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A Sua Excelencia, a Senhora
LUCIMAR PONCIANO
DD. Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Excelentissima Senhora Presidente,

Encaminho  anexo,  Projeto  de  Lei  n° 05/2018,  para  apreciagao  dos

Senhores Vereadores.

Projeto  de  Lei  n°  05/2018  -"Altera  a  Estrutura  Administrativa  da

Administraeao Publica Direta e lndireta, cria, transforma, incorpora e extingue cargo

de provimento efetivo, e da outras providencias".

Sendo   o   que   nos   compete   para   o   momento,   aproveitamos   a

oportunidade para renovar votos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

----/i:^.`-_-r-
•,-- _ ...,. _       -

IZAIAS JOSE DE SANTANA
Prefeito do Municipio de Jacarei
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PROJETO DE LEI N° 05, DE 01  DE MARC0 DE 2018.

Altera  a  Estrutura  Administrativa  da  Administrag5o

Ptlblica  Direta e  lndireta,  cria,  transforma,  incorpora

e extingue cargo de provimento efetivo,  e d5 outras

providencias.

0   Prefeito  do  Municipio  de  Jacarei,   usando  das

atribuie6es  que  lhe  sao  conferidas  por  lei,  faz  saber  que  a  Camara  Municipal

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art.   1°  Fica  criado  a  cargo  de  Auxiliar  em  Sat]de

Bucal,  de  provimento efetivo  no  Quadro de  Servidores da  Prefeitura  Municipal  de

Jacarei, disposto na Lei n° 2.915 de 13 de mango de 1991, nos seguintes termos:

Cargo Referencia Vencimento CargaHoraria Quantidadedecargos

Auxiliar em Satlde Bucal 4 R$  1.312,69 40h 78

§1°    As    atribuig6es,     condig6es    de    trabalho    e

requisitos para preenchimento do cargo constam do incluso ANEXO I.

§2° Aos  servidores  admitidos  no  Cargo  de  Auxiliar

de  Consult6rio  Dental  terao  direito  a  optar  por  assumir  o  Cargo  de  Auxiliar  em

Satlde  Bucal,  desde que  preencham  os requisitos exigidos  no prazo de 02  (dois)

anos.

-,-----
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§3°  Fica  extinto   na  vacancia  o  cargo  publico, d6'
y'.{-:I

provimento  efetivo,  de Auxiliar de  Consult6rio  Dental  disposto  na  Lei  n°  2.915ide
I,       .A-`x.

13 de mango de 1991.

Art. 2° Fica criado o cargo de Agente de Combate as

Endemias, de provimento efetivo no Quadro de Servidores da  Prefeitura  Municipal

de  Jacarei,  disposto  na  Lei  n°  2.915  de  13  de  mango  de  1991,  nos  seguintes

termos:

Cargo Referencia Vencimento CargaHofaria Quantidadedecargos

Agente de Combate asEndemias 7 R$ 1.868,93 40h 113

§1°    As    atribuig6es,    condie6es    de    trabalho    e

requisitos para preenchimento do cargo constam do incluso ANEXO 11.

§2°   Ficam   incorporados  ao   Cargo  de  Agente  de

Combate  as  Endemias  o  cargo  de Agente  de  Controle  de  Zoonoses,  Vetores  e

Endemias, disposto na Lei n° 2.915 de 13 de mareo de 1991.

§3°  Aos  servidores  admitidos  no  cargo  Auxiljar  de

Controle  de  Zoonoses,  Vetores  e  Endemias  terao  direito  a  optar  por  assumir  o

Cargo de Agente de Combate as  Endemias,  desde que  preencham  os  requisitos

exigidos no prazo de 02 (dois) anos.

or°  Fica  extinto  na  vacancia  o  cargo  ptlblico,   de

provimento  efetivo,  de    Auxiliar  de  Controle  de  Zoonoses,  Vetores  e  Endemias
criado pela Lei n° 4.505, de 08 de outubro de 2001.

Praga dos Tres Poderes, 73 -2° andar- Centro - Jacarei-SP
Telefone: (12) 3955-9111  -Fax: (12) 3961-1092 -gabinete©acarei.sp.gov.br
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Art.    3°    Fica    alterado    o    cargo    de    Coveiro,   `de'  Y<  `"-:+i;:``'

provimento  efetivo,  no  Quadro  de  Servidores  da  Prefeitura  Municipal  de  Jacarei,

disposto na Lei n° 2.915 de 13 de mango de 1991, nos seguintes termos:

Cargo Referencia Vencimento CargaHofaria Quantidadedecargos

Coveiro 4 R$  1.312,69 40h 10

Art.   4°   Esta   Lei  entra   em   vigor  na  data   de   sua

publicagao, revogando-se as disposie6es em contfario.

