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Ofi'cio n° 504/2018-GP

Vereadores.

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Excelentissima Senhora Presidente,
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Jacarei, 29 de Outubro de 2018.
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Encaminho  anexo,  Projeto  de  Lei  n°  31/2018,  para  apreciaeao  dos  Senhores

Projeto  de  Lei  n°  31/2018 -Altera  a  lotagao dos  servidores  da  Prefeitura  do

Municipio de Jacarei.

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

renovar votos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

E=

-EI-
JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

A Excelentissima Senhora
LUCIMAR PONCIANO
D.D.  Presidente da Camara Municipal de Jacarel / SP

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



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

PROJETO DE LEI  N° 31, 29 DE OuTUBRO DE 2018.

Altera a  lotagao dos  cargos dos servidores da  Prefeitura do

Municipio de Jacarei.

0  Prefeito  do  Municipio  de  Jacarei,  usando das  atribuig6es  que  lhe

sao conferidas por lei, faz saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e

promulga a seguinte lei:

Art.  10   Fica  alterada  a  lotagao  dos  seguintes  cargos de  provimento

efetivo,   no  Quadro  de   Servidores  da   Prefeitura  do   Municfpio  de  Jacarei,   nos

seguintes termos:

Cargo Referencia Vencimento CargaHoraria Quantidadedecargos

Dentista 40 horassemanais
15 R$ 7.156,96 40h 31

Dentista 20 horassemanais
12 R$ 3.652,78 40h 45

Art.  2°  As  despesas  decorrentes  com  a  execugao  da  presente  Lei

correrao     por    conta     das    dotag6es     consignadas     no    oreamento    vigente,

suplementadas, se necessario.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao,  revogadas

as disposig6es em contrario.

Gabinete do Prefeito, 29 de outubro de 2018.

lzAIAS JOSE DE SANTANA

PREFEITO DO MUNIcipIO DE JACAREi

Prapa dos Tres Poderes, 73  -2° andar- Centro - Jacaref-SP
Telefone:  (12) 3955-9111  -Fax:  ( 12) 3961 -1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

MENSAGEM

Tenho   a    honra   de    submeter   a   analise   dessa    Egr6gia    Casa

Legislativa, o incluso Projeto de Lei que altera a lotagao dos cargos dos servidores

da Prefeitura do Municipio de Jacarei.

Considerando o crescimento econ6mico e populacional do Municipio

de   Jacarei   e   o   crescimento   consideravel   do   ntlmero   de   municipes   que  vein

utilizando a  rede  pi]blica de sadde faz-se  necessaria  a estruturagao da  rede para

melhor atendimento dos usuarios.

Nesse  sentido,  o  Projeto  de  Lei  tern  por  objetivo  o  aumento  e  a

extineao de lotagao no quadro efetivo de servidores da Secretaria de Satlde

Para  que   nao  seja   prejudicado   o  atendimento   nas   Unidades  de

Saude ja existentes e importante a ampliagao da lotagao de cargos efetivos, sendo

necessarios mais 15 Dentistas com carga de 40 horas/semanais.

Cargo Referencia Vencimento Carga Lotagao Quantida Lotagao
Horaria atual dedeCargosnovos ampliadaPara

Dentista 40horassemanais
15 R$ 7.156,96 40h 16 15 31

Em  teor,   o   projeto  de   lei  determina   atender  as  prerrogativas  da

Portaria n° 2.436, de 21  de setembro de 2017 do Ministerio da Saude, que   aprova

a  Politica  Nacional de Ateneao  Basica,  estabelecendo a  revisao de diretrizes para

a organizagao da Atengao Basica, no ambito do Sistema Unico de Saude (SUS).
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Praca dos Tres Poderes, 73 ~2° andar- Centro - Jacarei-SP
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito
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A  referida  portaria  que  determina  que  as  Unidades  Basicas  tenha.

seu  funcionamento  a  carga  horaria  minima  de  40  horas/semanais,  no  minimo  5

(cinco) dias da semana e  nos  12  meses do ano,  possibilitando acesso facilitado a

pOpula9ao.

