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UYLLCI. al au eiiura ova Uanciii 

2anaã Paulista, 

26/95. 

e 1995, 

ganização do Quadro de Pesco 

s da Prefeitura do Município 

CARLOS APAREC DO MARTINES ALVES, Prefeito 

e Nova Canaã Paulista, Estado 

Usando das atribuições que .11. 

ridas por Lei,  

FAZ SABER, qu a Câmara Municipal ade Nova 

Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona e pro- 

LEI COMPLEMENTAR N2 

De 08 de Fevereiro 

"Disp6e sobre a reo 

e da Evolução Funcional dos Servidor 

de Nova Canaã Paulista". 

do Município 

de São Paulo, 

lhe são conf 

mulga a seguinte Lei Complementar: 

CAPfTUI,  

DAS ATRIBUTO 

Artigo 1Q) — O Quad 

t:pal passa a ser constituído na c 

Artigo 22) — O Regjj  

trio, de acordo com o disposto na L 
"") • 

Artigo 3Q) — O Quad 

',Jdu:J os Servidores da Prefeitura Mu  
dos peie) Estatuto dos Funcionári 

, va Canaã Paulista. 

Artigo 4Q) — A comp 

1 

S PRELIMINARES 

o de Pessoal da Prefeitura Mu 

nformidade desta Lei. 

Jurídico adotado 4 o Esta-tu 

d. n2 003/93, de 15 de Janeiro 

9 de Pessoal 4 constituído por 
icipal, Funcionários Públicos 

s Publicou do Município de N2 

lição e a forma de venci:men-1  
tos rios Servidores do Quadro de Pes-dal da Prefeitura, passa a ser 

J(;nstante da presente Lei. 

Artigo 5Q) — Para e 'eitos desta Lei, considera—se: 

— FUNCIONACR'"0 PÚBLICO — A pessoa legalmen 
ivesta em cargop1.%lico de pro imento efetivo ou em comissão 

regido pelo Estatuto de Funciong.ri Públicos do Município; 

CARGO PÚBLICO — Conjunto de atribuiç3es 
responsabilidades, 'representado po''Hun lugar, instituído nos Qua 



ANEXO 3 — C rgos Públicos de Natureza Pema 

:incorporadas ou não, percebi-, acrescido das vantagens pecuniárias 

das pelo servidor; 

o símbolo indicativo do va, 

fornado pela combinação da re- 

A - É o número indicativo da 

entos representada por algaris 

o desdobramento da referência' 

ervidor pública, indicado pelas 

VI - REFERÉNC 

posição do cargo na escala de venci  

mos arábicos ou romanos; 

ivii - GRAU - É 

destinado à evolução funcional do s 

letras "A" a "L" do Olabeto; 

VIII - PADRÃO  - 

lor do vencimento pago ao servidor,  

fencia com o graui 

/ 
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Idros do Funcionalismo¡ criado por L 

naç?io própria e atribuiçOes especlf 

'cargo público, independente da nato 

..cação Municipal;, 

-FLS. 2- 

em numero certo, com denomi 

ficas; 

- A pessoa ocupante de 

reza de seu vinculo com a Admi_ 
II 

IV - VENCIMENTO - Retribuição pecuniária bá,- 

:ea, fixada em Lei, paga mensalmente ao Funcionário Público em vir 

tudo do exercício docargo e corresaondente padrão ou referencia; 

V - REMUNER,ÃO  -,5J o valor do vencimento 

CAPfTT Ó II 

DO QUADRO DETESSOAL 

Artigo 62) - O Qu dro de Pessoal da Prefeitura 512 

constituído pelos cargos e funçOes indicados nos seguin-

tes Anexos, que integram esta Lei qmplementar: 

ANEXO 1 - C tgos Públicos de Natureza Perma 

fonte, preendllidod por 'Concurso Ptilico e incorporação, regidos 

ta to dos SertLdores PalicoSliunicipal. 

I.  

ANEXO 2 — C rgos Públicos de provimento em 

nicipal j 

ps 

Comissão. 

III - SERVIDOR 
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nente , preenchidos por Concurso Pálico, regido pelo Estatuto dos 

Servidores PáblicosMunicipal, a sereextintos na vacância. 

ANEXO 4 - Situain  ção atual de vagas dos car- 

os públicos de natureza permanentei, 
F 	. 