Gabinete do Prefeito,1° de margo de 2018.

Jo:ED
`__::+.-_i-_

lzAIAS J
€=--=  -

E SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Prapa dos Tres Poderes, 73 -2° andar- Centro - Jacarei-SP
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ANEXO I

AuXILIAR EM SAODE BUCAL

ATRIBUICOES:

Organizar e executar atividades de higiene bucal;

Processar filme radiogfafico;

Preparar o paciente para o atendimento;

Auxiliar  e  instrumentar  os  profissionais  nas  interveng6es  clinicas,   inclusive  em

ambientes hospitalares;

Manipular materiais de uso odontol6gico;

Selecionar moldeiras;

Preparar modelos em gesso;

Registrar dados e  participar da  analise das  informag6es  relacionadas  ao controle

administrativo em sadde bucal;

Executar    limpeza,     assepsia,    desinfegao    e    esterilizaeao    do     instrumental,

equipamentos odontol6gicos e do ambiente de trabalho;

Realizar o acolhimento do paciente mos servigos de satlde bucal;

Aplicar  medidas  de  biosseguranga  no  armazenamento,  transporte,  manuseio  e

descarte de produtos e residuos odontol6gicos;

Desenvolver  ae6es  de  promogao  da  saude  e  preveneao  de  riscos  ambientais  e

sanitarios;

Realizar em equipe levantamento de necessidades em sat]de bucal; e

Adotar medidas de biosseguranea visando ao controle de infecgao.

CONDICOES DE TRABALHO

Horario: periodo normal de trabalho de 40 horas semanais.

REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO

Instrueao:  Curso Tecnico de Auxiliar em  Satlde  Bucal com  o registro do  Conselho

Federal de Odontologia e inscrigao no Conselho Regional de Odontologia em cuja

jurisdigao exenga suas atividades.

Prapa dos Tres Pnderes, 73 -2° andar- Centre - Jacaref -SP
Telefone: (12) 3955-9111  -Fax: (12) 3961 -1092 -gabinete@jacarei.si).gov.br
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ANEXO  11

AGENTE DE C0lvIBATE AS ENDEMIAS

i

ATRIBul?OES:

Conhecer  a  legislagao  vigente  relacionada  ao  controle  de  zoonoses  e  vetores  e

combate as endemias;

Efetuar  as  inspee6es  que  lhe  forem  determinadas,  informando  os  resultados  e

propondo medidas;

Autuar  quando  necessario  e  prestar  informag6es  nos  casos  de  interposigao  de

recursos  contra  aplicaeao  de  penalidades,  ou  de  novos  casos  de  requerimento

solicitando os beneficios da lei;

Efetuar fiscalizagao e avaliaeao sobre controle de zoonoses, vetores e combate as

endemias dentro da area do Municipio;

lnvestigar  focos   notificados   de   zoonoses,   vetores   e   endemias   e   realizar   as

medidas de controle;

Colher  amostra  de  material  e  animais  para  analise  laboratorial  do  controle  de

zoonoses;

Executar  atividades  educativas   na   area   de   controle  de  zoonoses,   vetores   e

endemias;

Elaborar e entregar diariamente o boletim dos servigos executados;

Executar atividades de vigilancia, prevengao e controle de doengas e promogao da

satlde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS;

Executar outras atividades relativas ao controle de zoonoses, vetores   e combate

as endemias determinadas pelos seus superiores.

CONDICOES DE TRABALHO

Horario: periodo normal de trabalho de 40 horas semanais.

REQUISITO PARA PREENCHIMENTO

Ensino Medio Completo

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

Tenho  a  honra  de  submeter  a  analise  dessa  Egfegia

Casa   Legislativa,   o   incluso   Projeto   de   Lei   que   cria,   transforma,   incorpora   e

extingue cargo de provimento efetivo na estrutura da Administragao Ptlblica.

