PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA-SP
Rua Major João Soares, n°1.236-Cx. P.03-Tel. (016)3142-8100
CEP: 14440-000-São José da Bela Vista-SP
CNPJ.N°59.851.600/0001-06
LEI MUNICIPAL DE N01.568 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015
"DISPOE SOBRE A REDEN0MINAçA0 E ATRIBuIcãEs DE CARGOS DE PROVIMENTO
EM COMISSAO, ABERTURA DE VAGAS DE CARGOS EM PROVIMENTO PERMANENTE,
CRIAcAO DE CARGO E ATRIBUIc0ES EM PROVIMENTO PERMANENTE E ALTERAcAO
NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAS FuNcoEs GRATIFICADAS E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS CORRELATAS".
CELIA MARIA FERRACIOLI DOS SANTOS, Prefeita Municipal de São José da Bela
Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuiçöes que legalmente são
conferidas, faz saber que a Câmara Municipal, APROVOU e ELA PROMULGA e
SANCIONA a seguinte LEI:

DISPOSICOES PRELIMINARES

ART. 10. Fica revogado no seu inteiro tear a Anexo V da Lei no 1.215, de 29 de
janeiro de 2009, passando a vigorar conforme estabelecido neste ato.
ART. 20. Ficam redenominados os cargos constantes da relação abaixo, passando a
vigorar conforme nova nomenclatura.
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ART. 30. Fica instituIda nova estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de
São José da Bela Vista para cargos em comissão, conforme detaihamento que
segue.
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Parágrafo Unico: Ficam mantidos e inalterados as referências de vencimentos,
corn excecão dos cargos abaixo especificados, que passarn a integrar a referenda
11, prevista no Anexo I, da Lei no L215, de 29 dejaneiro de 2009, a saber:
I - Diretor de Planejarnento e Gestäo PCiblica; e
II - Diretor de Atividades de Tecnologia da Informacào.

DAS ATRIBUIcÔEs DOS CARGOS REDENOMINADOS
ART. 40. Ficam revogados em seu inteiro teor as atribuiçöes definidas em leis
anteriores, passando a vigorar as novas atribuicôes, conforme especificado nesta
Le i.
Parágrafo iJnico: Serào mantidas na Integra as funçöes e atribuiçöes
denominadas par Leis dos cargos inalterados, conforme informaçäo constante no
quadro descritivo no artigo 30 desta lei.
ART. 50. Das atribuiçöes especificas:
I - Assessor de Atividades de Acompanhamento de Servicos Rurais:
a) Exercer as atribuicôes básicas do cargo referentes ao Servico Rural;
b) Elaborar métodos e técnicas de cultivo de acordo com tipos de solo e clima
sob a supervisão de urn profissional da respectiva area;
c) Assessorar o superior nos estudos e experiêndias para rnelhorar a germinacào
de sementes, o crescimento das plantas e a adaptabilidade dos cultivares, a
rendirnento das colheitas e outras caracterIsticas dos cultivos agrIcolas,
promovendo desenvolvimento da agricultura coma estratégia de crescimento
econômico;

d)
e)
f)

g)
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Assessorar o superior nas técnicas de tratamento do solo e de exploracào
agrIcola mais adequada a cada tipo de solo e clima;
Assessorar na elaboracäo dos métodos de combate a ervas daninhas,
enfermidades da lavoura, pragas e insetos;
Assessorar o superior no processo de orientaço aos agricultores sobre
sisternas e técnicas de exploraçäo agrIcola, épocas e sistema de plantio,
custos dos cultivos, variedades a empregar e outros dados pertinentes;
Exercer outras atividades, compatIveis corn sua funcâo, previstas em lei,
regulamento ou por deterrninaco de superiores hierrquicos.

