
CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

Disp6e  sobre  a  estrutura  administrativa  da  Camara  Municipal
de Jacarei e da outras provid6ncias.

A   CAMARA   MUNICIPAL   DE   JACAREi   APROVA   E   0   SEU

PRESIDENTE,    VEREADOR    PAULO    FERREIRA   DA   SILVA,

PROMULGA A sEGuiNTE REsOLueAO:

CAPITULO  I

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

SE?AO I

DISPOSICOES GERAIS

Art.1°         A estrutura  administrativa  da  camara  Municipal  de

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

Art.  20        A    estrutura    administrativa     basica    da    Camara

Municipal de Jacarei e composta pelos seguintes 6rgaos:

I.          Mesa  Diretora;

11.        Gabinete da  presidencia;

Ill.       Gabinetes de vereador;

IV.      Secretarja de Administra?ao;

V.       Secretaria de Assuntos Jurl'dicos;

Vl.      Secretaria de comunjca?ao;

Vll.     Secretaria  Legislativa;

Vlll.    Setor de proposituras;

lx.      Controladoria  lnterna e ouvidoria.
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§  10   As Secretarias de Administra?ao, de Assuntos Juridicos,

de     Comunicacao     e     Legislativa     constituem     6rgaos     que     terao     por     responsaveis

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

Juridico,     o     Secretario-Diretor    de     Comunica9ao    e     o     Secretario-Diretor    Legislativo,

subordinados diretamenfe ao  Presidente da Camara Municipal de Jacarei e com atribuig6es

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

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

Resolugao.

§ 20   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 administratjvas.

§ 30   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  respondera,  administrativamente,  ao  Presidente  da

Camara,  devendo ainda auxiliar os Vereadores no que tange a elaboragao, a alteraeao 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    responsabilizar-se   pela    conservagao   e   disponibilizagao    da

legislaeao municipal.

§   4°      Na   ausencia   do   ocupante   do   cargo   de   Secretario

Legislativo  Ill,  respondera  pelo  Setor  de  Proposituras  a  ocupante  do  cargo  de  Secretario-

Diretor Legislativo.

§  50   Quando  da  vacancia e  extin?ao do  cargo  de Secrefario

Legislativo  Ill,  o Setor de  Proposituras passafa  a  integrar a Secretaria  Legislativa da Camara

Municipal,  setor este  ao qual  permanecera  vinculado  o  cargo de  Secretaria Administrativa e

a atividade de Assessor das Comiss6es Permanentes.

§  6°   No  caso de extineao e vacancia do cargo de  Secretario

Legislativo  Ill,  a  Secretario-Diretor  Legislativo  podera,  se  necessario,   indicar  para  auxiliar

nos trabalhos do Setor de Proposituras urn ocupante do cargo de Secretario Legislativo.

§ 7°   A    Controladoria    lnterna    e    Ouvidoria    constitui    6rgao

aut6nomo   na   estrutura   administrativa   do   Legislativo,   nao  tendo   subordinaeao   direta   na
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execu?ao  de  suas  atribuig6es,  tendo  por  responsavel  o  Controlador  lnterno  e  Ouvidor,  ao

qual   compreende   o   conjunto   de   atividades   relacionadas   com   a   acompanhamento   e

avaliagao   das   a¢6es   do   Poder   Legislativo   Municipal,   da   gestao   desempenhada   pelos

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

meio  do  repasse  constitucional,  com  atuagao  pfevia,  concomitante  e  posterior  aos  atos

administrativos.

§8°    0      Controlador      lnterno      e      Ouvidor      respondera

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

das disposig6es estatutarias e funcjonais, podendo ainda ser alvo de apuraeao de dentlncias

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

na forma do Estatuto dos Servidores Ptlblicos do Municipio de Jacarei.

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

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

dos Servidores Pdblicos do Municipio de Jacarei.

§  1°    Ao padrao de vencimento de cada cargo correspondefa

uma referencia numerica, conforme fixado em tabela constante 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 no Anexo I,  parte integrante da presente Resolugao.

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

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

preenchidos  por  livre  nomeaeao  e  exonera?ao  na  Camara  Municipal  de  Jacarei,  os  quais

obrigatoriamente    devem    ser    caracterizados     por    atribuig6es    de    diregao,    chefia    e

assessoramento, serao ocupados por servidores efetivos do Legislativo.

SECAO  11

DAS  REFERENCIAS DE VENCIMENTOS

Art. 4°        As  atuais  refetencias  e  simbolos  de  vencimentos

dos cargos da estrutura administrativa da Camara  Municipal de Jacare[, constantes da  Lei  n°
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5.930/2015, de  13 de abril de 2015, com respectivas alterae6es, passam a constar de tabela

tlnica,  representadas par refefencias num6ricas, conforme segue:

Referencia/Simbolo da Lei Valor (RS) Nova Refefencia Observa§ao

no 5.930/2015 Num6rjca

01 - - referencia extintapelaLei6.230/2018

02 - - referencia extintapelaLei6.230/2018

03 1.316,91 01

101 1.448,65 02

04 1.479,07 03

102 1,626,39 04

05 1 .660,49 05

06 1.832,03 06

07 1.863,95 07

08 2.105,81 08

09 2,319,97 09

10 2.517,75 10

11 2.975,20 11

105 2.975,20 11

CCA 3.030,33 12

12 3.491,17 13

13 3.850,05 14

106 3.850,05 14

14 4.383,27 15

107 4.383,27 15

ECA 4.383,27 15

108 4.815,39 16

15 4.996,68 17

16 5.700,67 18

110 5.700,67 18

17 5.944,87 19



ECB 5.944,87 19

18 6.801,55 20

CCC 7.952,18 21

ECD 10.269,88 22

19 12.751,90 23

20 16.380,79 24

SECAO  Ill

DOS CARGOS EFETIVOS

Art.  5°         Os  cargos  efetivos,  na  conformidade  constitucional

e  da   legislaeao  vigente,   serao   preenchidos   mediante  a  pfevja  aprovagao  em   concurso

publico de provas ou de provas e titulos,  avalia9ao psicol6gica que comprove aptidao para o

exercicio das atribuie6es do respectivo cargo e avaliagao pfatica,  mos casos especificados.

§  1°    Os cargos efetivos da  Camara  Municipal  de  Jacarei,  de

acordo  com  sua  natureza,  serao  isolados  ou  organizados  em  carreira,  conforme  legislagao

especifica.

§ 2°    Para  a  progressao  nos  cargos  de  carreira,  o  servidor

devera ser submetido a avaliag6es peri6dicas de desempenho,  nos termos do inciso Ill do §

10 do art. 41  da Constituigao Federal,  a serem regulamentadas.

§ 3°    As   avaliag6es   peri6dicas   de   desempenho   ocorrerao

semestralmente,  independentemente  das  avaliag6es  de  desempenho  relativas  ao  esfagio

probat6rio.

Art.60         Os    cargos    efetivos    da    Camara    Municipal    de

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

constantes da seguinte tabela:

lTEM CARGO LOTACAO REFERENCIA

1 Agente de Compras e Manuteneao 02 11

2 Analista de Comunicagao 04 15

3 Analista de Estatlsticas 01 18

4 Ana[ista de Licita9des e Contratos 01 19
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5 Analista de  Mi'dias Sociais 01 15

6 Analista de Pessoal e Treinamento 02 11

7 Analista de Suporte de Tecnologia da lnformaeao 01 13

8 Analisfa de Tecnologia da  I nformagao 01 19

9 Assessor de Pessoal 01 18

10 Assistente de Direcao 01 11

11 Assistente de Finaneas 01 14

12 Assistente de Telecomunicagbes 01 11

13 Assistente Juridico 01 14

14 ConsultorJuridico-Legislativo 04 20

15 Contador 01 20
16 Coordenador de Equipe 01 11

17 Coordenador de  Financ;as 01 19

18 Diretor de Recursos Humanos 01 20
19 Editor Cjnegrafista 01 14

20 Gerente de Licitag6es e Contratos 01 20
21 Gerente de Operae6es 01 19

22 Gerente de Programagao 01 19

23 Jornalista 01 14

24 Motorista de Gabinete 04 11

25 Oficial de Atividades do Legislativo 09 09

26 Operador de Maquina 01 11

27 Recepcionista 03 11

28 Secretaria Administrativa 01 17

29 Secrefario Legislativo 06 17

30 Secretario  Legislativo  11 01 23
31 Secretario Legislativo Ill 01 24
32 T6cnico de Contabilidade 01 14

§   1°  A  verba   honoraria   e   de   sucumbencia   recebidas   em

decortencia  de  ae6es judiciais  e  medidas  extrajudiciais  que  envolvam  a  Camara  Municipal

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

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

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

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

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

2015:

I -Agente de Seguran?a;

11 -Assistente de Servieos Municipais;

Ill -Auxiliar de Servieos de Almoxarifado e Copa.
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§  3°    Ficam  incorporados  ao  cargo  de  Secretario  Legislativo

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

I -Assjstente T6cnico Legislativo;

11 -Redator de Atas.

Art.  70            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  publicaeao  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  Mctorista  de  Gabinete,  de  Secretaria Administrativa  e

de  T6cnico  de  Contabilidade,  cujas  atuais  referencias  e  padr6es  basicos  de  vencimento ja

integram a tabela constante do artigo 6° desta Resolueao.

Art. 8°       Fica assegurado,  no ambitoda camara  Municipal de

Jacarei,   tratamento  ison6mico  de  vencimentos  para  os  cargos  efetivos  com  atribuie6es

iguais.

sEeAO iv

DOs cARGOs EFETivos DE cONFiANeA

Art.90        Os    cargos    efetjvos    de    confianga    da    Camara

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

vencimento, sao os constantes da seguinte tabela:

ITEM CARGO LOTACAO REFERENCIA

33 Assessor         de         Trei na mento         e
01 14

Capacitagao
34 Chefe de Cerimonial 01 15

35 Chefe de Departamento de Compras e
01 15

Manutengao

36 C h efe         de         De pa rta me nto         de
01 15

Transportes
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37 Controlador lnterno e Ouvidor 01 20

38 Coordenador da Escola do Legislativo 01 15

39 Secretario-DiretorAdministrativo 01 22
40 Secret5rio-Diretor de Comunicaeao 01 22
41 Secretario-Diretor Juridico 01 22

42 Secretario-Diretor Legislativo 01 22

§  1°    Os   cargos   efetivos   de   confianea   correspondem   ao

definido    no    inciso    V    do    artigo    37    da    Constitui?ao    Federal    e    serao    preenchidos

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

observados os requisitos estabelecidos nesta Resolugao.

§2°    As    atribuig6es    dos    cargos    efetivos    de    confianea

poderao  ser  exercidas  de  forma  cumulada  com  as  atribuig6es  dos  respectivos  cargos  de

origem  dos  ocupantes,  exceto  para  o  cargo  de  Controlador  lnterno  e  Ouvidor,   ao  qual

devefa haver dedicaeao exclusiva.

§  3°    Na  forma  dos  artigos  193,  inciso  X,  e  221  do  Estatuto

dos  Servidores  Pilblicos  do  Municipio  de  Jacarei  (Lei  Complementar  n°  13,  de  outubro  de

1993), fica assegurado ao servidor ocupante de cargo efetivo de  confianpe a  concessao de

gratificagao de 50% (cinquenta por cento) de seu vencimento pelo exercicio do cargo, desde

que  o  valor  de  seu  vencimento,  somado  a  gratificagao,   ultrapasse  o  valor  da  referencja

constante  deste  artigo,   hip6tese  em  que  deixafa  de  receber  o  valor  da  referencia   nele

estabelecida.

SE?AO v

DOS CARGOS EM COMISSAO

Art.10        0s  cargos  em  comissao  da  Camara  Municipal  de

Jacarei,  com as  respectivas  lotag6es,  referencias e padr6es basicos de vencimento,  sao os

constantes da seguinte tabela:
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ITEM CARGO LOTACAO REFERENCIA

43 Assessor Politico 26 14

44 Chefe de Gabinete da Presidencia 01 21

45 Chefe de Gabinete Parlamentar 13 21

Paragrafounico.   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  a   respectivo   Gabinete,   respeitados   os   requisitos  estabelecidos   nesta

Resolugao, com nomeacao por Portaria do Presidente.

CAPITULO  11

GRATIFICACAO POR DESEMPENHO  DE ATIVIDADE

Art.11         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 02 828,28
Comissao de Avaliagao de

03 GDA 01 621,21Desempenho e para Processo
Administrativo
Comissao de Cerimonial 04 GDA 01 621,21
Comissao de Licitac6es 03 GDA 01 621,21
Controlador Patrimonial 02 GDA 01 621,21
Equipe de Apoio do Pregao 02 GDA 01 621,21
Fiscal de Controle  lnterno e Ouvidoria 03 GDA 02 828,28
Pregoeiro 01 GDA 02 828,28
Promotor de Acesso a lnformacao 01 GDA 02 828,28
Promotor da  Preserva?ao dc> Patrim6nio

01 GDA 02 828,28
Hist6rico  Leg islativo

§  1°        A  atividade  de Assessor das  comiss6es  permanentes,

subordinada  ao  Setor de  Proposituras,  em  linhas  gerais,  consistira  em  secretariar os trabalhos

das   Comiss6es   Permanentes   da   Camara   Municipal   de   Jacarei   e   outras,   fornecendo-lhes
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orientae6es  e  elementos  que  colaborem  para  a  discussao  das  proposig6es  em  analise;  dar

suporte   na   elaboragao   de   respectivas   atas,   pareceres   e   oficios,   manter   as   Comiss6es

Permanentes    informadas    de    materias    a    serem    discutidas    nas    reuni6es;    providenciar

encaminhamentos  diversos;  manter  atualizados  e  disponibilizar  periodicamente  as  Comiss6es

Permanentes os dados relativos a tramitaeao dos processos legislativo§.

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

respectiva  Gratificagao  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.

§ 3°   Durante o  periodo  estabelecido  no pafagrafo anterior,  a

Comissao  de  Controle  lnterno  do  Legislativo  exercefa  suas  atribuig6es  concomitantemente

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

procedimentos,  relat6rios  e  processos  em  andamento,  respondendo  ainda  solidariamente

por todos os atos praticados nesse perfodo.

§ 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     nomeara     para    o    desempenho    de    suas     respectivas    atribuic6es,     pelo

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

composta de 3 (ties) integrantes, como segue:

I - Requisitos:  Servidores estaveis.  Possuir formaeao superior,

preferencialmente em  Direito, Administraeao,  Economia ou  Ciencias Contabeis;

11 -Subordinagao:  6rgao aut6nomo;

Ill    -    Remuneragao:    durante   o    periodo   de    atuagao,    os

integrantes da Comissao receberao Gratificagao por Desempenho de Atividade categoria 02

(GDA 02),  com valor estipulado neste artigo.

§    5°    A    Comissao    Especial    de    Controladoria    lnterna    e

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

durante o periodo de afastamento do titular do cargo de Controlador lnterno e Ouvidor.
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§ 6°   Por meio de  Resolugao,  a  Camara  Municipal  promovera

as adequag6es necessarias ao seu Sistema de Controle lnterno instituido pela Resolueao n°

696/2014,  de  11/12/2014.

Art.12        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

prestagao de relevante servieo

Art.13.       As     atividades     remuneradas     por     GDA     sefao

desempenhadas  por  servidores  efetivos  que  detenham  o  necessario  conhecimento  para

tanto, sendo nomeados por Portaria do Presidente.

Art.14.       As     atividades     remuneradas     por     GDA     terao

regulamenta?ao    especifica,    na    qual    serao    definidos    os    respectivos    requisitos    para

nomeagao e atribuie6es.

Art.15.       As   atribuie6es   das   atividades   remuneradas   por

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

desempenho ocupa.

Art.16.       Os  valores  correspondentes  a  cada  categoria  de

Gratificaeao  por  Desempenho de Atividade  serao  automaticamente  corrigidos  nas  mesmas

datas e indices utilizados para a correeao anual dos vencimentos dos servidores ptlblicos.

Art.17.       Em      nenhuma      hip6tese      a      Gratificagao      por

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

nao incidirao descontos previdenciarios.

CAPITULO  Ill

DA ORGANIZACA0 FUNCIONAL
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SEeAO I

DO ORGANOGRAMA E RESPONSABILIDADES

Art.18.       0  organograma  do  Quadro  da  Camara  Municipal

de Jacaref e a constante do Anexo 11, parte integrante da presente Resolugao.

Art.19         0s ocupantes do cargo de oficial de Atividades do

Legislativo  ficam  subordinados  diretamente  ao  Secrefario-Diretor  Administrativo  e  poderao

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

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

atribuig6es.

§  1°     0   Secretario-Diretor   Administrativo,   par   ato   pr6prio,

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

de suas  atribuie6es,  poderao  responder ao Coordenador de  Equipe,  bern como  a chefias e

diretorias especificas.

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

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

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

§3°    Poderao   integrar   a   jornada   de   40   horas   semanais

estabelecida  no  pafagrafo  anterior os  servigos  realizados  aos  sabados,  domingos,  feriados

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

adequagao das horas de trabalho.

Art.20.       Cumprira      ao      Vereador      a       responsabilidade

administrativa dos servidores que indicar para seu Gabinete e especialmente:

I.      Determinar  os  servigos  que  seus  comissionados  devem

executar;

H.     Fixar    e    controlar    o     horario    de    trabalho    de    seus

comissionados;

Ill.   Autorizar  as  saidas  durante  o  expediente  de  trabalho  e

decidir sobre eventuais faltas abonadas, justificadas ou  injustificadas;
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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   remuneragao   de   seus   comissionados   em   decoriencia   de   faltas   e   outras   situag6es

legalmente aplicaveis;

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

comissionados, sem permitir actlmulo de periodos.