ANEXO 5 - Sitruação Atual de vagas dos ear-
oe públicos em comissão. 

¡ANEXO 6 - Caros Públicos de provimento em 

oll-.. .JEI'o, criados nesta data. 

SEÇÃO 1  

DOS CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

Artigo 7Q) - Ficam criados os cargos públicos de 

rovlinento em comissãO correspondente à atividade de Medico, Ope-
ador de Máquina RodoViária e ProfesSor, na quantidade, denomina-' 

- 
..ão, referncias e requisitos minimcH para preenchimento , especi- 

, 	,_ 
icados no Anexo 6, desta Lei Complementar. 

Artigo 82) - Os cargos públicos de provimento em 

,omi.-,ao são de livre .preenchimento 'e exoneração pelo Executivo Mu 
nicipal, obedecidos os requisitos a thnos para preenchimento. 

• Parágrafo único: A escolha dos ocupantes dos car-

os em Comissão deverá recair, prefj,rencialmente sobre os servido- 

de Pessoal, detentores de cargos de Natureza Perma' 

Artigo 92) - Ao Funcionário Público detentor de 

de A.ureza Permanente, que vier a ocupar, transitoriamente, 
- 	em Comissão, será devido o Vencimento equivalente ao mesmo, 

w.rito permanecer,néssa situação, acrescido de todas as vantagen 
,lessoais, oalculadaá sobre o padrão ¡de vencimento, em sentido es-

inerentes ao seu cargo de origem. 

Parágrafo único: Será devido ao servidor a remune 
ração de maior valor, ,enquanto perr-Inecer na situação prevista no 
"caput" deste Artigo. 
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SUBSEM I  
1  

-DAS FUMES Cn4TIFIOADAS 

Artigo 10) - Ficam mantidas as Funções Gratifica-

das instituídas pela hei nQ 003/93 

Complementar nQ 15/94, de 18 de Maio de 1994, de acordo com a es-

rutura administrativa da Prefeitura Municipal: 

a) FG1 = A titulo de representação corres-

pondente a 50% (cinqWenta por cent ) do vencimento base do funcio-

nário pelo exercido continuo de cargo de Diretor de Finanças e Dl 

retor de Administração, em regime e dedicação integral - RDI; 

b) FG-2 = A 

pondente a 20% (vinte por cento) 

titulo de representação corres-

() vencimento base do funcioná-' 

  

de 15 de Janeiro de 1993 e Lei 

rio, pelo exercício das funções del oordenador de Saúde Bucal. 

§ 1Q) - A de l ignação para o exercício das ' 

funçOes gratificadas são de li'Vre .scolha e dispensa pelo Executi-

vo Municipal, obedecidos os requisitos mínimos de preenchimento e 

desde que recaia sobre funcionárOs públicos municipais ocupantes 

de cargos públicos de natureza per.  

§ 22) - 	v 

funções gratificadas, à excessão d 

 

anente. 

dada a acumulação remunerada de 

s atribuídas aos integrantes da 

Administração do Fundo Municipal de Previdência Social, prevista ' 

na Lei Complementar n2 001/93, de  6 de Abril de 1993, alterada pe 

ia Lei Complementar n2 007/93, de 2 de Outubro de 1993. 

§ 32) - A Punção Gratificada só poderá ser 

atribuída ao servidor pelo exercleJ_6 de função de Chefia, onde não 
haja horas extras ou gratificaçZesOr trabalho extraordinário. 

I 
Artigo 11) - O F-nCionário Público durante o exer 

cicio da Função Gratificada, percebera o respectivo percentual por 
, 

sobre o seu vencimento, em sentido estrito, e enquanto perdu- 
rar a designação. 

§ 12) - A gratificação prevista neste arti- 
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go será incorporada ao vencimento do funcionário na fração de 1/4, 

(um quarto), calculada sobre o valor da Ultima gratificação perce-

bida, para cada ano de efetivo exerclo. o no desempenho da função, 

a partir do primeiro.ano e ate o limit ; de quatro quartos. : 

§ 22) - Quando o Ultimo período do exerc-lci 

L,.. função gratificada ultrapassar o sétimo mas, e não atingir o de 

iimo segundo mês, será devido ao funcionário o valor corresponden- 

e a Incorporação de acordo com o previsto no parágrafo anterior. 

