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LEI COMPLEMENTAR N.° 003/2006.
De 19 de Dezembro de 2006.

"Dispõe sobre
inclusões e
alterações no Anexo I da Lei
Municipal n.° 750/99 que especifica
e dá outras providências"

DIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de
Sandovalina, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
Lei;
FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1.° - Fica acrescido junto ao Anexo I da Lei Municipal n.° 750/99 de 28 de Julho de
1999 , os cargos abaixo descritos:
ANEXO I
DESCRIÇÃO DE CARGOS EFETIVOS
CARGO:- MONITOR INFANTIL.
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Operacional
Responsabilidade total pela integridade física
das crianças.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Recebe instruções e orientações constantes.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Ensino Médio Completo ou equivalente, com
experiência e aptidão no tratamento com
crianças.
PECULIARIDADES DO CARGO:Executa, sob supervisão, serviços de
atendimento as crianças em suas
necessidades diárias e garantindo a disciplina
dos mesmos.
CARGO:- AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Administrativa.
Parcial, pelos materiais e equipamentos de
custo elevado, inclusive auxilia o responsável
pela sua guarda, e eventual pelos dados
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confidenciais, pelos materiais e documentos
que utiliza.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas de natureza complexa, recebe
orientação e supervisão do superior imediato.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Ensino Médio Completo.
PECULIARIDADES DO CARGO:Organiza e/ou executa serviços de auxiliar de
almoxarife como recebimento, registro e
inventário de materiais, observando as normas
e recebendo orientação sobre o
desenvolvimento desses trabalhos, para
manter o estoque em condições de atender às
unidades administrativas.
CARGO:- AUXILIAR DE DEPTO PESSOAL
NATUREZA:Administrativa.
GRAU DE RESPONSABILIDADE:Total pelos dados confidenciais, e parcial pelos
equipamentos e materiais e que utiliza.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Auxilia na execução das tarefas de natureza
complexa e burocrática, e possuir iniciativa
própria.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Ensino Médio Completo.
PECULIARIDADES DO CARGO:Auxilia no planejamento, coordenação e na
execução de todas as atividades da sua
unidade, organizando e auxiliando nos
trabalhos, para assegurar o desenvolvimento
normal das atividades.
CARGO:- AUXILIAR DE SEÇÃO DE UNIDADE BÁSICA
NATUREZA:Operacional.
GRAU DE RESPONSABILIDADE:Eventual pelos dados confidenciais e parcial
pelos equipamentos, materiais e documentos
que utiliza.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas de natureza simples e
rotineiras, sob a supervisão constante do seu
superior imediato.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Ensino Médio Completo.
PECULIARIDADES DO CARGO:Auxilia as unidades de saúde, em seu
planejamento, e execução de todas as
atividades, e auxiliando nos trabalhos, para
assegurar o desenvolvimento normal das
atividades.
CARGO:- MESTRE DE OBRAS
NATUREZA:-

Operacional
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Direta, pelos recursos de custo elevado e pelo
material utilizado, coordena e supervisiona
equipes de trabalho.
Executa tarefas que exigem conhecimentos
COMPLEXIDADE DO CARGO:técnicos especializados.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Ensino Médio Completo, com experiência em
Construção Civil.
PECULIARIDADES DO CARGO:Chefia, organiza, coordena e supervisiona, em
todo tipo de construção civil, as atividades dos
trabalhadores sob suas ordens, distribuindo,
coordenando e orientando as diversas tarefas,
para assegurar o desenvolvimento do processo
de execução das obras dentro dos prazos e
normas estabelecidas pela ABNT.

GRÁU DE RESPONSABILIDADE:-

CARGO:NATUREZA:GRÁU DE RESPONSABILIDADE:-

NUTRICIONISTA
Técnica.
Média, pelos equipamentos materiais que
utiliza; direta pela alimentação relativa à
qualidade e higiene dos produtos alimentícios a
serem elaborados e consumidos.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas que exigem conhecimentos
técnicos e especializados, além de treinar,
coordenar e supervisionar equipes de trabalho.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Curso Superior completo de Nutricionista e
Registro no Conselho Regional de Nutricionista
— CRN.
PECULIARIDADES DO CARGO:Supervisiona, controla e fiscaliza o preparo, a
distribuição e o armazenamento das merendas
nas Escolas, a fim de contribuir para a melhoria
protéica.

