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LEI MUNICIPAL N.° 1.638 de 13 de Agosto de 2018

"Dispôe sobre a criação de Cargos e
Vagas para composição do Quadro de
Pessoal Efetivo do MunicIpio de São Jose'
da Bela Vista - SP e dá outras providências
que esta lei especijIca."

-

PAULO CESAR LOPES DO NASCIMENTO, Prefeito Municipal de São José da Bela Vista,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuiçOes que ihe são conferidas por lei, e
FAZ SABER que a Câmara Municipal de São Jose' da Bela Vista, Estado de São Paulo,
APROVOU e dc SANCIONA a seguinte lei:

RESOLVE
I - DAS VAGAS
Artigo 1°. Ficam criados no Quadro Geral dos Servidores Püblicos do MunicIpio de São Jose'
da Bela Vista - SP as seguintes vagas, para cargos já criados por leis anteriores conforme
especificado em seus incisos:

I - 01 Vaga para o Cargo de Auditor de Controle Interno criado pela Lei Municipal N° 1.568 30/11/2015;

II - 01 Vaga para o Cargo de Analista de Controle Interno criado pela Lei Municipal N° 1.56830/11/2015;
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111-01 Vaga para o Cargo de Contador criado pela Lei Municipal N° 1.568

IV

-

-

30/11/2015;

01 Vaga para o Cargo de Procurador JurIdico criado pela Lei Municipal No 1.527

-

10/10/2014;

Parágrafo (Jnico: Fica alterado a rernuneraçâo do cargo que trata o inciso III deste artigo,
passando a valer o valor de R$ 2.950,00 para a carga horáriajá prevista na sua Lei de criacäo.

DA CRIACAO DE CARGOS E VAGAS

Artigo 2°

-

Fica criado no Quadro Geral dos Servidores Püblicos, o cargo de Tesoureiro

Municipal, corn rernuneraçAo de R$ 2.950,00 e carga horária de 40 horas semanais.
Parágrafo Unico

-

Fica criado 1(urna) vaga no Quadro Geral dos Servidores Püblicos para o

cargo descrito no caput deste artigo.

-

I Para investidura no cargo, é necessário nIvel Médio Completo.
-

II Compete ao Tesoureiro da Prefeitura Municipal:
-

A) A responsabilidade pelo planejamento de atividades financeiras,
B) Realizar pagamento a fornecedores,
C) Emissäo de cheque, transferência bancária e baixa de empenho, bern como a distinçao
do recurso a ser utilizado;
D) Conciliação Bancária;
E) Arquivamento de documentos e esciarecimentos relacionados a convênios
F) Elaboraçao do Boletim Diário de Caixa;
G) Controle do Movirnento das contas bancárias;
H) Assinatura de Cheques, ordens de transferências bancárias e recoiher as assinaturas;
I) Depósitos, transferências, investirnentos, tendo em atenção a rentabilidade;
J) IdentificaçAo de débitos e créditos;
K) Conferéncia e fechamento diãrio do caixa;
2
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L) AplicaçOes financeiras e resgates;
M) InforrnaçOes a fornecedores sobre depósitos e pagamentos;
Artigo 30 - Fica criado no Quadro Geral dos Servidores Püblicos, o cargo de Fiscal de Obras,
Trânsito, Tributos e Serviços Püblicos, corn remuneração de R$ 2.350,00 e carga horária de
40 horas semanais.

Parágrafo Unico - Fica criada 01 (uma) vaga no Quadro Geral dos Servidores Püblicos para o
cargo descrito no caput deste artigo.

I - Para investidura no cargo é necessário nIvel Básico de Ensino Fundamental.

II - Compete ao Fiscal de Obras e Serviços:

A) Tomar todas as providências pertinentes a violação das normas e posturas municipais e
da legislacao urbanIstica;
B) Fiscalizar o cumprimento das leis de uso, ocupação e parcelamento do solo, posturas
municipais, código de obras ou lei correlata;
C) Coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários

