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Jardinapolis, 30 de Novembro de 2017.

Senhor Presidente e
Senhores Vereadoros,

Através do presente, estamos encaminhando as Vossas Excelôncias, o Projeto de
Lei que "DA NOVA REDAçAO NO CAPUT DO ART. 16 E CRIA NO ANEXO III DA LEI
N2 1702/93 A PARTE "D"- FUNçOES DE CONFIANA - SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAcAO=sEMED, NA FORMA QUE ESPECIFICA".

A matéria, nobres Vereadores, visa a criaçào do ANEXO Ill - Parte "D" na
Lei Municipal ii .° 1702/93, corn suas posteriores alteraçOes; especificarnente pain abranger a criação
das FunçOes de Confiança que estho voltadas pan atendimento especIfico da Secretaria Municipal de
Educaçao=SEMED.
As FunçOes de Confiança ora criadas: COORDENADOR(A)
ADMINISTRATIVA(0) E LOGISTICA, COORDENADOR(A) DE PROCESSOS
EPUCACIONAIS, COORDEN4J)OR(A) PE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - junto a

Secretaria Municipal de Educaçâo=SEMED, tern urn papel extremarnente irnportante quanto a
execuçäo de suas atribuiçOes, ern cujas habilidades e competéncias pan fhzer jus a tais fiinçOes de
conflança tern que fazer valer da formaçao, experiéncia e especializacao pan tat.

Em virtude das inovaçôes junto ao sisterna da Educação que nâo param, e pan
meihor suprir esta grande dcrnanda de exigéncias que são cada vez rnaiores, necessitamos de
imediato de servidores aptos Para representar esta nova estrutura - conforrne consta nas
descriçOes de atnibuiçöes das respectivas FunçOes de Confiança.
Pan tanto elaborarnos a prescnte matéria pela qual solicitamos a inclusAo da
mesma na pauta da SessAo Ordinaria, a ser realizada nessa colencla cârnara no dia 4 de dezembro
do corrente ano, pan ciência dos nobres Edis; e, visto ser a ültima SessAo Ordinária docorrente
exercIcio, solicitamos que a mesma seja apreciada e votada em SESSAO EXTRA ORDINARL4, na
qua! flea desdejd, pelo presente, solicitada.

Aproveitarnos a oportunidade para renovar a Vossa Exceléncia e dernais nobres
Vereadores, os nossos mais sinceros protestos de estima, consideraçAo e apreco.

Dr.