CARGO:- SUPERVISOR DE ESPORTES, TURISMO E LAZER
NATUREZA:Operacional/Administrativo
GRÁU DE RESPONSABILIDADE:Total, pelos equipamentos e materiais
esportivos que utiliza.
COMPLEXIDADE DO CARGO:Executa tarefas de natureza complexa e
burocrática, coordena e supervisiona atividades
esportivas.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Nível Universitário, com especialização na área
de Educação Física e registro no CREF, com
experiência na área.
PECULIARIDADES DO CARGO:Supervisiona as atividades desportivas,
ensinando princípios e regras técnicas de
diversas modalidades esportivas.
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Art. 2.° - Fica alterado a nomenclatura dos cargos abaixo descritos junto ao Anexo I da
Lei Municipal n.° 750/99 de 28 de Julho de 1999.
ANEXO I
DESCRIÇÃO DE CARGOS EFETIVOS
CARGO:- MECÂNICO
NATUREZA:GRAU DE RESPONSABILIDADE . -

Operacional
Indireta, relativa a manutenção dos veículos e
maquinas
COMPLEXIDADE DO CARGO:
Executa tarefas variadas e complexas, que
exigem conhecimentos práticos e iniciativa
própria.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Ensino Fundamental Completo
PECULIARIDADES DO CARGO:Conserta automotores em geral, efetuando a
reparação, manutenção e conservação,
visando assegurar as condições de
funcionamento.
CARGO:OPERADOR DE COMPUTADOR
NATUREZA:
Administrativo
GRAU DE RESPONSABILIDADE:
Normal, lida com informações e documentos
de caráter sigiloso e pelos equipamentos e
maquinas que utiliza.
COMPLEXIDADE DO CARGO:
Executa tarefas de natureza complexa e
rotineiras, que exigem iniciativa própria e
recebe supervisão e instruções do superior
imediato.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA: Ensino Médio Completo.
PECULIARIDADES DO CARGO:
Opera
microcomputadores, maquinas
elétricas/eletrônicas ,acionando os dispositivos
de comando, observando e controlando seu
funcionamento , para processar programas
elaborados.
CARGO:- AUXILIAR DE ENFERMAGEM.
NATUREZA:Técnico.
GRAU DE RESPONSABILIDADE:Primordial, com relação aos pacientes e pelos
materiais e equipamentos relativos à área de
atuação e, total com as informações de caráter
sigiloso provenientes de contatos com
pacientes.
Recebe instruções e supervisão const tes.
COMPLEXIDADE DO CARGO:-
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REQUISITOS PARA INVESTIDURA:- Ensino Médio e curso especifico de auxiliar de
enfermagem, com registro no Conselho
Regional de Enfermagem — COREN.
PECULIARIDADES DO CARGO:Executa pequenos serviços de enfermagem,
sob a supervisão do enfermeiro. auxiliando no
atendimento aos pacientes.
Art. 3.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Sandovalina, 19 de Dezembro de 2006.

DIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado em data supra e afixada em local de costume.

MARIA PER, A DE `OLIVEIRA
Chefe de Gabinete
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LEI ~EMENTAR N • 0012006.
De 19 de Dezembro de 2006_
"Dispõe sobre inclusões • ~caçoes no Anexo Ida Lei MessicIpel est 760099
que orepecItka • dá outras prova:Macias"
DIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Sanckmana, Estado de Sao Paulo, no
aso das atribuições que lhe ao conferidas por Ler:

FAZ SABER. que a Camara Muneopal apresou e eis mandona o promulga • segara° 1 o
Fica acrescido surdo no Anexo 1 da Int Municipal n.• 750,99 do 78 de Julto do 1999 os cargas abaixo
itoe:
DE CARGOS EFETIVOS
ARGO:•
TUREZA:DE RESPONSABILIDADE
PLEXIDADE DO CARGO
REQUISITOS PARA INVESTIDURA.

