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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao  Excelentissimo Senhor

Paulo  Ferreira  da  Silva

(Paulinho dos Condutores)

D.D.  Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Excelentissimo Senhor Presidente,

Vereadores.
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Jacarei, 21  de junho de 2022.

ctMARA MUNICIPAL DE IACAIEf
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Encaminho anexo,  Projeto de  Lei  n° 20/2022,  para  apreciagao dos Senhores

Projeto  de  Lei  n° 20/2022 -Altera a Lei  n° 3.686,  de 25 de agosto de  1995,

que  "disp6e sobre  o  Plano de Classificaeao  de Cargos,  Quadro de  Pessoal  do  lnstituto de

Previdencia  do  Municipio  de  Jacarei  e  da  outras  providencias"  e  a  Lei  n°  6.152,  de  21  de

setembro  de  2017,  que  "estabelece  a  estrutura  administrativa  do  lnstituto  de  Previdencia

do   Municipio  de  Jacarei  -  IPMJ,   os  cargos  de  provimento  em  comissao,   as  fung6es

gratificadas,  e da outras providencias.

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

para renovar votos de estima e consideragao.

Respeitosamente,

•....:...--.i,.i,;s-JC,;:i

Prefeito do Municipio de Jacarei

Praga dos Tres Poderes,  73  -2° andar-Centro - Jacarei-SP

Telcfone:  (12) 3955-911  I  -Far:  (12)  3961-1092  -gabmete@jacarei  sp,gov.br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

PROJET0  DE LEI  N° 20,  DE 21  DE JUNHO DE 2022.

Altera   a   Lei   n°  3.686,   de   25   de   agosto   de   1995,   que
"disp6e    sobre    o    Plano    de   Classificaeao   de    Cargos,

Quadro    de    Pessoal    do    lnstituto    de    Previdencia    do

Municipio  de  Jacarei  e  da  outras  providencias",  a  Lei  n°

6.152,  de  21   de  setembro  de  2017,  que  "estabelece  a

estrutura   administrativa   do   lnstituto   de   Previdencia   do

Municipio de Jacarei -lpMJ,  os cargos de provimento em

comissao,     as     fung6es     gratificadas,     e     da     outras

providencias."

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREl,  no  uso  de  suas  atribuig6es,

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

Art.   1°   Fica   alterada   a   denominaeao   do   cargo   publico  de  Analista   de

Pessoal   Jtlnior   do   Quadro   de   Servidores   de   Provimento    Efetivo   do    lnstituto   de

Previdencia   do   Municipio   de   Jacarei,   para   Analista   de   Pessoal,   passando   o   seu

enquadramento remunerat6rio para  referencia 8,  com atribuig6es e requisitos constantes

no Anexo  I.

Art.  20  Fica  alterado  o  enquadramento  remuneratorio  do  cargo  ptlblico  de

Analista  de  Beneficios,  do  Quadro  de  Servidores  de  Provimento  Efetivo  do  lnstituto  de

Previdencia do Municfpio de Jacarei,  para  referencia  10.

Art. 3° Ficam extintos  na vacancia os seguintes cargos publicos do Quadro

de   Servidores   de   Provimento   Efetivo   do   lnstituto   de   Previdencia   do   Municipio   de

Jacarei:

I  -Auxiliar de  Servi?os  Gerais;

Praca dos Ties Poderes,  73 -2Q andar -Centro -Jacarei -SP
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11  -Auxiliar Tecnico;

111  -Secretaria;

IV -Tesoureiro:

V -Analista de  Pessoal;

VI  -Analista de  Beneficios;

Vll  -Medico  Perito;

Vlll -Programador de Computador Jllnior.

Art.   4°  Os  cargos  do   lnstituto  de   Previdencia  do   Municipio  de  Jacarei

definidos   na   Lei   n°  3.686,   de  25  de  agosto  de   1995,   passarao  a  ter  as  seguintes

lotag6es:

I -02 (duas) vagas para o cargo de Comprador;

11 -02 (duas) vagas para o cargo de Advogado.