II - Assessor de Atividades de Comunicaçao Social:
a) Formular, integrar e coordenar a po!Itica de comunicaçäo da Prefeitura
Municipal de Säo José da Bela Vista;
b) Coordenar, acornpanhar e supervisionar as atividades relacionadas a
Assessoria de Cornunicacäo;
c) Coordenar as relaçöes corn as dernais setores e velculos de comunicaco e
assessorã-lo quanta ao processo de funcionarnento dos velculos de
corn u n i ca çä a;
d) Manter atualizado o site institucional no que tange as acôes corn informacóes
gerais de interesse da cornunidade;
e) Prornover a divulgaçäo dos assuntos de interesse adrninistrativo;
f) Prograrnar e prornover a organizaça de solenidades ptiblicas relacionadas
diretamente a Prefeitura Municipal;
g) Manter constante cantata corn órgas de irnprensa, a firn de divulgar as acöes
in sti t ucla n a is;
h) Providenciar e supervisionar a elaboraçào de material inforrnativo de
interesse, a ser divulgada pela imprensa, em observância aos princIpias da
publicidade e da transparéncia;
i) Manter arquivo de documentos, rnatérias, reportagens, fotografias e informes
publicados na irnprensa local e nacional e em outras meios de carnunicacãa
social; rnanter o Diretor-Geral inforrnado sabre publicaçöes de seus
interesses;
j) Executar outras tarefas correlatas determinadas pela hierarquia superior.
III - Assessor de Atividades de Compras e Materiais:
a) Dirigir todos as atos inerentes as compras de equipamentos e serviços do
MunicIpio;
b) Dirigir os servicos de levantarnento de precos a firn de orientar as cornpras
mais vantajosas para a rnunicipalidade;
c) Supervisionar a processo de escalha e organizaçãa da cornpra dos materials
necessários a Adrninistracào Municipal;
d) Supervisionar a execucäo dos arçamentas de precos para fins de parâmetros
nas licitaçâes;
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e) Assessorar, de forma regular, os servidores responsâveis pelo registro de
todos os atos que integram a rotina de compras de materiais e contrataço
de servicos;
f) Cooperar, quando necessãrio, corn a equipe de licitacôes, promovendo a
integraçäo das atividades, primando pelo princIpio da economicidade,
observado o interesse pibIico e a conveniência administrativa;
g) Executar outras tarefas correlatas;

IV

-

Assessor de Atividades EsDortivas:

a) Compete regulamentar, acompanhar e orientar a polItica municipal de
esportes.
b) Apreciar os pareceres técnicos e informaçöes apresentadas;
c) Acompanhar a execucào dos projetos aprovados;
d) Assistir e apoiar todas as manifestaçâes esportivas, de lazer e turismo;
e) Propor e incentivar projetos esportivos e de lazer,
f) Executar outras tarefas correlatas.
V

-

Assessor de Planejamento de Obras e Servicos:

a) Compete coordenar o estudo de viabilidade de obras a serem impiantadas no
municIpio visando o atendimento de projetos aprovados em parceria com
empresas privadas, a implantaco das mesmas, no compiexo industrial ou em
outras areas do municIpio, atendendo o programa de geraço de empregos e
outros;
b) Participar da eIaboraço do Orçamento,
c) Participar da elaboraçäo do Piano Plurianual;
d) Executar outras atividades correlatas.

VI

-

Assessor de Atividade de Especialidade Médica:
r
w I

~
T-O)

a) Elaborar programas educativos e de atendimento médico-preventivo, voltado
para a comunidade em geral,
b) Pianejar e organizar qualificaçào, capacitaco e treinamento dos técnicos e
demais servidores lotados no órgào em que atua e demais campos da
administracäo municipal;
c) Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuiçôes do cargo, levando ao
conhecimento do superior hierãrquico informaçöes ou notIcias de interesse do
servico ptblico ou particular que possa interferir no regular andamento do
servico piiblico;
d) Apresentaco de relatórios semestrais das atividades para anãlise;
e) Executar outras tarefas da mesma natureza ou nIvel de complexidade
associadas ao seu cargo.

(
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VII - Assessor de Atividade Odontológica:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Organizar e executar atividades de higiene bucal;
Processar fume radiogràfico;
Preparar o paciente para o atendimento;
Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervençöes clInicas;
Nianipular materials de uso odontológico;
Selecionar moideiras e preparar modelos em gesso;
Registrar dados e participar da anáiise das informaçôes relacionadas ao
controle administrativo em satjde bucal;
h) Executar limpeza, assepsia, desinfecco e esterilizaçâo do instrumental,
equipamentos odontológicos e do ambiente de trabaiho;
I) Realizar o acoihimento do paciente nos serviços de saide bucal;
j) Aplicar medidas de biosseguranca no armazenamento, transporte, manuselo
e descarte de produtos e resIduos odontológicos;
k) Desenvolver acöes de promoçào da saiide e prevençâo de riscos ambientais e
sanitãrios;
I) Adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infeccäo