SEÇÃO II 

DOS VENCIMENTOS 

Artigo 12) - Os cara 3 públicos que fazem parte 

integrante desta Lei CoMplementar, serão distribuídos em escalas-4  

de vencimentos, representadas por. algarismos arábicos, onde o nlíme 

•o indicara, na ordem crescente, o grau de responsabilidade e com- 

Parágrafo 	A Eàcala constante do Anexo 7, 

:stabelece os vencimentos, dos cargos de Natureza Permanente e os 

preenchimento em Comissão. 

Artigo 13) - A Escala de vencimentos, de que tra- 

ta o Parágrafo 	dol,,rtigo 12 e composta de• 12 referências nu- 
, 

mericas subdivididas em 12 graus, identificadas pelas letras "A" 

a "JJ". 

Artigo 14) - A nomencão de funcionário, nos ter- 

mos desta Lei Complementar, far-se-á sempre no grau inicial da re- 

erncia estabelecida para o cargo. 

CAPITULO III  

DA EVOLUÇÃO FUNCIONAI 

SEÇÃO I  

DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES 

Artigo 15) - O Sistema de evolução funcional e o 

conjunto de possibilidades proporcionadas pela Administração, medi 



ur4eipat ue 97( ooa 	anaii 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CGC l(MF) 65.711.954/0001-58 	 

eitura 

    

    

au 

Rua Seis n.2  562 - Fones FAX (0176) 91-6124 e 91-6129 - CEP 15.773-000 

ante a aplicação de determinados 

cionários, sob o sistema de condi 

-FLS, 

r!.ncipios, que assegurem aos fui 

ulp treinamento, aperfeiçoamento, 

avaliação de desempenho individu e reciclagem periódica, condi-' 

çOes indispensáveis à sua valorilapão profissional. 

Artigo 16) - Os funcionários publicas concorrerão 

na forma e nas condições desta Lei Complementar e outras disposi-' 

çOes legais, as seguintes formas de evolução funcional. 

I - Promoço, 

II - Acesso. 

SEÇÃO II  

DA PROMOÇÃO 

Artigo 17) - A promoção 4 o procedimento atraves' 
I 

do qual a Administração proporcioa aos integrantes do Quadro de 

Pessoal, funcionários públicos detentores de cargo de Natureza Pe 

manente, a possibilidade de ascen 

Parágrafo Único) 

cando os critérios de antigüidade 

Artigo 18) - A aplicação do disposto no "caput" ' 

artigo anterior, proporcionará ao funcionário a passagem de um 

grau para outro, imediatamente sul  3rior àquele em que se encontra' 

classificado, dentro da respectiva, referência. 

Parágrafo Único: Olprocedimento para a apuração ' 

dos critérios de antigüidade e merecimento será definido em regula 

mento. 

SEÇÃO IIII  

DO ACESSO E PLANO DE CARREIRA 
I 

Artigo 19) - AcessO e a passagem do funcionário ' 

ocupante de cargo de Natureza Permanente para outro cargo, da elas 
1 

se imediatamente superior àquela efflque se encontra, dentro da res 

pectiva carreira. 

ão funcional. 

A promoção será efetuada obekel 

elmerecimento, alternademente. 

.Artigo 20) - O pino de carreira será definido em 
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Artigo 21) - Processar-se-á o acesso sempre que 

ocorrer vagas nos cargos pancas de Natureza Permanente que cons-

tituirão as carreiras. 

Artigo 22:) - Verifcam-se vagas: 

I - No falecento do servidor; 

II - Na demissão do servidor; 

III - Na aposentadoria do servidor; 

IV - Na exoneração do servidor; 

V - Em virtude de Lei. 

Artigo 23) - Somente poderão concorrer ao acesso 

iuncionários que:' 

- Preencherem as condições de habilitação 

c demais requisitos do novo cargo; 

II - Tiverem ó interstício de pelo menos 730 

(setecentos e trinta) dias de efetjVo exercício no cargo. 

Artigo 24) - O acesso será.precedido de processo' 

seletivo interno dentre os ocupante dos cargos cujo exercício prp. 

picie a experiência necessária ao dssempenho de cargos de maior 

grau de responsabilidade e complexii9ilidade de ..átribuiç3es. 

Parg.grafo Único: O Servidor deveig, ter habilita-
ção legal para se inscrever ao processo seletivo. 