§ 10    A  exoneragao  imotivada  dos  servidores  comissionados

indicados pelo Vereador dependera da expressa aquiesc6ncia do parlamentar.

§ 2°    A  exoneragao  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.

§ 30    Os servidores ocupantes  dos  cargos  comissionados  de

Assessor   Politico,   de   Chefe   de   Gabinete   Parlamentar   e   de   Chefe   de   Gabjnete   da

Presidencia  responderao  administrativamente  a  Presidencia  e  a  Secretaria  Administrativa

com refetencia as normas comuns a todos os servidores.

Art.21.       0   servidor  ocupante   de   cargo   em   comissao   de

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

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

Art.22.        Cumprifa    ao    Presidente,    quando    for    o    caso,

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

descontos que  devam  incidir sobre a  remuneragao dos  servidores  ocupantes  de cargos em

comissao  diretamente vinculados  a  Presidencia  e  dos  secrefarios-diretores  em  decorrencia

de faltas e outras situag6es legalmente aplicaveis.

Art.23.       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.
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SECAO  11

DAs suBSTiTuieoEs

Art.24.       Em   consonancia   com   a    Lei   Complementar   n.0

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

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

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

impedimentos legais e tempofarios de seus titulares.

Art.25.       As      substituig6es      ora      autorizadas      dar-se-ao

automaticamente e obedecerao ao fixado na seguinte tabela:

CARGO SuBSTITUTO: a ocupante do cargo de

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

Gerente de Licitac6es e Contratos Analista de Licitac6es e Contratos

Coordenador da Escola do Legislativo
Assessor de Treinamento e
Capacitaeao

Coordenador de Financas Assistente de Financas
Contador Tecnico 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.

§ 2°    Nos  casos   nao  previstos  neste  artigo,   a  substituigao

devefa ser determinada por ato da Presidencia,  preferencialmente sendo designado servidor

do mesmo setor em que houver a necessidade de substituigao.

Art.26.       Nos    casos    das    substituig6es    ora    autorizadas,

aplicar-se-a o disposto  nos artigos 59 a 63 da  Lei Complementar n.0  13/1993 -Estatuto dos

Servidores Ptlblicos do Miinicipio de Jacarei.
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Art.27.       No     impedimento     do     ocupante     do     cargo     de

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

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

CAPITUL0 lv

DA cOMPENSAeAO DE HORAs

Art.28.       As   horas  de   trabalho   que   excederem   a  jornada

normal do servidor poderao,  par sua solicitagao,  ser concedidas em descanso,  observando-

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

P0blicos do Municipio de Jacarei.

CAPITULO V

DISPOSICOES TRANSITORIAS

Art. 29.       Excepcionalmente,   no  prazo  de  6  (seis)  meses  a

contar da  publica?ao desta  Resolueao,  poderao  ocorrer nomeae6es e  designag6es  para  os

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

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

§ 10    As  designag6es obedecerao ao disposto  nos artigos 24

e 25 desta Resolugao,  no que couber.

§ 20    Os servidores nomeados ou designados na condigao do

caput deste artigo terao de comprovar, semestralmente, a frequencia no referido curso`

Art.30       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

matrfcula em curso que assegure tal graduagao.
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Pafagrafo unico    Os servidores  nomeados ou  designados  na

condieao   do   caput  deste   artigo  tefao  de   comprovar,   semestralmente,   a   frequencia   no

referido curso.

CAPITULO VI

DISPosl90ES FINAIS

Art. 31.       Fica  proibido  ao  ocupante  do  cargo  de  controlador

lnterno e Ouvidor a exercfcio de atividade remunerada par gratificagao de desempenho.

Art. 32,       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.  33.        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  Ptlblicos  do  Municipio  de

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

Art.  34.       Formalmente    declaradas    as    vacancias,     serao

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

Analista  de  Estatistica,  de  Assessor  de  Pessoal,  de  Assistente  de  Telecomunicag6es,  de

Secretaria   Administrativa,   de   Secretario   Legislativo   11,   de   Secretario   Legislativo   Ill,   bern

como  uma  lota9ao  do cargo  de  Consultor Juridico-Legislativo e quatro  lotag6es do  cargo de

Oficial de Atividades do Legislativo.

Paragrafo   unico.      Somente   ap6s   a   extingao   do   cargo   de

Assessor de  Pessoal,  a  Camara  Municipal  podefa  preencher a  segunda  vaga  do  cargo  de

Analista de Pessoal e Treinamento, criada por esta Resolueao.

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

i,`/  ,

(:,/'/



Art.  35.       E atribuigao inerente a todos os cargos da estrutura

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

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

Art.36.       Nos    casos    em    que    houver    modificaeao    nos

requisitos  para  provimento  dos  cargos  efetivos,  fica  resguardado  o  direito  adquirido  dos

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

quando possivel.

Art.37.       Para    os   servidores   cujos    cargos   estao   sendo

incorporados pelos paragrafos 2° e 3° do artigo 60 desta  Resolu?ao,  sera mantido o  nivel de

escolaridade exigido quando do ingresso do respectivo ocupante no servigo ptiblico.

Art. 38,       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  instituig6es  de  ensino   credenciadas  pelo

MEG   -   Ministerio   da   Educaeao,   com   os   cursos   necessarios   tamb6m   reconhecidos   e

autorizados pelo 6rgao.

Art. 39.      As despesas decorrentes da execugao da presente

Resolugao    correrao    a    conta    do    oreamento    vigente,    especificamente    da    dotagao

01.01.01.01.031.0001.2004.3190.11,  suplementas se  necessario.

Art. 40.       Fica estabelecido  o sistema de trabalho a  distancia

na  Camara  Municipal,  a  ser  regulamentado  por  Portaria  da  Presidencia  do  Legislativo  e  a

ser   aplicado,   mediante   sua   autorizagao,   somente   para   os   setores   em   que   houver   a

viabilidade de implantacao.
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Art.41.       Esta   Resolugao   entra   em   vigor   na   data   de   sua

Art, 42.       Revogam-se as disposig6es em  contrario.

Camara Municipal de Jacarei, 09 de fevereiro de 2022.

SASAKI
io secrefaiio

RAD SILVA

iilp                 _

Ro_:E¥
2o Secrefario

publicagao.

A±±±g±ia:   Vereadores   Paulo   Ferreira   da   Silva,   Edgard   Sasaki   e   Rogerio   Tim6teo   (Mesa
Diretora do Legislativo).

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



ANEXO  I

Requisitos e Atribui?6es Gerais do

Quadro de Servidores da Camara Municipal de Jacarei

1.      AGENTE  DE CoMPRAS E MANUTENeAo (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Ensine  Medto  complete  ou  equivalente.  Aprovagao  em  concurso  pdblico  de  provas,  com

provas de  Lfngua  Portuguesa,  Matematica,  Conhecirnentos  Gerais  e  lnformatica  (utilizacao

de editor de texto e planilha).

Atnbuic6es:

Manter-se  plenamente  atualizado  quanto  as  rrormas  atinentes  a  licitae6es  e  contratos  da

Administracao  Ptiblica.  Realizar,  sob  orientacao  do  Chefe do  Departamento  de  Compras  e

Manutengao,   coletas   de   preeos   para   os   processos   licitat6rios,   inclusive   em   caso   de

aditamento/prorrogagao    contratual.    Auxiliar    nos    processos    de    compras.    Auxiliar    no

recebiniento   e   confefencia   dos   materiais,   equipamentos   ou   servieos   adquiridos   pefa

Camara,  atentando-se  a  quantidade  e  qualidade.  Realizar  e/ou  acompanhar  manutene6es

preventivas e corretivas dos equipamentos,  inetalag6es,  mobilfario da Camara.  Prestar todas

as   informag6es   solicitadas   pelo   seu   superior   hiefarquico.    Guardar   sisilo   sobre   toda

documentaeao sob sua  responsabilidade.  Auxiliar na fiscalizagao da exeougao de contratos

firmados  pela  Camara  Municipal,  quando  solicitado.  Informar  o  Chafe  do  Departamento  de

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

patrimchto  da  Camara.  Manter  organizado  os  materiais  sob  a  guarda  do  Departamento,

controlando as entradas e saidas.  Elaborar relat6rios peri6diicos sobre o fluxo dos materiais

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

atividades correlatas.

2.      ANALisTA DE CoMUNICAeAo (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Formaeao superior em  Comunicaeao Social,  com  Habilitaeao em Jornalismo. Aprovagao em

conourso  ptiblico  de  provas  ou  de  provas  e  titulos,   com  provas  de  Lingua  Portuguesa,
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Matematica,     Redagao,    lnformatica    (utilizae5o    de    editor    de    texto    e    de    imagene),

Conhecimentos   Gerais   e   Conhecimentos   Especifieos,   Prova   pratiea,   que   consistjfa  em

avaliagao oral por banca examinadora.

Atribuic6es:

Auxilfar   diretamente   o   Secretario-Diretor   de   Comunicaeao.   Elaborar   releases,    boletins

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

6rgaos   locais   de   divulgacao,   destacando   atos,   proposie6es   do   Legisfativo   e  todos   os

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

Vereadores   na   produgao   de   mat6rias  jornalisticas   e   audievisuais   sobre   as   atividades

pariarnentares para todos os tipos de mid fa.  Realizar atividades jomalisticas, fotogfaficas, de

cinegraffa  na  cobertura  de  eventos  de  interesse  da  Camara  Municipal.  Organizar  arquivos

diditais e/ou  comuns de  informae6es e  imagens.  Fazer o  registro fotografico das Sess6es e

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

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

funcionamento  do  Legislativo.  Acompanhar as  ati\ridades  do  Legisfativo  em  Plenarie  e  fora

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

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

sonoros   para   a   emissora   legislativa.   Efetuar   gravag6es   de   materias   de   interesse   de

divuleaeao  da   Casa  de   Leis  junto   a  TV  Camara.   Fazer  captagao   de   materias  de  TV,

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

jomalismo   televisivo.   Apresentar]   apurar,   reportar,   dirigir  e   editar   noticias   e   noticiarios.

Coletar   e   checar   informag6es   atraves   de   recursos   de   apuracao   jomalistica.   Construir

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

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

atividades correlatas.

3.      ANALISTA DE  ESTATISTICAS (efetivo)

Reauisitos Dara Drovjmento:

Formaeao  superior em  Estatistica  ou  Bachareledo  em  Geografia.  Aprovagao  em  concurso

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

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

estatisticos), Conhecinentos Gerais e Conhecimentos Especificos.
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Atribuie6es:

Pesquisar,  analisar,  compilar  dados  e  informag6es  medidos  par  6rgaos  oficiais  ou  outras

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

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

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

bern  coma  para  auxilia-los  na  compreensao  e  fiscalizagao  dos  programas,   atividades  e

ag6es   desenvolvidos   ou    propostos    pelo    Peder    Executivo.    Manter   permanentemente

atualizado    banco    de    dados    de    indicadores    oficiais.    Conetruir    novas    indicadores,

demonstrando   dados   relevantes.   Desenvoiver   instrumentos   de   analise   estatistica   que

permitam   a   comparacao   da   realidade   do   Munieipie   de   Jacarei   em   relagao   a   outros

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

basico,  seguranca pubh.ca] dentre outros. Outras atividades correlafas.

4.      ANALISTA DE LICITA?OES E CONTRATOS  (efetivo)

Reauisitos Dara Drovirnento:

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

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

editor   de   texto   e   pfanilha),   Conhecimentos   Gerais   e   Conhecimentos   Especfficos   de

Ccontratos  Admjnistrativos   e   Licitag6es,   retina   de   envie   de   informac6es   e   auditoria   do

Tribunal de Contas do  Estado.

Atribuic6es:

Manter-se  plenamente  atualizado  quento  ds  normas  atinentes  a  Hcitae6es  e  contratos  da

Administraeao  Pdblica,  jurisprudencias  dos  Tribunais  de  Contas  da  Uniao  e  do  Estado  de

Sac  Paulo.  Estudo  e  elaboragao  dos  atos  convocat6rios  para  as  licitag6es,  em  todas  as

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

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

dos contratos. Adotar as medidas cabiveis em caso de descumprimento das obrigag6es dos

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

Prestar todas  as  informae6es  necessarias  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  hem  como  a

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

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

Legislativo.    Estudar   e    oferecer   pareceres    t6cnicos    nos    casos    de    dispense    e    de
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inexigibilidade de  licitagao,  de  prorrogagao  contratual,  aditivos,  reajustes,  etc.  Guardar sigilo

sobre  toda  a  documentaeao  sob  a  sua   responsabilidade.   Prestar  todas  as  informa96es

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

5.      ANALISTA  DE  MIDIAS  SOCIAIS  (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Formagao superior em  Comunicaeao Social,  com  habilitagao em  Jornalismo,  Publieidade ou

areas  afins.  Aprovaeao  em  conourso  publico  de  provas  ou  de  provas  e titulos,  com  provas

de  Lingua Portuguesa,  Matematica,  Redacao,  Conhecirnentos Gerais e Especificos, e prova

pratica de aptidao.

Atribuie6es:

Realizar  o   planejamento   estrategico   do   Poder   LegisLativo   nas   midias   sociais.   Produzir

conte`ldo  relevante  para  as  diversas  midias  sociais  em  que  a  Camara  Munidpal  esteja

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

desenvolver  contendo  do  sife  e  das  redes  sociais  da  Camara.  Acompanhar  os  resultados

das ag6es das midias socfais.  Gerenciar refat6rios e apresentar resultados sobre a  atuacao

do  Poder  Legislativo  nus  meios disitais.  Manter-se atualizado  sobre  as tendeneias e  novas

ferramentas na WEB. Outras atividades correlatas.

6.      ANALISTA DE  PESSOAL E TREINAMENTO (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Formacao superior em Administraeao ou Gestao de Recursos Humanos.  Experi6ncia minima

cLe  6  (seis)  meses  na  profissao  ou  em  atividade  similar.  Aprovacao  em  conourso  ptlblico  de

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

Conhecimentos  Gerais,   Conhecirnentos   Especificos  e   lnformatica   (utilizagao  de  editor  de

texto e planilha).

Atribuic6es:

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

ttodas  as disposie6es do  Estafuto dos  Servidores  Pdblicos do  Municipio de  Jacarei.  Mediante

determinagao  do  Secrefario-Diretor Administrativo,  organizar a  escala  de  ferias  de  todos  os

funcionarios.  Coordenar a  des©nacao  de  pessoal  para  servieos  extraordinarios.  Registro  de

Leis,  Resolue6es  e  de  toda  a  legislagao  referente  a  pessoal.  Organizagao  e  arquivo  dos
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prontuarios  pessoais  de  todos  os  funcionarios  e  Vereadores.  Conhecimento  da  legislagao

relativa aos subsidios dos Vereadores.  Conhecimento das Leis Previdenciarias aplicaveis aos

servidores pdblicos.  Controlar a emissao de vale-transporte dos funcionarios,  na forma da  lei,

providenciando quando  necessario sua  aquisieao.  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

sabre  toda  documentagao  relativa  do  Departamento  de  Pessoal.  Controlar a  frequencia  dos

servidores   efetivos.    Controlar   a   concessao   de   beneficios   legalmente   concedidos   aos

servidores.  Executar  atividades  de  integragao  e  de  motivagao  junto  aos  servidores.  Auxiliar

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

necessarjo  durante  a  realizagao  de  programas  de  treinamento.  Obter  e  fornecer  c6pia  dos

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

requisig6es     referentes     aos     cursos/treinamentos,     quando     solicitados.     Colaborar     no

levantamento   das   necessidades   de   qualificagao   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   servigos   (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  promotor  do  evento.  Informar  e  convocar,  em  tempo

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

necessario,  e  orients-lo acerca da  solicitaeao de diaria e/ou  adiantamento.  Outras atividades

correlatas.

7.      ANALISTA DE SUPORTE DE ltcNOLOGIA DA INFORMACAO (efetIVo)

Reouisitos Dara Drovjmento:

Formagao superior em  ourso  reconhecido  pete  MEG,  na  area de Tecnologfa  da  lnformaeao

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

afins.  Aprovaeao  em  conourso  pt]blico  de  provas  ou  de  provas  e  titulos,  com  provas  de

Lingua   Portuguesa,   Matematca,   Conhecimentes   Gerais,   Conhecimentos   Especfficos   e

lnformatica.

A-ic6es:
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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

Telecomunicae6es  da  Camara,  visando  uma  melhor  eficiencia  do  servieo  prestado  pela

entidade;   prestar   assessoria   no   levantamento   das   necessidades   de   equipamentos   e

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

elaborando    especificac6es    t6cnicas    para    aquisigao;     instalaeao    fisica,    configuragao,

gerenciamento   e   manutengao  de   redes   cabeadas   e   w/.-f/.,   bern  como  os   softwares   de

gerenciamento e seguranga da  informaeao;  executar a manuten¢ao de hardware e soft\^rare

(limpeza, organizaeao fisica e estrutural), configuraeao e instalagao dos servidores e demais

equipamentos   que   utilizem   a   rede   cabeada   ou   wi-I/.  para   interconexao   adquiridos   pela

Camara,   inclusive   dispositivos   m6veis,   impressoras   e   perifericos   em   geral;   executar   o

remanejamento  dos  pontos  de  rede  e  equipamentos  de  informatica  da  Camara  para  os

locais  definidos  durante  estudo  pr6vio  ou  sob  demanda  direta  de  usuarios,  ap6s  registro e

aprovagao do  Setor de Tecnologia  da  lnformagao;  responsabilizar-se  pela  manutengao  das

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

equjpamentos,  pontos  de  rede  e  suas  respectivas  configurag6es;  colaborar  com  analise  e

desenvolvimento  de  sistemas  e  banco  de  dados  atrav6s  da  analise,  do  levantamento  de

requisitos,   programagao   ou   acompanhamento   de   servigos   contratados;   acompanhar   a

execueao   de   servigos   contratados   correlatos   ao   Setor  de   Tecnologia   da   lnformag6es;

proporcionar,    aos   servidores   da    Camara,    treinamento    no    uso   de   equipamentos   de

informatica  e  softwares  adequados  as  necessidades  de  trabalho;  prestar  assessoramento

nas  licitae6es que envolvam  aquisieao ou  contratagao de equipamento,  software e serviaps

de   informatica,   redes  e  telecomunica96es;   realizar  backups  e  a  proteeao  dos  arquivos

digitais  da  Camara  Municipal  e  demais  medidas  protetivas  que  garantam  a  seguranga  da

informagao.  Outras atividades correlatas.