VIII - Assessor de Atividade Nutricional:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Prestar auxIlio ao nutricionista;
Prestar assistência nutricional;
Participar da programaco do cardápio;
Assessorar todas as atividades pertinentes a funcäo;
Auxiliar nos afazeres diãrios da cozinha;
Assessorar o recebimento de mercadorias e armazenamento;
Assessorar na eIaboraco e manuseio de alimentos;
Assessorar no controle e elaboraçào de cardpio;

IX - Assessor de Atividades da Agricultura e Meio Ambiente:
a) Planejar, coordenar e acompanhar a execucäo do piano de açào do governo
municipal e os programas gerais e setoriais inerentes a Secretaria;
Garantir
a prestacào dos servicos municipais inerentes a Secretaria, de
b)
acordo corn as diretrizes de governo;
c) Propor poilticas sobre assuntos relativos a pasta;
Secretaria;
coordenar a execuco da poiltica de
d) Assessorar a
desenvolvimento agropecurio, industrial e comercial na esfera do MunicIpio;
e) Promover a realizacâo de atividades relacionadas corn o desenvolvimento
agropecuário, industrial e comercial do MunicIplo;
f) Coordenar as atividades relativas a orientacâo da produço primária e ao
abastecimento piblico;

IN
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g) Informar processos e expedientes que versem sobre assuntos de sua
cornpetência;
h) Promover reuniâes periódicas, participar da elaboraçäo dos projetos de leis
o rca men tà ri as;
I) Conduzir veIculos da Administracäo Municipal estritarnente para cumprir as
suas atribuicöes legais, nos impedirnentos dos servidores investidos em
cargos efetivos de motorista e desde que devidamente habilitado nas
categorias especificas;
j) Desenvolver outras atividades correlatas.

X - Diretor de Planeiamento e Gestão P(iblica:
a) Articular, coordenar e atualizar o sistema municipal de planejamento e
gestào, corn a finalidade de assegurar a direcionalidade da gestào
institucional e a eficiência e eficácia no cumprirnento de objetivos e metas
definidas pelo Governo Municipal;
b) Norrnatizacão das atividades contábeis junto aos órgâos da Administraçào
Direta e Indireta;
c) 0 controle e acompanhamento da execuçäo orçamentária;
d) Preparaçào de balancetes rnensais, balanços gerais;
e) Zelar para que as unidades orçamentárias tenham a soma de recursos
necessârios para a execuçäo do programa anual de investirnentos, bern como
para manter o equiiIbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada;
f) Participar das acöes para a elaboracäo do Programa de Metas;
g) A elaboraco de estudos, pesquisas e diagnósticos de natureza econômica,
necessários ao processo de planejamento;
h) A elaboracäo, juntamente corn as demais Secretarias, da proposta da Lei
Orçarnentria Anual, do Piano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçarnentárias;
i) Cadastrar as fontes de recursos para o desenvolvimento do MunicIplo;
j) Oferecer suporte ao Chefe do Poder Executivo Municipal e a sua equipe de
governo no estabelecirnento de diretrizes e na tomada de decisóes
estratégicas sobre metas e objetivos previstos no Prograrna de Governo,
assim corno nos pieitos formuiados pela cornunidade;
k) Promover e coordenar os processos de construçào dernocrãtica de acordos e
consensos bâsicos sobre objetivos, diretrizes e programas estratégicos para o
desenvolvimento integral de longo prazo do MunicIpio de Pederneiras;
I) Promover e coordenar a formulaçäo do Piano de Açào Estratégico do Governo
Municipal, em articulacäo corn as secretarias municipais integrantes da
unidade de assessoramento direto;
rn)Prornover e coordenar os processos de participaçào social e comunitãria na
formulaçäo dos pianos e programas institucionais do Governo Municipal, na
sua area de competência;
n) Seiecionar e unificar as rnetodologias de planejamento utilizadas nas
diferentes instâncias da Prefeitura;

IR
o)

p)

q)
r)
s)
t)

