
cgamara Municipal be 3Jarbinópntin 
lfføtabu be 'ãu Vauto 

Projeto de Lei nQ 002/2018 

EMENTA: "Dã nova redaçao ins ailneas "b" no item 
"escolaridade" dos numerals I e X do Anexo IV da Lei 
Municipal n.°  2.877 de 05 de fevereiro de 2004, que 
'BISPOE SOJIRE A REESTRUTURAc4O DO 
PLANO BE CARGOS F SALARIOS BA CAMARA 
MUNICIPAL BE JARDINOPOLIS E BA OUThAS 
PRO VIDENCIAS'." 

SENHORES VEREADORES 

A MESA DIRETORA APRESENTA PARk c0NSIDERAçA0 DA CASA 0 

SEGUINTE 

Art 10  Da nova redaçAo nas almeas "b" no item "Eseolaridade" dos numerais I e X do 
Anexo IV.. Dcscricao e Especj/Icaçöes dos Cargos Füblicos dcx Camara Municipal da Lei 
Municipal n. '  2.877 de 05 de fevereiro do 2004, que 'BISPOE SOBRE A 
REEsTR.uTuRAçAO DO PLANO BE CARGOS E SALABJOS BA CAMARA 
MUNICIPAL BE JARBINOPOLIS E BA OUTRAS PRO VIDENCIAS', corn sin posterior 
alieraçao decorrente da Lei n° 2910,. do 06 do abril de 2004, passam a vigorar corn a seguinte 
redacáo: 

I - "ASSESSOR DE IMPRENSA E coMuAucA cÁo DO GAB]NETE DA PRESIDENCIA. 

b) Especzjicacoes 

Escolarzdade nivel universitano/supersor completo 

II - "GHEFE dERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDENGIA, 
DO SETOR DE SUP OR TES E DE ADMINISTRA ('AO LEGISLA TI VA. 

a) ................................................................................ 
b) Espec(flcacöes: 

Escolaridade: nivel universitário/superior completo. 

Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as disposiçoes 

Jardinopolis, 2 

 

._- 	2° Secre4rj0 
Câmara Municipal de Jardinopoj5_p 



Qlftmara Municipal bt thinôpu1th 
{Eøtabubt 'ãu lflaulu 

JUSTIFICATIVA 

0 presente projeto de lei, visa apenas ajustar e adequar O grau de 

escolaridade dos cargos de livre norneação e exoneração de chefe geral e 

assessor de imprensa para o nIvel universitário/superior completo, conforme 

estampa o Cornumcado n o  32/2015 do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo 

O atual cargo de chefe geral de departarnentos exerce atividade 

de chefia sobre todos os departarnentos da Casa Legislativa 

Os graus de escolaridades dos cargos acirna mencionados, foram 

apontados quando da inspeção in locus referente as contas do exercIcio 

frnaneeiro de 2017, da Camara Municipal, quando realizado no ano de 2018 

(TC 6140/989/16) 

Assirn, contamos corn o apoio de todos os Pares, para aprovação 

da presente matéria 

Jardinópolis, 20 de novembro de 2018. 

josd F uripedes Ferreira 
Preside ide 

Cámara Municipal de JardinôpoJiSSP Sevretãrio 

pa! de Jardindpoljs-Sp 

Municipal de JardiTtpoIis.SP 

baje . 
20 Secrete,.10 

camara Municipal de 
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Processo TC 	6140/989/16 

Fntidade Câmara Municipal de Jardin6polis I 
Assunto : Contas Anuais 

ExercIcio : 	2017 1 
Responsável Jose Euripedes Ferreira 

CPF n 2  400.496.208-00 SD 

Periodo 01/01/2017 a 31/12/2017 '8 

Relator Conselheiro Dimas Rasnalho 

C 
Instruçäo 	UR-6 / DSF-I 	 a 

a: 
0. 
0 

Senhor Chefe Técnico da Fiscalização, 

Trata-se das contas apresentadas em face do artigo 2 0 , ao  
III, da Lei Complementar no 709, de 1993. 	 Ct 

CD 

0 resultado da fiscalizacio in loco apresenta-se neste 
Relatório, sendo 1330 antecedido por planejamento que indicou a 
necessária extensâo dos exarnes. o 

C) 
a 
0. 

Para tanto, baseou-se a Fiscalização nas seguintes fontes'8 
documentais: 	 CL 

0. 
0 

1. Prestacöes de contas mensais do exercIcio em exame, encaminhada 
pelo Chefe do Poder Legislativo; 

2. Resultado do acompanhamento sirnultâneo do Sistema AUDESP, bern 
como acesso aos dados, informaçöes e análises disponIveis no 
referido ambiente; 

3. Leitura analItica dos três ültirnos relatórios de fiscalização e 
respectivas decisôes desta Corte, sobretudo no tocante 
ressalvas, advertências e recomendaçoes; 

4.Análise das informacöes disponIveis nos dernais sistemas de e. 
Tribunal de Contas do Estado. 

Em atendimento ao TC-A-30973/026/00, registramos a 
notificaçao do Sr. Jose Euripedes Ferreira, responsável pelas 
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— –a 

contas em exame e atual Presidente da Cãmara (oficlo juntado aos 
0. 

autos) . 	 5 
A) 

U) 

PERSPECTIVA A: PLANEJfl4ENTO DAB POLITICAS PUBLICAS E 0 SISTEMA DE 
CONTROLE INTERNO 

A. 1. PLANEJAMENTO DAS POL±TICAS PUBLICAS 
FD 

Verificaçâo 

FA Câmara realizou audiências para debater os três pianos orçamentários? (LRF, art. 48, § Thico, inciso I) 	[iI 

Co 

A.2. CONTROLE INTERNO 

-. . 

Verificaçôes 

1 f 0 Sistema de Controie Interno 101 reguiamentado? (CF, artigo 31) [iiT 
[T ( 0 Responsável pelo Controle Interno ocupa cargo efetivo na Admjnrstraçâo Municipal? Sim 

OControie interno, quanto as suas funçoes institucionais, apresenta reiatórios periodicos? (ci, artigo Sim  

4 
:rcom base no reiatório do Controle Interno, o Presidente da Câmara determinou as providências 

cabivers? 
1TT 

Prejudicado 

4 - 0 Controle Interno nAo apontou problemas a serern corrigidos no exercicio (doc. 1) . 
CD 
= a' 

A.3. FISCALIZAçAO ORDENADA 

Não foram realizadas Fiscalizaçôes Ordenadas na CAmara noLl  
exercicio em exame. 

0 
0. 
0 
C, 

PERSPECTIVA B: EXECUçAO ORçMIENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

B.1. ASPECTOS FINANCEIROS 	 Z 
C 

B.1.1. HISTóRICO DOS REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS w 
C- 

Ano 	Previsäo Anal 	Repassados (Bruto) 	Resultado 	 Devoiuçäo 

2013 	2.915.880,00 	2.915.880,00 	 - 	 658.477,67 

2014 	3.794.280,00 	3.794.280,00 	 - 	 1.437.141,56 	z 
2015 	3.971.000,00 1 	3.971M00,00 I 	 1.426.589,12 

20161 	3667000.00 	3 667000.00 1 	 687.434.65 

Dados de 2013 a 2016 transcritos do TC-4950/989/16. 
Dados de 2017 e 2018: docs. 2/4. 
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B.1.2. RESULTADOS FINANCEIRO, ECONÔMICO E SALDO 
PATRIMONIAL 

Resultados 
Financeiro 
Econômico 

Patrimonial 

L 	2016 2017 % 
0,00% 

98.365,821 170289,28 1 	73,12% 

2.940.693,97 1 	3.066.583,25 1 	4,28% 

(doe. 5) 

B.2. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

B.2.1. DESPESA DE PESSOAL 

Periodo 
Dez 

2016 	1 
I 	Abr 

2017 
Ago 
2017 

Dez 

2017 

% Permitido Legal 	 I 	600% 	I 	6,00% 	I 	6,00% 	 6,00% 

Gasto lnformado - A 	 2505.999,35 

InclusOes da Fiscalização - B 

Gastos Ajustados - D 

2.558.909,44 2.621522,32 2. 693.529,77 

Exclusôes da Fiscalização - C 
2.558.909,44 2.621.522,32 2.693.529,77 

Receita Corrente Liquida - E 	118.167.962,21 

lnclusöes da Fiscalizaçâo - F 
Exclusöes da Fiscalização - G 
Receita Corrente LIguida Akistada - H 

117.588.792,52 119.033.354,29 117.832.408,71 

117.588.792,52 119.033.354,29 117.832.408,71 

%Gasto lnformadoA/E 	 I 	2,12% 	I 	2,18% 	I 	2,20%  

• Gasto Ajustado - D/H 	 I 	2,18% 	I 	2,20%  

(doe. 6) 

E possivel ver que a Legislativo Municipal atendeu ao 
limite da despesa de pessoal (art. 20, III, "a", da LRF) 

B.3. LIMITES FINANCEIROS CONSTITUCIONAIS 

B.3.1. LIMITE A DESPESA LEGISLATIVA 

PopulaçAo do Municipio 

Receita Tribulãria Mipliada do exercicio anterior 

Percentual mádrno permitido 

Valor permitido para repasses 

Total de despesas do exercIcio* 
* Exciulda a despesa de R$ 68.987,49 corn inativos 

I 	5.092.111,17 

I:. 	3.1.76.065,34I 437% I 

[Ti Houve atendirnento ao limite previsto no artigo 29 Ada Constituiçäo Federal? 
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3.3.2. LIMITE CONSTITUCIONAL Pm GASTO COM FOLHA DE 
PAGANENTO (EC N2  25/00) 

inatios pagos corn orcamento do Legislatho  
Transferência liquida  

Despesa total corn foiha de pagamento  
Inatios pagos corn orcamento do Legislatht  
Despesa corn fotha de pagamento  
Despesa corn folha + Transferencia liquida 	 I 	5 
Percentual rnáximo 	 F-7 

Nota: R$ 2.229.469,32 corresponde a despesa de pessoal total, R$ 2.693.529,77, 
deduzidos Os gatos corn encargos, R$ 464.060,45 (doc. 7). 