Artigo 25) - Havendo empate na classificação terá 
preferencia, sucessivamente: 

público municipal; 
	- O que i cessou a mais tempo no serviço 

II - O nomeadO 'há mais tempo no cargo atual; 

III - O mais idoso; 

IV - O que ti -er maior número de dependentes 

Artigo 26) - O ineÃ'esso no novo cargo será no gra4 

em que se encontra classificado o funcionário. 
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SE TO I 

DAS DISPOSIOE 

Artigo 27) - A reg 

ção será elaborada, posteriormente, 

FINAIS 

tlamentação do sistema de promo 

através de atos normativos e 

  

relllamentares do Executivo Municipal, num prazo máximo de 180 

(cento e oitenta) dias, contados a partir da data de vigência des-

ta Lei Complementar. 

CAPÍTULO IV 

DA JORNADA DE TRABALHO 

Artigo 28) A jorna a semanal será de 44 (quarenta 

e quatro) horas de trabalho. 

Parágrafo Único: O Executivo Municipal poderá es-

tabelecer horários diferenciados em razão da peculiaridade dos seR 

viços a serem executados. 

Artigo 29) - Sergio  pagas, a titulo de trabalho ex 

traordinario, as horas que excederem a jornada de trabalho fixada 

desde que previamente autorizadas P, la autoridade municipal compe-

tente. 

Artigo 30) - Os Cargoe de Cirurgião-Dentista, Me-

dico, Fisioterapeuta, Procurador Jufidico, Engenheiro Civil, em to 

das as especialidades, terão jornada, de trabalho de 20 (vinte) ho-

ra:2 semanais, a exceção do cargo de Welefonista, que será de 30 

(trinta) horas semanais e de Professor, que será de 4 (quatro) ou 

8 (oito) horas-aulas e 1 (uma) horas-atividade diária, totalizando' 

até 20 (vinte) ou 40 .(quarenta) hc-as, mais 5'(cinco) horas-ativi-

dades semanais. 

12) Os Pro essores terão suas referencias 

enquadradas conforme respectiva joiada de trabalho. 

§ 22) A Admilflistração poderá dobrar a jorna, 

da de trabalho com a concordância do servidor, e pagamento adicio-

nal  superior em 50% (cinqüenta por cento) ao da hora normal, nos ' 
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cargos de Cirurgião-Dentista e Medico. 

•IAPfTUI0 V  

DA SUBSTITUIÇÃO 

Artigo 31) - Haverás stituição remunerada no im 
pedimento legal e temporário do ocupante de cargo público de Natu-

reza Permanente e em Comissão, por período igual ou superior a 15 

(quinze) dias consecutivos. 

Artigo 32) - A substituição recairá sempre em fun 

cionário palio() pertencente ao Quadre de Pessoal da Prefeitura Mu 

nicipal e que possua habilitação para o desempenho das atribuições 

inerentes ao cargo do substituído. 

§ Único) - Quando a substituição for de car 

go pertencente a carreira, a designação deverá recair ,sobreum de 

seus integrantes. 

Artigo 33) - A substituição será automática quan- 

do prevista em Lei e dependerá de ato de autoridade competente 	1 

quando for efetivada para atender a coniveniência administrativa. 

§ 12) - A autoridade competente para nomear 

será competente para formalizar, por ato prOprio, a substituição. 

§ 29) - O substituto desempenhará as atribu_ 

ç3es do cargo do substituído, enquanto perdurar o impedimento do 

titular dentro dos limites estabelecideJ na presente Lei. 

Artigo 34) - O substituto , durante todo o tempo 

substituição, terá direito a perceber o vencimento inerente ao car 

go do substituído, sem prejuízo das vantagens pessoais a que tiver 

direito, podendo-optar pelo vencimento do cargo de que e ocupante. 

. - Artigo 35) - A substituição não gerará direito do 

substituto em incorporar, aos seus vencimentos, a diferença entre 

a sua remuneração e a do substituído. 

§ 12) - O period?. de substituição remunera-

da, não poderá ser inferior a quim ,  dias consecutivos e nem supe;- 
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er que seja o período de subs 

eu cargo de origem. 

ais substituições não serão 

devidas diferenças de vencimentos, fixados para o cargo que o ser-

vidor ocupa na Prefeitura Municipal. 

CAPÏTULO VI  

SEÇÃO I  

DOS ADICIONAIS 

Artigo 37) - Será concedido. adicional: 

I - Noturno 

II - Insalubr4.dade 

III - Periculoádade 

Parágrafo Inico: A concessão só se opera en 

quanto o servidor estiver no desempenho das atividades atingidas ' 

pela incidência. 