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA-SP
Rua Major João Soares, n°1.236-Cx. P.03-Tel. (016)3142-8100
CEP: 14440-000-S5o José da Bela Vista-SP
CNPJ.N0 59.851.600/0001-06
Coordenar, acompanhar, monitorar e avaliar a formulacäo dos principals
instrumentos de pianejamento do MunicIpio, como a Piano Piurianual - PPA, a
Lei de Diretrizes Orcamentárias (LDO), a Lei Orcamentária Anual (LOA) e o
Piano Diretor, zelando pelo cumprimento das diretrizes estratégicas do
governo e da iegisiaçäo vigente;
Implantar e executar a sistema de programaço, controie e avaiiação
orcamentários, promovendo a adoço de métodos modernos de orcamento
par programas e a cumprirnento das diretrizes, pianos e programas
estratégicos do Governo Municipal;
Elaborar as demonstraçöes contbeis e das prestaçôes de contas do
MunicIpio;
Processar a despesa e manter o registro e os controles contábeis da
administraçào financeira, orçamentãria e patrimonial do MunicIpio;
Elaborar as demonstraçôes contábeis e as prestaçöes de contas do MunicIpio
exigidos peios diferentes órgäos de fiscaiizaçäo e controie;
Cumprir todas as obrigaçöes assemeihadas, que forem dispostas em Decretos
Municipais e Ordens de Servico.

XI - Assessor de Atividades Médica Veterinária:
a) Reaiizar e orientar a contencäo dos animals durante a atendimento ou nas
aulas práticas.
b) Preparar os materials e o ambiente para manipular as grandes e pequenos
animals nas auias prticas ou para atendimento clInico-cirtirgico.
c) Lavar e esteriiizar os materials utilizados.
d) Trabaihar em conformidade corn as normas e procedimentos de seguranca,
higiene e saiide.
e) Executar tarefas pertinentes a area de atuaço, utilizando-se de
equipamentos e programas de informática.
f) Executar outras tarefas para a desenvoivimento das atividades do setor,
inerentes a sua funcào.
g) Realizar procedimentos de enfermagem veterinaria, sob supervisào; fazer a
coleta de materials para exames laboratorials; informar as condiçöes de
saáde dos animals para a veterinario, conforme normas estabelecidas.

XII - Diretor de Atividades de Tecnologia da Informação:
a) Analisar e estabelecer a utiIizaco de sistemas de processamento de dados;
b) Estudar e pesquisar a desenvoivimento de equipamentos, programas,
aplicativos e adequaçào dos sistemas de programacäo;
c) Propor a organizaçäo e a gerenciamento da informaçào, de modo racionai e
automatizado;
d) Elaborar pianos de manutencäo preventiva e corretivo dos sistemas;

46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BELA VISTA-SP
Rua Major João Soares, n°1.236-Cx. P.03-Tel. (016)3142-8100
CEP: 14440-000-São José da Bela Vista-SP
CNP).N°59.851.600/0001-06
e) Prestar assisténcia aos usuãrios das demais Secretarias, Departamentos e
Divisöes, que integram a Administraçäo Municipal;
f) Executar outras tarefas da mesma natureza ou nIvel de complexidade
associadas ao seu cargo.
g) Planejar e organizar qualificacäo, capacitaçào e treinamento dos técnicos e
demais servidores lotados no órgäo em que atua e demais campos da
Administracäo Municipal, quando solicitado;
h) Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuicöes do cargo, levando ao
conhecimento do superior hierárquico informacôes ou notIcias de interesse do
servico piiblico ou particular que possa interferir no regular andamento do
servico püblico;
i) Apresentaçäo de relatórios semestrais das atividades para anãlise;
j) Outras atribuiçôes afins e correlatas ao exercIcio do cargo que Ihe forem
solicitadas.

XIII - Chefe do Setor Técnico DesDortivo:
a)
b)
c)
d)
e)

Promover o calendário esportivo do municIpio;
Controlar e zelar pelos ginâsios e quadras poliesportivas do municIplo;
Supervisionar as atividades de educacào fIsica nas atividades esportivas;
Participar do conseiho municipal de esportes,
Executar outras tarefas correlatas.