Verificaçgo  

.{T1 1-louveatendimento ao limite constituciona! para gasto corn foiha de pagamento (EC n 2  25/00)? 	 [iiT 

3.3.3. SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS 

lfixadoparaalegislatura • 27,80 6.427,8O, 

(+) 6,58% = RGA 2017 em 01/2017 - Lei Municipal n 2  4.406/2017 	 R$ 6.850,75 [iiiso,3? 

VeriflcaçSes:   

[T[Kis5oremneratóriasecompatibiJiza corn ainflação dos 12 rnesesanteriores? 

F2— [ RGAse deu no mesmo indice e na niesma data dos servidores doLegislativo7 	 f 	Sim 

[i] Foram apresentadas as declaraçöes de bens nos terrnos da Lei Federal n 9  8.429/92? 	 [iin 
Houve eventuals situaçôes de acómulos do cargos/funcoes dos agentes politicos? 	 [iTT 

Os subsidios dos Vereadores e do Presidente da Câmara 
Municipal foram todos fixados pela Resolução no 232/2016 (evento 

8.2) 

1  considerado o IPA do 2016: 6,29%. 
2  Quatro Vereadores ocupararn cargos de provirnento efetivo na Prefeitura, corn 
compatibilidade de horários (doc. 11). 
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0 

B.3.3.1. LINITAçAO COM BASE NOS SUBS±DIOS DO DEPUTADO': 
ESTADUAL (ART. 29,VI, CF) 

B.3.3.1.1. 

C) 
CD 
(0 
CD 
CD 
r 

Não houve fixaçâo diferenciada 
Câmara. 

Populaçao do Municipio 42.904 	j % 	Valor Limite 
Subsidlo Depulado Estadual 1 25.322,251 30,00%1 	7.596,68 

Diferença Individual 
Subsidlo do Vereador 	I 6.850,75 27,05% 	 745,92 jAmenor 

Nümero de Vereadores 	r 13 
Nümerodenieses 	 [ 12 

Subsidios dos Vereadores 1.068.717,00 
Valor maxima p1 Vereadores 1.185.081,30  
Diferença total 116.364,30 1 Amen 

B.3.3.2. LIMITAçAO CON BASE EM 5 96 

(ART. 29, VII, CF) 

C 
CD 

pan o Presidente da 

DA RECEITA DO MUNICfPiO 
0) 

CD 

2 
'1 

40 
0 

C.) 
CD 
C0 

.9 
Co 
0 
'C 
0' 

= 

Valor 
Receita TributAria Arnpliada do Exercicio Anterior 	72 744.445,32 __ 

Despesa total com rem uneraçaodos Vereadores 	1.068.717,00__ 

Pagamento correto, abaixo do limite detinido 

Limite: 5,00% 

0 

3.637.222,27 

1,47% 

-4 

0 
0. a 

LIMITAçA0 CON BASE NO SUBS±DIO DO PREFEITO (ART. 
37, XI, CE') 

Subsidio anual fixado para 0 Prefeito 	 279.441,12 I 	Pagamento: 	 t 

Subsidioanual pago p1 PresidentedaCâmara 1 	82.209,100 -I_ICorreto 

Subsidlo anual pago para cada Vereador 	1 	82.209,00- j 	 ICorreto 

B.3.3.4. 

B.3.3.4.1. VEREADORES 

C- 
0 
IC 
UI 
C) 

C-) 
0 

[?ificacoes  

[1j Pagamento de Verbas de Gabinete 

[1' 	Pagamento de Ajudas de Custo 

F3  Pagamentode Auxulios J__Nâa 

B.3.3.3 



Conforme 	nossos 	cálculos, 
pagamentos maiores que os fixados. 

Conforme 	nossos 	cálculos, 
pagamentos maiores que os fixados. 

Constatamos a existéncia de 
referentes a pagamentos a major 
determinacão no processo TC-1990/026/00 
encontram ajuizados, cujo processo n° 
está em tramitação no Tribunal de Justiça 

4 1 Pagamento cie Encargos de Gabinete 

s [entodessoesdeEraordjnarjai 
• 	 •N9. 	a 

Näo  sm- 

ndo foram constatados! 

débitos de Vereadores 
de subsadios, 	conforme 03  

C, 
(doc. 8). Tais débitos se 
0003880-27.2010.8.26.0300 P.  
do Estado (doc. 9). 

no foram constatados 
0. 

a, 
0. 
0 
0 
C 
9 
CD 

0 
0. 

Co 

a, 

seguinte posicâo: 
5,  

{ 
Verificaçoes 	ripr;saiii 

F—INSS- 1 	 Sim 8. 
rFRirTSIrn 
3 	[IT' 	['irejudicado 	 - 	 a 

3.4.2. DEMAIS DESPESAS ELEGIVEIS PABA .ABALISE 
0 

3.4. OUTRAS DESPESAS 

3.4.1. ENCARGOS 

3.3.3.4.2. PRESIDENTE DA CANARA 

Os recoihimentos apresentaram a 
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il 

Na amostra, 0 exame documental mostrou regularidade de 
instrução formal. 

3.4.2.1. REGIME DE ADIANTAMENTO 

Na amostra, não vislumbramos faihas no uso do regime de 
adiantamento. 

B.4.2.2. GASTOS COM COMBUSTIVEL 

A Câmara Municipal não possui veIculo próprio, de modo 
que as viagens oficiais em 2017 foram realizadas com velculos da 
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Prefeitura e veIculos particulares dos Vereadores. 

As respectivas despesas corn cornbustIveis foram custeadas 
através de adiaritarnentos, que, analisados por arnostragern, se 
mostrararn cornpativeis corn as viagens realizadas. 

-n 

B.5. TESOURARIA, ALMOXARIFADO E BENS PATRIMONIAIS 	 I 
No planejarnento da fiscalizaçao, não virnos rnaterialidade 

que ensejasse o exame in loco dos itens Tesouraria, Almoxarifado e 
Bens Patrimoniais. 

Co 
0 
-C 
0 

PERSPECTIVA C: EXECUAO FSSICA DOS SERvIçoS/OBRAS PUBLICAS 

C.1. FORMALIZAçAO DAS LICITAçÔES, INEXIGIBILIDADES E 
DXSPENSAS 

Conforine dados encarninhados ao Sisterna AUDESP, assirn se 
cornpôs a despesa da Câmara: 

Modalidade 11 	valores - I 	Percentual 

Concorrência  

Tomada tie Preços 44.400,00 6,16% 

Convite 122.009,61 16,93% 

Prego 351.631,51 48,80% 

Concurso  

BEC- Bolsa Eletrônica deCompras  

Dispensa de Iicitaçâo 191.775,62 26,61% 

Inexigibilidade  

Outros I Nào aplicãvel 10.807,19 1,50% 

Total geral II 	720.623,93 I 	100,00% 
(doe. 10) 

C.1.1. FALRAS DE INSTRuçAO 

Na arnostra, 	não verificarnos falhas de instrução 
envolvendo os procedirnentos licitatórios e de dispensa. 

C.2. CONTRATOS 

C.2.1. CONTRATOS ENVIADOS AO TRIBUNAL 

No exercIcio ern exarne, nâo foram enviados contratos ao 
Tribunal. 



C.2.2. CONTRATOS EXAMINADOS IN LOCO 

Sob amostragem, analisamos os contratos celebrados no 
exercIcio em exame não identificando irregularidades de instrução. 