Art.  50  Ficam  criados  os  cargos  de  Analista  de  Recursos  Humanos,  de

Analista    Previdenciario    e    de    Economista,    de    provimento   efetivo,    no    Quadro    de

Servidores do  lnstituto de  Previdencia do Municipio de Jacarei,  nos seguintes termos:

Cargo Referencia Vencimento
CargaHofariaSemanal

Quantidadedecargos

Analista deRecursosHumanos
9 R$ 2.837,40 40h 4

AnalistaPrevidenciario
10 R$  3.224,16 40h 4

Pra¢a  dos Tres Poderes, 73 -2g andar -Centro -Jacarei -SP
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Economista R$ 3.665,73

Art.     60    As    atribuie6es,     condie6es    de    trabalho    e    requisitos    para

preenchimento dos cargos criados no artigo 5° constam do Anexo  I desta Lei.

Art.  70  Fica  alterado  o Anexo  I  da  Lei  n°  3.686,  de  25  de  agosto  de  1995,

que passa a vigorar com as seguintes altera?6es:
"ANEXO  I

RELACAO DOS CARGOS DE PROvllvIENTO EFETIVO

DENOMINACAO DO CARGO LOTACAO REFERENCIA
Assistente de Servigos Municipais 02 01

Auxiliar Tecnico* 01 05
Secretaria* 02 06
Motorista 01 06
Analista de Pessoal* 02 08
Comprador 02 08
Analista de Recursos Humanos 04 09
Analista de Beneficios* 02 10

Analista  Previdenciario 04 10

Assistente Social 02 11

Psic6logo 01 11

Contador 02 11

Analista de Sistemas 01 11

Economista 01 11

Advogado 02 12
* cargos em extingao nas vacancias

Art.  80 A Lei  n° 6.152, de 21  de setembro de 2017,  passa  a vigorar com  os

seguintes acr6scimos e alterae6es:

"Art.  30  (...)

(...)

Pra¢a dos Tres Poderes, 73 -29 andar -Centro -Jacarei -SP
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b)  Unidade de Gestao Financeira;

c)  Unidade de Gestao Administrativa;

(...)

Art.10.  As  Unidades de  Gestao de  lnvestimentos,  de Gestao  Financeira  e

de   Gestao   Administrativa   serao   representadas,   cada   uma,   por   urn   Supervisor   de

Unidade-FGO-A,  designado  pelo  Presidente  e  cuja  fun?ao  de  confianga  sera  exercida

por servidor efetivo,  nos termos do inciso V,  art. 37 da Constitujgao  Federal.

(...)

Art.  11 -A. A Unidade de Gestao  Financeira compete:

I  - gerenciar a  contabilizagao  das  receitas,  despesas,  fundos  e  provisoes

do  lpMJ,  expedir os  balancetes  mensais,  o  balango  anual  e  as demais  demonstrae6es

contabeis;

11   -acompanhar   o   processo   de   elaboragao   do   Plano   Plurianual,   das

Diretrizes, da Proposta e da Execugao Orgamentarias do lpMJ;

Ill -gerenciar a execugao orgamentaria do  lpMJ;

IV -emitir relat6rios especificos atendendo as demandas legais existentes;

V -coordenar,  controlar  e  orientar  a  execueao  do  controle  contabil  e  do

empenho das despesas previas;

Praca dos Ties Poderes,  73  -29 andar -Centro -Jacarei -SP
Telefone:  (12)  3955-9111 -Fax:  (12)  3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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Vl -responsabilizar-se por todas as fung6es de tesouraria do  lpMJ;

Vll  -controlar  os  dep6sitos  e  retiradas  bancarias,  conferindo  os  extratos

de contas correntes e propor as providencias necessarias;

VllI  -coordenar o  processo  de  anulagao  do  empenho  quando  necessario,

comunicando o setor interessado;

lx   - coordenar  a   liquidagao,   a   despesa   e   a   conferencia   de   todos   os

elementos do processo;

X-disponibilizar    recursos    para    o    pagamento    da    folha    mensal    de

beneficios  e  da  folha  de  pagamento  dos  salarios  dos  funcionarios  do  lpMJ  e  demais

despesas;

Xl  - monitorar as receitas de contribuigao previdenciaria e outros repasses;

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

atribuidas pelos seus superiores.