8.      ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

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

Computaeao  ou  areas  afins.  Aprovagao  em  conourso  pt]blico  de  provas  ou  de  provas  e

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

CconhecimentosEspecificoselnformatca.
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Atribuie6es:

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   equir)amentos   de   informatica   e   softwares   para   a

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

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

orientagao recebida,  hem como gerenciar os programas utilizadcis.  Conectar,  desconectar e

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

ResponsabHizar-se  pela  manutengao  das  redes  de  dadas  da  Camara.   Proporcionar,  aos

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

adequados   ds   necessidades  de  trabalho.   Auxiliar  os   usuaries   rna  escolha,   instalagao  e

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

imagens,  pfanilhas  eletr6nicas  e  softwares  de  apresentaeao.  Orientar os  usuarios  quanto  a

utilizagao  adequada  dos  equipamentos  de  informatca  e  softwares  instalados  nos  diversos

setores da  Camara.  Fazer a  limpeza  e  a  manutengao de  maquimas  e  perifericos  inetalados

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

Camara.    Participar    da    elaboracao    de    especificag6es    tecnicas    para    aquisigao    de

apuipamentos  de  informatica  e  softwares  pela  Camara.  Elaborar  roteiros  siniplificados  de

utilizagao des 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 disitalizagao e envto de documentos por rede de dados.

Prestar   assessoramento    nas    licitag6es    que    envolvam    aquisigao    ou    contratagao    de

equipamento,   software   e   ser\/igos   de   informatica.   Realizar   backups   e   a   protegao   dos

arquivos disitais da Camara Munieipal.  Outras atividades correlatas.

9.      ASSESSOR  DE PESSOAL (efetivo)

Reauisfros Dara Drovimento:

Formag5o  superior em  Administraeao.  Experiencia  minima  de  6  (seis)  meses  na  profissao

ou  em  atividade  similar.  Aprovaeao  em  conourso  pdblico  de  provas  ou  de  provas  e tftulos,

ccorm  provas  de  Lingua  Portuguesa,   Matematica,   Conhecimentos  Gerais,   Conhecimentos

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

Atribuic6es:
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Elaboraeao  das  Folhas  de  Pagamentos  de  Funcionarios  e  Vereadores.  Conhecimento  de

todas as disposi?6es do Estatuto dos Servidores Ptlblicos do Municipio de Jacarei.  Mediante

determinagao do  Secretario-Diretor Administrativo,  organizar a esca[a de ferias de todos os

funcionarios.  Coordenar a designaeao de pessoal  para servieos extraordinarios.  Registro de

Leis,  Resolug6es  e  de  toda  a  legislagao  referente  a  pessoal.  Organizagao  e  arquivo  dos

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

relativa  aos  subsidios  dos  Vereadores.  Conhecimento  das  Leis  Previdenciarias  aplicaveis

aos servidores  publicos.  Controlar a  emissao  de vale-transporte dos funcionarios,  na  forma

da  lei,  providenciando  quando  necessario  sua  aquisieao.  Fornecer  todas  as  informae6es

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

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

Guardar  absoluto  sigilo  sobre  toda  documentagao  relativa  do  Departamento  de  Pessoal.

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

legalmente concedidos aos servidores. Outras atividades correlatas.

10.   ASSISTENTE DE  DIRECAO (efctivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Ensine  Medio completo e/ou  ourso T6cnico em  Secretariado ou Tecnico em Administraeat>.

Aprovaeao em conourso publico de  provas,  com  provas de  Lingue  Portuguesa,  Matematjca,

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

Atribuic6es:

Examinar  toda   correspondencia   recebida,   analisando   e   coletando   dados   referentes   as

informag6es    solicitadas,    para    posterior   encaminhamento.    Redieir   atos   administratIVos

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

normal  da  unidade  administrativa,  efetuando  recebimento,  abertura,  registro  no  Protocolo

Geral  e  procedendo  a  distribuigao  intema  e  externa  do  expediente.  Organizar  e  manter

atualizado arquivo de documentos.  Prestar atendimento ao ptlblico,  fornecendo informag6es

gerais   atinentes   a   sua   unidade.   Assessorar   o   Secretario-Diretor   Admjnistrativo   e   a

Secretario-Djretor    Legislati\ro    em    suas    tare fas.     Execugao    de    servigos    tftyieamente

administrati\+os,  fais  como  recepgao,  registro de  compromissos,  informag6es e  atendimento

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

Reauisitos Dara Drovimento:

Formaeao    superior    em    Gestao    Financeira,    Admjnistraeao    ou    Ciencias    Contabeis.

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

eernissao  de  cheques  e  afiris.  Aprovagao  em  conourso  ptlblico  de  pro\ras  ou  de  provas  e

titulos,  com  pro\ras  de  Lingua  Portuguesa,  Matematiea,  Conhecimentos  Gerais,  lnformatica

(utilizaeao de editor de texto e planHha eletr6nica) e Conhecimentos  Especificos.

Atribuie6es:

Emitir  cheques  ou  ordene  bancarias,  verificando  suas  dedue6es.  Separar  os  pagamentos

por   data   e   instituie5o   bancarfa.   Realizar   pagamentos   ne   Tesouraria,   providenciar   es

pagarnentos    efetuados    atravts    de    dep6sito    bancario,    trarrsfefencias    e/ou    boletos.

AAcompanhamento   do   repasse   mensal   dos   recursos   enviados   do   Executivo   para   o

Legislativo. Conferir as autenticag6es das despesas pagas diariamente pela Tesouraria junta

as instituie6es bancarias, encaminhando, quando necessario, seus comprovantes via e-mail,

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

servidores e vereadores.  Efetuar transfetencias entre as instituie6es bancarias com as quais

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

conferencias,  registrar no  programa de Tesouraria  a  movimentaeao diaria  e  emitir o  Boletim

de Caixa.  Realizar conciliagao bancaria. Tabular pagamentos efetuados para elaboraeao de

refat6rio   de   qualidade.   Oar   cumprimento   integral   as   determinag6es   regulamentares   do

Tribunal  de  Contas  do  Estado,  notadamente  de  suas  resolue6es,  pareceres  normativos  e

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

diligencias junto a repartigao e demais verificag6es "in  loco" ou outras atividades correlatas;

Assinar  documentes  pelo  Coordenador  de  Finangas  em  sua  ausencia.  Outras  atividades

conelatas.

12.   ASSISTENTE DE TELECOMUNICACOES (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Ensino  Medio  completo  ou  equivalente.  Aprovagao  em  concurso  ptibHco  de  provas,  com

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

de editor de texto e planilha).

Atritxpic6es:
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Efetuar   todas   as   ligag6es   solicitadas   pelos   Departamentos   da   Camara,   referentes   as

atividades  legislativas.  Efetuar todas  as  ligae6es  interurbanas  solicitadas  para  a  execueao

dos  servigos  da  Camara,  bern  coma  aquelas  requisitadas  por  Vereadores  e  funcionarios.

Apresentar  relat6rio  mensal  de  todas  as  ligag6es  feitas.  Conferir,  mensalmente,  as  contas

telefonicas  com   o   regjstro  das   ligag6es  efetuadas.   Requisitar,   anualmente,   aos   6rgaos

competentes,  novas  listas  telefonicas.  Manter  atualizado  o  registro  com  todos  os  ndmeros

de telefones de  interesse da Camara.  Gravagao de  programas  radiofonicos.  Operagao com

FAX. Outras atividades correlatas.

13.   ASSISTENTE JURIDICO (efetivo)

Reauisitos oara Drovimento:

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

tifulos,  com  provas  de  Lingue  Portuguesa,  Matematica,  Nog6es  de  Direito  Administrativo  e

Conetitucional,  Conhecimentos Gerais e lnformatica (utilizaeao de editor de texto e planilha).

Atribuic6es:

Prestar  auxilio  tecnico-juridico  ds  atividades   processueis  e  extraprocessuais.   Auxiliar  rna

elaborag5o de minutas de peeas processuais,  pareceres e outras manifestag6es pr6prias do

Departamento.  Realizar analises, estudos e pesquisas de jurisprudencia e de entendinientos

doutrinaricrs.      Elaborar     relat6rios     referentes     a     feitos     judiciais     ou     procedimentes

edministrativos.  Auxiliar  na  realizacao  de  audiencias,  reuni6es  e  sess6es.  Acompanhar  o

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

procedimentos administrativos, sob a orientaeao do Secretario-Diretor Juridico, prestando as

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

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

aacompanhar  requisig6es  de  material  e  ser\/igos  para  o  Departamento,   inclusive  zelando

pelas  assinaturas  de  periedicos  e  outros,  sob  a  supervisao  do  Secretario-Diretor  Juridico.

Proceder  ao  acompanhamento  de   publicag6es  de   interesse  da   Camara,   principalmente

cchag6es e intimae6es. Auxiliar a controle de prazos processuais e administrativos. Organizar

e controlar a biblioteca da Secretaria de Assuntos Juridicos.  Outras atividades correlatas.

14.    CONSULTOR JURiDICO-LEGISLATIVO (efetivo)

Reauisitos  Dara  Dro\rirnento:
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACARE
PALACIO DA LIBERDADE

Substitutlvo   ao   Proieto   de   Resolucao   na   009/2021.   de   09/12/2021.   aue   disD6e   sobre   a
administrativa da Camara  MunidDal de Jacarei e da outras Drovidencias.  -Fls.  29

Formagao  superior  em  Direito,  com  inscrigao  na  OAB  (Ordem  dos  Advogados  do  Brasir).

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

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

consistira em desenvoivimento de pega processual.

Atrit]uicdes:

Prestar  assistencia  ao  Presidents,  especialmente  no  assessoramento  sobre  assuntos  de

natureza  jurldica,   apresentando  analise  e  avaliaeao  estrat6gica  a  respeho  das  decis6es

politico-administrativas a serem  tomadas  pelo  Legislativo.  Promover estudos juridicos sobre

as     materias     de     competeneias     de     cada      Secretaria.      Verificar     previamente     a

constitucionalidade  e  a  legalidade  de  atos  administrativos.  Buscar  informae6es  e  elaborar

respostas aos oficios emanados das autoridades judiciais,  poHciais ou  do  Ministerio  Ptiblico.

Acompanhar   e   realizar   defesa   ou   apresentar   informag6es   nos   processos   da   Camara

Municipal junto  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Sao  Paulo.  Emitir  pareceres juridicos

sobre  as  mat6rias  de  sua  area  de  atuagao.   Participar  de  reuni6es  junto  as  autoridades,

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

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

do   Legislativo   nas   quest6es   juridicas   vinouladas   ao   exeroicio   de   suas   fung6es   e/ou

atribuie6es.  Representar judicial  e  extrajudiejalmente  a  Camara  Municipal  de  Jacarei,  nas

ag6es em que ela seja autora,  te,  interveniente ou por quaiduer forma interessada, em todos

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

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

Elaborar  petig6es  iniciais,  defesas,  reoursos  e  todos  os  demais  instrumentos  habeis  para

representar  e  defender  os  direitos  e  interesses  do  Peder  Legislativo,  ate  a  final  do  litigio.

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

Desenvoiver  outras   atividedes   afetas  que   lhe  sejam   atribuidas   pete   Presidente  ou   por

servidor  por  ele  desisnado.  Exercer fung6es  de  assessoramento juridico  a  Mesa  Diretora.

Defender  o  ato  ou  te]cto  jmpugnado  e  processado  junto  ao  Poder  Judicfario.   Defender  a

Mesa  Diretora  e  seus  integrantes,  hem  coma  o  Presidente  de  Comiss6es  Processantes,

quando nourarem como autoridades coatoras em ag6es judiciais, exclusivamente 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



administrativos  disciplinares  e  sjndicancias.   Emjtir  previamente  parecer  sabre  minutas  de

contratos,  convenios  e  outros  instrumentos  juridjcos  nos  quais  a  Camara  Municipal  seja

parte.  Emitir parecer em todos os  procedimentos  licitatorios,  inclusive  mos  casos  de  compra

por  dispensa  de  licitaeao.   Manifestar-se  tecnicamente  sobre  os  pedidos  de  prorrogagao

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

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

autoridade competente,  em situag6es que envolvam direitos dos servidores junta a  Camara

Municipal  de  Jacarei,  Emitir  parecer  e  prestar  assistencia  tecnico-juridica  nas  proposi?6es

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

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

suas    atribuig6es    sob    a    orientagao    do    Secretario-Diretor   Juridico.    Outras    atividades

correlatas.

15.    CONTADOR (efetivo)

Reailisitcrs Dara  Drovirnento:

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

Contabilidade).   Experiencia   mininia   de   2   (dois)   anos   na   area   ou   em   atividade   similar.

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

Contabilidade  Pi]blica,  Lingua  Portugiiesa,  Matematica,  lnformatica  (utilizaeao  de  editor  de

texto e planilha),  Conhecimentos Gerais e Conhecimentos  Especificos.

Atribuic6es:

Registrar   as   operae6es   de   contabilidade   da   Camara   Municipal   relativas   as   contas   do

patrim6nio,  do  orgamento  e  da  gestao  fimanceira,  eleborando  os  respectivos  balancetes  e

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

notas  de  empenho  e  respectivas  anulee6es.  Manter  sob  sua  guarda  os  livros  contabeis  e

fichas de fangamentos.  Informar os processos que lhe forem encaminhados pelo Secretario-

Diretor Administrativo.  Examinar  e  instruir  os  processos  relativos  a:  registro,  distribuigao  e

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

instrumentes de que resultem despesas para o Legislativo,  assim  como os de levantamento

de   respectivas   caug6es;    ordens   de   pagamento;    litiuidagao   de   despesas   de   dividas

relaciorradas    e    de    "restos    a    pagar";    requisig6es    de    adiantamento.    Providenciar   as

reqLlisie6es dos duodedinios pertencentes ao Legislati\ro, submetendo-as a considera     o da
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Presidencia   da   Camara.   Escriturar,   nas   fichas   pr6prias,   os   cteditos   orgamentarios   e

adicjonais,  bern  como sua  movimentacao.  Anotar nas  contas-correntes,  a  responsabilidade

de funcionarios e Vereadores por adiantamentos  registrados,  dar baixa na responsabilidade

e   representar,   tempestivamente,   sobre   as   comprova?6es   nao   encaminhadas   ao   setor.

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

os  documentos  comprobat6rios  relativos  as  despesas  da  Camara  Municipal.   Elaborar  a

proposta   orgamentaria  do   Legislativo,   assim   como  o  expediente   relativo  a   abertura  de

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

controle interno da execugao orgamenfaria durante o exercicio,  representando ao Presidente

da    Camara,    com    antecedencia    devida,    a    insuficiencia    das    dotag6es.    Sugerir    as

transfefencias   de   recursos   orcamentarios,   bern  como   as   suplementae6es   necessarias,

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

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

quaisquer medidas que visem o aprimoramento dos trabalhos a seu 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  funcionarios  do  Tribunal  de

Contas do  Estado,  quando  em  diligencias junto  a  repartigao e demais verificae6es  "in  loco".

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

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

pagamento,  orgamentos,  balancetes  mensais,  balango  anual,  livros  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

informac6es  referentes  a  impacto  ongamentario,  diretrizes  ongamentarias  e  outros  similares.

Outras atividades correlatas.

16.    COORDENADOR DE  EQUIPE (efetivo)

Reauisitos Dara  Drovimento:

Formagao em  ourso Tecnico de Administragao.  Aprovagao em  conourso  ptlblico de  provas,

coconiprovasdeLinguaPortuguesa,MatematicaeConhecimentosGerais.

Atribuie6es:

Providenciar  a  lisagao,  transferencia,  retirada  e  funcionamento  des  aparelhos  telefchicos+

Manter  permanente  vieirancia  sabre   as   redes  de  eletricidade,   telefonicas,   hidraulicas  e
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instalae6es  de  prevengao  contra  incendio.  Providenciar  reparos  em  todas  as  instalag6es,

m6veis  e  utensilios.  Cuidar dos  equipamentos  colocados  sob  sua  guarda,  Providenciar  as

transferencias  de  m6veis  e  equipamentos  quando  autcirizadas  pela  Presidencia  e/ou  pela

Diregao da Camara.  Fiscalizar a execugao dos servigos de limpeza e manutengao do pfedio.

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

determinado,   o   cumprimento   de   atribuig6es   dos   Oficiais   de   Atividades   do   Legislativo.

Executar   servigos   de   pintura   e   consertos   nas   depend6ncias   do   pfedio   da   Camara.

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

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

impressoras e equipamentos similares.  Outras atividades correlatas.