C.2.3. ExzcuçAo CONTRATUAL 

Das avenças em execução, verificamos as que seguem 

Contrato n: _ 
Data R/08/20U 

[tratada7 	.. Ti Construçôes eTerraplenagem Eireli - ME 

[iETh R$ 113.578,40 

rFonte de recursos: F1cipaiT [iiTh.578,iF 

[Obi etw.

global, 
a eonstruçâo civil, em regime de empreitada Contrataç5o de empresa especializad 	m c 

com fornecimento do materials, equipamentos, ferramentas, acessórios e mao do 
obra, para reforma e ampliaçao do telhado do prédia principal da Câmara Municipal de 
Jardinópolis-SP. 

cao/Przo: s 

[LcitacaoT Tj Conviten 9  1/2017  

Lt!tvont 	:[i7uY 
Data:  .30/10/2017 .  

atada: strucöeseTerrapnagemEireli - ME 

[iT Tj R$7.114,01 

11 	[ rt do recursos - 1ipal 	R$ 7114,01  

Objeto: 
[scimo do valor ao Contrato n 2  3/2017 decorrente do acréscimo do area do telhado a 

ser reformado e ampliado. 

f Execuçao/Prazo: [lteracooF ' T 
[ Licitaçäo: [Eiten2 1/2o1T 

Tendo por base as cláusulas pactuadas, na extensâo de 
nossos exames no constatamos faihas na execuçäo contratual. 

PERSPECTIVA D; TRANSPARENCIA DAS CONTAS PCIBLICAS E DEMAIS ASPECTOS 

D.1. CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS LEGAIS 

F Verificaçbes 	 . 
[TT[KCâmara cridu o Serviço de lnformação ao Cidadäo? (LF n 2  Lei 12.527/11, art. 12, par. ünico, I, c.c. art 92) •r im 

[1 Rublicacao dos valores do subsrdio e da remuneraçäo dos cargos e empregos publicos (CF, art 39, § 62) 1 [Sim 

Contas disponiveis a populaçao ao longo do exerciclo - (LRF art 49) Sim 

[Z[ublicaçao ou divulgaçao do Relatorio de Gest5o Fiscal (LRF art 55 § 20  e art 63 II "b") [ ii;—  
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0 

D.2. FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORNADOS AO SISTENA AUDESP ' 

A Fiscalização não detectou divergncias entre os dados 
0. 

da Origem e os prestados ao Sistema AUDESP. 

D.3. PESSOAL 
0 
C, 

D.3.1. QUADRO DE PESSOAL 	 I 
Eis o quadro de pessoal existente no final do exercIcio: 

x 
C 

a a, 
1 

a 
0 
C, = 
3 

- 	 (doc. 12) 	- 	

- 	 I 
Não houve nomeaçöes para cargos em comissão em 2017. 

CD 

As atribuiçöes dos dois cargos em comissão providos, . 
Assessor de Imprensa e Comunicação do Gabinete da Presidência e 
Chef  Geral de Departamentos, do Gabinete da Presidéncia, do Setor 0 

de Suportes e de Administragão Leislativa são definidas pelas a 
Leis nñmeros 2.877/04 e 2.910/04 (docs. 13/14), respect ivamente. 	'8 

Cabe apontar que, para o citado cargo de Assessor é §. 
exigido Ensino Media, ao invés de Superior (Anexo IV da Lei no 2.877/04 

- doc. 13), e para o citado cargo de Chef  não é exigida formaçAo g. 
t6cnico—profissional 3  (art. 2 0  da Lei no 2.910/04 - doc. 14), em: 
inobservância ao item 8 do Comunicado SDG no 32/2015. 

Ocupados, as cargos em comissão correspondem a 15,38% do E 
total de vagas preenchidas. 

C) 

D.4. DENUNCIAS, REPRESENTAçOES E EXPEDIENTES 
Co 

Não chegou ao nosso conhecimento a formalização de 
denñncias, representaçoes ou expedientes. 

Natureza do 
ca rgo/emprego 

Existentes 	j Ocupados Vaos 
16 	1 20 	2017 	1 2016 	2017 2016 	I 	2017 

Efetivos 12 12 11 11 1 1 
Em comissäo 2 2 2 2 

Total 1 	14 	I 	14---jj 13 I 	13 I 1 	1 	I 	1 

Temporários 1 	2016 2017 I (Em 31.12 de 2017 

N9 de contratados1 II II 

Art. 36, inciso v, da Lei Federal no 9.394/1996. 
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Não foram instaurados procedimentos administrativos ou a 
Comissöes de Inquérito. 

D.S. ATENDIMENTO A LEI ORGANICA, INsTRuçOEs E 
RECOMENDAçÔES DO TRIBUNAL 

No decorrer do exercicia em análise, constatamos 
atendimento da Lei Orgânica e das Instruçôes deste Tribunal. 

Quanto as recomendaçôes desta Corte, tecidas nos dots ' 
ñltimos exercicios apreciados, verificamos que foi atendida awp  
recomendacão contida na decisão das contas de 2015 (TC-1026/026/15), ' 

e que as contas de 2016 foram julgadas regulares sen recomendacöes 
(Tc-4950/989/16) 

D.5.1. JULGAMENTO DOS TRtS ULTIMOS EXERC±CIOS 

C 
3 
0 = 
S.  
0. 

E 
Co 

S a' 
D.5.2. JULGAMENTO DAS CONTAS DO PODER. EXECUTIVO 

0. 

& 
2015 	f&251191 	[7voraveI corn recomendaçöes 	r 	Aprovadas S 

fl9614Tj TC-4571026/14 	Favor6vel 	Aprovadas 

EJ2O13 E-1984026f13 6v&comRecornefldaç6eSTj 	Aprovadas 

S 

As contas do exercicio de 2016 (Tc4303/989/16) do Poder 
Executivo 4  ainda näo foram julgadas pela Câmara. 

PERSPECTIVA E - RESTRIOES DE ULTIMO ANO DE MAI4DATO 
C) 
C 

A análise dos itens relativos ao ñltimo ano de mandato 
restou prejudicada, tendo em vista que o mandato do responsa'vel 000  

pelas contas em exame se encerrará em 31/12/2018. 

Julgarnento 

iöI E50/989iiTj Regulares 

:1 	2015 	[1026?02671T Regulares corn recornendaçâo 

2014 	[862i026)14 T1 Regulares corn recomendaço 

Farecer publicado em 09/06/2018, e decisào corn TrAnsito em Julgado em 31/07/2018. 



Fl. 11 
TC-6140/989/16 

pw 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE sAo PAULO 

UNIDADE REGIONAL DE RIBEIRAO PRETO - UR-6 	Rh 

S±NTESE DO APUflDO 
Co .  

[besadepessaI em ciezembro de 2017 - [2,29% 

rAtendido 0 limite constitucional da despesa total? Sim 

[ Percentual do limite constitucional para a folba de pagamento 

[Atendido 0 limite constitucional remuneratOrio do Vereador? SIM 

rAtendido o limite constitucional remuneratorlo do Presidente2 SIM 

Despesa Total corn rernuneraçâo dos vereadores 

Pagamento de Verba de Gabinete ou assemelhada? NAO 

Pagamento de Sessôes Extraordinárias? [1A6 
Recolhimentos ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS? [äUDlCADb T 

[iecolhimentosaoRegim;Gera[ tie Prevrdencia Social — RGPS?  

1 

CONCLtJSAO k 
Observada a instrucao processual aplicável ao julgamento 

aludido 	no 	artigo 	33 	da 	Lei 	Complementar 	n° 709/93, 	a 
Fiscalizacâo, 	na 	conclusão 	de 	seus 	trabaihos, 	aponta a 	seguinte 
ocorréncia: g 

0 

Item D.3.1. QUADRO DE PESSOAL 	 / If 
• 	Para cargo em comissâo de Assessor é exigido Ensino Médio, 	ao 
invés de Superior, e para cargo em comissão de Chefe não é exigida 
formagão 	t6cnico-profissiona1 5 , 	em 	inobservância 	ao item 	8 	do 
Comunicado SUG no 32/2015. 

C, 
0' 

A consideraçâo de Vossa Senhoria. 

t.JR-6.1, 	em 14 de novembro de 2018. 
2 
S 
CD = 

Maira Coutinho Ferreira Giroto R 

Agente da Fiscalizaçäo 

0) 
0 
CD 

U, 
CD = 
V 

CD 

a 
0 
CD 
Cd, 
C0 
0 

C, 
CD 
C., 

-p 
Co 
0 

Art. 36, inciso V. da Lei. Federal n° 9.394/1996. 