a

execuçao da

fiscalizaçao externa;
D) Emitir notificaçOes e lavrar Autos de Infração e ImposicAo de Multa e de Apreensão,
cientificando formalmente o infrator, bern como requisitar o auxilio de forca püblica ou
requerer ordem judicial, quando indispensável a realização de diligências ou inspecOes;
E) Manter a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas,
mediante a emissào de relatOrios periódicos de atividades;
F) A fiscalização de normas municipais, estaduais ou federais repassadas ao municIpio
mediante convênios, relacionadas ao zoneamento, urbanização, meio ambiente, direitos
e defesa do consumidor, transportes, edilIcias e de posturas em geral e aquelas
atividades de fiscalização relacionadas, tendo poder de poilcia administrativa
G) Acompanhamento e fiscalizaçâo das feiras livres, verificando o cumprimento das
normas relativas a localizaçao, instalaçao, horário e organização;
3
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H) Inspecionar e fiscalizar a realização de eventos e o comércio ambulante;
I) Receber e conferir as mercadorias apreendidas e armazená-las em depósito püblico,
restituindo-as, mediante o cumprimento das exigências da lei, inclusive corn o
pagamento do imposto e das multas devidas, se for o caso;
J) Embargar, interditar e lacrar eventos irregulares;
-

K) Inspecionar e fiscalizar o funcionamento de estabelecimentos industriais, cornerciais e
de prestação de serviços;
L) Verificar o horário de fechamento e abertura do comércio em geral, e de outros
estabelecimentos;
M) Efetuar vistoria prévia para concessão de inscriçAo municipal e alvarás;
N) Embargar, interditar e lacrar estabelecimentos comerciais, industriais e de prestacâo de
serviços;
0) Realizar diligências e plantoes de fiscalizaçäo que forem necessários para coibir
invasão de areas püblicas e edificaçào ou ocupacAo em areas sern autorização de
parcelamento do solo e relatórios sobre as atividades assim efetuadas;
P) Propor a realizaçAo de inquéritos ou sindicãncias que visem salvaguardar o interesse
püblico na regularização fundiária;
Q) Inspecionar, de acordo corn a legislação em vigor, todas as areas corn risco de ocupacâo
clandestina ou irregular e impedir atividades que identifiquern tais objetivos;
R) Fiscalizar e dar atendimento

as reclamaçOes de poluição visual (faixas, cartazes,

outdoors, painéis, etc.), e poluicâo sonora (carros de som, som em veIculos particulares,
em estabelecimentos cornercias, etc.),
S) Fiscalizar as ernpresas terceirizadas que prestam serviços püblicos de coleta de resIduos
sólidos, domiciliares, de saüde, varricào de ruas, avenidas, pracas e demais servicos
correlatos para o MunicIpio;
T) Vistoriar e conferir imóveis (edificados ou nâo), prestar informaçOes para expedição de
alvará de construção, de autorização de desdobro, de unificação, de anexação de
terrenos, de transferências de alvarás, de habite-se e de certidOes de andamento de
obras;
U) Percorrer as vias püblicas e fiscalizar quadras e lotes sob sua responsabilidade,
detectando obras que nâo possuem o respectivo alvará de construção ou reconstrução;
4
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V) Embargar obras que não estiverem licenciadas por aivarã de construção ou que
estiverem em desacordo corn o projeto autorizado;
W) Fiscalizar a limpeza de terrenos baldios, construçào de muro e passeio piiblicos,
obstáculos em vias de trânsito de pedestres e colocaçAo de caçarnbas;
X) Fiscalizar o escoamento de concreto e terra em via piiblica, bern como a retirada de terra
em areas do MunicIpio;
Y) Fiscalizar o transporte pübiico, entre outros.

Artigo 40 - Fica criado no Quadro Geral dos Servidores Pübiicos, o cargo de Professor
Educacão Básica C/P - 40 horas, corn remuneração de R$ 2.455,35 e carga horária de 40
horas semanais.

Parágrafo Unico - Ficam criadas 03 (três) vagas no Quadro Geral dos Servidores Püblicos
para o cargo descrito no caput deste artigo.

I - Para investidura no cargo é necessário nIvei Superior Completo em Pedagogia.

II - Compete ao Professor Educação Básica C/P 40 horas:

A) Elaborar piano pedagógico de açäo, imprimindo-ihe caráter flexIvel, de acordo corn as
carências e potencialidade do aluno, para obter meihores respostas nas formas de ensino
ministradas;
B) Discutir programas e métodos a serem utilizados ou reformulados comentando
situaçOes, probiemas de classe sob sua responsabiiidade e emitindo opiniOes, afim de
contribuir para definição adequada dos objetivos, recursos e metodologias;
C) Elaborar Planejamento semanal conforme orientaçOes recebidas, mantendo atualizados
os registros e organizando sua rotina diana;
D) Pesquisar e propor práticas de ensino que enriqueça a teoria pedagógica, adequadas as
caracterIsticas da clientela rnajoritária da escola;

5

U
?