SUBSEQÃO I  

DO ADICIWL 1-, NOTURNO 

Artigo 38) - Ao servidor que prestar serviços ex-

clusivamente no horário noturno, com reendido entre as 22:00 horas 

e 05:00 horas, na base de 20% (vinte por cento) do salário. 

SUBSEÇÃO II 

DO ADICIONAL DL, INSALUBRIDADE 

Artigo 39) - Será àevido o adicional de insalubri 

dade ao servidor que, no desempenhode suas atividades normais, ' 

trabalhar em atividades consideradas insalubres e será pago em per 

centagem com base no piso mínimo pago pela Municipalidade. 

§ 12) - As atividades consideradas insalu-' 

ores, são as previstas no Quadro do Anexo 8, e os adicionais devi-

dos, serão pagos conforme a classificação prevista, nos graus me-
dio e máximo, respectiva dos critérios de caracterização. 

rior a dois 

tituição, o 

anos ininterruptos. 

22) - Qualq 

substituto retornará ao 

Artigo 36) - Nas d 
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salubridade ocorrerá: 

a) - Com a adoção de medidas que conservem 

o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância; 

b) - Com a utilização de equipamentos de 

proteção individual ao trabalhadorl que diminuam a intensidade do 

agente agrésáivo a limites de tolerância. 

SUBSEn0 III  

DO ADICIONAI DE pERICUIOSIDADE 

Artigo 40) - Será devido o adicional de periculo-

:Lidade ao servidor que no desempenho e suas atividades normais, 

trabalhar com atividades consideradas perigosas e será pago na ba-

se de 20% (vinte por cento) do vencimento. 

Parágrafo Único: As áreas de trabalho con-

deradas perigosas são as previstas la Anexo 9. 

-FLS.11--  

§, 22) - A elimiria ao ou neutralização da in 

DAS DISPO IÇOES FINAIS 

  

Artigo 41) - Os atais servidores serão enquadra- 
, dos no grau inicial da referência prevista para o seu cargo, medi- 

ante Portaria a ser.baixada pelo Executivo Municipal. 

Parágrafo Único: Sendo a remuneração do ser 

vidor superiór ao valor do grau inicial da referência de seu cargo 

:1. tal, será ele enquadrado 

Derior subseqüente. 

Artigo 42) 

no grau de valor igual ou de valor su- 

  

- As atribuições, condições de trabalh 

requisitos para cada cargo serão disciplinados pelo Executivo Mu 

Licipal. 

Artigo 43) - O nomes o para cargo em comissão 

que não pertença anteriormente ao QuadIro de Pessoal, 	perceberá ' 
vencimentos da referência ao cargo.¡ 

Artigo 44) - FicamIextintos os cargos Públicos qu 

não constem desta Lei Complementar, resguardados os direitos adqui 

de seus ocupantes. 
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Artigo 45) - O Setor de Pessoal apostilará os ti 
rulos e fará as anotaçás nos prontuários dos servidores atingidos 

por esta Lei Complementar. 

Artigo 46) - Fica o Executivo Municipal autoriza-

do a expedir os atos normativos e re lamentares necessários exe 

cução desta Lei. Complementar. 

Artigo 47) - As despesas decorrentes com a execu-

ção desta Lei Complementar, correrão a conta das dotações orçamen-

tarias consignadas no orçamento vigente. 

Artigo 48) - Esta Lei Complementar entrará em vi-
1 

gor na data de sua publicação, surt.''tdo seus efeitos a partir de 

12 de Janeiro de 1995, revogadas as disposições em contrário, 	em 

especial no que conflitar com os se ntes diplomas legais: Lei n2 

003/9;, 008/93, Lei Complementar n2 02/93, 003/93, 006/93, 010/93 
14/94, 15/94, 16/94, 21/94 e 23/94,  

Prefeitura M icipal de Nova Canaã Paulista 
08 de FevereiZ'o de 1995. 