COMUNICADO SDG No 32/2015 

0 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sua 
permanente tareta de orientagão a seus jurisdicionados, 
recomenda a observância de aspectos relevantes na 
elaboracão das leis orcamentárias anuais e demais 
instrurnentos de interesse que podem, assirn, ser resumidos: 

1. aprimorarnento nos procedimentos de previsao do 
receitas e fixação de despesas na proposta orçarnentária, 
que devern preservar o equilIbrio previsto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, de molde a evitar dernasiadas 
modificacoes 	durante 	sua 	execucao, 	corn 	tern 	sido 
reiteradarnente apontado por esta Corte; 

2. em razão de recente decisAo proferida pelo E. 
Supremo Tribunal Federal referentemente ao pagamento do 
precatórios judiciais, a proposta orçamentária deverá 
conter, no caso do então vigente regime especial, dotaçao 
em Sentenças Judiciais para que entre as exercicios de 2016 
a 2020 seja quitado o passivo judicial que The toca. No 
caso do regime ordinário, vigora o artigo 100 da 
Constituicao Federal, de tal modo que deveriam ser 
previstas dotacOes orçarnentárias para quitar Os precatórios 
chegados ate 10  do julho ültirno; 

3. 05 projetos orçamentârios destinados I criacão, 
expansao ou aperfeicoamento da a(;Ao governamental de que 
trata a Let de Responsabilidade Fiscal deverao constar dos 
Planos Plurianuais de Investimentos e Leis de Diretrizes 
OrcamentIrias. Caso contrIrio, deverão constar de lets 
aditivas Iqueles dais outros instrumentos; 

4. utilizar 	corn 	moderacão 	Os 	percentuais 
permissivos para abertura do créditos suplernentares, 
autorizados na Lei Orçarnentária anual e financiados pela 
anulacao parcial ou total de outras dotacOes; 

5. o remanejarnento, a transferéncia e transposicão, 
no termos da E.C. no 85, de 2015, estarão sempre 
dependentes de autorizacOes  legislativas, salvo para as 
dotacoes destinadas Is atividades do ciência, tecnologia e 
inovação, corn o objetivo de viabilizar as resultados de 
projetos restritos a essas funcöes, rnediante ato do Poder 
Executivo; 

6. o orçarnento serl detalhado ate a nIvel do 
elemento do despesa, assim corno quer a artigo 15 da Let no 
4.320, do 1964 e exige a princIpio orçarnentIrio da 
transparéncia e especificaçao do gasto pi)blico; 

7. a partir da efetiva vigência da Let no 13.019, 
de 2014 as recursos para auxIlios, 	subvengOes e 
contribuicoes 56 poderao ser repassados apôs a forrnalizagào 
dos terrnos de colaboracao ou do fornento; 

8. as leis devern definir corn clareza as atribuiçöes 
e a escolaridade exigidas para provirnento de cargos ern 
comissAo do Direcão e Assessoria exclusivos de nivel 
universitArio, reservando-se aos do Chefia a formaçIo 
tecnico-profissional apropriado. 

SDG, 17 de agosto de 2015. 
SERGIO CIQUERA ROSSI 
SECRETARIO-DIRETOR GERAL 

(Republicado por ter saido corn incorreçao) 
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lnIcio (I) / Cornunicados (/comunicados) 

Comunicado SDG n032/2015 - Observãncia de aspectos 
relevantes 

Tipo: Comunicado 

Area: SDG 

NUmero: 32 

Exercicio: 2015 

Data de Publicaçâo no DO: 

18/08/2015 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sua permanente tarefa de orientação a seus 

jurisdicionados, recomenda a observãricia de aspectos relevantes na elaboraçao das leis orçamentárias 

anuals e demais instrumeritos de interesse que podem, assim, ser resumidos: 

1. aprimoramento nos procedimentos de previsão de receitas e fixaçao de despesas na proposta 

orçamentária, que devem preservar o equilIbrio previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, de molde a 

evitar demasiadas modiflcaçOes durante sua execução, com tem sido reiteradamente apontado por esta 

Corte; 

2. em razão de recente decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal referentemente ao pagamento 

de precatOriosjudiciais, a proposta orçamentária deveré conter, no caso do então vigente regime especial, 

dotaçao em SentençasJudiciais para que entre os exercIcios de 2016 a 2020 seja quitado o passivo judicial 

que Ihe toca. No caso do regime ordinário, vigora o artigo 100 da Constituição Federal, de tal modo que 

deveriam ser previstas dotaçöes orçamentárias para quitar os precatórios chegados ate l°de julho ültimo; 

3. os projetos orçamentários destinados a criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental 

de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal deverão constar dos Pianos Plurianuais de Investimentos e 

Leis de Diretrizes Orçamentárias. Caso contrário, deverao constar de leis aditivas àqueles dois outros 

instrumentos; 

https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/comunicado/comunicado-sdg-no32201  5-observancia-aspectos-retevantes 	 113 
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4. utilizar corn moderaçao os percentuals permissivos para abertura de créditos suplernentares, 

autorizados na Lei Orçamentária anual e financiados pela anulação parcial ou total de outras dotaçöes; 

5. o rernanejamento, a transferéricia e transposiçao, no termos da E.C. n° 85, de 2015, estarão sempre 

dependentes de autorizaçOes legislativas, salvo para as dotaçOes destinadas as atividades de ciência, 

tecnologia e inovação, corn a objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funçoes, 

mediante ato do Poder Executivo; 

6. o orçamento será detaihado ate o nIvel do elemento de despesa, assirn corno quer o artigo 15 da Lei n° 

4.320, de 1964 e exige a princIpio orçamentário da transparência e especificação do gasto püblico; 

7. a partir da efetiva vigência da Lei no 13.019, de 2014 as recursos para auxilios, subvençOes e 

contribuiçoes so poderao ser repassados após a formalização dos termos de colaboração ou de fornento; 

8. as leis devem definir corn clareza as atribuiçOes e a escolaridade exigidas para provimento de cargos ern 

comissâo de Direção e Assessoria exclusivos de nivel universitário, reservando-se aos de Chefia a 

formação técnico-profissional apropriado. 

SDG, 17 de agosto de 2015. 

SERGIO CIQUERA ROSSI 

SECRETARIO-DIRETOR GERAL 

(Republicado porter saldo corn incorreção) 

Anexo 
	

Tamanho 

I Cornunicado SDG n 032/2015 	 79.17 KB 

(https://www.tce.sp.gov.br/sites/default/files/Iegislacao/sdg...32_201  5.pdf) 
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Av. Rangel Pestana, 315- Centro 

São Paulo/SP 

CEP 01017-906 - PASX: 3292-3266 

Transparéncia (https://www.tce.sp.gov ,br/transparencia/) 

Audesp (https://www4.tce.sp.gov.br/audesp/)  

Processo Eletrônico (https://www4.tce.sp.gov.br/etcesp/processo-eletronico)  

Escola de Contas PUblicas (http://www4.tce.sp.gov.br/epcp/)  

Certidöes (/certidoes) 

Sistemas (/catalogo-sistemas-servicos) 

Apenados (/pesquisa-na-relacao-de-apenados) 

Legislação (/Iegislacao) 

Publicaçôes (/publicacoes) 

Sessães (/sessoes) 

Endereços (/enderecos) 

Eventos (/eventos) 

Acessibilidade (/acessibilidade) 

Mapa do Site (/sitemap) 

Fale conosco (/faIe-conosco) 
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TERRA DAMANGA 	 Eøluhu bc NO Paulo 	 Hs,1 

L 	E 	I 	 N.° 2910/04 
=De 	06 	de 	abril de 	2004= 

"cRIAcAo DR CARGO NO ANEW ifi DA LEI 
MUNICIPAL N.° 2877 DR 05 DR nvEREmo DR 
2004, DANDO OUTBAS fltOVU)ENCIAS"::::::::::::: 

O SENHOR LUIZ FERNANDO RIUL, PREFETTO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTAPO 1)13 SAO PAULO, NO USO DAS ATR]BuIcOEs QUE [HE SAO 
CONFERIDAS POR LET, 

F A Z S A B E R: que a CSmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou 
o projeto de lei fl. 0  005/04, de autoria cia Mesa da Câmara, e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei: 

ARTIGO 10: Pica criado no Anexo III - Cargos de Provimento em Comlssâo de 
Natureza Estatutária regidos pelo Estatuto dos Funcionãrios 
Püblicos Murticipais, da Lei Municipal n. 0  2877, de 05 de fevereiro 
de 2004, sendo de livre nomeaco e exoneracâo, 0 seguinte cargo 
e respectiva vaga: 

II - Denominacäo: CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA 
PRESIDENCIA, DO SETOR DE SUPORTES FOE ADMINISTRAAO LEGISLATIVA 
Quantidade: 01 (uma) 
CiassiflcaçZo: Cf Grau UfReferência  IV 
Vencimentos: R$ 1.100,00 

ARTIGO 20; A descriçäo e especificacäo do àargo criado no artigo anterior, fica 
acrescido no Anexo IV - Descriçäo e Especiflcacöes dos Cargos 
PUblicos da Câmara Municipal, da Lei Municipal n.° 2877, de OS de 
fevereiro de 2004, a saber: 

- CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDNCIA, DO 
SETOR DE SUPORTES E DE AOMINISTRAAO LEGISLATIVA 

a) Descrição: 
Cargo corn vinculo de confiança direta corn o superior máximo do Legislativo 
(Presidente), nào confere estabilidade a seu ocupante, podendo este ser 
demissIvel ad nutum a critério do poder páblico. 0 ocupante exerce atividades de 
chef ia geral em rela(;âo aos departamentos, o gabinete da presidéncia, setor de 
suporte e serviços gerais e de toda administraçâo da Casa Legislativa, a atividade 
deve ser desenvolvida sob ordem direta do Presidente da Edilidade. 

b) Especificaçôes: 
Provimento: comissionado 
Escolaridade: Segundo grau compteto ou curso eguivalente. 