17.    COORDENADOR  DE FINANCAS (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Formagao  superior  em  Economia  ou  Ciencias  Contabeis.   Experiencia  minima  de  2  (deis)

anos  na  area ou  em  atividade siniilar,  com  enfase  em  pagamentce,  livro caixa,  emissao de

cheques e afins. Aprovagao em  conourso pi]blico de provas ou  provas e titulos,  com  provas

clelle  Lingua  Portuguesa,  Matematica,  Conhecimentos Gerais,  lnformatica (utilizagao de editor

cLe texto e pfanjlha) e Conhecimentos Especificos.

Atribuic6es:

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

para  todes  os  pagamentos  efetuados  pela  Tesouraria,  observando-se  a  disponibilidade  de

saidos   bancarios   e   instrue6es   recebidas.   Guardar,   conservar,   e,   quando   devidamente

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

bancos.  Providencfar a aberfura de contas bancarias,  preenchendo os cart6es cadastro para

o devido fim.  Inoumbir-se dos contatos com estabelecimentos bancarios em assuntos de sua

competencia.   Preparar,   diariamente,   o  boletim  de   movimento  financeiro  com  elementos

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

ou  Secretario-Diretor  Administrativo  a  existencja  de  quekiuer  diferenea  nas  prestag6es  de

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

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

creditos  de  acordo  com  as  determinag6es  superieres.  Verificar,  dfariamente,  o  andamento

de escrituraeao dos  livros destinados ao  registro de caixa e dos atendimentos e prestag6es
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de contas dos servidores municipais.  Conferir a despesa  paga diariamente pela Tesouraria.

Dar  cumprimento   integral   as  determina?6es   regulamentares   do  Tribunal  de   Contas   do

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

Atender  os  funcionarios  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  quando  em  dilig6ncias  junto  a

repartieao e demais verificae6es "in  loco".  Outras atividades correlatas.

18.    DIRETOR DE  RECURSOS HUMANOS (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Formacao   superior   em   Administragao,   com   registro   no   CRA   (Conselho   Regiorial   de

Administragao).   Experiencia   minima   de  2   (dois)   anos   rna   area   ou   em   atividade   similar.

Aprovagao  em  concurso  publico  de  provas  ou   proves  e  titulos,   com   provas  de   Lingua

Portuguesa,  Matematica,  Conhecimentos  Gerais,  Conhecimentos  Especificos  e  lnformatica

(utilizagao de editor de texto e plenilha).

Atribuie6es:

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

oficiais referentes aos servidores pdblicos da Camara Munieipal.  Supervisienar a elaboragao

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

Vereadores.  Cuidar  do  atendimento  das  reivjndicag6es  oriundas  dos  ser\/idores  ptlblieos  e

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

regufamentares.  Subsidiar  es  6rgaos  responsaveis  ro  atendimento  de  exigencias  legais  e

questienamentce  feitos   pelo  Tribunal   de   Contas  do   Estado   maquilo  que  se   referir  aos

recursos  humanos.  Coordenar  e  iniplementar  o  Plano  de  Cargos  e  Salarios.  Desenvolver

plano  de  capacitagao,  aprimoramento  e  reciclagem  profissional  dos  servldores  da  Camara.

Promover   e    monitorar   a    qualidade    da    cultura    organizacional    do    Poder    Legislativo.

Responsabilizar-se  pelos  conoursos  ptlblicos  para  o  ingresso  de  servidores   na  Camara

Municipal.   Executar  o   recrutamento  de  candidatos  aprovades  em  concursos.   Coordenar

eventual  contrataeao  de  servidores  tempofarios,  nos  termos  da  Lei.  Gerenciar  as  relag6es

entre  o  poder  ptlblico  e  estagiarios  nos  sous  diversos  niveis.  Coordenar  a  realizagao  das

avaliag6es peri6dicas de desempenho, quer nos periedos probat6rios, quer no transcurso de

exercicio efetivo do cargo.  Coordenar o programa de sadde ocupacional do servidor ptlblico

da  administracao  pdblica.  Responsabilizar-se  pelo  Servico  de  Engenharia  e  Seguranca  do

Trabalho.   Coordenar   as   ag6es   de   assistencia   social   ao   servidor   ptlblieo.   Cuidar   do
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absenteismo  e  propor  medjdas  corretivo-saneadoras.  Desenvolver  outras  atividades  afetas

que lhe venham a ser atribuidas pelo Presidente ou pessoa por ele designada.

19.    EDITOR  CINEGRAFISTA (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Formaeao em ourso Tecnico em  Publicidade e  Propaganda.  Experiencfa minima de 6 (seis)

meses  como  rep6rfer  cinematografico.  Experiencia  em  captagao  de  imagens  em  esttldto  e

extemas,  transmissao de  eventes e  execueao  de  programas de TV.  Experiencia em  edieao

de  imagene  em  ilha  de  edieao  nao  linear.  Aprovacao  em  conourso  pi]blico  de  provas,  com

provas   de   Lingua   Portuguesa,    Matematica,    Conhecimentos   Gerais   e   Conhecimentos

Especificos.

Atribuic6es:

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

Camara.  Atuar  na  gravagao  de  iniagens  extemas  e  intemas  a  serem  exibidas  pela  TV.

ResponsabHizar-se   pela   ilumimagao,   maquinista,   captura  e   imagens  intemas  e  externas.

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

guardar todos os equipamentes utilizados no exeroicio do cargo.  Operar softwares de edieao

de  video  e  andie.  Cumprir  demais  atribuig6es  inerentes  ao  cargo  e  as  determinadas  pelo

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

Gerencfas. Oiitras atividades correlatas,

20.   GERENTE  DE LICITACOES E CONTRATcis (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Formagao  superior  em   Direito.   Experiencia   mininia  de  6   (seis)  meses   na  area  ou   em

atividade  similar.  Aprovaeao  em  conourso  publico  de  provas  ou  de  provas  e  titulos,  com

provas  de  Lingua  Portuguesa,  Matematca,  Redagao,  lnformatica  (utilizagao  de  editor  de

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

Administrativos e Licitag6es.

Atribuic6es:

Gerencfar  o   Departamento  de   Hcitag6es  e  Contratos  da   Camara   Munictoal  de  Jacarei,

coordenando  o desenvoivimento das  atividades  do  setor.  Manter-se  plenamente  atualizado

quanto  ds  normas  atinentes  a   licitag6es  e  contratos  da  Administraeao  Ptlblica,   Estudo,
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elaboraeao e supervisao da 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  licitat6rios.   Manter  o  Presidente  informado  sobre  a

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

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

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

Estado,  bern  como  a  Comissao  de  Controle  lnterno.  Elaborar  e  gerenciar  os  contratos  e

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

pareceres tecnicos  nos  casos  de  dispensa  e de  inexigibilidade  de  licitagao,  de  prorrogaeao

contratual,  aditivos,  reajustes,  etc.  Guardar  sigilo  sobre  toda  a  documentagao  sob  a  sua

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

Direcao.  Outras atividades correlatas.

21.   GERENTE  DE OPERACOES (efetivo)

Reauisitos Dara Drovirnento:

Formacao superior em Comunicagao Soclal.  Experiencia  mininia de 6 (seis)  meses  na area

ou  em  atividade  similar.  Aprovacao  em  conourso  publico  de  provas  ou  de  provas  e  titulos,

com   provas   de   Lingua   Portuguesa,   Matematica,   Redagao,   lnformatica,   Conhecimentos

Gerais e Conhecimentos Especificos.  Prova pfatica.

Atribuie6es:

Coordenar e  supervisienar o  desenvolvimento  e  a  manutengao  de  projetos  t6cnicos  da  T\/

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

eestrutura   da   TV   Camara.   Acompanhar   e   gerenciar   a   transmissao   e   retransmissao

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

qualidade t6cnica,  sobretudo  imagem e audio,  exibidos em programagao geral da emissora.

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

retorno    de    equjpamento    do    almoxarifado    tecnjco.    Auxilfar    o    Secretario-Diretor    de

Comunicagao  em  suas  atribuig6es,  em  quest6es  atinentes  ao  sou  conhecimento  tecnico.

Realiear  suas  atividades  em  consonancfa  com  as  diretrizes  do  Conselho  Editorial  da  T\/

Camara e de seus superiores hierarquicos. Outras atividades correlatas.
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22.   GERENTE DE  PROGRAMA9AO (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

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

minima de 6  (sets)  meses  rna area  ou  em  atividade similar. Aprovaeao em  concurso pt]blico

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

lnformatica, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Especificos.

Atribuie6es:

Coordenar e supervisionar o desenvoiviniento, criaeao,  manutengao e a integraeao da grade

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

ccornunieagao da Camara Municipal. Acompanhar e gerenciar a transmissao e retransmissao

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

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

e  exibieao  da  programaeao  da  TV  Camara.  Responsabilizar-se  pela  criaeao,  produeao  de

programas,  edig5o  e  finalizaeao  de  material  a  ser apresentado  pela  TV  Camara.  Ceder os

direitos  de  use  de  sue  imagem  enguanto  no  exeroicio  das  atribuig6es  do  cargo,  incluindo

ap6es de convenios,  pools ou acordo/parcerias firmados com a TV Camara.  Colaborar para

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

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

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

conelatas.

23.   JORNALISTA (efetivo)

Reauisitcrs  Dara  Drovirnento:

Forma9ao  superior  em  Comunicagao  Social,  com  habilitagao  em  Jomalismo.   Experiencia

minima de 6  (seis) meses  na area ou em atividade similar.  Experieneia em redag6es de TV,

bern como  rna elaboragao de textcrs,  pautas,  entrevistas e cobertura jornalistica em eventos

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

Lingua    Portuguesa,    Matematica,    Redaeao,    Conhecimentos    Gerais   e    Conhecimentos

Especificos. Prove pfatica, que consistira em avaliagao oral por banca examinadora.
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Atribuic6es:

Responsabilizar-se  pela  redagao,  titulagao,  interpretaeao,  corregao e  locugao de  mat6rias  a

serem    veicLIladas    pela    TV    Camara.    Elaborar    as    entrevistas    para    reportagens    e

documentarios,  entre  outros  programas  da  TV.  Coletar  noticias  e  pesquisar  informag6es

para   divutoagao.   Revisar   os   originals   de   mat6rfa   jornalistica,   com   vista   a   corregao   e

adequagao   para   a   linguegem   televisiva.   Elaborar   e   apresentar   prQjetas   de   programas

jomalisticos,   oulturais  e  educativos.   Realizar  os  trabalhos  de  apresentagao,   reportagem

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

equipamentos  utilizados  ne  realizacao  de  suas  atribuig6es.  Atender  as  determinag6es  do

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

sua  imagem enquanto  no exercicio das atribuig6es de cargo,  incluindo ag6es de convenios,

pools ou acordo/parcerias firmados com a TV Camara. Outras atividades correlatas.

24.    MOTORISTA DE GABINETE (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Ensino  Medie complete  ou  equivalente.  Experiencia  mininia  de 6  (seis)  meses  na  profissao.

Carteira  Nacional de Habilitagao na Categoria "C" ou "D". Aprovagao em conourso publico de

pro\ras,    com    provas    de    Lingua    Porfuguesa,    Matematica,    Conhecirnentos    Gerais    e

Conhecinentos Especificos.  Prova pratica.

Atribuicdes:

Zzelar pela manutencao e pela seguranpe dos veioulos de propriedade da Camara MuniChpal.

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

pr6pria.   Zelar   pela   perfeita   ordem   dos   documentos   dos   veioulos   de   propriedade   do

Legislativo. Vistoriar,  periodicamente,  os veioulos.  Verificar os veioulos a serem  reparados e

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

quando  soliicitado,  relat6rio  referents  a  utilizagao  dos  veiculos  oficiais.  Atuar,  prontamente,

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

Manter  plant6es,  sempre  que  as  necessidades  do  servieo  o  exisirem.  Manter  o  Chafe  de

Transportes  permanentemente  informado da  situaeao do traneporte do Legislativo.  Utilizar o

veiculo  somente  quendo  autorizado.  Elaborar  Boletim  de  Ocorrencia  toda  vez  que  ocorrer

quaiduer tipo  de  dano  ou  colisao  que  envolva  o  veioulo  oficial  sob  sua  guarda.  Responder

pelos danos causados ne veioulo oficial sob sua  responsebilidade,  em caso de imprudchcia,
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impericia   ou    negligencia.    Em    caso   de   necessidade   e   devidamente   autorizado   pela

Presidencia,    dirigir   veiculo    oficial    do    Legislativo,    desde   que    devidamente    habilitado.

Responder  pelas  multas  que  eventualmente  incidirem   no  veiculo  oficial  sob  siia  guarda.

Outras atividades correlatas.

25.    OFICIAL DE ATIVIDADES DO  LEGISLAllvo (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Ensino  Medio  complete  ou  equivalente.  Aprovaeao  em  concurso  publico  de  provas,  com

provas  de  Lingua  Portuguesa,  Matematica,  Conhecimentce  Gerais  e  lnformatica  (util'izagao

de editor de texto e planilha).

Atribuic6es:

Atuar nas atividades dos diversos setores do  Legislativo;  auxiliar nos  servisos de  Recepgao

do  Legislativo;  colaborar  com  a  Equipe  de  Cerimonial  quando  da  realizagao  de  eventos,

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

vigilancfa;  orientar  e  acompanhar  visitas  realizadas  per  escolas  e  instituie6es  diversas  ro

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

realizados na Camara,  tats como  reuni6es de entidades e encontros politicos:  em  casos de

necessidades   pontuais   e/ou   emergenciais,    operar   o   sistema   de   telefonfa   e   realizar

atendimentos telef6nicos;  servieos de  limpeza  intema  e extema  de todas  as dependencias,

insfalag6es,   equipamentos,   m6veis,   acess6rios   e   utensi]ios   da   Camara]   bern  como   do

passejo que a circunda, elaborando relat6rios da execugao desses servieos e providencias a

serem  tomadas;  preparacao  e  fornecimento  de  cafe,  aha  e  agua  nas  dependencias  do

Legislativo;  requisitar do almoxarifade,  organizar e controlar o uso dos materiais  necessarios

a  execugao  dos  servieos  de  limpeza  e  manuteneao  do  predie,  bern  como  dos  servigos  de

ccopa;   conservacao   dos   equipamentos   existentes   sob   sua   guarda;   quando   requisitado,

auxiliar na organizagao e controle de documentos ro arquivo geral do  Legislativo;  inforrnar o

Chefe  do  Departamento  de  Compras  e  Manutengao  acerca  de  quaisquer  problemas  e/ou

defeitos identificados no patrim6nio da Camara; zelar pelo predio do Legislativo e pelos bens

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

rrecebiniento e confer6ncia de materiais e equipamentos; confetencia na saide e entrada dos

equipamentos  utilizados  pela  TV  Camara:  fiscalizar  e  orientar o  uso  do  estacionamento  do

LegisLativo  na  forma  prevista  em  regulamento  e/ou  memorando;  controlar  o  i     resso  de
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pessoas ao  pfedjo do  Legislativo;  comunicar,  a qualquer hora  que ocorram,  fatos irregulares

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

de   correspondencias   nos   Gabinetes   dos  Vereadores   e   nos   setores   administrativos   do

Legislativo,  bern como daquelas enderegadas pela Camara Municipal aos 6rgaos, entidades

e  municipes   locals:   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  servigos de  manuteng6es  preventivas  e

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

Transportes quando necessario. Outras atividades correlatas.

26.    OPERADOR DE MAQUINA (efetivo)

Reauisitos Dara oro\rimento:

Ensino  M6die  completo  ou  equivalente.  Aprovagao  em  conourso  pdblico  de  provas,  com

provas de Lingua Portuguesa, Matematca e Conhecimentos Gerais.

Atribuie6es:

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

autorizagao superior, tedos os servieos de c6pias.  Solieitar a assistencia tecnica,  quando for

necessario.  Representar,  por  escrito,  sobre  quaiduer  ocorrencia  que  resultar  estragos  ou

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

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

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

Presideneia  e/ou  pete  Direeao.  Nao  permitir  a  entrada  rna  Central  de  C6pias  de  pessoas

estranhas   aos   servisos   legislativos   ou   de   servidores   de   outros  departamentos.   Outras

atividades correlatas.

27.    RECEPCIONISTA (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Ensino  Medio  completo  ou  equivalente.  Aprovagao  em  conourso  ptlbMco  de  provas,  com

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

de editor de texto e planHha).

Atribuie6es:
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Proceder  ao   atendimento   pdblico,   inclusive  telefonico   quando   solicitado,   distribuindo   os

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

e/ou pela  Diregao.  Controlar a entrada e saida dos Vereadores e funcionarios para informar,

quando   necessario.   Anotar   a   presenga   de   autoridades,   quando   da   convocaeao   para

realizagao    de    Sess6es    Solenes    no    Legislativo.    Cuidar    para    que    o    ingresso    nas

dependencjas  da  Camara  somente  se  efetive  depois  de  devidamente  autorizado  na  forma

estabelecida pela Administraeao.  Outras atividades correlatas.

28.    SECRETARIA ADMINISTRATIVA (efetivo)

Reauisitos Dara orovimento:

Formagao  em  ourso  de  ni\rel  superior.  Aprovagao  em  concurso  ptlblico,  com  provas  de

Lingua   Porfuguesa,   Matematica,   Redaeao,   noe6es  de   Direito  Administrativo,   nog6es  de

Direito  Constitucional,  Conhecinientos  Gerais  e  lnformatica  (utilieaeao  de  editor  de  texto  e

planilha).