A  Administracao  Pdblica  visa  atender  o  Principio  da

Eficiencia  com  a  crfagao  de  novos  cargos  e  a  incorporaeao  de  determinados

cargos de provimento efetivo, de acordo com o art. 37 da Constituigao Federal de

1988, que segue:
"Art.  37.  A  administragao  ptiblica  direta  e  indireta  de

qualquer  dos   Poderes   da   Uniao,   dos   Estados,   do
Distrito   Federal   e   dos    Municipios   obedecera   aos

principios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,

publicidade        e        eficiencia        e,        tamb6m,        ao

seguinte:  (Redagao  dada  pe_la  Emenda  Constitucional

no  19, de 199RI'

0   renomado   HELY   LOPES   MEIRELLES,   definiu   o

Principjo da  Eficiencia,  como "o que se  imp6e a todo o agente pdblico de  realizar

suas  atribuie6es  com  presteza,   perfeigao  e  rendimento  profissional.   E  o  mais

moderno   principio   da   fungao   administrativa,   que  ja   nao   se   contenta   em   ser

desempenhada   apenas   com   legalidade,   exigindo   resultados   positivos   para   o

servigo  publico e satisfat6rio atendimento das  necessidades da  comunidade e de

seus membros", e acrescenta que "o clever da eficiencia corresponde ao clever da

boa administragao"...  (MEIRELLES, 2002).

Desta  forma,  foi  criado  o  cargo  de  provimento  efetivo

de  Auxiliar  em   Satlde   Bucal,   extinguindo   na  vacancia  o  cargo  de  Auxiliar  de

Consult6rio Dental, para adequar-se a Lei Federal n° 11.889 de 24 de dezembro de

2008    que    regulamenta    o    exercicio    da    profissao,    sendo    exigido    para    o

preenchimento do cargo o registro no Conselho Federal de Odontologia e inscrieao

Praea dos Tres Poderes, 73 -2° andar-Centro - Jacarei-SP
Telefone: (12) 3955-9111  -Fax: (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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no  Conselho  Regional  de  Odontologia.  Os  ocupantes  do  cargo  de  Auxiliar  de

Consult6rio  Dental  terao  2  anos  para  se  adequar  aos  requisitos  do  cargo  de

Auxiliar em Satide Bucal.

Outrossim,  o presente  Projeto de Lei prop6e a  criagao

do cargo de Agente de Combate as Endemias, a fim de se adequar a  Lei Federal

n°  11.350,  de  05  de  outubro  de  2006,  com  ainda  a  incorporagao  do  cargo  de

Agente de Controle de Zoonoses, Vetores e Endemias.

0 cargo de Auxiliar de Controle de Zoonoses,  Vetores

e Endemias podera ser incorporado ao cargo de Agente de Combate as Endemias,

desde que cumpridos os requisitos no prazo de 2 anos.

Nesse   sentido,   importante   ressaltar   que,   conforme

legislagao federal,  a  Uniao fornece ao  Municipio assistencia financeira de 95% do

piso  salarial  do  referido  cargo  de  Agente  de  Combate  as  Endemias.  Ademais,

segundo  Portaria  do  Ministerio  da  Saude  n°  535  de  30  de  mareo  de  2016,  o

Municipio de Jacarei e passivel de contrataeao de ate 113 agentes, os quais serao

chamados conforme implementaeao das ag6es tematicas pertinentes da Secretaria

de Satlde do Municipio.

Assim,     o    aumento    da    quantidade    de    agentes

possibilitafa,  com  baixo custo  para o  Municipio,  a expansao dos servigos  por eles

prestados.

Por fim, o Projeto de Lei altera a referencia do cargo de

provimento  efetivo  de  Coveiro  de  3  para  4,  visando  a  valorizagao  do  servidor

ptlblico municipal, e consequentemente, a eficiencia e qualidade no servigo pt]blico

dado ao aumento no vencimento.

Ressalta-se   que   este   Projeto   de   Lei   possui   s6lido

escopo  legal,  conforme  disp6em  o  inciso  I  do  art.  30  da  Constitui9ao  Federal,

-.f``-\--
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incisos  I  a  Ill  do art.  40,  art.  60 e  incisos  I,  Vl  e  IX do art.  61  da  Lei  n° 2.761  d

de mango de 1990, Lei Organica do Municipio de Jacarei.

`.)

E

Por   fim,    destaca-se    que    o    anexo    Demonstrativo

oreamentario atesta  que as despesas correrao  por dotagao pr6pria do orgamento

vigente, suplementadas se necessario.

Justificado  nestes  termos,  a  fim  de  que  a  proposta

possa  alcanear  plenamente  os  seus  objetivos,  encaminhamos  o  Projeto  de  Lei

para apreciagao e aprovagao dessa Casa Legislativa.

Gabinete do Prefeito,1° de mango de 2018.

1,_--`\ :=>2
lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei
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