XIV - Chefe de Obras e Servicos:
a) Dirigir, orientar, planejar e controlar as atividades do setor e da equipe que
dirige, acompanhando os trabalhos dos mesmos para assegurar o
cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos, sempre em consonância e
sob as ordens do Secretrio Municipal do setor;
b) Dirigir e controlar os trabalhos que Ihe so afetos, respondendo pelos
encargos a eles atribuldos;
c) Planejar e mandar executar trabalhos;
d) Obedecer a ordens superiores;
e) Cobrar execuçäo de trabalhos e distribuir tarefas;
f) Zelar pelo cumprimento de horrios pelos servidores sob sua
re S po nsa b II ida d e;
Manter
controle e fazer relatórios;
g)
h) Comunicar a seu superior imediato todo e qualquer problema de pessoal ou
de trabalho que no possa resolver;
I) Tomar iniciativas na ausência do Secretário Municipal do setor;
j) Zelar pelas ferramentas, carros, mquinas, equipamentos e implementos sob
sua responsabilidade;
k) Solicitar a aquisiço de materiais, pecas e outras tarefas correlatas.

XV - Chefe de Controle de Biblioteca:
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a)
b)
c)
d)

Compete organizar e manter atualizado o registro bibIiogrfico dos Iivros;
Catalogar e classificar o acervo da secäo, zelando pela sua conservaçäo;
Realizar pesquisas e levantamento de livros e documentos relacionados;
Providenciar a aquisiçäo de obras culturais e cientificas, e folhetos de
interesse da municipalidade,
e) Atuam no tratamento, recuperacâo e disseminacào da informaçâo e executar
atividades especializadas e administrativas relacionadas a rotina de unidades
ou centros de documentaçäo ou informaço, quer no atendimento ao usurio,
quer na administraco do acervo, ou na manutencào de bancos de dados.
f) Participar da gestào administrativa, elaboracäo e realizaçäo de projetos de
extenso cultural.
g) Colaborar no controle e na conservaçào de equipamentos;
h) Participar de treinamentos e programas de atualizaçào.
I) Executar outras tarefas correlatas.

XVI - Assessor de Projetos Educacionais:
a) Auxiliar na implementaçâo, avaliaçäo, coordenaçäo e no planejamento do
desenvolvimento de projetos pedagógicos/instrucionais nas modalidades de
ensino presencial, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de
ensino e aprendizagem didtico pedagógico.
b) Assessorar em todos os nIveis de ensino para atender as necessidades dos
alunos, auxiliando no acompanhamento e avaliaçâo dos processos educacionais.
c) Assessorar na viabilizacäo do trabaiho coletivo, criando e organizando
mecanismos de participaço em programas e projetos educacionais, facilitando o
processo comunicativo entre a comunidade escolar e profissional envolvidos.
d) Exercer e assessorar atividades artIsticas e pedagógicas.

XVII - Assessor de Mediacão e Orientacão Educacional:
a) Assessorar nas práticas de mediacäo de conflitos no ambiente escolar e
apolar o desenvolvimento de acöes e programas de Justiça Restaurativa;
b) Assessorar a orientar os pals ou responsveis dos alunos sobre o papel da
famIlia no processo educativo;
Assessorar
na análise dos fatores de vulnerabilidade e de risco a que possa
c)
estar exposto o aluno
d) Assessorar a orientar a famIlia ou os responsveis quanto a procura de
servicos de proteço social;
e) Assessorar na identificacäo e sugerir atividades pedagógicas complementares,
a serem realizadas pelos alunos fora do perIodo letivo;
f) Assessorar a orientar e apoiar os alunos na prãtica de seus estudos.