Atribuic6es:

Auxilier  nos  servigos  administrativos e  no  Setor de  Proposituras  do  Legislativo,  inclusive  no

que tange a eleboragao, a alteracao e ao tramite de proposituras legislativas.  Manter arquivo
atualizado de  todas  as  publicag6es  de  interesse  da  Camara  Munieipal,  no  departamento  a

que  estiver  vinculada.  Mediante  determjnagao  superior,  dar  o  devido  encaminhamento  as
correspondencias  de  sou  departamento.   Encaminhar,   mediante  autorizaeao,  atos  oficiais

para  publicagao.  Outros  servieos  de  assistencia  ao  setor a  que  estiver vinoufada,  inclusive
elaborando    oficios    e    certid6es.     Responsabilizar-se,    famb6m,     pela    conservag5o    e

disponibilizagao  da  legislag5o  municipal.  Atender as  determinag6es  do  superior imediato  de

sseu   setor.   Secretariar,   quando  desienada,   reuni6es  das   comiss6es  temporarias.   Outras
atividades correlatas.

29.    SECRETARIO LEGISLATIVO (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Formagao  em  ourso  de  nivel  superior.  Aprovagao  em  conourso  pdblico  de  provas  ou  de

provas e titulos, com provas de Lingua Portuguesa,  Matematica, Redagao,  nog6es de Direito

Administrativo,   nog6es   de   Direito   Conetitucional,   Conhecimentos   Gerais   e   lnformatica

(utilizagao de editor de texto e planHha).

Atribuic6es:
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Protocolar  os  Trabalhos  dos  Vereadores;  atuar  na  redagao  final  dos  trabalhos  legislativos

(Pedidos  de  lnformag6es,  Requerimentos,  Moe6es  e  lndicag6es);  preparar,  para  leitura,  o

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

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

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

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

atividades regimentals 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  publicagao  no  Boletim  Oficial  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 correspond€ncias relativas aos documentos

que    tramitam    pela    Secretaria    Legislativa;    arquivar    documentos    djversos    e    manter

organizados   os   arquivos   sob   responsabilidade   da   Secretaria   Legislativa;    proceder   a

digitalizaeao  de  documentos  diversos  e  disponibiliza-los,  conforme  determinado;  fornecer

c6pias   de  documentos,   quando  autorizado   pela   Presidencia  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   fornecer-lhes   orientag6es   e   elementos   que   colaborem   para   a

discussao das proposig6es em analise;  prestar informag6es sobre proposituras,  processos e

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

Ordinarias,    Extraordinarias,    Solenes   e   Audiencias    Publicas   do    Legislativo,    na   forma

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

devidas alterag6es das alas, quando da apresentacao de retificag6es e impugnag6es;  lavrar

o  cabecalho  dos  livros  das  Sess6es  Solenes  e  audiencias  publicas;  prestar  informag6es

solicitadas referentes  as atas sob  a  guarda  da  Secretaria  Legislativa,  mediante  autorizagao

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

manter  e  organizar  arquivos  das  gravae6es  e  das  encadernag6es  das  atas  das  Sess6es

Ordinarias,  Extraordinarias,  Solenes e das Audiencias  Pdblicas;  fornecer c6pia  de  ata sob  a

guarda  da  Secretaria  Legislativa,  quando  autorizado  pela  Presidencia  e/ou  pelo  Secrefario-

Diretor  Legislativo;   gravagao  em   midia   de   atas,   reuni6es   e   documentos   da   Secretaria

Legislativa.  Outras atividades correlatas.
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30.    SECRETARIO  LEGISLATIVO  11  (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Formaeao  superior  em  Direito.  Aprovagao  em  conourso  pLiblico  de  provas  ou  de  provas  e

titulos,  com  provas  de  Hngue  Portuguesa,  Redacao,  Matematiea,  Informatiea  (utilizaeao de

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

Atribuiedes:

Elaborar  projetos  de  resolug6es  e  decretes  legislativos  solicitados  pela  Presidencia,  pela

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

elaboracao dos projetos.  Manter arquivo provis6rio das proposig6es, papeis e processos que

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

processos.  Manter  s©Ho  sobre  processos  e  demais  documentos  sob  sua  guarda.  Redisir

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

proposig6es  substitutivas  solicitadas  pelos  Vereadores.   Elaborar  requerimentos  de  maior

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

conservar.  em  armarios  convenientemente  instalados todos  os  processos  referentes  a  leis,

resolue6es,  decretos  legislativos e  comiss6es tempofarias,  por ordem  numerica.  C6pias  de

certid6es,  convocag6es,  portarias,  ordens de servi9o,  regulamentos,  atos,  avisos,  circulares,

memorandos    e    demais    atos    oficiais    em    pastas,    por   exercicjo.    Atas,    devidamente

encadernadas,    por    ordem    numerica.    Trabalhos    de    Vereadores,    Papeis    e    demais

documentos que transitarem pelo Legislativo e que,  por ordem superior, seja determinada tal

providencia.  Prestar informae6es relativas a localizagao de processos e demais documentos

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

arquivados    sob    sua    guarda,    mediante    autorizaeao    do    Secretario-Diretor    Legislativo.

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

atividades correlatas.

31.    SECRFTARIO  LEGISLATIVO  Ill  (efetivo)

Reauisitos Dara Drovimento:

Formagao  superior  em  Direito.  Aprovagao  em  conourso  pdblieo  de  provas  ou  de  provas  e

titulos,  com  provas  de  Lingua  Porfuguesa,  Redagao,  Matematica,  lnformatica  (utllizagao  de

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

AThuie6es:
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adminjstratjva da Camara Municipal de Jacarei e da outras Drovidencias.  -Fls. 43

Elaborar projetos de lei,  de resolug6es e de decretos legislativos. Verificar, junto a Secretaria

de Assuntos Jurfdicos,  da  legalidade e constitucionalidade das  mat6rias  apresentadas  para

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

regimentais.    Assistencia    ao    Secrefario-Diretor    Legislativo,    quando    solicitada.    Prestar

assistencia,   mediante   orienta?ao   do   Secretario-Diretor   Juridico   as   Comiss6es,   quando

solicitada,   no   que   se   refere   a   redagao,   constitucionalidade,   legalidade,   conveniencia   e

oportunidade  de   proposig6es  em   geral.   Assistir  os  Vereadores  durante  as  Sess6es  da

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

complexidade. Zelar, durante a sessao,  mediante orientaeao da Presidencia pela guarda dos

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

certid6es.  Outras atividades correlatas.

32.    TECNICO  DE  CONTABILIDADE  (Ofetivo)

Reauisitos oara Drovimento:

Ensiro  Medie  completo ou  equivalente.  Curso  Teonico  de  Contabilidade.  Registro  no  CRC

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

provas   de   Lingua   Porfuguesa,   Matematica,   lnformatica   (utilizacao   de  editor  de  texto  e

planilha),  Conhecinientos Gerars e Conhecimentos  Especificos.

Atribuic6es:

Eseriturar  analiticamente  os  atos  ou  fatos  administrativos,  efctuando  os  correspondentess

lanpementos  confabeis,   para  possibilitar  o  controle  confabil  e  orcamentario.   Promover  a

prestagao,   acertos   e   conciliaeao  de   contas   em  geral,   conferindo   saidos,   localizando   e

retificando  possiveis  erros,  para  assegurar a  corregao  das  operag6es  contabeis.  Examinar

empenhos de despesa,  verificando a  classificagao e a  existencia de  recursos  nas dotag6es

orgamentarias,  para  o  pagamento  dos  compromissos  assumidos.  Elaborar  demonstrativos

contabeis  mensais,  trimestrais,  semestrais  e  anueis,  relatives  a  execue5o  orgamentaria  e

financeira.  em  consonancfa  com   leis,   regulamentos  e  normas  vigentes,   para  apresentar

resultados  da  situacao  patrimonial,  econ6mica  e  financeira.   Executar,  sob  supervisao  do

Contador,  tare fas  relatlvas  a  contabilidade  pdblica.  Executar,  sob  supervisao  do  Contador,

os   registros  decorrentes  da  gesfao  orcamentaria,   financeira   e   patrimonial.   Operar,   sob

supervisao  do  Contador,  os  sistemas  de  gestao  orgamenfaria  e  financeira.  Colaborar  na

elaboragao de relat6rios contabeis.  Executar outras tare fas rna area contabil e financeira, sob
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orientagao do Contador,  de modo a colaborar com a adminjstragao dos recursos financeiros

e patrimoniais da Camara.  Outras atividades correlatas.

33.   ASSESSOR  DE TREINAMENTO  E CAPACITA?AO (efetivo de confianca)

Reauisitos Dara Drovimento:

Servidor  efetivo.   Formag5o   em   ourso   de   nivel   superior,   preferencfalmente   na   area   de

Administragao ou Recursos Humanos.  Nomeaeao da Presidencia.

Atribuie6es:

Assessorar   o   Coordenador   da   Escola   do   Legisletivo   em   suas   atribuig6es.    Executar

atividades  de  integragao  e  de  motivagao junto  aos  servidores.  Colaborar  ro  levantamento

das   necessidades   de   cursos/treinamentes   nos   diversos   setores   da   Camara   Municipal.

Realiear    pesquisa    de    mercado    para    identificar    as    empresas    que    oferecem    os

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

investl.mento e  condig6es  para  a  realieagao  (local,  datas,  material  didatico,  etc.),  e  elaborar

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

ppesquisadas.     ResponsabHizar-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    suporte    necessario    durante    a    realizagao    do    programa    de

treinamento.     Disponibilizar     formufarios     para     avaliacao     do     ourso/treinamento     pelos

participantes. Obter e fornecer c6pia dos Certificados de Participaeao para a Contabjlidade e

para o De     rtamento de pessoal. Outras atividades correlatas.

34.    CHEFE  DE CERIMONIAL (efetivo de confianca)

Reauisitos Dara Drovimento:

Servidor efetivo.  Formagao em curso de nivel superior.  Nomeag5o da Presidencia.

Atribuie6es:

Coordenar  a  Equipe  de  Cerimonial  e  Eventos  da  Camara  Municipal.  Recepcionar todas  as

autoridades  que visitarem  o  Legislativo.  Planejar,  organizar e  executar,  sob  a  orientagao  do

Secretario-Diretor  de  Comunicaeao,  o  cerimonial  dos  eventos  promovidos  pelo  Legislativo.

Elaborar  roteiro  e  dirigir  a  cerimonial  das  sess6es  solenes  de  entrega  de  homenagene

horrorificas.   Redisir   e   encaminhar   convites.   Responder   aos   convites   encaminhados   a
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autoridade  da  Camara.   Distribuir  aos  Vereadores  oficios  ou  convites  de  eventos  a  eles

endere?ados.   Preparar  as  Sess6es   Solenes   Especiais,   quando  for  o  caso.  Agendar  e

acompanhar  visitas  a  Camara  de  escolas,   industria  e  comercio.   Responsabilizar-se  pela

elaboraeao e controle do cronograma de eventos realizados na Camara.  Manter intercambio

com  Camaras  Municipais  e  6rgaos  da  Administra?ao  Estadual  e  Federal.  Manter  cadastro

atualizado  de  autoridades  e  de  endereeos  de  interesse  do  Legislativo.  Outras  atividades

correlatas.

35.   CHEFE DO DEPARTAMENTO  DE COMPRAS  E MANUTENQAO (efetivo de confianca)

Reauisitos Dara Drovimento:

Servidor efetivo.  Formagao em ourso de nivel superior.  Norneagao da Presidchcia.

Atribuie6es:

Manter-se  plenarnente  atualizado  quanto  as  normas  atinentes  a  licitag6es  e  contratos  da

Administragao Pdblica.  Proceder,  medjante requisicao do setor competente e autorizagao da

Presidencia,    a   todas   as   compras   diretas   necessarias   a   manutengao   do   Legislativo.

Provideneiar  e  supervisjonar  preliminarmente  as  requisie6es  e  coletas  de  pregos  para  os

processos   licitat6rios,   inclusive   em   caso   de   aditamento/prorrogaeao   contratual.   Efetuar,

quando  autorizado,  mediante adientarnento,  as aquisie6es de  pronto pagamento,  prestando

contas   na   forma   da   lei.   Supervisiomar  e   controlar   a   qualidade   de   todos   os   materiais,

equipamentos  ou  servisos  adquiridos  pela  Camara.  Fiscalizar  e  controlar  a  quelidade  dos

servieos  de  limpeza  e  conservaeao  do  predie  da  Camara.   Programar  as  manuteng6es

ppreventivas    dos   equipamentos,    instafag6es,    mobilfario   da    Camara.    Supervisienar   as

manutene6es corretivas.  Prestar todas as informag6es solicitadas pela Presiderroia e/ou pela

Secretaria  de  Administragao  da  Camara.  Guardar sisito  sobre toda  documentagao  sob  sue

responsabilidade.  Acompanhar  e  fiscalizar,   quando  desidnado,  a  execugao  de  todos  os

contratos firmados pela Camara Municipal.  Outras atividades correlatas.

36.   CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES (efetivo de conhanca)

Reauisitos Dara Drovimento:

Servidor efetwo.  Formaeao em ourso de nivel superror.  Nomeaeao da Presidencia,

Atribuiedes:



Coordenar as atividades dos  Motoristas da Camara  Municipal.  Programar a escala de ferias

dos  servidores   do   Departamento   de   Transportes.   Responsabilizar-se   pelo   controle   dos

veiculos  oficiais  do  Legislativo  com  referencia  a  emplacamento  e  licenciamento.  Vistoriar

periodicamente   os   vefculos.   Comprovar   a   necessidade   de   conserto   e   providenciar   os

servigos depois de autorizado. Agendar a utilizaeao dos veiculos oficiais pelos Vereadores e

pela   Administragao,    de   acordo   com    as    normas   vigentes   e   mediante   justificativa   e

apontamento   do   interesse   pt]blico   existente.    Manter   a   Presidencia   permanentemente

informada  sobre  a  situaeao  do  transporte  do  Legislativo.  Responsabilizar-se  pelo  controle

das  lavagens  e  trocas  de  6leo  dos  veiculos  oficiais.  Providenciar  para  que  a  utilizagao  dos

veiculos  obedega  sempre  aos  procedimentos  previstos  em  lei  e/ou  regulamento.  Solicitar

providencias   para  o  seguro  dos  veiculos  oficiais  da  Camara  e  controlar  os  respectivos

vencimentos  das   ap6Iices.   Controlar  o  gasto  de  combustivel   e   preparar  perjodicamente

levantamento  das  necessidades  do  Legislativo.  Manter  fichas  com  os  hist6ricos  de  cada

veiculo  de  propriedade  do  Legislativo.  Atender  outras  determinag6es  da  Presidencia  e  da

Secretaria de Administraeao da Camara. Outras atividades correlatas.

37.   CONTROLADOR  INTERNO E 0UVIDOR (efctivo de conffanca)

Reauisitos oara orovimento:

Servidor   efetivo   estavel.    Formagao   superior   em   Direito,   Administragao,    Economfa   ou

Ciencias Confabeis.  Nomeaeao da  Presidencja.

Mandato: 0 servidor efetivo nomeado para o cargo tefa mandato de 02 (dois) anos,  podendo

ser reconduzido  uma vez por isual  periodo.  Ap6s  nomeado,  o servidor somente deixafa de

oocupar  a  cargo  a  sou  pr6prio  pedido  ou  mediante  processo  administrativo,  na  forma  do

Estatuto dos  Servidores  Ptlblicos  do  Municipio  de  Jacarei,  em  que  lhe  resultar aplicagao  de

penalidade.

Atribuic6es:

Atuar    diretamente    nas    quest6es    relacionadas    ao    Controle    lntemo    do    Legisfatlvo;

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  atuagao  pr6via,  concomitants  e

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

praticados;  atuar  rna  avaliegao  do  cumprimento  de  metas  propostas  nos  instrumentos  que
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comp6em  o  processo  orgamentario;  zelar  pela  legalidade,  eficacia  e  eficiencia  da  gestao

ongamentaria,  financeira  e  patrimonial;  assinar  o  Relat6rio  de  Gestao  Fiscal,  em  conjunto

com o  Presidente da Camara e com o  responsavel pela administragao financeira;  promover

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

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

pessoal   e   da   di'vida   consolidada   a   seus   limites   fiscais;   promover   auditorias   internas

peri6dicas,  levantando  os  desvios,  falhas  e  irregularidades  e  recomendando  as  medidas

corretivas  aplicaveis,  inclusive  confeccionando  os  respectivos  relat6rios;  verificar o  respeito

ao  limite  para  gastos  totals  da  Camara;  apurar  a  fidelidade  funcional  dos  responsaveis  por

bens e valores ptiblicos;  acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos contratos firmados  pela

Camara;  confeccionar  periodicamente  relat6rios  de  controle  interno;  cientificar a  autoridade

responsavel  quando  constatadas  ilegalidades  ou  irregularidades  na  gestao  dos  6rgaos  do

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

setores    competentes,    reportando    aos    superiores    hierarquicos    quaisquer    solicitag6es

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

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

informae6es,  sugest6es,  reclamae6es,  dentlncias,  criticas  e  elogios  sobre  as  atividades  do

Poder  Legislativo,   seus   membros  ou   servidores,   encaminhando  tais   manifestae6es   aos

setores  administrativos  competentes  e  manter  o  interessado  sempre  informado  sobre  as

providencias   adotadas;   sugerir  aos   demais   6rgaos   do   Poder   Legislativo   a   adogao   de

medidas  administratjvas  tendentes  ao  aperfeigoamento  das  atividades  desenvolvidas,  com

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

promover  a   interlocugao  entre   o   Legislativo,   a   Corte  de   Contas  e  o   Ministerio   Pt]blico,

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

Pi]blico, qualquer ilegalidade de que tome conhecimento.  Outras atividades correlatas.

38.   COORDENADOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO (efetivo de confianca)

Reauisitos Dara Drovimento:

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

AAdministragao ou  Recursos  Humanos.  Nomeagao da  Presidencia.