Rua Silva Jardim, 204 - Jardinäpolis - SP CEP 14680-000- Fone (16) 3663-3245- Fax (16) 3663-4426 - e-mail: pmjard©com4.com.br  
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TERRA DA MANGA 	 EIIbbfl be €'üø pule 	 F1s.2 

Requlsito: Datilografia e dlgitaçao 
Responsabilidade: Levar ao corthecimento da Presidéncia todas as ocorrêricias que 
se desenvolver no âmbito administrativo, seja em horârio de expediente interno 
ou externo, bern como durante as sessôes, reuniôes ou eventos na Casa 
Legislativa. Responsabilidade própria do cargo de chefla em relaçâo aos demais 
servidores, funcionários e empregado póblico. E, ainda, o que for determinado 
pela Presidência. 
Vinculaçâo: Gabinete da Presidéncia. 
Subordinaçào: Presidente cia Câmara. 

ARTIGO 30: As despesas decorrentes do presente diploma legal, correro pot -
conta de verba orçamentada, se necessário for suplementada. 

ARTIGO 40: Esta Lei entraré em vigor na data de sua publlcaçäo, revogadas 
as disposicôes em contrário. 

Prefeitura Municipal de Jardinópolis, 06 de abril de 2004. 

LUIZ FóLDO RIUL 
Prefeito Municipal= 

Publicada e Registrada no Setor do Expediente da Secretaria da Prefeltura 
Municipal de Jardinópolis/SP, em 06 de abril de 2004. 

MARCDAa1O D RIG U ES 
=Secretaria da Prefeitura Municipal= 

Rua Silva Jardim, 204- Jardinópolis -SP - CEP 14680-000 Fone (1$) 36634245 - Fax (16) 3663-4426 -e-mail: pmjardcom4.com.br  
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PREFEWURA MUNICIPAL DE 

- 	 Jardin 	- 	 LeI297/04 

Admlnistracao 

	

TERRA DA MANGA- 	 Cota—Znde o Pbturo 

L 	E 	I 	 N..° 2877/04 
=De 05 de feverciro de 2004= 

"DISPOE SOBRE A REESTRUTURAcAO DO 
PLANO DE CARGOS E SALARIOS DA CAMARA 
MUNICIPAL DE 3ARDIN6POLIS E Di. OUTRAS 

O SENHOR LW FERNANDO RIUL, PREFEfO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTAPO DE sÃo PAULO, NO USO DAS ATRIBmçOES QUE LHE SAO CONFERIDAS 
POR LEI, I  
F A Z S A B E it que a Cmaca Municipal de Jardinépolis, deste Estado, aprovou 
projeto de lei n.'001/04, de autoria da Mesa da CAmara: Presidente: LUIZ FERNANDO 
RIUL (Xoto), Vice-Presidente: JOAQIJIM AMARO FIGUEIREDO FILER) 
(QUINZINHO), 1° Secretário: TADEU PERBIRALIMA e 2.° Secretário em exercicio: 
MARINHO HENRJQUE CASTILHANO (FGURAO), e dc sanciona e promulga a 
seguinte Let 

CAPITULO I 

DAS DISPOSIcOES PRELIMINARES 

Artigo 1° - As relaçOes de trabaiho entre a Câmara Municipal de Jardinópolis e os 
servidores admitidos por rneio de Concurso Püblico, seräo reguladas pelo Decreto-Lei 
if 5.452, de 1° de rnaio de 1943, que aprova a CLT - ConsolidaçAo this Leis do 
Trabaiho, e sua legislação complementar. 
Parágrafo Unico: Aplica-se a Lei Municipal if 605, de 06/09/68 e sua legislaçAo 
complementar, excJusivarnente em relacão aps servidores constantes do Anexo II, que 
sào remanescentts das retaces Ut trabaiho entre a Càrnara Municipal de Jardinépolis e 
os ocupantes de -cargos püblicos, admitidos par rneio de concurso publico, que foram 
regidos pelo Estatuto dos Servidores Pábicos Municipais; e, aos servidores ocupantes 
de cargos de provimento em comissAo d natureza estatutéria, relacionados no Anexo 
III e VIII, desta Id 

Artigo 2° - Pam os efeitos desta Id, considera-se: 
I —funcionário pñblico: legalmente investido em cargo püblico; 
II - cargo pnblico: é o conjunto de atribuiçoes e responsabilidades cometidas a urn 
fiincionãrio e a posiçAo instiwida na organizaçAo do flincionalismo criado por lei, em 
nümero certo e corn denominaçAo prépria, necessàrio ao desempenho das atribuiçOes 
especificas cometidas awn fiincionãrio püblico; 
Ill— empregadopüblico: a pessoa admitida no serviço püblico e regida pela Cousolidaçao 
das Leis do Trabaiho e emprego de provimento em comissao, demissIvel ad nutum, nos 
tennos do artigo 37 cIa Constituição Federal. 
ffl - . servidor páblico: a pessoa ocupante de urn cargo on emprego independente da 
natureza do seu vinculo corn a AdrninistraçAo Municipal, seja no regime estatutário, seja 
na Consolidaçäo das Leis do Trabaiho (CLT); 

Rua Silva Jardim, 204 - JardinOpolis SR - CEP 14680.000 - Forie (16) 3663-3245 - Fax (16) 3663-4426 - e-mail: pmjardcom4.com.br  
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V - emprego Øbltho: a posiçAo institulda in organizaçao do flincionalismo criado por lei, 
• 	 em nümero certo, coin denominaçao prOpzia e atribuiçöes especificas cometidas a urn 

empregado püblico; 
VI - quadro de pessoal: o conjunto de cargos e empregos que integram a estnitura 
administrativa do Poder Püblico; 
VII - vencirnento ou saiOrio: retribuicAo pecuniãria basica, fixado por lei e paga 
inensalmente a servidor pUblico; e, 
vm - remimeraçào: é o valor correspondente ao vencimento ou salário, acrescido das 
vantagens pecuniãrias préprias de cada servidor pThlico. 

CAPITIILO II 

DO QIJADRO GERAL DE PESSOAL 

Artigo 30 - o námero de vagas e nomenclaturas, dos cargos de ingresso de carâter 
efetivo, no Quadro dos Servidores cia Cãmara Municipal de Jardinópolis, serâo as 
constantés do Anexo I. 
Parâgrafo Primeiro: Para preenchimento dos cargos de provinientos em comissäo, de 
livre nomeaçAo e exoneraço a Mesa da Câmara Municipal de Jardinópolis, deve 
observar o nümero de vagas e nomeclatun constante do Anew III e VIII, de natureza 
Estatutária e regidos pelo Estatuto dos Funcionarios Püblicos Municipais. 
Parágrafo Segundo: Os cargos constantes do Anexo I, somente serão preenchidos em 
carãter efetivo, quando houver disponibilidade na sua quantidade, levando-se em 
consideraçAo sempre, o preenchimento do cargo em consonancia corn os dennis do 
Anexo U. 
Parãgrafo Terceiro: No caso de vacfincia dos cargos descritos no Anexo H, estes ficarAo 
automaticamente revogados, Mo podendo ser preenchidos. 

Artigo 40 - 0 nómero de vagas, denominaçAo de cargos efetivos ou de livre nomeaçäo, 
valores de venciipentos e regime juridico, seräo os constantes dos Anexos I, II, III; a 
desciiçao e especificaçocs dos cargos é o constante do Anexo IV; o adicional por tempo 
de serviço é o Anexo V; classificaçaJos cargos é o Anexo Vi; relacào de 
aposentados e pensionistas e proventos são os do Anexo VU; e, Cargos de Provimento 
em ComissAo de Natureza Estatutãria regidos pelo Estatuto dos Funcionâiios Pablicos 
Municipais, corn vigência temporéria é o Anew VIII, assim compreendidos: 

a) ANEXO 1 - Cargos PUblicos de Natureza Permanente, de 
Provimento Efetivo e Vinculados no Regime dii ConsolidaçAo das Leis 
do Trabaiho - C.LT. 

b) ANEXO II - Cargos Efetivos de Nasureza Estatutária Regidos 
pelo Estatuto dos Funcionàrios Püblicos Municipais. 

c) ANEXO III - Cargos de Provijnento em Comissão de Natureza 
Estatutâria Regidos pelo Estatuto dos Funcionários Páblicos Municipais. 

d) ANEXO IV - DesciiçAo e Especificaçöes dos Cargos Püblicos 
da Câmara Municipal. 

e) ANEXO V - Adicional Par Tempo de Serviço. 
1) ANEXO VI— Classificaçäo dos Cargos da Camara Municipal. 
g) ANEXO VII - Relaçäo nominal de Inativos e Pensionista e 

Proventos. 	 - 
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h) ANEXO Vifi - Cargos de Provimento em Comisso de 
Natureza Estatutãria regidos polo Estatuto dos Funcionários Püblicos 
Municipais corn vigëncia temporIria (Art. 16) 

SEcAo I 

DA PARTE PERMANENTE 

Artigo 5° - Os cargos de provhnento efetivo serão preenchidos mediante concursos püblico 
do provas e titulos. 