DA CRIAcAO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
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ART. 60. Fica criado, no Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo
Municipal, Os cargos:
I - Auditor de Controle Interno, cujas atribuicöes são:
a) Supervisionar, coordenar e executar trabaihos de avaIiaço das metas do Piano
Plurianual, bern como dos programas e orcamento do governo municipal;
b) Examinar a legalidade e avaliar resultados quanto a eficiência e eficácia da
gestào orcamentãria, financeira e patrimonial nos órgos da Administraçäo
Municipal, bern como da aplicacäo de recursos ptiblicos e subsIdios em beneficio de
empresas privadas;
c) Exercer controle das operaçöes, avais e garantias, bern como dos direitos e
deveres do MunicIpio;
d) Avaliar a execução das metas do Piano Plurianual e dos programas do governo,
visando a comprovar o alcance e adequaço dos seus objetivos e diretrizes;
e) Avaliar a execucäo dos orçamentos do MunicIpio tendo em vista sua
conformidade corn as destinacöes e limites previstos na legislaçäo pertinente;
f) Avaliar a gestão dos administradores municipais para comprovar a legalidade,
legitimidade, razoabilidade e irnpessoalidade dos atos administrativos pertinentes
aos recursos humanos e rnateriais;
g) Avaliar o objeto dos programas do governo e as especificaçôes estabelecidas,
sua coerência corn as condiçöes pretendidas e a eficiência dos rnecanisrnos de
controle interno;
h) Subsidiar, através de recornendaçôes, a exercIcio do cargo do Prefeito, dos
Secretários e dirigentes dos órgàos da administraço indireta, objetivando o
aperfeicoarnento da gestâo piibiica;
i) Verificar e controlar, periodicamente, as limites e condicöes relativas as
operaçôes de crédito, assirn como as procedirnentos e normas sobre restos a pagar
e sobre despesas corn pessoal nos terrnos da Lei de Responsabilidade Fiscal e do
Regirnento Interno do Sistema de Controle Interno do MunicIpio;
j) Prestar apoio ao órgo de controle externo no exercIclo de suas funcôes
constitucionais e legais;
k) Auditar as processos de licitaçôes dispensa ou de inexigibilidade para as
contratacöes de obras, serviços, fornecirnentos e outros;
I) Auditar os servicos do órgào de trânsito, multa dos velculos do MunicIpio,
sindicâncias administrativas, docurnentaço dos veIculos, seus equiparnentos,
atuaçào da Junta Administrativa de Recursos de Infracôes - JARI;
m) Auditar a sisterna de previdência dos servidores, regime próprio ou regime geral
de previdência social;
n) Auditar a investidura nos cargos e funcöes ptThlicas, a realizacào de concursos
piblicos, publicacäo de editais, prazos, bancas exarninadoras;
o) Auditar as despesas corn pessoal, limites, reajustes, aumentos, reavaliaçôes,
concesso de vantagens, previsäo na lei de diretrizes orçamentárias, piano
plurianual e orcarnento;
p) Analisar contratos emergenciais de prestaçäo de servico, autorizacäo legislativa
e prazos;

It

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA-SP
Rua Major João Soares, n°1.236-Cx. P.03-Tel. (016)3142-8100
CEP: 14440-000-S5o José da Bela Vista-SP
CNPJ.N°59.851.600/0001-06
q) Apurar existência de servidores em desvio de funçào;
r) Analisar procedimentos relativos a processos disciplinares, publicidade, portarias
e demais atos;
s) Auditar lancamento e cobranca de tributos municipais, cadastro, revisôes,
reavaiiacôes e prescrico;
t) Examinar e analisar os procedimentos da tesouraria, saldo de caixa,
pagamentos, recebimentos, cheques, empenhos, aplicaçöes financeiras,
rendimentos, piano de contas, escrituraço contâbil, balancetes;
u) Exercer outras atividades inerentes ao sistema de controle interno.

II - Analista de Controle Interno, cujas atribuicoes são:
a) fiscalizacão de pessoas fIsicas e jurIdicas, de direito ptblico e privado, que
recebam, mantenham guarda ou facarn uso de valores e de bens do MunicIpio ou,
ainda, que firmern contrato oneroso, de qualquer espécie, corn garantia do
MunicIpio
do
Recife;
b) verificacào do curnprirnento dos contratos, convênios, acordos, ajustes e de
outros atos de que resulte o nascimento ou a extincào de direitos e obrigacôes do
MunicIpio, e a sua conforrnidade corn as norrnas e princIpios administrativos;
c) avaliaco dos resultados da aço governarnental e da gesto dos
administradores pábiicos municipais, bern corno da aplicaçào de recursos püblicos
por órgàos e entidades de direito püblico ou privado ou por pessoas fIsicas, sern
prejuIzo
de
outros
controles
pertinentes;
d) análise das prestaçôes de contas da despesa orçamentária do Poder Executivo
Municipal;
e) exarne e certificaçäo da regularidade das tomadas de contas dos responsáveis
por órgãos da Administraçäo Direta e dos dirigentes das entidades da
Administracäo Indireta, bern como dos responsãveis par entidades que recebam
transferências
a
conta
orçamento;
do
f) acornpanharnento dos processos de arrecadacâo e recoihirnento das receitas
municipais, bern coma da realizaço da despesa em todas as suas fases;
g) exarne dos recursos oriundos de quaisquer fontes das quais a MunicIpio participe
coma gestor ou mutuário quanto a aplicacäo adequada de acordo corn as projetos e
atividades
a
que
se
referern;
h) apoio e orientacäo prévia aos gestores de recursos ptblicos para a correta
execuçào orçamentâria, financeira e patrimonial do Poder Executivo Municipal;
i) fornecimento de informaçôes a partir do rnonitoramento das receitas e despesas
póblicas
do
Poder
Executivo
Municipal;
j) acornpanhamento das medidas de racionalizacâo dos gastos piblicos;
k) promocäo do controle social, a partir da transparência da gestäo piiblica;
I) produçäo de cenários relativos a despesa e receita ptblica municipal, para
subsidiar
decisôes
do
ntcleo
estratégico
governo;
do
m) padronizaço das atividades e procedimentos do Controle Interno;
n) realizacào de auditorias de natureza contbiI, financeira, orcamentãria,
operacional e patrimonial.
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Parágrafo Primeiro: Para investidura nos cargos mencionados as aiIneas I e II,
deveräo ser obedecidos os requisitos mInimos:
a) Idade: minima de 21 anos;
b) Instrucäo: curso superior em Contabilidade (Ciências Contábeis) ou
Administracäo ou Economia ou Direito;
c) Habiiitacäo funcional: especifica para o exercIcio da profissào correlata a
formaçäo;
d) Vencimento: R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o cargo de Analista de Controle
Interno e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reals) para o cargo de Auditor de
Controle Interno.
e) Carga Horria: 30h (trinta horas) semanais.