Art.11-8. A Unidade de Gestao Administrativa compete:

I  -prover  os  servigos  e  materiais  que  dao  suporte  as  ae6es  do  lnstituto  e

gerenciar as despesas de manuteneao;

11 -prover o  lnstituto e seus departamentos de suporfe administrativo;

Ill  -subsidiar  os  processos  de  aquisigao  de  materials  e  servigos  para  o

lnstituto, acompanhando os processos licitat6rios e compras diretas;

lv -coordenar e executar os servigos de suporte ao  lnstituto;

Pra¢a dosTres poderes, 73-2gandar-Centro-Jacarei-SP           =~
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V -controlar os  bens  patrimoniais  do  lnstituto  e  aqueles  cedidos  para  uso

por outras instituie6es;

VI  -gerenciar  os  servidores  contemplando  todas  as  suas  esferas  e  as

atividades de rotina de departamento;

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

atribuidas pelos seus superiores."

Art.  9°  0  Anexo  11  da  Lei  n°  6.152,  de  21  de  setembro  de  2017,  passa  a

vigorar com os seguintes acrescimos e alterag6es:
"ANEXO  11

FUNCOES GRATIFICADAS

Denominacao Referencia Quantidade Gratificacao
Supervisor            de FGO-A 3 50%  da  refetencia
Unidade Ccll
Auxiliar                    daPresidencia FG1 3 R$ 1.024,63

Auxiliar                     daDiretoria FG2 3 R$ 701,54

FGO-A   Atribuig6es:   supervisionar   os   trabalhos   pertinentes   a   area   de

atuagao da sua Unidade de Execugao,  buscando o continuo aperfeigoamento da gestao;

distribuir e controlar os  servigos,  preparar e  apresentar ao superior imediato o  programa

de trabalho  e  o  relat6rio de  atividades  da  Unidade que  supervisiona;  elaborar estudos e

pareceres   em   requerimentos   e   despachos   sobre   assuntos   de   sua   competencia.

Designar  os  locais  de  trabalho,  controlar  o  cumprimento  do  horario  e  dispor  sobre  a

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

de  pessoal contemplando todas as suas esferas;  avaliar periodicamente o desempenho

em  servigo do  pessoal  sob  sua  responsabilidade,  em  colaboraeao  com  a  Comissao de

Avaliagao   de   Estagio   Probat6rio  e   6rgaos  competentes.   Providenciar  e  controlar  os

materiais  necessarios  as  atividades  da  unidade.  Arquivar  e  controlar  os  processos  e

documentos,  informando  e  fazendo  informar  aos  interessados  sobre  seu  andamento.

-...--`` --...
Pra¢a  dos Tres  Poderes,  73  -29 andar -Centro -Jacarei -SP

Telefone:  (12)  3955-9111 -Fax:  (12)  3961-1092 -gabinete@jacarei.5p.gov.br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Executar  outras  atividades  correlatas  de  supervisao  que  lhe  venham  a  ser  atribuidas

pelos seus superiores.