Atribujc6es:



Elaborar  atividades  de  integragao  e  motivacionais  destinadas  aos  servidores.   Realizar  o

levantamento  das  necessidades  de  cursos/trelnamentos  nos  diversos  setores  da  Camara

Municipal,  utilizando  como fonte  avaliae6es  semestrais de desempenho.  Elaborar programa

de   treinamento   para   atender   as   necessidades   diagnosticadas,   sempre   com   vistas   a

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   gerencjal.    Emitir   requisie6es    referentes    aos

cursos/treinamentos.    Verificar    a    disponibilidade    or9amentaria    e    os    requisitos    para

contratagao  previstos  na  legisla?ao 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  realizaeao de

cursos/treinamentos  nas  dependencias  do  Legislativo,  visando  ao  atendimento  do  maior

ni]mero    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.    SECRETARIO-DIRETOR ADMINISTRATIVO (efetivo de confianga)

Reauisitos Dara Drovimento:

Servidor   Efetivo   Estavel.    Formagao   superior   em   Administragao,   Direito,   Economia   ou

Ciencias Contabeis.  Mfninio de 5 (cinco) anos  ro quadro de servidores efetivos da  Camara.

Nomeaeao da Presidencia,

Atnbuie6es:

Dirisir  os  servigos  due  setores  subordinadas  a  Secretaria  de  Administragao  da  Camara.

Baixar ordens de servieo.  Prestar as informag6es que lhe forem solicitadas pela  Presidenciza

ou  pela  Mesa. Apresentar aos  membros da  Mesa  e a  Presidencia,  dooumentos que devam

ser  expedidos  com  suas  assinaturas.  Corresponder  com  as  demais  repartig6es  ou  6rgaos

ptlbricos em materia pertinente ao serviap, quando a correspondencia,  por sua natureza,  nao

requerer   a   assinatura   do   Presidents   ou   de   quaiduer   membro   da   Mesa.   Organizar   a

distribuigao due servidores pelos varios setores da Camara, de acordo com as necessidades

de  servieo.  Aprovar  as  escalas  de  ferias  dos  ser\ridores  da  Camara,   elaboradas  pelas

respectivas  chefias.  Apliear as  penas  disciplinares,  nos  termos  do  Estatuto  dos  Servidores

Ptiblicos do  Municipie de Jacarei,  representando a  Presidchcia quando a gravidade da falta
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exigir  pena  excedente  a  sua  competencia.  Prorrogar,  suspender,  antecipar  ou  encerrar  a

expediente,   de   acordo   com   as   necessidades   de   servigo.   Convocar   funcionarios   para

prestagao   de   servigos   extraordinarios,    de   acordo   com    as    necessidades   existentes.

Representar ao Presidente sobre materia do servieo, ou encaminhar representag6es que lhe

forem  apresentadas  pelos  6rgaos  subordinados.  Propor,  ap6s  pfevia  ciencia  da  Secretaria

de    Assuntos    Juridicos,    a    abertura    de    sindicancia    ou    a    instauragao   de    processos

administrativos. Aprovar a progressao e/ou  promoeao por merecimento,  medjante avaliagao

de desempenho,  nos termos estabelecidos  nesta  Lei e respectivos regulamentos.  Gerenciar

toda   correspondencia   dirigida   a   Presidencia   da   Camara   Municipal.   Assinar   certid6es

fornecidas pela Camara, juntamente com o funcionario que as lavrou,  depois de autorizadas

pela   Presidencia.   Deteminar   a   localizacao   dos   Departamentos   nas   dependencias   da

Camara. Zelar pela documentaeao arquivada e bens sob sua guarda, adotando providencias

tendentes  a  sua  seguranga  e  restauragao,  quando  necessario.  Julgar  pedidos  de  abono  e

justificaeao de faltas ao servieo.  Acionar os  processos de avaliagao de estagio  probat6rio e

de  desempenho  dos  servidores  da  Camara.  Autorizar  o  uso  do  maquinario  da  Camara

Municipal,  Receber e encaminhar todos os processos e documentos administrativos a serem

despachados  pela  Presidencia.  Observar os  prazos  regimentais  e  encaminhar aos  setores

do Legislativo os documentos afins.  Outras atividades correlatas.

40.    SECRETAF{lo-DIRETOR  DE COMUNICACAO (efetivo de confianga)

Reauisitcrs Dara Drovimento:

Servjdor efetive esfavel.  Formagao superior em  Comunicagao Social.  Experiencia mininia de

3 (ties) anos na area. Nomeaeao da Presidencia.

Atribuic6es:

Assessorar a  Presidente em  suas  relae6es  com  os  meios de comunicagao.  Diridir todos os

sservidores da Assessor fa de  lmprensa e do Cerimonfal.  Dirisir todos os recursos  humanos e

materiais da 1`/ Camara, direfamente ou por intermedie dos  respectivos Gerentes.  Dirisir as

atividades dos  Gerentes.  Decidir a  grade  de  programaeao  da  TV,  de acordo  com  o  escopo

definido pelo Reginiento lntemo da 11/ Camara Jacarei, garantindo a transparchcia dos atos

legislativos   e   o  acesso  da   populaeao  aos  trabalhos  da   Camara   Municipal  de  Jacarei.

Promover   as   ag6es   necessarias   para   oumprimento   da   Lei   de   Acesso   a   lnformagao.

Monitorar os dados sobre  o sistema de transmissao  para  subsidiar as  informag6es  a serem
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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

compofao  o  orgamento  do  Legislativo,  para  a  manuteneao  da  TV  Camara  Jacarei  e  seus

compromissos   com   a   Rede   Legislativa   de   Televisao.   Acompanhar   ou    representar   a

Presidencia   em   reuni6es,   congressos   e   encontros   da   Rede   Legjslativa   de   Televisao.

Controlar  a   qualidade   no   cumprimento   dos   contratos   de   prestagao  de   servigos   que  a

Camara   possa   estabelecer  com  tercejros,   para   a   prestagao   de   servigos   ligados   a  TV

Camara  Jacaref.  Zelar  para  que  o  conteddo  da  programagao  exibida  pela  TV  esteja  de

acordo  com  os  parametros  legais  e  aqueles  estabelecidos  pelo  Conselho  Editorial  da  TV,

atendendo  aos  criterios  de  transparencia  e  divulgagao  das  ae6es  parlamentares.  Outras

atividades correlatas.

41.   SECRFTARIO-DIRFTOR JURIDICO (efetivo de confianpe)

Reauisitos Dara Drovimento:

Servidor  efetivo  estavel,  ooupante  do  cargo  de  Consultor  Juridico  Legislativo.   Formagao

superior  em  Direito,  com  inscricao  rna  OAB  (Ordem  dos  Advogados  do  Brasi».  Experiencia

minima de 3 (tres) anos rna area juridica.  Nomeagao da Presidencia.

Atribuie6es:

Exercer  as   atividades   pr6prias  do  sou   cargo   de   origem   e,   cumulativamente,   dirigir  os

servidores  da  Secretaria  de  Assuntos  Juridieos  da  Camara  Municipal,  inclusive  avalizando

os   pareceres   elaborados   pelos   Consultores   Juridicos-Legislativos.   Desempenhar   suas

atividades  reportando-se  a  Presidencia  e  demais  membros  da  Mesa  Diretora.  Dar suporte

direto a Presidencia para a tomada de suas decis6es,  primando pela condugao  legal de sua

gestao  administrativa.  Assessorar  e  eventualmente  acompanhar  o   Presidente  e  demais

membros  da  Mesa  Diretora  em  assuntos  que  envoivam  quest6es  juridicas  e  legisfativas.

Assessorar  na  elaboraeao  da  pauta  de  assuntos  a  serem  discutidos  e  deliberados  nas

reuni6es em que partieipe a  Presideneia e demais membros da  Mesa Diretora.  Subsidiar no

preparo    dos    expedientes,    minutas    de    atos    administratlvos,    proposie6es    a    serem
dclespachados  ou  assinados  pelo  Presidente  e  demais  documentos  de  sua  competchcia.

Promover  estudos   pfevios   da   constitucionalidade   e   da   legalidade   de   atos   normativos,

administrativos  e  de  toda  a  area  legislativa,  hem  como  elaborar       receres.  Dar  suporte
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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

judiciais,  promovendo  a  defesa  judiciaria  da  Camara  Municipal  de  Jacarei  em  processos,

bern como acompanhar e  prestar  informa96es  nos  processos junto  ao  Tribunal  de  Contas,

quando determinado pela  Presidencia.  Convocar funcionarios da  respectiva  Secretaria  para

prestaeao  de  servigos  extraordinarios,  de  acordo  com  as  necessidades  existentes.  Manter

consonancia  com  as  diretrizes  estabelecidas  pela  autoridade  constituida.  Executar  outras

atividades determinadas pelo Presidente em assuntos correlatos.

42.    SECRETARIO-DIRETOR  LEGISLATIVO (efetivo de conffanea)

Reauisitos oara Drovirnento:

Sservldor Efetivo  Esfavel.  Formacao superior em  Direito.  Minima de 5  (cinco) anos  no quadro

de servidores da Secretarfa Legislativa.  Nomeagao da Presidencia.

Atribuic6es:

Dirigir  os  servieos  da  Secretaria  Legislativa  da  Camara.   Despachar  pap6is  relativce  aos

servieos   intemos  da   Secretaria.   Prestar  as   informag6es  que   lhe  forem  solicitadas   pela

Presidencia ou  pela  Mesa. Apresentar aos membros da  Mesa e a  Presideneia,  mensagens,

aut6grafos  e  demais  pap6is  que  devam  ser  expedidos  com  suas  assinaturas.  Organizar  a

eescala  de ferias dos servidores do setor,  Convocar funcionarios para  prestagao de servieos

extraordinarios,  de  acordo  com  as  necessidades  existentes.   Representar  ao  Presidente

ssobre materia do servigo,  ou encaminhar representag6es que  lhe forem  apresentadas  pelos

6rgaos  subordinados.   Submeter  a   Presidencia   da   Caliiara   a   mat6ria   a   ser  discutida  e

votada.  Zelar pete documentagao arquivada  e hens sob sue guerda,  adotando providencias

tendentes  a  sua  seguranea  e  restauragao,  quando  necessario.  Manter  permanentemente

informada  a  Mesa  quanto  ao  andamento  des  trabalhos  sob  sua  diregao.   Providenciar  a

remessa  da  Ordem  do  Dia  aes  Vereadores,  oujo teor,  elaboragao,  convocaeao,  relagao  de

projetos,  data,  horarie e demais provideneias sao de competencia exclusiva da  Presidencia,

ne   forma   reginiental.   Observar   os   prazos   regimentais   e   encaminhar   aos   setores   do

Legislativo os documentos afirrs. Assinar certid6es fomecidas pela  Camara, juntamente com

a  funcionario  que  as  lavrou,   depois  de  autorizadas  pela   Presidencfa.   Outras  atividades

conelatas.

Praca dos Tres Poderes, 74 -Centro -Jacarei / SP -CEP:  12327-901  -Tel.:  (12) 3955-2200 -www.jacarei.sp.leg.br
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Formag5o   em   ourso   de   nivel   superior.   Indicacao   escrita   por   parte   do   Vereador   para

nomeacao pela Presidencia.

Atribuic6es:

Exercer  atividade  de  assessoramento  politico  ao  Vereador,  acompanhando-a  em  visitas,

dinoencfa,   eventos   e   atos   de   fiscalizagao,   sempre   que   determinado.   Realizar   com   a

Vereador todos os trabalhos externos junto a  comunidade e brgaos pdblicos, esfabelecendo

o  intercambio de  informac6es e  reivindicag6es  da  populagao,  que  servirao  de  subsidios  rro

encaminhamento    dos    trabalhos,    atravds    de    Projetos    de    Lei,    lndicag6es,    Mog6es,

Requerimentos,  dentre  outros.  Manter  urn  comprometimento  politico  com  a  Vereador  que

assessora,  hem como manter fidelidade as diretrizes estabelecidas pelo parlarnentar. Outras

atividades correlatas.

44.    CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA (em comissao)

Reauisitos Dara Drovimento:

Formagao em ourso de nivel superior.  Nomeagao da Presidencia.

Atribuie6es:

Desenvolver   atividades   de   gerencfamento   e   planejamento   das   ac6es   do   Presidente,

medfante  orientacao e  controle das fune6es desenvolvidas em  consonaricia  com  as  metas,

opjetivos e diretrizes estabelecidas para aquela gestao. Outras atividades correlatas.

4i.   CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR (em comissao)

Reauisitos Dara Drovimento:

Formaeao   em   curso   de   nivel   superior.   Indicagao   escrita   por   parte   do   Vereador   para

nomeaeao pela Presidencia.

Atribuiedes:

Desenvoiver atividades  relacionadas a  definigao de  metas e estrategfas  a  serem adotas  no

ambito  do  Gabinete,  coordenando  os  servieos,  bern como  estabelecendo  uma  logfstica  de

ag6es politico-partidarias na implementagao das diretrizes e dos objetivos a serem adotados

no  Gabinete,   mediante  planejamento,   organieaeao  e  controle  das  ae6es  desenvoividas.

Outras atividades correletas.

PracadosTrespoderes74-Centro-JacareUSPCEP12327901Tel(12)39552200~jacareispleir
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JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

Este  Substitutivo  6  apresentado  com  o  intuito  de  aperfeigoar  a

projeto inicialmente proposto e leva em conta diversas manifestag6es recebidas.

No    Substitutivo,    todas    as    atuais    refefencias    numericas    e

simbolos  dos  cargos  do  Legislativo  passam  a  constar  de  tabela   ulnica  de  vencimentos,

mediante  somente  referencias  numericas;  alguns  cargos  tiveram  as  refefencias  salariais

revistas e outros serao extintos na vacancia; o cargo de Controlador lnterno e Ouvidor passa

a ser cargo efetivo de confianea,  nomeado pela Presid6ncia do Legislativo,  com mandato de

dois anos,  podendo haver recondugao  por igual  periodo:  as Gratificac6es  por Desempenho

de Atividades (GDAs) permanecerao nos valores atualmente pagos.

Ficam    mantidas    as    demais    considerac6es    elencadas    na

justificativa  da  propositura  original  e  estamos  certos  do  apoio  e  aprovagao  dos  Senhores

Vereadores, pelo que antecipadamente agradecemos.

Camara Municipal de Jacarei, 09 de fevereiro de 2022.

2o Secrefario

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

AALTNEARAQcUAA5[RADESDTR3TEE;NgD°#£[ASTDfis:FvS£'EZC5A5i°AfiuEM°iffcs[:2LC°D¥
JACAREi,    DISPC)E    DE    SUFICIENTE    DOTACAO    E    DE    FIRME    E    CONSISTENTE
EXPECTATIVA  DE  SUPORTE  DE  CAIXA,  CONFORMANDO-SE  AS  ORIENTAC6ES  DO
PLANO   PLURIANUAL,   DA   LEI   DE   DIRETRIZES   ORCAMENTARIAS   E   DA   LEI   DE
ORCARENTO       ANUAL,       NESTA       ULTIMA       NAS        SEGUINTES        DOTACOES
ORCAMENTARIAS:      01.01.01.01.031.2004.3190.11      (SALDO      DE            R$      11.360.000,00),
01.01.01.01.031.2004.3190.13    (SAIDO    DE    R$    870.000,00)    E    01.01.01.01.031.2004.3191.13

(SALDO DE RS  I.565.000,00) , CONFORME C6PIAS ANEXAS.

EM    SEGUIDA,    ESTIMO    0    IMPACT0    TRIENAL    DA    DESPESA,    NISSO    TAMBEM
CONSIDERANDO SUA EVENTUAL E POSTERIOR OPERACAO:

Valor da despesa no exercicio de 2022 ...................... R$    541.984,77
Impacto % sobre o orgamento do exercicio de 2022 .......      2,12 %
Impacto % sobre o caixa do exercicio de 2022 ......                   2,12 %

Valor da despesa no exercicio de 2023 ...................... R$    544.013,63
Impacto % sobre o orgamento do exercicio de 2023..„..       2,13 %
Impacto % sobre o caixa do exercicio de 2023 ..............         2,13  %

Valor da despesa no exercicio de 2024 ...................... R$    567.365,63
Impacto % sobre o orgamento do exercicio de 2024 ......       2,22 %
Impacto % sobre o caixa do exercieio de 2024 ......                  2,22 %

NADA MAIS A DECLARAR FIRMO A PRESENTE.

As   despesas   decorrentes   da   altel.a§ao   na   estrutura   administrativa   da   Camara
Municipal   de   Jacarei   correrao   por   conta   de   dota¢6es   oreamentfrias   pr6prias,
constante no orcamento deste exercicio, suplementadas se necessario.

PRACADOSTRES 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    ongamenfario-financeiro    referente    a    alterapao    na    estrutura
administrativa  da  Camara  Municipal  de  Jacarei  tern adequa€ao  or€amentala  e  financeira  com  a
proposta de lei oxpamentina anual e compatibilidade com a proposta do plano plurianual e com a lei
de diretrizes orgamentalias para o exercicio de 2022.

Atenciosamente

Jacarei,14 de fevereiro de 2022.

ANDREIA sAGkcESAR
Contadora

MOTA

PRACA DoSTRESPoDERES,  74    -CEP:  12  327-901    -TEL„  (012) 3955-2200
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I  I:I No Fi laa/?n?1
IPVA R$40.076.02377      `      Tlirol

Estima a  receita  a fixa  a despesa  do Municipio de Jacarei pare o
Ipl R$  2.338.581,86exerciclo de 2022.