ECULIARIDADES DO CARGO

MONI TOM INFANTIL
Operacional
Responsada Sal peto ~Oda
de graça da criava.
Recebo nianotare, o orientações
erwatanion
Ensino Médio Compito
ou earralente, com ~entrou
e aptidão no imanem com amarras
Executa. sob supervisas
somos de atendimento as crianças
orn suas necessidades danas e garan
indo a decana dos mesmos

FIGO- AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

DE RESPONSABILIDADE

OMPLE %IDADE DO CARGO:abe ouentaçao e supervisão do superior medida
OULSITOS PARA INVESTIDURA>
ECULURIDADES DO CARGO

ARGEL- AUXILIAR DE DEPTO PESSOAL
ATUREZA . •
RAU DE RESPONSABILIDADE:-

OMPLEXIDADE DO CARGO:-

EOUISITOS PARA INVESTIDURA:ECULIARIDADES DO CARGO:-

Admr•stabso
Parcial pelos maieruis e
equesamentos de calo Sondo. imiti
ove auxilia o responsável pela sua
guiada. e eventual pelos
dados condenas& pelos matam e
dopava-as que urna
E semita tarefas do natureza complexa.
Ensino Moca Completo
Organua arou executa serviços de all
olor de almoxarife como recebimento,
mostro o inventario de manas,
obernicato as normas e mosbendo
isnentaçáo sobre o deserholvimenlo
desses trabalhas, para manter o
estique em condições de atender
as andados adronsbalivas

Administrativa.
Total poios dados conadenclas,
e paroal pelote oquiparnents
o marna e que unta
Auxilia na mutuca° das Ondas
do natureza complexa ai burocrática. e
possuir intatas papna
Ensino Mêdo Completo
Mana no pianojamenas tuordenacas
e na amocit de Mão as ativatidas
da sua finidade- organizando e
amolando nas sabates. para
assegurar o dissenvolvimento
normal das alindadas

Auxeum DE SEÇÃO DE UNIDADE BÁSICA
TUREZARAU DE RESPONSABILIDADE

PLEXIDADE DO CARGO:-

OUISITOS PARA INVESTIDURA'
CUUARIDADES DO CARGO- -

ARGO:- MESTRE DE OBRAS
TUREZARAU DE RESPONSAM IDADE . -

LEXIDADE DO CARGOQUISITOS PARA INVESTIDURA
ECULIARIDADES DO CARGO- -

Operacion.d
Eventual pelos dados matutinas
parcial pelos easparrineas. manais
• ciccurnmena que ~ta
E acata tantas de namora ~rd e
rotineiras. sob a supervisão constante
do seu sitiam, anedota
1 ova Mito C.omplelo
Meia as unidades de saúde, em sou
ptarienmento, a exeCUpt de Iodas as
sedadas. o auxientki noa ~alva
para assoprar o deicerrocannenik)
normal das flsidade&
Operacional
Direta., pelos recursos de moio
elevado e pelo maaensl Udlinda
mordera e IlenSidd• apupes
de trabalho
mola tarefas que exigem conheci
menos ISCOCOS especrizados
1 reino Médio Campear, core
turponência em Construo° Cal
Chefia organiza, coordena
e supervisiones em ledo lapa de
DrAier~ cintas 811.1didOS dos
Imbalhadores sob suas ordens.
(tatuado, coordenando o onerar,
do as diversas tarefas na,* sterw.

1
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Quarta-feira, 20 dezembro de 2006 1
pela ABNT.