614 ;14-62, 
Carlos A arecido Martines Alves 

Prefeito Municipal 

Registrada no livro prciprio. Afixada 

nada a publicação na imprensa local. 

no lugar de costume. Determi- 
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NATUREZA PERMANENTE 

ANEXO 

CARGOS PÚBLICOS DE 

Chefe do Setor do Pessoal  

Auxiliar de Contabilidad e'  
Vigia 

ul 	Atendente da Procuradoria Jurídica 
Jl 	Auxiliar.do Setor de Tributação 

ge- 44- 	 e 	:af. hl -U3 
Carlos .74pareckla inarfineef ..74120a 51 ' 

PREFEITO  MUNICIPAL • 
-.parer 

PRUFEITO

_o mi 
MUNICIPAL 

UANT. 	 CARGO 

38 
	

Auxiliar de Serviços Div rsos. 

06 	Merendeira 

08 	.TelefoniSta 
nn 	 Tratorista 

Visitador Sanitário 

Ardfice 

Auxiliar de Cadastro 

Eseriturrio 

Motorista 

Encarregado de Serviços 

Atendente de Enfermagem 

Atendente 

Fiscal .otifieante 

Operador de Máquina 

Fisioterapeuta 

genheiro Agrônomo 

Engenheiro Civil 

Contador 

Dentista 

Medico 

Seeretrió 

PADRÃO  

1-A 

1-A 
1-A 
4-A 
4-A 
6-A 
2 —A 

2 —A 

6—A 

10-A 
5 -A 
8-A 

5 -A 

6-A 

7 -A 
9-A 

9-A 
12-A 
12-A 

12 -A 

12 —A 

12—A 

8—A 

1—A 

8 -A 

3 -A 

Dl 

03 

01 

04 

01 

03 

02 

01 

01 

01 

Ci 

01 

01 

03 

03 

01 

01 

01 

Administrativo 

Rodoviária 
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ANEXO 2:  

CARGOS PáLICOS DE PRO UNTO EM COMISSÃO 

Ação Social 

to. 

de Obras 

de Tributação 

e Administração 

e Finanças 

CARGOS  

Coordenador de Plane jame 

Diretor do Departamento 

1 	Diretor do Departamento cie 
:L 	Procurador Jurídico 

1 	Coordenador de Saúde 

1 	Tesoureiro 

1 	Coordenador de Educação 

1 	Chefe do•SERM 

1 	Chefe do Setor 

1 	Almoxarife 

2 	Assistente de Gabinete 

Secretário da J.S.M. 

Diretor do Departamento 

1 	Diretor do Departamento 

PADRÃO  

12-A 

12-A 

12-A 

12-A 

8-A 

7-A 

12-A 

7-A 

7-A 

7-A 

6-A 

3-A 

12-A 

12-A 

QUANT, 

CarioJ ÁpareMo Wiloriined Áive4 
PREFEITO MUNICIPAL 

1 
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ANEXO 3 

CARGOS PÚBLICOS DE NATUREZA PERMANENTE A SEREM EXTINTOS NA VACÂNCIA 

CARGOS 

Mjdico 

Operador de Máquina Rodoviária 

Telefonista 

Cario AparecIdo 	À ved 
PREFEITO MUNICIPAL  

PADRX0 

12-A 

6-A 

1—A 



a U pai de 9tooa 

ANEXO 4 

CARGOS VAGOS DE NATUREZA PERMANENTE 

SITUAÇÃO ATUA  

C,UANT• CARGOS PADRX0 
16 Auxiliar de Serviços Diversos 	 1-A 
3 Merendeira 1-A 
1 Tratorista 4-A 
2 Artífice 6-A 

, 
Motorista 6-A 
Atendente de Enferm 	em 	 5-A 

2 Dentista 	 • 	 12-A 
1 Vigia 1-A 

Carlod Aparec do 'Marfíneo  ,741yed 
PREFEIT6 MUNICIPAL 

ei ura 	unier 

E 
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ANEXO 5 

CARGOS VAGOS-DE PROVIMENTO 

SITUAÇÃO ATUAL 

eíeitura 
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EM COMISSÃO 

unicipa1 (9s Wova 	anaã a 

ES1, )0 DE SÃO PAULO 
CGC (MI) 65.711954/0001-56 	 

CARGOS  

Coordenador de Planejamento 

Coordenador de Saúde 

Diretor do Departamento de Obras 

Diretor do Departamento de _iministração 

Diretor do Departamento de 1 FJrnanças 

Chefe do SEM 

Chefe do Setor de Tributação 

Secretarioda J.S.M. 