0 Prefeito do Munjcipio de Jacarei', no uso de suas atrlbui¢6es, fez saber Royames R$  3.265.821,07

que  a  Camara  Municipal  aprovou  e  ele  sanciona  e  promulga  a  seguinte Deduc6es  FUNDEB (-F{$  88.7G1.318,92)

Lei. SUBTOTAL R$  369.284.537,9§
Art. 1 a Fica aprovado o ongamento-programa do Mun ic/pio de J acarer para
a exercrcio financeiro de 2022, estlmando a receita para a Adminlstra€ao

TOTAL RECEITA CORRENTE R$ 606.407,465,22
Direfa  e  §eus  fundos  especiais  no  valor  de  R$  1.118.456.122,29  (urn
bilhao.  cento  e  dezoito  milh6es,   ciuatrocento§  e  cinquenfa  e  seis  mll,
cento e vinte e dols reais e vinte e nave c,entavos) e para a Administra?ao
lndireta  no  valor  de   R$  272,779,966,00  (duzentos  e  setenta  e   dois
milh6es, setecentos e §etenta e nove mil e novecentos e sessenta e seis
reais), totalizando R$ 1.391,236.088,29 (urn bilhao, trezentos e noventa
e  urn milh6es,  duzentos  e trinta  e seis  mil,  oitenta e oito  reais e vinte  e
nave centavos), e fixando a despesa para a Administragao Direfa e seus
Fundos  Especiais  no  valor de  R$  1.037.928.725,49  (urn bilhao,  trinta  e
sete  milh6es,  novecentes  e  vinte  e  oito  mil,  §etecentos  e vinte  e  cinco
reais e quarenta e nove centavos), para a Administracao lndireta no valor
de  R$  327.779.362,80  (trezentos  e  vinte  e  sete  milh6es,  setecentos  e
setenta e move mll, trezentos e sessenta e dois reals e oitenta centavos)
a   Legislativo   no   valor   de   R$   25.528.000,00   (vinte   e   cinco   milh6es,
quinhentos e vinte e oito  mil reais), totalLzando  R$  1,391.236.088,29  (urn
bilhao,  trezentos  e  noventa  e  urn milh6es,  duzentos  e  trlnta  e  sels  mil,
oitenta e oito reais e vinte e nove centavos).
Art.   2.   A  receita   sera   realizada   medlante   arrecada9ao   de   tributos,
transferenclas  de  recursos  esfaduais  e  federais,  operae6es  de  credito
autorizadas  por  lei,  suprlmento   de  fundos  e  outras  fontes  de   rends,
na   forma   da   legislacao   em   vigor   e   das   especifica96e§   constantes
do  Anexo  I  da  Lei  n°  4.320,  de  17  de  mar8o  de  1964,  atualtzada  pela
Portaria  lnterministerial  STN/MF  n°  163,  de 4  de  maio  de 2001,  Portana
Conjunfa n°  I,  de  13 de julho de 2012,  da Secretaria  do Tesouro Nacional
clo  Ministerio  da   Fazenda  e  da   Secretana  de  Ongamento  Federal  do
Minist6rio  do  Planejamento,   Ongamento  e  Gestao,  e  suas  alterae6es,
cx)nforme as seguintes projec6es:

RECEITAS CORRENTES

ADMiN isTRAeAO DiRETA

lpTU R$ 63.050.662.76

lRRF F`$  21.983.797,15

lTBl R$ 21.694.287,39

'SS R$  91.995.042,49

Taxas R$ 6.726,637,21

Di'Vlda  Atlva R$ 21.131.662.03

Patrimonial R$  1.279  298,33

Contnbuic6es R$  1.935,93

Outros R$  9 259`603,98

SUBTOTAL R$  237.122.9Z7,27

REf'ASSES TESOUFto

FPM R$ 84.533.611. 57

FPM  1% R$  8.439.104,95

lTR R$ 20.874,62

Recursos  H ldricxrs R$ 392.320,22

Recursos  Mlnerals R$ 236.210.16

FEP R$  1.9C)5.805,87

ICMS R$ 316.837.502,78

LC  n° 87/96  (Loi  Kandir) 0

Art.  3°  A  despesa  sera  realizada  na  forma  dos  quadros  analitlcos  da
Lei  n°  4.320,  de  17  de  mango  de  1964,  atualizada  pela  Portaria  n°  42,
de  14  de  abnl  de  1999,  do  Minist6rio  do  Ongamento  e  Gesfao,  e  pela
Portarla  lnterministenal  STN/MF  na  163,  cle 04  de  maio de  2001,  e  suas
altera96es, conforme a seguinte di§crtmina9ao:

TRANSFERENCIASINTRAGOVEF`NAMENTAIS

'SRE:ie:«^*i --isi[-.:,-,+rfu\as,de\\--_(    -y;i,;5   --y7     L"    ='     -,,-
apxpaeJfty:      ..v``,1,,^s^r.€1'^c\yt,

Prefeltura de Pagamemo de ArTecada¢o da R$ 5 550.000,00Jaca,ei Emprestlmo -TuriPAC
autarquia

DESPESAS POF{ PODEFi E ORGAO DE GOVERNO

1.  PODEF3 LEGISLATIVO            ,

Camara  Municipal R$  25 528.000,00

TOTAL
`          R$ 25`528.000.00

2.  PODER  EXECUTIVO

2.1 , Afroinistra§fo Oifch
Gabinete do Prefe a F`$  5.060.518,56

Secretana de Goverrio<B Fhanejamento R$  122.674`477,4g     \    ,

Secretaria       de       Adminlstra9ao        e
R$  13.115.911,09

Recursos Humanos

Prunradeha fro deMutw3flpiQ         ` R$  5J451.153,20

Secre(aha de Mo Idacle  Urbana R$  31.512.062.18

Secrefana     de     Malo     ArnbltutB     e RS 94.740.753,98Zefadde urbma
Secretaria de Esporfes a Roereaoao R$ 7.373.830,15
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O]J)lJ]1       CAMARA MINICJPAI_

02iol          EXEouTIVO

a2  02,OL      GAoiNETE  DO  sEorETARio  DE  GO\;Equo  E

oc.}3        sECRET^ki^ t.I OESE.rvowi.-rm] Ecqud.uco
02  03  Oi      GAelNETE  cO  sECRFTARio  DE  DESErvoivlMEtrio

ECowhlco
0104        §ECRET~ Dt s^OD.
02040]       GABihETtcosEenETARIO  DESAURE

o2ovD3       DJREroRIADEvlGiLapK]AASAu)E

02ckov      D[REroRIADEURGENaAs

oz  o4  o5      DTRETORIA ce  REajiAgiv  i  SEm/laos  oE  SAUDE

o2  cw  o6      DTREroniA  CE  ATErlcAO  BAsicA

02.us        5E[RE"RiLMunllcpLLDEEOuc^clo
o2D5o]      GAENEit  hesEcaETAR]ooEEmc,Aqfo

o2  o5  o2      GERENCIA co  ENslNo  iNFANTn , cFfcriE

02  05,0]      GErfucIA cO  EhisiNO  [HFANTTL  I  puti=cOIA

o2  D5  4+      GERhrcIA DO  EusINO  FuroAMEMTu

02 05 05     Funro €cHmM^Ls jACARE[

` Oz.06        sEckET^m^ OE rmAN¢Ls
2 Ohoi      GABiNEiE  cO  sREETARro  DE  F"ANCAs

ale.       s.cRET^m^ oE ^sstrfhici^ stri^L
02 c9  01      GAaiNETE  cO  sEcaETAR:O  DE  Ass             CIA sOcLAL

02 09,q2      FUNcO  MUNIapAL  D£  ^ssBTENciA  soaAL

o2 og.a.      FUNco  NINmpAL D3s ouREiTCEs in cRiAN* i co
unLES-

o] in       SE-^kl^ oE ]NFRAEstk`rr\+EA kLiqu[pAI.

02  LO or      cx=pARTAreRTO  D€  icx;isTic^ E  EQu]pAr.ENTas

02  Loee     cEPARTAM€NToucmAsn^RIAs

o2  i]co      cepARTAMEhITonec"AScr\/LS

02.ii         sEcOET^RI^I>E^O..INigmAeAOEREcuRsOs

oi  i!j]L      GABiNETE  co  sEmETARIO  D€  ADMINrsTRA¢AO  E

O]  iim      DEPARTMiENTO  cE iEch.cLaciA  DA  mroRMA¢ao

o2.im3     muNco MqurapAI_ cE VA_oRE^cAo co sEFc`rDOR
FUBLlco

02  Li  or      DEPARTAMarro  DE  supR"ENTos

o2  Li,05     DEPARTAMERTO DE REcuns HunINas

o2  u  as     DiF=roRIA DE L[cITAooEs  i coN"ATes

o2  i3  ng      GA8irRE  co  sECRETARio  c€  MEio AMBiENTE

o2  i3  02       Fururo  mJNicn]AI_  RE  LLMPEz` PLIBUIA

02  !3  03      D€pARTAMENTO  DE  MAVuTENoio  E  ccmsERVActo
`                           VLARA

2  i3 Or      OuNISTRA¢fo REGioNIL CE DrsTRITO DE sac
SILVESTRE

o2  13  o5      ADrmNlsTRAcao  REGloNAi  co  Drs"ITo  Do  pQ   MEIA

o2  13  o7     ADMINlsTRAcio  REGioRAL  OOM  Ftmo  (

02  i3  OB      AOwiNrsTR^Oto  REGicML  rvn.O  MAxiMO

02.i{       a(I:aFT^m D( s(Ou...IP I a.FEEL I.0
EtDrfu

o2  14  D]       GABINETE  ne  sECRETARio  tx=  SEGURMCA  E  DEFESA
Do a DADfo

o2  I+ o2       DEPAJITatErv7t)  DE AssuNTa5  DA c[DAI)AVIA

OzLis        s(cRET^R]^DE.srmTE§(tECREnoto
02isoi     ~Eii=  ro5ECRfrARioceEspcFTTESE

RECRIAgiv

®2i6        t»c^kGoseeRAzsl>oMuracfpio
On i6 Oi      REciRsOs scn suptFivIsto  DA SECRETouA DE

flMNCAS

02]602      aEOuRsOssOBsuFmvisto  DASECRETmADEA"

02i6ce      REcurl5OssoesuFtBvlsto  DA
pRcriRADORiA{ERAL  DO  muNicfuo

02  :7 Oi      GABprEit  D0  5unETARIO  DE  MOBiuDACE  URaLNA

02  27  Oj       DEPAi`TAMENTO  DE  TR^NsrTO

oiae        PRoc`.RADouA¢EA^i tro Muroc[p[o

os           s.^Ea*+ixp ^iiTo.\oi.a o€ ne`i^-Es6oErang
a3`Oi          GABOw[7f D^ pFiEsioincIA

03 Oi  oL       GAB[NE7i=  DA  PRE5iDENaA  E  CH)ENDEAic[As

03 Oi  03     ptoouRAmRI^ jufuDich E dpEOu]arcIAs

DcpENc£NCLas

a..oi        DEp,LRT^.IEm]Ii.opEk^c6(a
03  Ouj]i       GABiNETE  DO  DiRETOR DE  ceEaA¢6E5  I

cEa~cLts
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faz saber que a  Camara  Mimlcipal  aprovou  e  ele  sanciona  e  promulgaaseguintelei:

Fundagao Cultural de Plano de Metas Tesouro RSDISPOSIC6ES  PRELIMINARES
Art.1®  Em  cumprimento  ao  disposto  no  art.165,  §  2°,  da  Constitulcao Jacafe (2022-2025) 6.571.577,00

Federal,  no art. 4° da  Lei Complementar n° 101,  de 4 de maio de 2000,
no  art.134  e  seguintes  da  Lei  Org&nica  do  Municlpio  de  Jacarel,  e  nos

FundaQao Pr6-Lar de Plano de Metas Te§ouro

RSdisposltivos  da  Lei  Federal  n°  4.320,  de  17  de  mango  de  1964,  ficam
fixadas  as  cliretnzes orgamenfarias do Municrpia,  as quais orienfarao  a 7.079.268,75
elaboragao da Lei  Orcamentaria Anual -LOA para a exercicio de 2022. Jacarel (2022-2025)
Art.  2.  0  Projeto  de  Lei  Ongamemaria  Anual  relativo  ao  exerclcio  de
2022 devera assegurar os princ/pies da justica,  da participaeao popular,
do controle social, da transparGncia e da sustentabilidade na elaboraoao

d:%¥;9:°r::.i:s°fr°tEg3e Plano de Mefas

Operae6es de RS11.600.000,00
e execiio5o do ongamento.
Art.  3°  As  normas  contidas  nesta  Lei  alcancam  todos  os  6rg5os  da Cfedito e
Admlnistraoao Dlr6ta  e  lndireta  do  Munlcl'plo  de  Jacarer. (2022-2025) Transterencias deCapltalArt. 4° Fica a Poder Executivo autorizado a incorporar ao Plano Plurianual
para o peri'odo 2022/2025 toda§ e quaisquer alterae6es aprovadas nesta
Lel  de  Dlretrizes  OrBamentarlas.

Camara  Munlclpal  de Plano de  Mefas Tesouro

RS24J418.00l),00CAPITULO  I
PRECEDENCIA DAS  METAS  E  PRIORIDADES
Art.  5° Atendldas as  metas  priorizadag para o exerc/cio de 2022,  a Lei Jacare' (2022-2025)
Oroamentaria  Anual  contemplafa  o  atendimento  de  outras  metas  que
integrem o  Plano  Plurianual  correspc)ndente ao perlodo 2022/2025.
Art. 6° 0 Projeto de Lel  Ongamentdrla Anual ou seus cr6dltos adlcionais

TOTAL RSpoderdo iricluir,  excliiir ou  alterar as ae6es do Anexo de  Metas Fiscais Vl
-Ag6es Voltadas ao Desenvolvimento dos  Programas Governamentais 49.668.845,75
-  desta  Lei,  bern  coma  seus  respectivos  produtos,   me`as,  unidadesdemedidaevalores,apropriaridoaoprogramacorresponclenteas

mod ifieao6es realjzadas.
Art.  7° A LOA nao  ccinslgnara  recursos  para  o  inicio  de  novos  projetos
§e  nao estiverem  adequadamente  atendidos  aqueles em  aridamento  e
con`empladas as despesas de conservagao do patrimdnio pl]blico.
§  1° A regra con§fante do caput deste artigo aplica-se no ambito de cada
fonts de recurso§,  conforme vinculag6es legalmente estabelecidas.
§   2°   Entende-se   par   adequadamente   atendidos   os   projetos   cuja
realizagao    fisica    esteja    conforme    a    cronograma    frsico-financeiro
pactuado e em vigencia.
§ 3° Para cumprimento do art. 45 da  Lei  Complementar n° 101,  de 4 de
maio de 2000, segue demonstrado no Anexo de Obra§ em Andamento a
relacao das obras em aridamento,  com §uficiente dotaeao orgament2aria
consignada para a orcamento de 2022.
Art. 80 Para os efeitos do art.16,  §  3°,  da Lei Complementar n° 101.  de 4
de maio de 2000,  entende-se coma despesas irrelevantes aquelas oujos
valores nao ultrapassem para contratagao de obras, bens e servipos, os
limites  estabelecidos,  respectJvamente,  nos  lncisos  I  e  11,  do  art.  24,  da
Lei  Federal n° 8.666, d6 21  de junho de 1993,  e alterag6es posteriores.
Art.  9°  Para  fins  do  disposto  no  art.  4°,  I,  "e",  da  Lei  Complementar  n°
101,  de  4  de  malo  de  2000,  cabe  ao  ExecutLvo  lnstltuir  §Istema  pare
controlar os  custos  e  avaliar  os  resultados dos  programas  financiados
pelo orcamento  municipal.
Art.10.    As  transferencias  entre  os  6rgaos  dotados  de  personalidade
juridiea  pr6pria,  assim  como  os  fundos  especiais  que  ccmp6em  a  Lei
Ongament5ria  Anual,  ficam  condicionadas  as  normas  constantes  nas
respectlvas  leis  lnstltuidoras  ou  leis  espec`ficas,  nao  se  aplicando,  no
ca§o,  o disposto no artigo 9° desta Lel.
Paragrafo tlnlco.   No exercicio de 2022, s5o destinados a Adm{nistracao
lndireta    recursos    ongamenfarios    para    a    manutencao,    custelo    e
investimentos daqueles entes, assim  consignados