FG1      -     Atribuig6es:      Assistir     a      Presidencia,      supervisionando      o

desenvolvimento  de  tare fas,   quando   determinado;   coordenar  grupos   especificos  de

trabalho;  realizar  a  interface  entre  as  demandas  da  equipe  perante  o  gestor;  controlar,

organizar  e  encaminhar  tramites   processuais   referentes   a   analise   e  elaboragao  de

documentos;    coordenar    os    recursos    materials    e    de    pessoal    da     Presidencia;

supervisionar   o    desenvolvimento    de    servi?os    e    tare fas;    transmitir    a    equipe    as

determinag6es    do    gestor    e    zelar    pelo    cumprimento    destas;    dirimir    ocorrencias

cotidianas,  na  medida  em  que  lhe  for  possivel,  seguindo  os  parametros  estabelecidos

pelos  gestores  da  unidade;  obter  documentagao  perante  6rgaos  pLlblicos  ou  terceiros

para  instrugao de procedimentos internos ou exigidos por lei,  mantendo-os atualizados e

organizados,  devidamente  acondicionados  na  forma  determinada;  elaborar documentos

oficiais quando solicitado; coordenar programas  relacionados a qualidade de gestao.

FG2 -Atribuig6es:  Coordenar procedimentos que possam contribuir com a

melhoria   das   rotinas   de   trabalho   da   unidade,   propondo   ae6es   inovadoras.   Buscar,

continuamente,    o    aprimoramento    das    rotinas    de    trabalho;    auxiliar    o    gestor    na

elaboragao,    manutengao    e    cumprimento    das    metodologias   de   trabalho.    Realizar

conferencia    de    documentos    pr6prios    da    unidade,    mantendo-os    organizados    e

devidamente   acondicionados   na   forma   determinada.   Supervisionar  as   atividades   da

unidade onde for designado."

Art.   10.  As  despesas  com  a  execueao  desta  Lei  correrao  por  conta  de

dotagao do or?amento vigente, suplementada se necessario.

Art.  11.  Esta  Lei entra em vigor na data de sua publicaeao.

Gabinete do Prefeito,  21  de junho de 2022.

IZAIAS JOSE  DE SANTANA
Prefeito do Municipio de Jacarei
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ANEXO I

DENOIVIINACAO DO CARGO: ANALISTA DE RECURSOS  HUIVIANOS

DESCRICAO DAS ATRIBUIC6ES:

-Realizar pesquisas sobre as novas tendencias de mercado  na area de cargos, salarios

e beneficios;

-   Efetuar   o   apontamento   de   horas,   atraves   das   marcag6es   de   ponto   eletr6nico,

registrando  atestados  e  tratando  divergchcias  identificadas,  para  garantir a  veracidade

dos dados integrantes a folha de pagamento dos colaboradores;

-  Manter  o  cadastro  geral  de  servidores  ativos,  inativos  e  pensionistas  do  lnstituto  de

Previdencia do Municipio de Jacarei;

-   Elaborar   e   processar   a   folha   de   pagamento   dos   servidores   ativos,   inativos   e

pensionistas do  lnstituto de  Previdencia do Municipie de Jacarei;
-  Desenvoiver  demais  atividades  inerentes  a  area  de  departamento  de  pessoal,  tais

como:  folha  de  pagamento,  ferias,  rescisao  contratual,  calcufo  de  encargos  trabalhistas

e administragao de estagiarios, visando o pleno atendimento as exigencias legais;

-Realizar o recrutamento e selegao de pessoal,  captando candidatos,  efetuando analise

previa  atravds  de  contato  telefonico  e  entrevista  presencial,  juntamente  com  a  area

solicitante;

-  Efetuar a  integragao de  novos colaboradores,  preparando os dooumentos  necessarios

para  admissao e fomecendo  orfentae6es  inerentes  as  politicos  de  RH  e  procedimentos

intemos, a fim de garantir a integragao dos mesmos no ambiente de trabalho;

- Administrar  beneficios  concedidos  pelo  6rgao  aos  servidores,  inativos  e  pensionisfas,

providenciando   a   entrega   e   levantando   informag6es   necessarias   para   manuteneao

(inclus6es,  alterae6es  e  exclus6es),  com  a  finalidade  de  assegurar  o  pagamento  dos

beneficios;

-Efetuar o  levantamento de  informag6es para  composieao de  indicadores de  RH,  a fim

de subsidiar a  Diretoria;

- Promover ag6es de qualidade de vida e assistencia aos servidores;

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

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

solug6es que melhor atendam a questao, dentro dos ]imites legais;

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

Te|efon epffi 5#rgdsiipi¥( Z) -# r#r2-_g::::::gfa¥ :#owjar  ±r~
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instrumentos e materiais utilizados,  bern como do  local de trabalho;

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

de atuaeao e das necessidades do setor/departamento;
-Outras atribui?6es correlatas que lhe forem determinadas pelos superiores.