Desta forma a equipe de satlde bucal composta de urn dentista e urn

auxiliar  de  saude  bucal,  ambos  com  40  horas  semanais,  habilita  o  Municipio  a

receber  urn  incentivo  financeiro  do  Minist6rio  da  Saude  no  valor  mensal  de  R$

2.230,00 (dois mil e duzentos e trinta reais).

Ademais,      devido     as     aposentadorias     de     6     dentistas     20

horas/semanais,    sem    reposigao    de    quadro,    gerou-se    a    necessidade    de

preenchimento destas vagas,  vislumbrando o  bern  estar e a  saude dos  cidadaos.

Visto  que,  a  administracao  legislara  se  norteando  primordialmente  pelo  interesse

publico,  respeitando aos preceitos basilares de nosso texto Constitucional.

0   projeto   de   lei  tambem   se  justifica   em   razao  da   ausencia  de

concursos publicos em aberto para dentistas de 20 horas/semanais, observando o

tlltimo  concurso  datado  em  2015  para  dentistas  de  40  horas/semanais,  havendo

uma supressao de profissionais para atendimento aos municipes.

Atualmente,  ha  lotagao completa para 40 horas semanais e a  perda

financeira  dos   repasses  do  governo  federal   ocasiona   a   nao  composigao  das

equipes  de  SaLlde   Bucal,   considerando  tambem,   as  atribuig6es  decorrentes  a

carga   suplementar  aos   dentistas   de   20   horas/semanais   para   composigao  de

equipes.

Por esta  razao a Administragao PL]blica visa com este Projeto de  Lei

a  extineao  de  30  cargos  de  dentista  20  horas/semanais  e  a  criagao  de  mais  15

cargos  de  dentista  40  horas/semanais,  sem  criar  impacto  orgamentario  para  o

Poder Executivo,  visto que a criagao de cargos sera compensada com a extingao

do dobro de cargos criados.

Prapa dos Tres Poderes, 73 -20 andar- Centro - Jacarei-SP
Telefone:  (12) 3955-9111  -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete©acarei.s|).gov.br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Cargo Referencia Vencimento Carga Lotaeao Lotagao
Horaria atual Prevista

Dentista 40 horassemanais
15 R$ 7.156,96 40h 16 31

Dentista 20 horassemanais
12 R$ 3.652,78 40h 75 45

Em   face   de   tal   situagao,   o   presente   Projeto   de   Lei   objetiva

regulamentar os cargos de profissional  na area de  Dentistas,  propondo urn melhor

atendimento   e   valorizagao   na   area   contemplada   do   programa,   para,   assim,

proporcionar  que  os  municipes  tenham   uma  adequagao  de  equipes  de  Satlde

Bucal.

Ressalta-se  por  fim  que  este  Projeto  de  Lei  possui  s6lido  escopo

legal,  conforme disp6em o inciso  I  do art.  30 da  Constituigao  Federal,  incisos  I  a  Ill

do  art.  40,  art.  60  e  incisos  I  e  lx  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,  encaminhamos o  Projeto de  Lei  para  apreciagao e

aprovagao dessa Casa Legislativa.

Gabinete do Prefeito, 29 de outubro de 2018.
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S JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

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



Municipio de Jacarei
Secretaria de Saude

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DECLARACAO
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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   do   lmpacto   Ongamentario   -   Financeiro

referente a exclusao de 30 vagas do cargo de Dentjsta 20 hs/semanais e a aumento de

15 vagas para os cargos de Dentista 40 horas/semanais,  para  composigao do quadro de

servidores  para as equipes de Sadde Bucal, esta  prevista no orgamento.

0  pleito  em  questao  refere-se  ao  estudo  de  impacto

econ6mico, decorrente da admissao de servidores efetjvos para composicao das equipes

Sadde Bucal nas diversas Unidades de Sadde.

As despesas decorrentes com  a execugao da  presente

Lei correrao por conta das dotag6es consignadas no ongamento vigente.

Nada mais a declarar firmo o presente.

Jacarei, 26 de outubro de 2018.

_.\:-.-:i-ill-,
Dra.  ROSANA GRAVENA

Secretaria de Sadde

Averiida Major Acacio FerTeira n.a 854 -Jardim Parafoa -Jacarei (SP) -CEP:  12327-530 -Fone: 3955-9600/ Fax: 3951-0224
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