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE'DA BELA VISTA-SP
Major João Soares, n°1. 236-Cx. P. 03 -Tel. (016)3142-8100
CEP: 14440-000 - São Jose'da Bela Vista - SP
CNPJ. N0 59. 851.600/0001-06

Ilk

E) Participar corn o pessoal técnico-administrativo e demais profissionais, de reuniOes do
conseiho de classe, pedagógicas, administrativas, festivas e outras atividades da escola
que exijam decisOes coletivas;
F) Participar das atividades de atualização e aperfeiçoamento visando aprofundar
conhecirnentos pertinentes a educação;
G) Participar da elaboração do projeto pedagógico da escola;
H) Selecionar e confeccionar o material didático a ser utilizado valendo-se de sua
capacidade ou sob orientacão pedagOgica, de forma a facilitar o processo de ensino e
-

I) Cumprir e fazer cumprir o horário e o calendário escolar;
J) Avaliar o trabaiho do aluno, de acordo corn o proposto no Regirnento Escolar e
diretrizes pedagogicas;
K) Planejar e executar as propostas de recuperacâo, segundo as diretrizes pedagogicas e o
Regirnento Escolar;
L) Ministrar aulas, transrnitindo através da adaptacäo dos métodos regulares de ensino, do
uso da leitura, conhecimentos assistemáticos da cornunicação escrita e verbal, do rneio
geografico-social, de habilidades fundamentais a sua integracâo no meio ambiente;
M) Divulgar experiências educacionais realizadas;
N) Colaborar corn as atividades de articulação da escola corn a famIlia e cornunidade;
0) Participar de reuniOes ordinárias e extraordinárias quando for convocado;
P) Desincurnbir das demais tarefas indispensáveis aos fins educacionais da escola ao
processo de ensino —aprendizagem;
Q) Colaborar corn todas as atividades desenvolvidas na Unidade Escolar;
R) Proceder corn distinção, ética e cortesia assumindo postura profissional no exercIcio de
sua funçao docente;
S) Auxiliar a Equipe Gestora da Unidade Escolar na Orientacao Educacional;
T) Cumprir outras tarefas didático-pedagogicas que ihe forem cornetidas pela Equipe
Gestora;

Artigo
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- Fica criado no Quadro Geral dos Servidores Püblicos, o cargo de Cuidador

Infantil Feminino, corn rernuneraçäo de R$ 1.037,00 e carga horária de 40 horas sernanais.
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Parágrafo Unico - Ficam criadas 03 (três) vagas no Quadro Geral dos Servidores Püblicos
para o cargo descrito no caput deste artigo.

I - Para investidura no cargo é necessário nIvel Básico de Ensino Fundamental.

II - Compete ao Cuidador Infantil Feminino:

A) Executar, sob orientação, atividades auxiliares e de apoio

as Unidades Municipais de

Ensino zelando pela higiene, segurança e saüde das crianças.
-

B) A rotina de trabaiho deste profissional incluem o cuidado e acompanhamento na
locomoçAo pelas dependências da escola,

-

C) Auxiliar no aprendizado ao copiar a matéria ou, caso o aluno näo tenha autonomia

-

motora ou intelectual para tanto, ler e escrever por ele.
D) Parte de sua rotina também integra a higiene do aluno, garantindo que ele esteja sempre
limpo e asseado.
E)

-

E trabaiho do cuidador auxiliar o aluno portador de necessidades especiais nas Was ao
banheiro e, caso o aluno possua autonomia para se limpar sozinho, seu trabaiho passa a
ser estar presente e supervisionar as Was ao banheiro.

-

F) Este profissional, além de prestar atendimento ao aluno portador de necessidade
especial, é responsável por apresentar relatOrios constantes

a escola e as secretarias

especializadas

Artigo 6° - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente lei através de Decreto
Municipal.

Artigo 70 - Essa lei entra em vigor na data da sua publicacao, revogadas as disposicOes em
contrário.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EM 13 DE AGOSTO DE 2018.

PAULO CESA*.yMS DqNASCIMENTO
PREFEITO'MUNICIPAL

REGISTRADA EM LWRO PROPRIO E PUBLICADA POR AFIXACAO NO LUGAR DE COSTUME NA MESMA DATA.
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