CONDIC6ES DE TRABALHO

- Horario:  periodo normal de trabalho de 40 horas semanais

REQUISITOS  PARA PREENCHIMENTO

-lnstrugao:  Ensino Superior Completo

-Habilitaeao:  Experiencia anterior de 03 anos em RH

DENOMiNAeAO DO CARGO:  ANALisTA pREvlDENCLARio

DEscRIeAO DAs ATRiBulc6Es:
-   Executar  servigos  complexos  de  analise  de  pedidos  de  beneficios,  que  envoivam

interpretac6es de leis e normas,

-Orfentar os  servidores  municipais  e/ou  benefroiarios  destes,  quanto  aos  requisitos  e  a

dooumentagao necessaria para comprovagao de sous direitos;
- Examinar a documentaeao apresentada,  analisando se preenchem os requisitos legais

exieidos,  especialmente a  legislagao munieipal;

- Realizar simulae6es de aposenfadorias;

- Dar entrada ao pedido de aposentadoria e/ou  pensao, ap6s verificada a documentagao

completa que devera instruir o processo;

- Proceder calculos dos beneficios e partilha para pagamento de pens6es;

-Cadastrar segurados,  beneficiarios e dependentes junto ao sistema de processamento

cLe dados,  mantendo-o atualizado;

-Formar expedientes e elaborar pareceres;

- Organirzar a  manter controle de  identificagao dos expedientes,  procedendo  as devidas

atualhagdes;
-Manter arquivamento adequado dos processos;

- Executar atividades e rotinas relacionadas a compensaeao previdenciaria;

-Outras atribuie6es correlatas que lhe forem determinadas pelos superiores.

CONDIC6ES DE TRABALllo
- Horario:  periedo normal de trabalho de 40 horas semanais

Pra¢a dos Tres Poderes,  73  -29 andar -Centro -Jacarei -SP
Telefone:  (12)  3955-9111 -Fax:  (12)  3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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REQUISITOS PARA PREENCHllvIENTO

-lnstrugao:  Ensino Superior Completo

DENOMINACAO DO CARGO:  ECONOMISTA

DEscRieAO DAs ATRIBuie6Es:
-   Realizar   planejamentos,   estudos,   analises   e   previs6es   de   natureza   econ6mica,

financeira e administrativa, aplicando os princTpies e teorias da economia;

-Analisar os dados econ6micos e estatisticos coletados por diversas fontes e diferentes

niveis,  interpretando seu sienificado e os fen6menos ai retratados para decidir sobre sua

utilizaeao nas solug6es de problemas ou  politicas a serem adotadas;

-  Elaborar  medelos  matematicos,  utilizando  tecnicas  econometricas,  para  represenfar

fen6menos econ6micos;

-  Tracer  planos  econ6micos,   baseando-se  nos  estudos  e  analises  efetuados  e  em

informes coletados sobre aspectos conjunturais e estruturais da economia,  para ajudar a

solucionar  os   problemas  enfrentados   pelos   organismos   govemamentais   e  de   outra

natureza;

-Efaborar estudos  relacionados aos  investimentos do  lpMJ,  auxiliando a elaboragao e  a

exeougao da  Politica de  lnvestimentos do  lnstituto;

-Auxiliar  a  elaboraeao  da  proposta  do  lnstituto  para  a  Lei  de  Diretrizes  Orgamentarias,