III - Mediador Educacional, cujas atribuicoes são:
a) adotar práticas de mediacäo de confTitos no ambiente escolar e apoiar a
desenvoivimento de acöes e programas de Justica Restaurativa;
b) orientar as pais ou responsáveis dos alunos sobre o papel da famIlia no processo
educativo;
c) anailsar as fatores de vulnerabilidade e de risco a que possa estar exposto o
aluno;
d)orientar a familia ou as responsáveis quanto a procura de servicos de proteçào
social;
e) identificar e sugerir atividades pedagógicas complementares, a serem realizadas
pelos alunos fora do perIodo letivo;
f) orientar e apoiar os alunos na prãtica de seus estudos.
Parágrafo Segundo: Para investidura no cargo mencionado a aiinea III, deveräo ser
obedecidos as requisitos mInirnas:
a) Idade: minima de 21 anos;
b) Instruçào: curso superior em Pedagogia e/ou Letras;
c) Habiiitaçäo funcional: especIfica para a exercicio da profisso correlata
formaçäo;
d) Vencimento: R$ 1.300,00 (urn mil e trezentos reals).
e) Carga Horária: 40h (quarenta horas) semanais.

a

IV - Contador, cujas atribui(;öes são:
a)Eiaborar pianos de contas e preparar normas de trabaiho de contabilidade;
b)Reunir inforrnacöes para decisôes em matéria de contabilidade;
c)Escriturar ou orientar a escrituraco de iivros contâbeis de escrituraco
cronoiógica ou sisternàtica;
d)Fazer levantarnentos e organizar balancos e baiancetes patrimonials e financeiros;
e)Fazer revisào de baianco; efetuar perIcias contábeis; participar de trabaihos de
tamadas de contas dos responséveis por bens ou valores do MunicIpio;
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f)Orientar ou coordenar as trabaihos de contabilidade em reparticôes ou quaisquer
outras que, pela sua natureza, tenham necessidade de contabilidade própria,
g)Assinar balanços e balancetes; preparar relatórios informativos sobre a situacào
financeira e patrimonial das repartiçôes;
h)Orientar do ponto-de-vista contábil, o levantamento dos bens patrimonlais do
MunicIpio,
g)Realizar estudos e pesquisas para a estabelecimento de normas diretoras de
contabilidade do MunicIpio;
h)Planejar modelos e formulas para uso dos servicos de contabilidade;
i)Estudar sob o aspecto contábil, a situaco da divida piiblica municipal; executar
tarefas afins.
Parãgrafo Terceiro: Para investidura no cargo mencionado a alInea IV, devero ser
obedecidos as requisitos mInimos:
a) Idade: minima de 21 anos;
b) Instrucão: curso superior completo na 6rea de atuacäo;
c) Habilitaçào funcional: especIfica para a exercIcio da profissào correlata
formaço;
d) Vencimento: R$ 2.000,00 (dais mil reais).
e) Carga Horária: 40h (quarenta horas) semanais.

a

Parágrafo Terceiro: 0 provimento para a vaga dos cargos de que tratam as incisos
anteriores serào por concurso ptblico de provas ou de provas e tItulos ao qual
somente poderäo concorrer as candidatos que apresentarem os requisitas exigidos
nesta lei para investidura no cargo.