Art.   11.      Fica   o   Executivo   autonzado   a   arcar   com   de§pesas   de
responsabilidade   de   outras   e§feras   do   Poder   Ptlblico,   desde   que,
firmados   os   respectlvos   convenios,   termos   de   acordo,    ajuste    ou
congeneres,   haja   recursos   c>ngamentarios   disponiveis   e   qiJe   esteja
aniparado  pela  legislacao cifacla  no  art.  1 a desta  Lei
Art.12.  Ate 30 (trlnta) dia§ ap6s a  publicagao da Lel Ongamenfaria Anual
para  o  exerci.cio  de  2022,  cabe  ao  Executivo  estabelecer cronograma
mensal   de   desembolso,   de   modo   a   compatibilizar   a   realiza9ao   de
despesas ao efetivo  ingresso das receitas municipals.
§   10   0   cronograma   de   que  trata   o   capiit   deste   artigo   priorizafa   o
pagamento   de   despesas   obrlgat6rias   do   Munici'plo   em   relagao   as
despesas  de  cari]ter  discricionario  e  respeitafa  todas  as  vinciilag6es
constitucionals  e  legais existentes.
§  2°  No  caso  de  6rgaos  da  Administracao  lndireta,  os  cronogramas
serao definidos individualmente,  respeitando-se sempre a programa¢ao
das transfefencias previstas na Lel  Or9ament6ria Anual.
§ 3° Os repasses de recur§os financelros do Executlvo para o Leglslatlvo
compofao  o  cronograma  de  que  (rata  este  artigo,  devendo  os  valores
mensals  serem  clefinidcrs  mediante  entendimento  entre  os tifulares dos
dois Podere§.
CAPITULO  11
DAS TRANSFERENCIAS  DE RECURSOS AO TERCEIRO SETOR
Art.   13.     Na  realizagao  de  programas  de  competencia  do  Municrpio,
pode este transferir recursos as instifuic;6es privadas sem fins lucrativos,
desde  que  mediante  celebracao  de  convenio,   ajuste   ou   congenere,
no  qual  fiquem  claramente  definldos  os  deveres  e  obrigac6es  de  cada
parte, forma e prazos para  prestagao de contas.
§  1° No  caso de transferencias a  pessoas,  6  exlgida autoriza9ao em  lei
especi'fica que tenha par finalidade a regulamentac;ao de programa pelo
qual essa transferencia sera efetuada`
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Vl - retengao na fonte do lmposto Sabre Servlgos de Qiialquer Natureza
-lssQN;
Vll   -  responsabilidade   pelo   pagamento   do   lssQN   por  substituicao
tributaria;
VIII -recolhimento do lssQN par regime de estimativa;
lx  -  modemizacao  e  de§envolvimento  de  m6todos  de  auditoria  fiscal
com uso de tecnologia cle informagao, mediante fomiacao e utlllzaoao de
bases de dados  a  parrir das informag5es declaradas e obtidas por melo
de convenios com outros entes da federagao e pelo Sistema de Emissao
de Nota Fiscal de Servi¢os na Forma Eletr6nica -NFS€;
X - modernLza9ao e agjlizagao dos processos de cobranga e controle dos
creditos tnbutarios, com enfase nas prestao6es de garantia, inclusive com
a formacao de jnventario patrimonial dos devedores,  na dinamlzag5o do
contencioso administrativo e firmar convenios  com  6rgaos de  protegao
ao credito, objetlvando crlar mecanismos qile permifam a incremento da
arrecada¢ao;
Xl - fiscalizac5o por setores de atividade econ6mica e dos contribuirites
com maior representagao na arrecadacao;
Xll -tratamento tributario diferenciado a ml croempresa , ao in icroprcidutor
riiral, a empresa de peQLieno porte e ao produtor rural de pequeno porte;
XllI   -   estabeleclmento   da   aliquota   de   lssQN,   de   acordo   com   as
disposic6es  da  legislagao  municipal  existente.
Art. 22.   Os projetos de lei de concessao de anistJa,  remlssao,  subsidio,
cfedlto   presumido,    conoessac]   de   isenoao   em   carater   nao   geral,
alteracao de aliquota ou modificagao de base de calculo que  impliQuem
redueao  discriminada  de  tributes  ou  contril]ui?6es,  e  outros  beneficios
que   correspondam   a   tratamento   dlferenclado,   devem   ser   instrii/dos
com  demon§trativo  evidenciando  que  nao  sefao  afetadas  as  meta§  cle
resultado nominal  e  primario.
Art. 23.   Quando deccirrerite de incentlvas fiscai§,  a  rendncia de recelta
sera considerada na estimativa da Lei Orgamentaria Anual.
CAPITULO V

B£%F#REENTTRdzDEsS;RttipF3E?sAUEgfr?E#§8EESEXEcucAODO
Art. 24. A elaborac;ao do projeto, a aprovac;ao e a execuc;ao da LOA para
2022 devem  atender ao prevlsto  na  Lei  Complementar  n°  101,  de 4  de
maio de 2000, e demais disposic6es legais, especialmente a Lei Federal
na 4.320,  de 17 de mareo de  1964,  e alterae6es.
§   1°   Deverao  ser  devidamente   alocados   os   reoursos   relativos   aos
percentuais   exlgidos   pela   Constitui9ao   Federal   e   pela   Lei   Organica
Munlcipal   para  as  areas  da  educagao  e  da  sadde,   Inclusive   no  que
conceme  ao  Fundo  de  Manutene5o  e  Desenvolvimento  da  Educagao
Biasica e Valorizac2Io dos Profissionals da Ediicaeao - Fundeb.
§ 2°  Na  estjmativa  dos  recurso§ orcamentanos,  devem  ser incluidos  es
recursos  transferldos,  iliclusive  os  orlllndos  de  convenios  com  outras
esfera§  de  govemo e os destinados a fiindos especiais,  bern como sao
conslderados  os  efeitos  das  alterae6es  na  leglslacao,  da  variacao  do
I.ndice de  preoos,  do cresc]mento eoon6mieo ou  de qualquer outro fator
relevante.
Art.   25.      Cabe   a   Procuradorla   do   Munici'plo   encamlnhar   ao   6rgao
responsavel   pelo   ongamento   a   relacao   dos   d6bltos   constante§   de
precat6rio§  judiciais   a  serem   incluidos  na   proposta  orgamentaria   de
2022, especlficanclo a natureza e o valor dos mesmos,
Art.   26.   Na   eLeiboragao   da   proposta   orgamentana   para   2022,   sera
observado   o   comportamento   dos   gastes   dos   respectivos   6rgace
efetivamente realizados mos exercl'cios anteriores comgidos segundo es
indicadores  econ6micos  oficials.
Pafagrafo  unico.     Podem  ser  reallzados  ajustes  necessaries  para  o
atendimento das metas e prioridades estabelecidas nesta Lei.
Art.  27.  A Lei orgamentaria Anual  para 2022  assegurafa recursos para
o pagamento dos servigos da dl'vida ptiblica municipal e dos precat6rios.
Art.   28.     A   Lei   Orcamentaria   Anual   indicafa,   em   quadro   anexo.   o
demon§trativo dos programas relatives a sadde, prevldencia e assistencia
social   destinados   a   segurldade   social]   medlante   consolidagao   dos
orcamentos dos entes que os desenvolvem e dos fundos mantidos pelo
Poder Pi]blico.
Art.   29.     0   Projeto  de  Lei   Ongamentaria  Anual   podefa   computar  na
receita:
I - operac6es de cfedito ailtonzadas par lei especifica;
11 -opera96es de credito a serem autorizadas na pr6pria lei orgamentaria]
e
111 -os efeitos de programas de alienacao de ben§ jm6veis e de incentlvo
ao  pagamento de  d6bitos lnscr.ito5 na  divida  ativa do  Municrpio.

§ 1° 0 Projeto de Lel Orcamentarla Ariual podera consjderar, na previ§ao
de  receita,  a  estimativa  de  arrecada9ao  decorrente  das  altera9des  na
legislag2io tributana,  propostas  nos temios do artigo 21  de§ta  Lei.
§  2a  Nee  casos  dos  incisos  I  e  11  deste  artigo,  a  LOA  devefa  conter

demonstrativos especificando, por operac6es de ctedlto.
prole,tos e ativldades a serem financiados com tais recu
CAPITULO VI
ELABORACAO    DA    pROpOsTA    OReAMENTARiA
MUNICIPAL
Art.  30.     Cabe  a   Me§a  da  Camara  Municlpal  elaborar  sua
ctrpamentf ria  para  o  exencfcio  de  2022  e  remeter  ao  Executivo  ate  30
(trinta)  dias  antes  do  prazo  previsto  para  remessa  do  Projeto  de  Lei
Orgamenfaria ao Poder Legislatlvo,
Art.  31.   0 Executivo deve encaminhar ao Poder Legislalivo ce estudos
e estimativas das receitas para o exercrcio de 2022 e a receita corrente
I/quida,  acompanhados das  mem6nas de calculo,  em ate 45  (quarentata
e  clnco)  dias  antes  do  prazo  previsto  para  remessa  do  Projeto  de  Lei

g##PoderLegrslefro
AUMENTO DOS GASTOS COM PESSOAL
AArt.32.0aumentodadespesacompessoal,emdecortenciadequalquer
dclas  medidas  relacionadas  no  art,  169,  §  1°,  da  Constituic2io  Federal,
pode  ser  realizado  mediante  lei  especifica,  desde  que  obedecidos  os
limites previstos no§ arts. 20 e 22, paragrafo `1nico, da Lei Complernentar
n°  101,  de 4 de maLo de 2000. e curnpridas as exigencias  previstas nos
arts.16  e  17  do  referido diploma  legal.

§ 1 ° No casci do Poder Legislativo, de\rem ser obedecldos adicionalmente
os limites fixados ncis arts   29 e 29-A, da Constituig5o Federal.
§ 2° 0§ aumentos de qije tratam este artigo somente ocomefao se houver
pievia  dotagao  orgrment5ria  suficiente  para  atender  as  projeg6es  de
despesa de pessoal e aos acfescimos dela decorrentes
§  3a A tei  que  criar  cargos,  emprego§  ou  fung6es,  conceder  qualc|uer
vantagem  ou  auniento  remuneratfro,  e  admitir  ou  contratar  pessoal,

##anexodeimpactoorgament5noefineneeiro
CREDITOS ADICIONAIS
AArt.  33.    Fica  a  Poder  Executivo,  observadas  as  normas  de  contrDle
e  acompanhamento  da  execuc5o  ongamentana,  autorizado  a  transpor
recursos entre atividades e projetos de urn rnesmo programa, no arnbito
de  cada  6rgac,  ate  a  limite de 20%  (vinte  por cento)  de despesa fixada
para o exercicio e obedecida a distribuieao par grupo de despesa.
AArt   34.   Com fundamento  no art.165,  § 8°,  da  Constituig2io Federal;  art.
174  da  Constitui9ao  Estadual;  e  arts.  7°  e  43  da  Lei  Federal  n°  4.320,
de  17  de  margo  de   1964,  a  Lei  Orgarnentdria  Anual  de  2022  contefa
autorizagao  pare  o  Poder  Executivo  e  o  Poder  Legislatlvo  procederem
a  abertura  de creditos suplementares e estabelecera as condic6es e os
limites percentuais a serem observados  para tanto.
AArt.  35.    Respeitada  a  obrigatoriedade  de  vinculaE5o  das  receitas  de
capital,   a   Poder   Executivo   podera,   mediante   Decreto,   transferir   ou
rernaneiar, total ou  parcialmente,  as dota96es orpamentarias aprovadas
rna   Lei   Oroamenfaria   AnLJal   de   2022,   em   decorrencia   da   extineao,
transforma9ao,   transferencia,   incorporagao   oij   desmembramento   de
6rgaos  e entidades,  bern coma de alterag6es de suas  competencias ou

ar8lx
RENUNCIA FISCAL
AArt.   36.    dodo  prqjeto  de  lel  envjado  pelo  Executive  versando  sobre
concess5o de anistia, remissio, subsidio, credito presumido, conces5ao
de  isenc5o erri  carater n5o geral,  alterag5o de  alfqucta  ou  modificaeao
de   base   c6lcule   que   impllque   redug5o   discriminada   de   tnbutos   ou
contribuig6es   e   oufros   beneffcios   que   comespondam   a   tratamento
diferenciado,   devera   ssr   instruido   com   demonstratlvo   de   que   nao
prejudicafa   o   cumprimento   de   obrigac6es   constitucionals,   Iegais   e
judiciels a  cargo do  Municipio e  que nao afetafa  as  metas de  resultado
nominal e primario, bern coma as ac6es de carater social, particularmente

BlgrJ:#ffTsoCial
AArt.  37.    Se  a  PrQieto  de  Lei  orgamentaria  Anual  nao  for devolvido  a
sangao  do  Execulivo  ate  o  illtimo  dia  do  exercicio  de  2021,  fica  este
Poder autorlzado a  realizar a  proposta ore:amentiria  do referido projeto
ate a sua  apro\/acao e remessa  pelo Poder Legislativo na  base de  1/12
(urn doze avo§) em cada mss.
AArfu 38.   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicae5o.

Prefeitura  Municipal  de Jacarei,  20  de julho de 2021.

IZAIAS JOSE OE SANTANA
Prefeito  do  Munlcfpio de Jacaref
Autoria do  Droieto:  Prefelto Municipal  lzaias  Jose  de  Santana.
Autora da emenda: \lereadcira Maria Am6lia.
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I  EH  No  f: 4atonO1
Disp6e sabre o  Plano  Plurianual  do  Municipio  de Jacarof,  para  o
per[odo de 202212025.

0 Prefeito do Municl'pio de Jacarei, no use de silas atrlbuig6es, faz saber
que a Camara  Municipal  aprovou  e ele sanciona e promulga a  seguinte
Lei.

Art.  1°  Esta  Lei   institui   o   Plano   Plurianual  -  PPA  para  o  quadrienio
2022/2025,   em   cumprimento  ao  dispo§to  no   §   1°,   do  artigo   165,   da
Constitujgao  Federal,  e  no  artigo   1°,   da§  Disposi?6e§  Transit6rias  da
Lei   Organica  do   Municlpio  de  Jacare//SP,   estabeleaendo  programas,
objetivos,  valores e metas da Administragao Publica Direta e lndireta do
Poder  Executivo  e  do  Poder Legislativo  para  as  despesas  de  capital  e
outras delas decorrentes e pare as relativas aos  programas de dura9ao
continuada.
Paragrafo dnico.   Fazem parte desta Lei os seguintes Anexos:
I -fontes de Financjamento clos Programas Governamentais;
11    -    descrigao    clos    Programas    Governamenfai§/    Metas/Custo§    -
Exerci'cios; 2022,  2023, 2024 e 2025;
Ill -ag6es voltadas ao DesenvoMmento dos Programas Govemamentais

FVR_e::::::raasduen6dr%da:Ss,EJ:Fdu:::ass6rgamentanaseExecutoras,
V -Mensagem do Prefeito.

Art.  2°  As  mefas  fiscais  e  os  valores  estimados  para  execucao  das
despesas previsfas neste PF'A estao condi cionados a efetiva arrecadagao
das receitas nele prevlstas,
§ 1° A§ estimativas de valores de metas fislcas,  receltas e de despesas
constantes  dos  Anexos  desta  Lei  foram  fixadas  de  modo  a  conferir
consistencia ao  PPA,  nao se constlfuindo em obrlgatorledade ou  limites
a programacao das despesas nas Leis Orgamentarias Anuais - LOA's,
§  2° A  Lei  de  Diretrizes  or9amentaria§  -  LDO  estabelecera  as  metas
e  prioridades  para   cada   ano,   promovendo  os  ajustes  eventiJalmente
necessarios ao PPA.
§ 3°As Leis ongamentarias Anuais para a perfodo 2022/2025 devem ser
compati'vei§ com os programas e metas constantes desta Lei, observado
o disposto no  "capur' deste artigo.
§  4° As  metas  referidas  no  "capuf" deste  artigo  norteiam  as  ag6es  da
Administracao   Municipal   e   correspondem   a   quantidades   e   valores
estimados,  nao constltiiindo limite  para o cumprimento dos  objetivos  do
plano de que trata esta lei.
§ 5° Considera-se revlsao do Plano Plurianual a inclusao,  a exclusao ou
a alteragao de programas.
§  6°  As  LOA's  e  sells  Anexos  poderao  oriar,   alterar  ou  excluir  ac6es

oreamentallas para a ano de sua vigencla.
§ 7° Flea o Peder Execiitivo autorizado a compatibilizar os Anexcis desta
Lel  a  eventuals  diferengas  com  relacao  a  Let  Or¢ament5ria  Anual  de
2022,  em seus exatos limites.

Art.  3°  A§  codificag6es  de  prograrnas  e  ac6es  constantes  do  Plano
Plurianual  ser5o  observadas  nas  Leis de  Diretrizes  Orgamentarias,  nas
Leis Ongamenfarias Anuais e  nos prQietos  que  as modifiquem.
§ 1° Cada programa e composto par:
I  -unidacle(s) responsavelys);
I I  - objet,vo;
I I I  -justifcativa;
IV -custos anuals estimados,
V - indicadores,
VI  -  ac6es com  slla§  respectivas  unidades  executoras,  metas fisicas e
oustos amiais estirnados,
§  2°  0 detalhamento a  que se  refere a inciso V do  §  1° deste  artigo foi
estabelecido  de  forma  a  conferir  major  transpatencla  ao  processo  de
planejamenlo  e  exeoug2io  or9amentatla,  n5o  se  constituindo  em  limite
vinculante pare as despesas.
§ 3°As codificac6e§ de que hata este artjgo permaneoerao ate a extincao
dos programas e ag6es a que se vinculam

AArt.   4°  A  avaliac3o  fisica  e  financeira  dos  progranas  6  inerente  ds
responsabllidades do 6rgao respons5vel e oQietiva:
I -aferlr o resultado com base has metas fixadas;
11 -subsjdiar a alocacao dos recursos.
Paragrafo   dnico.      Anualmente.   a   partir   da   vigencla   desta   Lei,   a
Secrctarla   de   Govemo   e   Planejamento   disponibilizar5   relat6rios   de
acompanharnento   da   execuc5o   fisica   e   financelrEi   dos   programas
estabelecidos por esta Lel.

AArt   5°  Os  prDgramas  qLie  comportarem  parcerlas  com  financiamento
de  ag6es  par  outras  fontes  que  nao  as  do  Tesouro  Municipal  devefao
ser  execLitados  de  acordo  com  as  condic;6es  pactuadas,  observando
especialmente  a  utilizac5o  adequada  da  fonte  de  recursos  externa  ao
Municlpio  e,  quando for o caso,  da  contrapartida  municipal.

AArt. 6° Esta Lei entrara em \/igor na data de 1° de janeiro de 2022.

E::i:ft;i:ft:::+#!i|!|:I:;:Pa±!#:::a:ef,29dedezembrode2o2i
Prefeito  do  Munierplo de  Jacarer
Alutoria  ho  Droieto   Prefeito  Municipal  lzaias  Jose  de  Santana.
AAutoriacleemenda.VereaclorPauHnhodosCondutores.
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