CARGO.NUTRICIONISTA
NATUREZAGRAU DE RESPONSABILIDADE:-

Média. Peleis ecadmernentos mamais
que utiliza obreia peta alirr.entaçao
relativa a qualidade o higiene dos
produtos alimentícios a serem
elaborados e consumidos .
Executa tarefas que ex igen
conhecimentos Moncos e
especializados, além de treinar,
coordenar o supervisionar
equipeis de trabalho
Curso Superior ~preto de
NuMcionesta e Registro no
Conselho Regional de
Nutricionista - CRN
Supervisiona. controla e fiscaliza o
preparo, a Os/tocaio e o
armazenamento das merendas nas
Escolas. a fim de contribuir
para a melhoria protoica

COMPLEXIDADE DO CARDO

REEX.11SGOS PARA INVESTIDURA'-

PECULIARIDADES DO CARGO:-

CARGO- - SUPERVtSCP1 DE ESPORTES. TURISMO E LAZER
NATUREZA:GRAU et RESPONSABIUDADE:-

Oper./c onaltAdminnuativo
Total, pelos equipamentos e
materiais nsportvos que utiliza.
Executa tarefas do natureza complexa
COMP1EXIDADE DO CARGO:e burocrática. is/ordena • eupersee
atividades espalha
FtFOUISÍTOS PARA INVESTIDURA
Nivel Volver saano. com impinalização
na orou do Educação Fisica o registro
no CREE com exporiimma na área.
Supervisionaas atividades
PECULIARIDADES DO CARGO'.divntionnas. ensinando porincalos
e regras Marcas do dnersas
moddidados espalmas .
An T • - Fica Mondo a nernendatura doa cargos abaixo descritos juruti no Anexo I da Lei Municipal n. 9 750199 de
de Julho de 1999
ANEXO I
o€scruçÃo DE CARGOS EFETIVOS
CAIKO
MECANICO
Operacional]
NATUREZAIndireta, rotativa a manulençai
GRAU DE RESPONSAI:31~Di
dos ~los e ~unas
COMPLEXE/ADE DO CARGO
Executa tarefas variadas e complexas,
que exigem conhecimentos preticos
o iniclathra própria.
Ensino Fundamental Completo
REQUISITOS PAPA INVEST/DURA...Conserta automotores em geral
PÉ-CU UMIDADES DO CARGO
efetuando a reparação, manutenção e
conservaçãO, visando assegurar
as condições do funcionamento.
CARGOOPERADOR DE COMPUTADOR
Adminstnalrvo
NATUREZA:
Normal. lida com enlormag5es •
GRAU DE RESPONSABIUDA0E:
documentos de caráter sigiloso •
pelos equipamentos e
maquinas que utiliza.
Executa tareias de natureza comprem
COMPLEMDADF CO CARGO
e rotineiras. que exigem iniciante
própria e recebe supervisão o
Instruções do superior imediato.
Ensino Médio Completo .
RECUISITOS PARA INVESTIDURA:
Opera microcomputadores_ maquinas
PECULIARIDADES DO CARGO
elenicaseletrovicas ,acionando
os d ispositivos de comando,
observando e controlando
seu funcionamento, para processar
programas elaborados .
CARGA-AUXILIAR DE EPIERMAGEM.
Técnico .
NATUREZkPrimordial. com relação aos pacientes
GRAU DE FtESPONSABIUDADE - • pelas reteria it. e equipamentos
Mary° 5 à área de atuaçao n,
total COT as ening' mações de cateter
sigiloso provenientes de contatos com
pacientes.
R000be instruções e supera/Mo
COMPLEXIDADE DO CARGO:-

consentes
Ensono Médio* curso eseecihco de
auxiliar de enfermagem. com registro
no Conselho Regional de Entorna

RECUO/TOS PARA NVEST1DURA:•

COREM.
PECULIARIDADES DO CARGO -

Executa pez~ sem:0e de
enfermagem, sob a Supenosao
do enfermeiro. auxiliando no
atendimento aos pacientes

AM 3.° - Ergo 1 rx errara em rego( na MIA de sua poisevevo
AD. 4! - Revogam se .r. dr~Oes em Cerziram
Peilleitura Municipal de Saronahna, 19 de Dezembro do 2006.
DIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Regiatrado e Publicado em data supra e afixada em local de costumo .
MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA
Cheio de Gabona.

