   quadro   anexo,   o
demonstrativo dos programas relativos a sadde, previdencia e as§istencla
soclal   destlnados   a   segurldacle   soclal,    mediante   consollda9ao   dos
orcamentos dos entes que os desenvolvem e dos fundos mantido§  pelo
Poder Pdblico.
Art.   29.     0  Projeto  de   Lei   Ongamentarla  Anual   podefa   computar  na
recelta
I - operae6es de credito autonzadas par lei especifica;
11 -opera€6es de ciedito a serem autcirizadas na pr6pria lei orpementaria,
e
Ill -os efeitos de programas de alienacao de ben§ im6vels e de ilicentivo
ao pagamento de debitos inscrltos na divida atlva do Municrplo.
§ 1° 0 Projeto de Lei ongamentanaAnual podefa considerar, na previsao
de  receita,  a  estimativa  de  aiTecadagao  decorrente  das  alterac6es  na
legislagao tribufaria,  propostas nos  termos dci artigo  21  desta  Lei.
§  2a  Nos  casos  dos  incises  I  e  11  deste  artigo,  a  LOA  devera  conter

ELfrxg.fi#ngT=detsLisdong+
ELABORACAO    DA    pROpOsTA    OReAMENTARIA    DA    CAMARA
MUNICIPAL
Art.  30.     Cabe  a   Mesa  da   Camara  Municipal  elaborar  sua  proposta
orcamentaria  para  a  exercicici  de  2022  e  remeter  ao  Exeoutivo  ate  30
(tnnta)  dias  antes  do  prazo  pre\/isto  para  remessa  do  Projeto  de  Lei
Or9amenfaria ao Poder Legislativo.
Art.  31.   0 Executivo deve encaminhar ao Poder Legislatlvo os estudo§
e estimativas das receitas para o exercfolo de 2022  e a receita corrente
lrquida,  acompanhados  das  mem6rias de  calculo,  em  ate  45  (quarenta
e  cmco)  dia§  antes  do  prazo  previsto  para  remessa  do  Projeto  de  Lei

8#fl,d°PoderLegisiatwo.
AUMENTO DOS GASTOS COM  PESSOAL
Art. 32. 0 aumento da despesa com pessoal, em decortencla de qualquer
das  medidas  refacionadas  no  art.  169,  §  1°,  da  Constituicao  Federal,
pode  ser  realizado  mediante  let  espectfica,  desde  que  obedecidos  os
nmites previstos nos arts. 20 e 22, paragrafo whico, da Lei Complementar
n° 101,  de 4 de malo de 2000, e cumpndas as exigencias pre\/istas  nos
arts.16 e  17 do  referidct diploma  legal.

§ 1° No caso do Poder Legislativo, devem ser obedecidos adicionalmente
os lirnite§ fixados nos arts. 29 e 29A, da Constituicao Federal.
§ 2° Os aumentos de que tratam este artigo somente ocorrefao se houver
prfevla  dotagao  ongamenfaria  suficiente   para  atender  is  prQje96es  de
despesa de pessoal e ao§ acrescimos dela decorrentes.
§  3°  A lei  que  criar  cargos,  empregos  ou  fune6es,  conceder  qualquer
vantagem  ou  aumento  remunerat6rio,  e  admitir  ou  contratar  pessoal,

#ffanexode,mpactoorpenTentar,oe finance,ro.
CREDITOS ADICIONAIS
Art.  33.    Fica  o  Poder  Executiro,  observadas  as  norrnas  de  controle
e  acompanhamento  da  exec`Ig5o  ongamentaria,  autorizado  a  transpor
recursos entre atividades e projetos de urn mesmo programa, no ambito
de  cada  6rgfro,  ate o  limite de 20%  (vime  por cento) da despesa fixad8
para a exercrcici e cibedecida a distribuigao par griipo de despesa
Art.  34.   Com fundamento  ne art.165,  §  8°,  de Constituigao Federal; art.
174  da  Constituigao  Estadual;  e  arts,  7°  e  43  da  Lei  Federal  n° 4.320,
de  17  de  margo  de   1964,  a  Lei  Orgamentatia  Anual  de  2022  contefa
autorizac5o  para  a  Poder  Executivo  e  a  Poder  Legislativo  procederem
a  abertura de cfeditos suplementares e estabelecefa as condi96es  e os
lirnitos percentuals a serem observados pare tanto.
Art.  35.    Respeitada  a  obrigatoriedade  de  vinculaq5o  das  receitas  de
capital,   o   Poder   Executivo   podera,   mediante   Decreto,   transferlr  ou
rernaneiar, total ou  parcialmente, as dota96es orgamenfarias aprovadas
rna   Lei   Orcarnenfaria   Anual   de   2022,   em   decorrencia   da   exting6o,
transformaBao,   transfer6ncia,   incorporagao   ou   desmembrarnento   de
6rg5os  e entidades,  bern coma de alterag6es de suas  cornpetencras ou

ar8lx
RENUNCIA FISCAL
Art.   36.    Tbde  prqieto  de  lei  en\/iado  pelo  Executivo  versandci  sobre
concess5o de anistla, remissao, subsidio, cr6dito presumido, concess5o
de  lsenc5o  em carater n5o geral,  alterac5o de  aliquota  ou  modificag5o
de   base   calculo   que   implique   reduc5o   discriminada   de   tributes   ou
contribui96es   e   outros   benefieros   que   correspondam   a   tratamento
diferenciaclo,   devera   ser   instruido   com   demonstratlvo   de   que   n5o
prejudicafa   a   cumprimento   de   obrigaG6es   constituciemals:    Iegais   e
judiciais  a cargo  do Municipio e que  n5o afetar5 as metas de  resultado
nominal e pnrnato, bern coma as a96es de carater social, partieularmente

BIELasBLpifeTsocrai.
Art.  37.    Se  a  Projeto  de  Lei  Oreamenfaria  Anual  nao  for  devolvido  a
sancao  do  Executivo  ate  o  iiltirno  die  do  exercfcio  de  2021,  fica  este
Poder autorizado  a  reallzar a  proposta orgamentaria  do referldo projeto
at6 a sua aprovae5o e rernessa  pelo Poder Legislatjvo  na base de  1/12
(urn doze avos) em cads mss.
AArt. 38.   Esta Let entra em vigor na data de sua publicagao.

