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LEI COMPLEMENTAR Nº 234/2022 
"De 06 de Julho de 2022" 

Renomeia a nomenclatura do cargo de Chefe do Setor de Pessoal, e dá outras providências. 

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA, Prefeita 
do Município de Nova Canaã Paulista, Estado de 
São Paulo, no uso de suas legais atribuições, 
etc.; 
FAZ SABER que a Câmara Municipal 
APROVOU e ela sanciona e promulga a seguinte 
lei complementar: 

Art. 1°. Fica renomeada a nomenclatura do cargo de Chefe do Setor de 
Pessoal, constante do Anexo I - Quadro A, da Lei Complementar nº 74/2006, 
posteriormente atualizada pela Lei Complementar 182/2017, passando a reger-se de 
acordo com o seguinte quadro: 

QUANT: 01 1 REF: 17-A 
DENOMINAÇÃO: Assistente do Setor de Pessoal 
ATRIBUIÇÃO: Cuidar, organizar e administrar toda rotina relacionada à relação de emprego 
existente entre a prefeitura e seus funcionários, como: contratação, pagamento de salários, 
férias, licença médica, licença-prêmio, salário maternidade, 13º Salário, organização dos 
horários, freqüência e outros; administrar os sistemas de avaliação de servidores; preparar 
processos administrativos de admissão, exoneração, licenças, aposentadorias, pensão, etc., 
aplicar, orientar e fiscalizar a execução das leis municipais referentes ao pessoal da Prefeitura; 
acompanhar convênios firmados entre a Prefeitura e Órgãos Estaduais e Federais analisando e 
mantendo atualizado dados de servidores cedidos; coordenar e manter os dados técnicos, 
administrativos relativos à folha de pagamento, para elaboração correta e precisa do pagamento 
de servidores; elaborar folha de pagamento, conferindo dados de lançamento etc., administrar o 
sistema informatizado da folha de pagamento; emitir demonstrativos de informações de pessoal 
e o controle rigoroso de prazo de informações junto aos órgãos competentes; estabelecer canal 
permanente de comunicação com o Instituto de Previdência Municipal de Nova Canaã Paulista - 
IPREM, visando a troca de informações relativas a assuntos previdenciários dos servidores 
ativos e aposentados; executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO: Ensino Superior completo nas áreas de 
Administração; Direito ou Ciências Contábeis 
FORMA DE PROVIMENTO: concurso público. 

Art. 3°. As despesas decorrentes com a execução da presente lei, 
correrão por conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente. 

Art. 4º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, 
06 de julhç de 2.022 

THAIS CRISTIN 
Prefei 

OREIRA 
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Registrada no livro próprio. Afixada no lugar de costume. Determinada a publicação na 
imprensa oficial do Município. 

- ~V. ;J)_,~ 
MICHAEL VINICIUS DOMNGUES TORRES 

PROCURADOR JURÍDICO 
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