Artigo 6° - Os cargos de provimento em cornissAo, do line nomeaçao e exoneraçAo, serào 
preenchidos niediante nomeaçAo da Mesa Diretora e destinam-se apenas as atribuiçöes do 
direcâo, chefia e assessoramento. 

CAPITULO m 
BA coMposlcAo DOS VENCIMENTOS 

Artigo 70 - 0 quadro do pessoal é composto par cargos pennanentes, segundo: 
I - quanto I forma do provimento: inscricAo "F" pat-a ocupantes do cat-gas do provirnento 
efetivo e inscriçAo "C" para ocupantes de cargos do provimento em comissAo; 
II - grau do complexidade das atribuiçoes dos cargos: do I a IV, em ordem crescente; e, 
ifi - referéncia do I a VII, em ordem crescente, segundo a avaliaçAo do cargo permanente. 

CAPITULO IV 

DAS DIsPosJcOEs FINAlS 

Artigo se - A jornada de trabaiho nAo podera exceder a 40 (quarenta) horas semanais, 
thcultada cornpensaçAo do horarios e a reduçäo da jornada do trabalho. 
Parágrafo Unico - 0 Presidente da Camara Municipal poderá estabelecer horários 
diferenciados em razAo da peculiañdade dos sen'içcs. 

Artigo 90  - Fica assegurada a revisAo geral anual da remuneraçAo dos servidores püblicos 
da Câmara Municipal, sempre na mesma data. 

Artigo 10 - Aplicarn-se aos servidores páblicos da Câmara Municipal as mesmas 
disposicoes do sistema de evolucAo ifincional e demais beneficios e garantias do Estatuto 
dos Funcionários Püblicos do Municipio de Jardinôpolis e postetiores alteraçOes. 

Artigo 11 Poderá haver atästamento do servidor publico da Câmara Municipal pat-a 
prestar serviços a órgàos pUblicos da Unifto, do Distrito Federal, dos Estados e dos 
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Municipios, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, a critério da Presidéncia da 
Cãinara, observando-se a conveniência, interesse pãblico e concordãncia expressa do 
ftrncionário Cu servidor. 

Artigo 12 - Ao servidor püblico que tiver sua capacidade de trabaiho reduzida em 
decorréncia de acidente ou doença profissional, seth garantido a compatibilizaçao em 
atividades no ãmbito de atuaçao, sem reduçAo de vencimento Cu remuneraçAo. 

Artigo 13 - A servidora püblica gestante seth assegurado compatibiizacao de atividades, 
de modo a garantir a segurança do desenvolvimento da wavidez e de sua sthde fisica, 
mental e emocional. 

Artigo 14— Os presentes Anexos sk considerados parte integrante desta lei, observando-
se a vigéncia do Miexo VIII, conforme o artigo 16. 

Artigo IS - Fica assegurado aos fhncionái -ios, empregados e servidores o direito 
anualmente, do adicional por tempo de serviço, conforme planilba crescente no Anexo V. 

Artigo 16 - 0 Anexo VIII, terâ vigéncia temporária e deixará de vigorar e ficará 
automaticamente i -evogado apes 90 (noventa) dias, da entrada em vigor da presente lei. 
Paragrafo Unico: A auséncia de descriçAo, especificacôes e classificaço dos cargos 
constantes do anexo inencionado no "caput" deste artigo, decorretu da vigancia temporária 
dos mesmos. 

Artigo 17 - As despesas decorrentes da execuçáo desta id, serAo suportadas pelas 
dotaçOes orçamentárias vigentes, suplementadas se necessárlas. 

Artigo 18 - Esta lei entrarã em vigor na data de sua publicaçAo, ficando revogada as 
disposiçoes em contrário, especialmente a Lei Municipal n.° 2.024, de 05 de fevereiro de 
1997; inciso II do artigo 1 0  da Lei Müit1tpaI nY 2.728, de 27 de junho de 2002; Lei 
Municipal nY 2.808, de 07 de maio de 2003; e, os incisos 1, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, do 
artigo 10  da Lei Municipal n.° 1.802, de 04 de outubro de 1994. 

Prefeitura Municipal de Jardinopolis, 05 	evereiro de 2004. 

LUIZ 	ANDb RIUL 
=Prefeito Municipal= 

Publicada e Registrada no Setor do Expediente da Secretaria da Prefeitura Municipal de 
JardinopolisfSP, em 05 de fevereiro de 

IA A C 
SeeretIria da Pretcitura Municipal= 
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ANEXOI 

CARGOS PUBLICOS DE NATUREZA PERMANENTE, DE PROVJMENTO 
EFETIVO E VINCULALDOS AO REGIME DA coNsoLnMçAo DAS LEIS DO 

TRABALBO - CUE. 

I - DenominaçAo: AUXILIAR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA 
LEGISLATIVA 
Quantidade: 01 (urn) 
Classificaçao: E/Grau IllReferência IV 
Vencimento: KS 1.100,00 

H - Denominaçio: DIRETOR CONTABIL B FINANCEIRO 
Quantidade: 01 (urn) 
Classitieaçäo: B/Gnu Iil&efeineia VI 
Vencimento: KS 2,000,00 

III - DenorninaçAo: COPEIRA 
Quantidade: 01 (urn) 
ClassificaçAo: B/Gnu 1/Referenda I 
Vencimento: KS 405,00 

IV - Denorninaçäo: OFICIAL DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA 
LEGISLATIVA 
Quantidade: 01 (urn) 
ClassificaçAo: £JGrau II/Referenda V 
Vencimento: KS 1.500,00 

VIII— Denominaçfto: OFICIAL DE ADM1N1STRAAO 
Quantidade: 02 (dais) 
ClassiticaçAo: EIGrau JllReferéncia IV - 
Vencimento: R$ 1. 100,00 

IX - DenominaçAo: PROCURADOR JURIDICO DO LEGISLATIVO 
Quantidade: 02 (dais) 
Classificaçao: E/Grau W/Referência VII 
Vencimento: ItS 2390,00 

X - Denorninaçao: SERVENTE - ZELADOR 
Quantidade: 02 (dois) 
ClassificaçAo: E/Grau llReferência I 
Vencimento: ES 405,00 

XI - Denomjnacâo: VIGIA 
Quantidade: 02 (dais) 
Classificaçäo: E/Grau 1/Referenda II 
Vencimento: R$ 450,00 
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ANEXO II 

CARGOS EFETIVOS DE NATUREZA ESTATIJTARIA RJtGIDOS PELO 
ESTATIJTO DOS FUNCIONAIUOS PUBLICOS MLJNICIPAIS 

I - Denominaco: PROCURADOR JURIDICO DO LEGISLATJVO 
Quantidade: 01 (urn) 
CIassificaço: E/Grau W/Referencia VII 
Vencimento: RS 2.590,00 

II— DenominaçAo: VIOlA 
Quantidade: 01 (urn) 
Classificaçào: E/Grau I/Referência W 
Vencimento: ItS 450,00 
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ANEXO ILL 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSAO DE NATUREZA ESTATUTAIUA 
REGIDOS FF10 ESTATUTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS 

I - Denominaçâo: ASSESSOR DE IMPRENSA E COMUNICAcAG DO GABINETE 
DA PRESIDENCIA. 
Quantidade: 01 (um) 
Classificacao: CIGrau IlllReferôncia III 
Vencimento: R$ 800,00 
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ANEXO W 

nEsctuçAo E EsncwLcAcOEs DOS CARGOS PI5BLICOS DA cAMiRA 

MUNICIPAL 

I - ASSESSOR DE IMPRENSA E COMUNICAçAO DO GABINETE DA 
PRESIDENCIA: 
a)Descçäo: 
Porta-voz do Gabinete da Presidencia junto a imprensa, escrita, falada ou eletronica, 
organizaçao de eventos culturais a palestras, acoinpanhamento das sessOes ordináiias 
extraordinárias e solenes, para colbeita de informacOes. Comunieaçäo dos assuntos oficiais 
do Gabinete da Presidéncia. Outras tarefas correlatas detenninadas pela Presidéncia. 

b) Especificaçoes: 
\ Provimento: comissAo 
nfl- - -l-_,S_ i -------- 

Responsabilidade: pelos materiais e equipamentos que utiiza, vedada divulgacao e 
manifestaçâo de opiniAo oficial do Poder Legislativo, nâo autorizada pela Presidéncia da 
Casa Legislativa. 
VinculaçAo: Gabinete da Presidencia 
SubordinaçAo: Presidente da Camara 

H - AUXJLIAR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA LEGISLAT1VA: 

a) DescriçAo: 
Executar serviços gerais de escritório, como classificaçAo de documentos C 

correspondéncias, transcriçâo de dados, prestaçAo de infonnacôes, atualização de arquivo, 
digitaçào e datilografia de correspondência.% oficios, atendimento ao püblico, atendimento 
de Iigaçoes teleffinicas, recebimento e transmissAo de fax. Auxiliar o Oficial do 
Depaitamento de Assisténcia Técnica Legislativa no Assessoramento a Mesa Diretora, 
Comissao Permanente, Comissoes Especials e os Vereadores na elaboração de proposituras 
e matérias a demais atos a documentos de competencia municipal. Auxiliar a Mesa nas 
sessOes ordinárias, extraordinárias, solenes e demais reunies, auxiliar na confecçAo de ata 
e demais registros e anotaçôts e exeeutar outras tarefas correlatas deteiminadas pela 
Presidência. 

b) Especificaçoes: 
Provimento: efetivo 
Escolaridade: 2° Grau Completo 
Requisito: datilografia a digitaçäo 
Responsabilidade: materiais a equipamentos qua utiliza c transcriço dos fatos e 
acontecimentos das sessOes e reuniOes. 