Prefeitura  Municipal  de Jacare',  20 de julho de 2021.

IZAIAS JOSE DE SANTANA
Prefeito  do  Municipio de Jacarei
Ailtoria  do  Droieto:  Prefeito Municipal  lzaia§  Jos6 de  Santana.
AIItora da ernenda:  \fereadora  Marla Am6liair
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•  ,.,....r._,,,,,.I..I..,rr+i.I.I,.a.,.....                                                                                                                                                          I

Tlpo:                      Plurla"al (continuado)                                                                                      a]esmca¢So:   Plurianual (conthuedo)

url. Re!p.:             01.0l  -CfiMARA  MUNICIPAL

Ol.|etlvo:              Garant`r supone material e t6onieo ao adequedD desenvolvimento JustMcbehmi    per a C8mara Municipal de nethore5 cond7€5es de trabelho com
dos trabalhos legtslativo§ e sues dMjtoa§5o. orgamza¢fo rmals modema e eflclente.

• I.i.. n„.--W.M.-.r[t]irmHnT`TDn.i.....„„ „...                                                                                                                                                                       I

Tlpo: Plurfei.`ral (condnundo)                                                                                          aasill]c.cl®:   Plulanual (ooutinuado)

un. Rap.: 02.03 - SECRETARIA DE  DESENVOLVIMENTO  ECON6Mlco

Oquvo= Ten conro flnalidade promover o deserwoMmento eccrfulco de `iancanra:     Ao fornentaro desenvoMmendo econ6mlco, 6 pass/vel a pdaqualldadedevidadapopufa¢aofocal,aumentoderndicededesenhumano,ta)eadeernpregab(Ildade,melhoremaiorqualifha€deproflsstondespert@rapotencialempmadedornosmunieipe§.rorrogiv
foma lntegrada e sustmdrel  no munia'plo, atrav6s da artlcula¢5o de politicos pdbtica voMmerfe
(volbadas i]ara a gera¢5o de empregos e renda), a ,  alch

Ii`dJcadoree do PTodr3ma -0002 . Dennwlntento Econ®m]co.
I)-lei(a LIII. Medida hdlce estirrcad®

000001  -  Proprkalede= rurais atendidas Unun|'nxm 55'00
oono2 - Rote(res turfetlcos rcaifeados 1Z.00

00o003 -  Atendlnrentos realizados ao Empreendedor e as  Erripresas Urlede 12.000'

o0oon4 - Cochatos e/ctuadas pelo Barroo do Pcro Paulista U"dade leo,O

000005 . Feiras e evertes Uflidade ZO,cO

000006 - Patidpanbes em curso§ de capatitac8o e qualifea¢5o profissienal/ernpreendedchsmo Unidade 500,OcO

ooooo7 - vagas captedas pelD PAT Unldade 450'
00000e - Pastes de emprego Unidade 220,000
00coO9 - Anlmals vactredo5 conha  bucalose Unidade 3S5,00

ProgralTta.            0003  -Cidade si]uclivel I
T]po:                       Plurfanual (continu@do)                                                                                         Gas.Illcajao:   Plulanual (continuado)

un.  Rep.:            02.04 -SECRETARrA  DE SAODE

Ob)etivor                Amplfar acessD aos sewlcos de satde de quaquade. Jtistjflcathm:     Promover a qualldade de vida e hem estar pare todce.

ram. "cO03 - Cldad. SBtidi`/d-

Inlllc.4ore 4o Ptoarana u0003 - Cld.d. S.`idsvtl I

Dedgiv uH. Medlda Indlcc aaliml]do
Oooool - Ctberaira Poputoclmal Estlmada pete Eqiroes de Atr66o es5ca PerceoaJal 0,88cO
000002 - Qberbma Pop`Iladcoal Esomada pete Equlpes de Saade hal ch Atenc5o Bfslca Pe.cendJal 0,42
00co03  - MortaENade  Prematiira unk]ade/loo.000 rchPercenad 279,0000
Ooooo4 - Piopaiao de Vadnes seleaoredas do calendato pare meiiores de dds a{`o6 de loade loo 00cO

0ocooS -Raz5o de exames dtapatol60lccEs de cch de `fro na popufac5o resldente de detennhado k>cal e a pep Raz5o 0,62cO

C~ -Razao de exames de mamogrede de rastrerrlento realhado§ na pqubcao resldente de dcterrrinedo local Razto 0,6D00

Oco007 - Taxa de nwhlldade lnfandi unldade/I.en hob 9'56cO

OO0co8  -Aj6es de m3trfelamenta  reolizadas  par CAPS com  equpe5 de afrocao b6stca Perarful loo,0000
coOoO9 -Nlmero de cldos que atlngtom a in(niiro de cO% de cchemJra de in6vets vistados para col.trDle \dr UTiidade 4,0000
00ao10 -Ndmero de congifes rfulca§ de prchati)I par gestDrfe Unu,de 7'00cO

Programa:           0004  -Cld.idevivae  Educadora I
"|]o:                        Plurlanual  (continLiado)                                                                                                ClafaEficacEo:   Pkerianual  (continuedo)
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