Orgrmento   Programa  e   Plano  Plurianual,   analisando  o  comportamento  da  receita  e

dclespesa   de   exercicios   anteriores,   fomecendo   os   elementos   necessarios   para    a

cLefinigao do  Plano de Aeao do  lnstituto;

-Ter conhecimento da legislagao pertinente a materia financeira e orgamentaria;

-    Executar    fare fas    relativas    ao    orcamento    financeiro,    planejando,    analisando    e

conciliando   programas   e   outros   assuntos   atinentes   aos   mesmos,   para   promover  a

eficiente utilizaeao de recursos e conteneao de custos;

-Outras atribuig6es correlatas que lhe forem determinadas pelos superiores.

CONDIC6ES DE TRABALHO

- Horario:  periedo  normal de trabalho de 40  horas semanais

REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO

-lnstrugao:  Ensino Superior Completo em  Economia"

Te,efonep!::;:;;5T_rge[SLP]°.dFear:S'(1723)-3:96:_n]doagr2-_C;an:[:e-t:a;:::;:es,Pspgovbr~
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DENOMINIACAO DO CARGO: ANALISTA DE  PESSOAL

DESCRICAO  DAS ATRIBUIC6ES:

- Efetuar a revlsao de listagene elaboradas pete setor de processamento de dados;

-    Manter    o    cadastro    geral    de    funcionarios    da    Administragao    Pdblica    Municipal

controlando  os  documentos  e  dados  tais  como:  complementos  de  salario,  ferias,  130

salario,   FGTS,   VR,   VT,   licence   pfemio,   afastamentos,   movimenfag6es   referentes   a

cconvenios  medicos  e  odontol6gicos  e  outros  a  serem  utilizados  na  elaboragao  da  folha

de pagannento;

-  Atender  a   retina  de  admissao  de  funcionarios,   preparando  toda   a   dooumentagao

necessaria verificando os documentos do interessado;

- Efetuar admiss6es e demiss6es de funcionarios para efeito de folha de pagamento;

- Revisar as informag6es incluidas na folha de pagamento;

-  Efetuar  a  execugao  do  plano  de  ferias,  salario  familia,  seguro  de  vida  calculando  e

encaminhando as informag6es para o processamento de dados pelo setor responsavel;

-  Conferir  a  relagao  de  funcionarios  demitidos  e  admitidos  para  enviar ao  Ministerio  do

Trabalho;

-   Calcular   e   conferir   rescis6es   contratuais,   representando   a   Administragao   Ptlblica

Municipal;

-   Calcular  e   conferir   iniposto  sindical,   tributos   e  encargos   sociais  tais   como:   lNSS,

FGTS,  lRRF, e outros, elaborando as respectivas guias de recolhimento;

-  Preparar  processos  referentes  ao  auxilio  doenga,  auxflio  matalidade  e  acidentes  de

trabalho,  hem corno seu controle e acompanhamento;
-  Esclarecer funcionarios  quanta  as  dtwidas  referentes  a  folha  de  pagamento,  ferias  e

Outros;

-Conferir caloulos de faltas, atrasos,  horas extras, efetuando o controle;

- Efetuar certid6es de tempo de serviap e outros;

-  Enviar  informag6es  referentes  ao  Tribunal  de  Contas,  AUDESP,  SISCAA,  e-Social  e

Outros;

- Efetuar tare fas correlatas e afins.

cONDle6Es DE TRABALHO
- Hofario:  periodo normal de trabalho de 40  horas semanais

REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO
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-Instrugao:  Ensino Medio Completo

Habilitagao Profissional:  Experiencia anterior de 02 anos na fun¢ao."