DA cRIAcÃo DE VAGAS DE CARGOS PROVIDOS
ART. 70. Ficam por meio desta criada as vagas referentes aos cargos j6 providos:
I - 02 vagas de Encarregado do Setor de Cadastro e Tributaçäo;
II - SUPRIMIDO.
III - 01 vaga de Assistente Téc. de Suporte Adm., JurIdico-Contbil;
IV - SUPRIMIDO.
V - SUPRIMIDO.
VI - SUPRIMIDO.
VII - SUPRIMIDO.
VIII- SUPRIMIDO.
IX- 02 vagas de Coletor de Lixo.
0 provimento dos cargos criados nos incisos I e IX do artiga 70 somente poderá ser
feita a partir de 01 de janeiro de 2017.
Parágrafo (Jnico: 0 provimento para preencher as vagas criadas de que tratam as
incisos anteriores sero par meia de concurso pCiblica de provas ou de provas e
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tItulos ao qual somente poderâo concorrer os candidatos que apresentarem os
requisitos exigidos em tel para investidura no cargo.

w

DA ALTERAcÃ0 NO QUADRO DE REFERENCIA DE VENCIMENTOS

ART. 80. SUPRIMIDO.
ART. 90. SUPRIMIDO.

ART. 100. SUPRIMIDO.

DAS FUNcÔES GRATIFICADAS
ART. 110. Fica revogado no seu inteiro teor o Anexo VIII da Lei n° 1.215, de 29 de
janeiro de 2009, passando a vigorar conforme estabelecido neste ato.
ART. 120. Fica instituIdo novo reenquadramento do quadro geral das funcöes
gratificadas, conforme tabela descritiva abaixo:
NOME FG
Chefia de Serviços
Püblicos
Chefia de Serviços
de Estradas
Chefia de Serviços
Administrativos
Chefia
de
Controladoria
Intern a
Chefia
de
Procuradoria
Chefia de Divisäo de
Serviço Social
Chefia de Atividades
Especlais I
Chefia de Atividades
Especials II
Chefia de Serviços
da Cozinha Photo
Chefia do Setor de
Ralo X
Chefia do Setor de

REFERENdA NUMERO FG
09
01

VALOR
R$ 620,00

08

01

R$ 600,00

08

01

R$ 600,00

08

01

R$ 600,00

08

01

R$ 600,00

07

02

R$ 500,00

07

02

R$ 500,00

06

04

R$ 400,00

05

01

R$ 360,00

05

02

R$ 360,00

04

01

R$ 300,00

AAAAki
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Promoçäo Social
Chefia de Serviços 04
02
R$ 300,00
Contâbeis
Motorista
do 03
01
R$ 260,00
Gabinete
Recepcionista
do 03
02
R$ 260,00
Gabinete
Chefia de Promoçào 02
R$ 200,00
01
Social
Encarregado
de 02
01
R$ 200,00
Maguinário
Secretaria
do 02
02
R$ 200,00
Gabinete
Chefia de Divisão de 01
04
R$ 100,00
Frotas/Transportes
Encarregado
do 01
01
R$ 100,00
Cemitérlo
Encarregado Pracas 01
01
R$ 100,00
e Jardins
Encarregado
de 01
R$ 100,00
03
Setor
de
Artes
Culinârias
Chefia de Divisào de 01
04
R$ 100,00
Setor
de
En fe rma gem
Encarregado
do 01
03
R$ 100,00
Setor Ambulatorial
Encarregado
de 01
01
R$ 100,00
Magu ma rios
Encarregado
de 01
06
R$ 100,00
Frotas
do
Setor
Hospitalar
Encarregado
de 01
06
R$ 100,00
Frotas do Setor de
Transporte

ART. 130. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacào, revogadas as
disposicöes em contrãrio, podendo,caso seja necessário, regulamentar a presente
el por Decreto.

CELIA MARIA FERRACIOLI DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