\ \. 	Vinculaçao: Departamento de Assisténcia Técuica Legislativa 
Subordinaçao: Presidente da Câmara Municipal. 
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III— DIRETOR CONTABIL F FENANCEIRO: 

a) DesciiçAo: 
Controlar receitas e efetuar pagamentos de despesas da Câmara, registrar a enirada e saida 
de valores, elaborar relatérios de gestäo interna, responsavel pela remessa de relatorios da 
Lei de Responsabilidade Fiscal an Tribunal de Contas, controlar a conta carrente on 
aplicacfto financeira dos valores relativos ao duodácimo repassados pelo Executivo 
Municipal, realizar e supervisionar Os serviçOs de vonciliaçao bancaria, preparar 
demonstrativo do movimento diário de cain, efetuar o pagamento de subsidios dos 
Vereadores e pagamento dos servidores püblicos e dos fornecedores da Camara Municipal. 
Escriturar de fonna sintética e analitica a contabilidade orçamentária, financeira, 
patrimonial e econômica da Câniara, de acordo corn a legislaçào vigente. Elaborar 
mensalmente o balancete da receita e da despesa. Encarninhar processo de prestacAo de 
contas anual e os balancetes para apreciaçAo superior. Elaborar, anualniente, as propostas 
para os projetos de let de direttizes orçamentãrias e do orçamento da Câmara Municipal. 
Controlar a execuço do orçamento em tots as suas thses. Realizar o controle e créditos 
adicionais e cia transferéncia de verbas destinadas a Cãmara Municipal. Receber e controlar 
a receita transtërida pela Prefeitura Efetuar, tuna vez autorizado, o pagamento da despesa. 
Preparar, diariamente, o boletim dorno -vimento geral da tesouraria, afixando-se em local 
apropriado. Controlar a movirnentaçao, após autorizaçao do Presidente, do numerário 
existente nos estabelecimentos baneájios, dos saques, depOsitos e aplicaçoes. Auxillar a 
Mesa nas sessôes ordinarias, extraordinárias, solenes e demais reuniöes, quando 
necessário, pan esclarecimento de fatos pethnente a area de atuaçáo. Executar tarefas 
correlatas determinadas pela Presidência e denials atribuiçôes estainpadas no artigo 9° da 
lei de reorganizaçAo administrativa dii Cimara Municipal de Jardinbpolis, Lei Municipal 
ti.0  2.870, de 24 de dezembro de 2003. 

b) Especiflcacoes: 
Provimento: efetivo 
Escolaridade: curso superior completo em Ciôncias Contábil on técnico em contabilidade, 
corn inscriçAo e registro no Conseiho ReioltAl de Contabilidade. 
Requisito: conhecimento especIfico da area de atuacäo. 
ResponsabilidadelPatrimônio: direta, pelos valores em dinheiro e documentos, no seu 
manuseio, aplicaco e guarda. 
VinculaçAo: Departamento de Contthilidade Finanças e Tesouraria 
Subordinacao: Presidente da Cârnara Municipal 

IV - COPEIRA: 

a) Descricao: 
Preparar e servir café, chá, água e outros, zelando pela ordem e limpeza cia cozinha e copa. 
Providencia a lavagem e a guarda dos utensIlios que utiliza, solicita ao departaniento 

f\ 	competente a reposiçAo dos mantimentos e utensilios de 	reposicAo, sempre que 

kX\ 	necessário, a thu de atender o expediente da Cämara, especialmente, nos dias e nas sessOes 
\' 	ordinárias, extraordinárias, solenes e reuniöes das Comissoes e de carâter geral, também 

executada outras tarefas conelatas determinadas pela Presidéncia. 
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b) Especificacôes: 
Provimento: efetivo 
VinvulaçAo: Setor de Suporte e Services Gerais 
Escolaridade: ensino fundamental incompleto (minimo 40  série) 
Responsabilidade/Patrimônio: pelos materiais e equipamentos que utilize. 
SubordinacAo: Presidente da Câmara 

V - OFICIAL DO DEPARTAMENTO BE ASSISTENCIA TECNICA LEGISLATIVA: 

a) DescriçAo: 
Atender a Mesa Diretora, Comissoes Permanentes, Comissoes Especials C 05 Vereadores 
na trainitaçAo de proposituras e matérias e demais atos normativos de competência 
municipal, elaborar atas, secretariar e escriturar os trabaihos das sessOes ordinárias, 
extraordinarias, solencs, de comissac pennanente ou temporária, preparar C promover OS 

autôgrafos de leis e encaminhar an Executivo, fazer publicar os atos internos da Casa, 
expedir decretos legislativos, resoluçoes, emendas a ConstituicAo Municipal C demais abs 
normativos. Proceder ao registro e autuaçAo dos processos adininistrativos pan todos os 
fins, proceder a juntada dos documentos e peticoes UOS processos administrativos e 
cumprir as detenninacöes de andamento dos autos, con rolar os prazos dos processos 
administrativos, controlar o prazo pan sancAo C promulgaçAo de normas legais, promover 
a guards dos atos nonnativos que trarnitaraxn na Camara, bern como o arquivamento de 
toda a correspond6ncia oficial do Legislativo e executar outras tarefas correlatas 
determinadas pela Presidéncia. 

b) EspecificacOes: 
Provimento: efetivo 
Escolaridade: 2° Grau Completo 
Requisito: datiografia e digitaçao 
Responsabilidade: pelos materials e equipamentos que utiliza, transcriçao dos fatos e 
acontecirnentos das sessöes e reunloes e guarda de documentos oficiais. 
Vinculaçao: Departamento de Assisténcia Tecnica Legislativa 
SubordinaçAo: Presidente da Camara Muilitipal. 

VI— OFICIAL DE ADMINISTRAçAO: 

a) DescriçAo: 
Executar serviços gerais de esciitório, como classificaçao de documentos e 
correspondèncias, transeriçao de dados, prestaco de informaçôes, atualizaçäo de arquivo, 
digitaçao e datiografia de correspondëncias, oficios, atendimento an püblico, atendiniento 
de ligaçoes telemnicas, recebimento e tiansmissäo de fax. Organizar em arquivos próprios, 
as atos de criaçio de cargos, nomeaço, exoneraçäo e de deniissAo de fiincionários e 
servidores püblicos da Cãmara. Manter o cadastro e prontuàrio do quadro de pessoal. 
Preparar e registrar os atos relativos a vida fiuncional dos servidores. Registrar e controlar a 
ftequencia. Controlar a tempo de serviço para Os efeitos legais e fomecer certidOes. Anotar 
as alteraçôes de dados pessoais e ftincionais dos servidores nos documentos e respectivos 

\ 	registros. Prestar as infonuaçoes necessárias para a folha de pagamento dos servidores, 
3 	dos encargos socials, previdenciários e dos descontos autorizados em lei. Acompanhar 

recrutamento, seleçio e as treinamentos de servidores pars o quadro de pessoal. Fiscalizar 
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e controlar o uso de uniforme, horatio e jornada de trabalho dos fbncionkios e servidores. 
Progranmr a aquisicäo, renovaçAo e 0 usa e manutençAo dos velculos da C&inara 
MunicipaL Manter cadastro de velculos e controlar a consume de combustivel. 
Providenciar a documentaçAo dos velculos Providenciar adiantamento on reembolso de 
despesas de viagens de servidores, füncionarios e vereadores, bern come o controle cia 
respectiva prestaço de contas. Realizar, em conjunto corn as dernais unidades 
adniinistmtivas os processes de licitaçâo c dispensa, referente I compra de matetiais 
obras e serviços. Manter cadastro de fornecedores on utilizar-se de outros órgos 
municipais, estaduais ou federais. Receber as faturas, duplicatas e(ou notas de entregas, 
conferindo o material recebido e os comprovantes de recepcào e aceitaçäo do material. 
Eiëtuar entrega dos materials requisitados. Realizar, periodicamente, o inventirio dos hens 
da Câmara, verilicando a sua localizaçAo e utilizaçao, mantendo cadastro de bens. 
ConfëcçAo, controle, execucAo e arquivamento de contratos administrativos e seus 
aditivos. Auxiliar a Mesa nas sessöes ordinérias, extraordináxias, solenes e demais 
reunioes quando necessáiio, pars, esclarecirnento de fatos pertinente a area civ atuaçAo. E 
outras tarefas correlatas e assemeihadas determinadas pelo superior on Presidéncia. 

b) Especificaçoes: 
Provimento: efetivo 
Escolaridade: 2° Grau Complete 
Expeiiência: datilograiia e digitaçAo 
Responsabilidade/Patrimônio: poles equipamentos e materiais que utiliza. 
Vinculação: Departamento de Contabilidade, Financas e Tesouraria 
Subordinaçào: Presidente da Cãmara Municipal. 