Praca dos Tres  Poderes,  73 -29 andar -Centro -Jacarei -SP
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MENSAGEM

Este  Projeto  de  Lei  visa  alterar  dispositivos  da  Lei  n.0  3.686,  de  25  de

agosto  de  1995,  que  "disp6e  sobre  o  Plano  de  Classificaeao  de  Cargos,  Quadro  de

Pessoal do  lnstituto de  Previdencia  do  Municipio de Jacarei e da outras providencias",  e

da  Lei  n.0 6.152,  de 21  de  setembro de 2017,  que "estabelece  a estrutura  administrativa

do  lnstituto de  Previdencia do  Municipio de Jacarei -lpMJ,  os cargos de provimento em

comissao,  as fung6es gratificadas,  e da outras providencias."

As alterag6es  propostas se  mostram  adequadas  para  que seja  alcangada

maior  eficiencia   no   atendimento   das   demandas   de   responsabilidade   do   lnstituto   de

Previdencia   do   Municipio   de   Jacarei   e   para   adequag6es   pontuais   no   quadro   de

servidores efetivos do lnstituto de Previdencia.

Alem  disso,  a  Proposta  Legislativa  altera  a  denominagao  do  Analista  de

Pessoal  Junior  para  Analista  de  Pessoal  no  lnstituto  de  Previdencia  do  Municipio  de

Jacarei,  alterando a  referencia salarial 5 para 8.

Ainda,   considerando   as   atribuig6es   especificas   da   area   previdenciaria,

altera a  refetencia do Analista de  Beneficio do  Quadro de  Servidores do  lpMJ  de 7  para

10.

Justificam-se   as   alterag6es   das   referencias   em   razao   das   atividades

demandarem conhecimento especifico para sua realizagao.

0 Projeto de Lei aumenta a lotagao dos cargos de Comprador e Advogado

no Quadro de Servidores do  lpMJ,  considerando o aumento exponencial das demandas

da Autarquia.

Prop6e ainda, a criagao do cargo de Economista no Quadro de Servidores

do  lpMJ considerando a  necessidade de profissional qualificado para atuar nas areas de

investimentos e de oreamento.

0  Projeto de  Lei visa tambem a criaeao do cargo de Analista de Recursos

Humanos    no    lpMJ    considerando   o   aumento   da   demanda   e   a   necessidade   de

profissionais com formaeao e preparo para o atendimento das demandas.

A  criagao  do  cargo  de  Analista   Previdenciario  justifica-se  em  razao  do

crescente  aumento  das  atividades  de   concessao  de   beneficios  e  em  outras  areas

relacionadas   a   previdencia,   alem   da   necessidade   de   existencia,   nos   quadros   do

Pra¢a dos Tr6s  Poderes,  73 -2Q andar -Centro -Jacaref -SP
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lnstituto,  de  servidores  dedicados  as  rotinas  da  compensa?ao  previdenciaria,  de  que

trata a  Lei  Federal n° 9.796,  de 5 de maio de  1999.

A   Proposta   tambem   pretende   a   extineao   dos   cargos   de   Analista   de

Pessoal  e  de  Analista  de  Beneficios,  pois  os  novos  cargos  de  Analista  de  Recursos

Humanos  e  de Analista  Previdenciario,  respectivamente,  substituirao  os  cargos  de  nivel

media por cargos de nivel superior para  urn atendimento mais adequado das demandas

dos setores.

Ademais,  os  sistemas  de  contratag6es,  gestao,  controle e  avaliagao,  sob

permanente    controle    externo,    exigem    que    os    quadros    administrativos    estejam

preparados, com t6cnicas, metodologias e sistemas elaborados pelos 6rgaos.

0  Projeto de  Lei tambem  prop6e  a extingao do cargo de Tesoureiro,  pois

suas   fung6es   passariam   a   ser  absorvidas   pelo   Supervisor  da   Unidade   de   Gestao

Financeira do  lnstituto.

Com  relaeao  ao  cargo  de  Medico  Perito,  a  extin?ao justifica-se  em  razao

da concessao e manutengao dos beneficios de auxilio doenga ja serem executados pela

Administraeao  Direta  ap6s  a  promulgagao  da  Emenda  Constitucional  n°  103/2019,  que

limitou  o  rol  de  beneficios  previdenciarios  dos  Regimes  Pr6prjos  de  Previdencja  Social

em aposentadorias e pensao por morte.