Tesoureiro 

Almoxarife 

Assistente de Gabinete 

Carlos -Aparecido 
PREFEITO MUNIC 

Med  .41p
PAL 

PADRÃO  

12—A 

8—A 

12—A 

12—A 

12—A 

7—A 

7—A 
3—A 

7—A 

7—A 

6—A 
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2 

ANEXO 6  

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO CRIADOS NESTA DATA 

Medico 

Professor 

Professor 

Operador de 

CARGOS 

Máquin 

PADRÃO 

12-A 

(20 horas) 	 2-A 

(40 horas) 	 5-A 
Rodoviária 	 6-A 

CaPlod Á-pareci 
PREFEIT 

o  ariked .440 
muNICIP41- 

7Th 



C B D 	E 	F 	G 	H REF. A 

363,00 

2 

3 

4 

5 

ANEXO 7 

ESCALA DE VENCIMENTOS 

10 375,00_ 

6-240,00_ 

7  270,00 

8  _300,00, 

9 _,.330,00 

1 

165 00 _ 

180,00 

198,00  

219,00_ 

150,00 165,00 

181,50 

198,00 

217,80 

240,90 

297,00 

330,00 

412 , 50 

264,00-2 

453,75 

399,30 

264,99 

363,00 

,326,70 

239,58 

217,80 

1.99/_65• 

181,50 

90-40 

199,65 19,61 241,57 265,7 292,29 321 51 353,66 

219,61 -41,57 265,72 292,2' 321,51 353,66 389,02 

239,58 263,53 289,88 318,8 350,74 385,81 424,39 

18,86 350,7 385,81 424,39 

320,62 3521 68 387,9 426,73 469,40 

Uï4' 51 38 8. 	i425. 	46767 _1-514 4-3 565 87 

399,30 i39,23 483,15 531,46 584,60 643,06 707,36 

730,75 803,82 884,20 

389,02 ,'427,92 

427,92- --470,71 

466,82 513,50 

513,50  

5 67; 97 

6 

700,28 -770,30  

778,09 8555189 

855,89 941,47 

972,62 1.069,88 

263,53 466,82 

291,48 516,34 

 

439,23 83,15 531,46 584,60 643,Õ6 707,36 778,09 

499,12 49:03 603,93 664:32 

-62 

CO 

(71 

•.".'" • 0 

ti- 

"15;:-Z () tT1 

to 	o t- 
' 0 0 

Cn co roa 
No 

1 j K 

837,93 921,72 1013,89 

1071,77 1178,94 1296,83 

1-30,00  

12 550,00 

473,00 

605,00 

520,30 

665,50 

572,33 629,56 692,51 761,76 

732,05 805,25 885,77 974:34 

1115,27 1.226,79  

1426,51 1-.56946 

11 
m 

11 5 

Carla 	ateado ,211adárá Álve,4  
PREFEITO MUNiCIPAL 
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GRAU MÁXIMO: 20% (vinte por cento) 

palidade. 

FTMES-ATIVIDADES ATINGIDAS: 

li 6:piso mínimo pago pela Munici 

ANEXO 8  

INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  

GRAU MDIO: 

a) - Remoção do lixo utbano, exclusive varrição 	de 
ruas e logradouro. 

b) - Ligaç6es e desobstruç3es de Esgoto Urbano, 

c) - Limpeza de instalç3es sanitárias públicas. 

15% do piso mínimo pagL pela Municipalidade. 

F1?NÇ5ES-ATIVIDADES ATINGIDAS: 

a) - Atendimento Médico, 

b) - Atendimento OdontlOgico, 

c) - Enfermeiros, Ambulatórios e Posto de Vacinação 

a exceção das fun?6es exclusivamente administra-

tivas e burocrátias, 

d) - Motorista de Ambu 

e) - Cemitérios, no qu tange a exumação de corpos. 

Carlos 
PREF 

ryectdo l'aartIned Afficef h-O MUNICIPAL 
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ANEXO 9 

INCIDUCIA DO ADICIONAZDE PERICULOSIDADE  

no consideradas atividades ou ope aç'Oes perigosàs, aquelas que 
') Tiva natureza ou mé todos de trabalho, impliquem o contato 

1,e -Jmanen-ue COM: 

a) — Atividades do Se-hOr Ele-trica, 
b) — Atividades em g.re's de risco acentuado, com ex 

plosivos ou infla áveis. 

Carlos .Aparecido fIllartineá Alved 
PREFEITO MUNICIPAL 

•• 
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