Vii— PROCURADOR JURIDICO DO LEGISLATIVO: 

a) Descriçäo: 
Assessorar e representar juridicamente a Camara Municipal e representa-la em Juizo ou 
fora dde, per meio de procuraçâo, nas-acô.es em quo for autora ou ré, para assegurar os 
direitos on defender seus interesses, estudar e examinar documentos juridicos e de outra 
natureza, analisando sets conteüdo corn flindamento nos cédigos, leis, jurisprudéncias, para 
emissao de pareceres, prestar as informaçoes solicitadas pelo Tribunal de Contas. 
Examinar, quando solicitado, o texto de projetos de leis, resoluçoes, decreto Legislativo, 
emenda it Constituiçào Municipal e demais atos normativos, que tramitam na CAmara, 
manter contatos cam consulta técnica especializada, participando de eventos espeelficos da 
area, para atualizaçAo em questOes juridicas pertinentes ao direito püblico municipal on do 
interesse do mnnicipio. Auxiliar a Mesa, nas questôes juridicas e reginicntais no sessöes 
ordinárias, extraordinarias, solenes, bern como junto as comissoes pernianentes ou 
temporârias e demais reuniocs. Executar outras tarefas correlatas deterrninadas pela 
Presidéncia. 

b) Especiflcaçoes: 

}\\ 	Provimento: efetivo 
Escolaridade: curso superior complete de Dircito 
Requisite: JnsciiçAo na OAB - Ordem dos Advogados do Brasil 
Responsabilidade: atua corn informaçoes, dados e documentos de caráter sigiloso. 
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VinculacAo: Procuradoria Juridica 
SubordinaçAo: Presidente da Cãmara Municipal 

VIII— SERVENTE-ZELADOR: 

a)Descriçäo: 
Zelar e cuidar da ordem dos mobiliários e limpeza de todas as dependéncias da Cãmara 
Municipal, inclusive dos méveis, soicitar ao departamento competente a reposicAo dos 
materiais de limpeza e fixina. Atuar nas sessöes ordinárias, extraordinárias e solenes e 
reunioes das Comissoes permanentes ou temporarias c reunioes em geral, mantendo a 
liinpeza das dependéncias da Cimara, especialmente do Plenirio e banheiros. 

b)Especificacôes: 
Proviinento: efetivo 
VinculacAo: Setor de Suporte C Scrvicos Gerais 
Escolaridade: ensino fundamental incompleto (minirno 40  série) 
ResponsabilidadelPatiimônio: pelos materials e equiparnentos que utiliza. 
Subordinaçao: Pitsidente da Cãmara 

IX - VIOLA: 

a)Descriçao: 
Executar serviços do segurança e . vigilAncia e recepço de bens da Câmara Municipal, 
garantir a ordem e a segurança do prédio pUblico, efetua ronda noturna ou diurna no 
prédlo, verificando portas, janelas, portöes e outias vias de acesso para evitar invasAo, flirto 
e roubo. Responsive] pela manutencIo da seguranca da sede da Camara, inclusive da 
entrada c da permanéncia dos municipes nas sessöes ordinérias, extraordinárias, solenes e 
demais reunjoes. Atendimento ao pUblico e de Iigaçôes teIetnicas, quando do tënnino do 
expediente administrativo e comunicar o Presidente ou quem a este indicar, quando se 
tratar de recados urgentes. Deverá executar tarefäs correlatas determinadas pela 
Presidéncia. - 

b) EspcciflcacOes: 
Provimento: eMivo 
Escolaridade: ensino fundamental incompleto (minirno 40  série) 
Responsabilidade/Patrimônio: direta, pelos hens inéveis e imóveis que cstão sob sua 
vjgilància, bern como transmissAo ao Presidente de recados urgentes. 
VinculacAo: Setor de Suporte de Serviço Gerais. 
SubordinaçAo Presidente da Cãmara Municipal 
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ANEXO V 

ADICIONAL P0K TEMPO DE SERVIO 

ANO  PERCENTUAL 

01 01% 

02 02% 

03 03% 

04 04% 

05 07% 

06 08% 

07 09% 

08 10% 

09 fl% 

10 14% 

11 15% 

12 16% 

13 17% 

14 18% 

15 21% 
16 22% 

17 23% 

IS 24% 

19 25% 

20 28% 

21 --.. 	 29% 

22 30% 

23 31% 

24 32% 

25 35% 

26 36% 

27 37% 

28 38% 

29 39% 

30 42% 

3! 43% 

32 44% 

33 45% 

34 - 	 46% 

35 49% I 
- 	 13 
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ANEXO VI 

cLAssIF[cAcAo DOS CARGOS DACAMARA MUNICIPAL 

I - QUANTO A FORMA DE PROVIMENTO: 
a)Para ocupantes de cargo de provimento efetivo, considerar a inscriçAo: "E" (Efetivo) 
b) Para ocupantes do cargo de provimento em comissAo, considerar a inscriçAo "C" 
(ComissAo). 

H - QUANTO AO GRAU DE COMPLEXIDADE DAS ATRIBUIcOES: 
a) GRAU I - Taretk simptes, rotineiras e padronizadas que exigem pouca iniciativa para 
interpretar e executes instruçöes verbais e escritas. Requer capacidade pan let e escrever 
pequenas anotaçöes e recados. 
b) GRAU II - Tarefas variadas ;  porém rotineiras, que envolvem a aplicação de 
procedimentos padronizados. Exigéncia de atencäo mental, em services de alguma 
variedade e mediante supervisAo e acoinpanhamento na execuçào das tarefas de mâior 
dificuldade e complexidade. 
c) (IRAU III - Tarefas qualificadas e que exigem aplicacAo de conhecimento técnicos 
globais ou especializados. Pode ser exigido nivel superior completo ou segundo grau 
completo, ou ainda, curso tecnico, desde que inscrito, autorizado e reconhecido per órgäos 
controlador de atividade profissional e conhecimentos espSficos na area de atuaçAo. 
Exige concentrada atençAo mental na execuçäo dos trabathos. 0 resultado da atividade é de 
grande responsabilidade. 
d) GRAU W -. Tarefas qualificadas e que exigem aplicaçfto de conhecimento técnicos, 
globais ou especializados. Exige nivel superior completo e conhecimentos especificos na 
area de atuaçäo. Exige concentrada atençzrmental na execuçio dos trabalhos. 0 resultado 
da atividade impicará em decisOes superiores complexas e de grande responsabilidade. 

III - 	CIA 
Segundo avaliaçAo do cargo püblico, os venciinentos e salários vinculados as seguintes 
retëréncias: 

REFERENCIA I 

BEFERENCIA 0 

REFERENCIA III 

REFtRNC1A IV. 

BEFEREN CIA V 

RFNERENC1A VI 

REFERÉNCL& VII 
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ANEXO VII 

1%ELAcA0 NOMINAL DE INATIVOS E 
	

I PROYENTOS 

I - Inalivos: 	 proventos/renluneraçAo 

a) Paulo Rodrigues de Lima 
	 R$ 385,77 

II— Pensionistas: 	 proventos/remuneracäo 

a) Valdemir Calandrello 
	 ItS 1.019,34 
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ANEXO VIII 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSAO DE NATUREZA ESTATUTARIA 
REGIDOS FELL) ESTATUTO DOS FUNCIONARIOS FUBLICOS MUMCIPAIS 

COM VIGENCIA TEMPORAIUA (Art 16) 

VENCIMENTOS QUANT. 	 CARGO 

01 	Diretor Contabil e Financeiro 

	

01 	Gerente de Setor do Expediente do Gabinete da Presidéncia 

	

01 	Gerente de Setor da Secretaiia Geral Legislativa 

	

01 	ProcuradorJuridico do Legislativo 

	

fX\ 01 	Assessor de Imprensa do Gabinete da Presidència 

	

01 	Superintendente Administrativo do Gabinete da Presidéncia 

ES 2.000,00 

ES 1.100,00 

R$ 1.500,00 

ES 2.590,00 

R$ 800,00 

R$ 1.100,00 
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