Ressalte-se  que,  as  alterag6es  pretendidas  para  a  Lei  n.° 6.152,  de  21  de

setembro  de  2017,   que  estabelece   a   estrutura   administrativa  do   IPMJ   se  mostram

necessarias  para  o atendimento do  aumento das atividades desenvolvidas  pelo  lnstituto

em diversas areas,  ocasionado  pelas  exigencias  dos 6rgaos de  controle externo e  pela

legitima   exigencia   da   sociedade   pela   eficiencia   e   transpatencia   das   informae6es

relativas ao RPPS.

Neste    contexto,    a    criaeao    das    Unidades    de    Gestao    Financeira    e

Administrativa,  em  complemento  a  ja  existente  Unidade  de  Gestao  de  lnvestimentos,

permitira  maior especializaeao na execugao dos servigos,  o que nao se mostra possivel

apenas com os Departamentos.

Tais     Unidades     Especializadas,     como     consta     do     projeto,     serao

supervisionadas  por  servidores  efetivos,  do  pr6prio  lpMJ  ou  cedidos  por outros  6rgaos

municipais,   garantindo-se   a   continujdade   das   atividades   desenvolvidas   por   esses

setores.

Praca  dos Tr€s  Poderes,  73  -29 andar -Centro -Jacarei -SP
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Assim, demonstra-se a  necessidade de adequagao do nt]mero de fung6es

gratificadas  disponiveis  no  lnstituto,  para  as  atividades  de  coordenagao,  supervisao  e

para   a   condueao   de   grupos   de   trabalho,   que   poderao   ser   criados   conforme   a

necessidade.

Destaca-se  que  o  presente  Projeto  de  Lei  esta  em  consonancia  com  a

Agenda 2030,  atingindo os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel:

Por  fim,  ressalta-se  que  este  Projeto  de  Lei  possui  s6lido  escopo  legal,

conforme disp6em o inciso  I do art.  30 da Constituigao  Federal, art. 60 e incisos  I  e Vl do

art.  61  da  Lei n° 2.761  de 31  de margo de  1990,  Lei Organica do Municipio de Jacarei.

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

plenamente  os  seus  objetivos,   o   Projeto  de   Lei  6  encaminhado  para   apreciagao  e

aprovagao dessa Casa  Legislativa.

Gabinete do Prefeito, 21  de junho de 2022.

lzAIAS JOSE  DE  BANTANA
Prefeito do Municipio de Jacarei

Pra¢a dos Tres Poderes,  73 -29 andar -Centro -Jacarer I SP
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lnformamos  para fins de cumprimento do disposto no inciso  11,  do art.

16  da  Lei  Complementar  n°  101,  de  04  de  maio  de  2000,  Lei  de  Responsabilidade

Fiscal,  que a estimativa de  lmpacto  Ongamentario - Financeiro  referente a  alteragao

dos   cargos   dos   servidores   da  Administragao   Publica   lndireta   estafa   prevista   no

orgamento do Municipio de Jacarei e sera suplementada se necessario.

0  pleito  em  questao  refere-se  ao estudo  de  impacto econ6mjco que

altera  as  referencias dos  cargos  de Analista de  Pessoal  Junior,  Analista  de  Pessoal

Pleno e Analista de Pessoal  Senior, conforme demonstrado nas planilhas anexas.

As  despesas  decorrentes  com  a  execugao da  presente  Lei  correrao

por conta das dotag6es consignadas no orgamento de 2022 e seguintes.

Nada mais a declarar, firmo o presente.

Jacarei,  21  de margo de 2022.

Rua Antonio Afonso,  513  Ccntro -Jacal.ei-SP
Telefonc; (12) 3954-3060  |E-mall   contato©pmj  sp gov.br