A SUA EXCELENCIA
SENHOR JOSÉ EURIPEPES FERREIRA
PD. PRESIDENTE PA CAMARA MUNICIPAL DE
JARDINOPOLIS-SP.
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RELATORIG DO IMPACTO ORcAMENTARI0-FINANcEIRO, DO PROJETO DE LEI QUE TRATA DA
cRIAçAO DE FuNçãEs GRATIFICADAS NA SECRETARIA DA EDucAçAO DE JARDINOPOLIS, ESTADO DE
SAO PAULO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Prernissas:
Cuida este projeto de lei da criaçäo de três funçöes gratificadas a serem concedidas a servidores do
quadro efetivo do rnunicipio, lotados a Secretaria da Educaçäo, para o desempenho de atribuiçoes
relevantes, nâo previstas dentre aquelas dos cargos de origern e que se fazern necessárias ao born
desempenho daquela unidade administrativa.
O Relatorio do Impacto Orçamentário-Financeiro constitui exigéncia disposta nos artigos 15 a 17, da
Lei 101, de 04 de rnaio de 2000, quando da criaçäo, expansào ou aperfeiçoamento da ação
governarnental que acarrete o aumenta da despesa, devendo esse documento comprovar que a
cumprirnento das metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, näo será afetado,
caso contrário a ação näo poderá ser ampliada.
Ainda, quanto ao diploma legal suprarnencionado, nos seus artigos 18 a 23, o RetatOrio do Impacto
Orçamentário-Financeiro deveré dernonstrar que as alteracoes no quadro de pessoal nâo resultarao
na superação dos lirnites de gastos corn pessoal em relacâo a receita corrente liquida, 0 que, caso
não fique comprovado impede que essas alteraçoes sejarn levadas a efeito.
O artigo 20, da Lei 101/00, limita o percentual da relacao entre as despesas corn pessoal e receita
corrente liquida a 54% (cinquenta e quatro por cento) - timfte legal, portanto, se na projeção da
relacâo ficar evidenciado que o limite será superado e ainda assim insistir-se no feito fica
caracterizado crime de irnprobidade adrninistrativa.
Ainda corn relaço ao lirnite legal, urna vez superado o gestor deve tornar as devidas providencias
para que o percentual da relaçao retorne a 54%, sendo que a reduçao deve ser de pelo menos urn
terço no primeiro quadrirnestre e o restante no segundo quadrimestre, destarte, o prazo para a
regularizaço é de 08 (oito) rneses.
Alérn do lirnite legal previsto no artigo 20, ternos ainda o "limite prudencial", fixado no artigo 22
dessa lei, isto é, 95% do lirnite legal, o que corresponde a 51,3%.
Superado o lirnite prudencial ao ente püblico ficam vedadas a concessão de vantagens, reajuste,
adequação da remuneraçäo a qualquer titulo, salvo a revisão geral anual ou ainda derivada de
deterrninaçäo judicial, criação de cargo, emprego ou função, alteraçäo de estrutura de carreira que
irnplique ern aurnento da despesa, provirnento de cargo püblico, admissâo ou contratação de pessoal
a qualquer titulo, ressalvadas as reposiçäes por aposentadoria oufalecimento de servidores das
areas da educação, saUde e segurança.
Como pode-se depreender, o limite prudencial (51,3%) não deve ser ultrapassado, sob pena de
restringir o fornecimento dos serviços a comunidade, em razào da limitaçao irnposta aos gastos corn
pessoal.
Corn o objetivo de efetuar os cálculos e a partir dos seus resultados a anélise e parecer sobre a
legalidade ou näo do projeto de lei em testilha, sob o aspecto do irnpacto orçarnentário-financeiro,
nos valemos das informaçOes repassadas pelo Departarnento de Recursos Humanos, do
Departarnento de Planejamento e Orçarnento e das informacOes constantes do Portal da
Transparéncia do Municipio, relativo a projeção de arrecadaçao de receitas, disponibilidade de
dotacöes orçamentárias e encerrarnento do exercicio anterior.
O cálculo deve ser efetuado para o exercIcio em que entra ern vigor e ainda para os dois
subsequentes.
A partir do exercIcio de 2017 o cálculo dos gastos corn pessoal näo rnais incluira o recolhirnento do
PASEP.
Para efeito de cthlculo considerarernos a criação de três funcäes gratificadas nos valores de R$
2.000,00, R$ 2.000,00 e R$ 1.000,00, respectivarnente.
Os percentuais de inflaço (IPCA do IBGE) previstos para as exercicios de 2017, 2018 e 2019 sã d
3,03%, 4,02% e 4,00%, respectivarnente - (Boletim FOCUS do Banco Central do Brasil - 24/11/20
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Metodologia de Cálculo
Inicialmente cabe, em cumprirnento ao artigo 18, da Lei 101/00, verificar o percentual dos gastos
com pessoal em relaçào a receita corrente liquida nos doze meses anteriores, ou seja, de novembro
de 2016 a outubro de 2017
Em seguida tomamos o valor bruto da folha de pagarnentos pertinente ao rnês de outubro de 2017 e
acrescentarnos as valores referentes as funcOes gratificadas a serem criadas. Tomarnos o montante
obtido e comparamos cam o valor da folha liquidada no més de outubro.

o

valor do montante da folha, já incluidos os valores das funçoes gratificadas é entâo multiplicado

par treze, ternos ent5o a previsâo de gastos Para o periodo de doze meses, incluido décimo terceiro
salário. Esse mantante seró dividido pelo valor da receita corrente liquida prevista na LOA, para a
exercIcio de 2018, b quociente corresponde ao percentual da relacao gastos corn pessoalxreceita
corrente liquida.
Para a cálculo do impacto para as dais exercicios subsequentes aplicarnos os indices de inflação
previstos e temos assim, por resultado, as percentuais da relaçäo gastos com pessoalxreceita
corrente liquida.
Ate esse momenta estamos tratando dos gastos corn pessoal propriamente ditos, em conformidade
corn os artigos 18 a 23, da Lei 101/00.
Para efeito do curnprirnenta dos artigos 15 a 17 do diploma legal retro mencionado, faz-se
necessário verificar se a aurnento da despesa näo prejudicará a alcance das metas fiscais
estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para isso calcularnos tambérn o valor da adição da
funçöes em relaços metas fiscais previstas na LDO.
Calculos

1. Artigos 18 a23, da Lei 101/00
Relaçáo Gastos cam Pessoal x Receita Corrente Liquida atual (compreendendo o periodo de
novembro de 20163 outubro de 2017).
Gastos corn Pessoal: R$ 57.568.583,05
Receita Corrente Liquida: uS 120.939.072,36
Fórrnula: GP/RCL: R$ 57.568.583,05/ R$ 120.939.072,36= 0,4760 ou 47,6%

2. Calculo do valor total anual das funçoes criadas no projeto de lei:
ITEM
SOMA DOS VALORES DAS FUNCOES
DECIMOTERCEIRO
FERIAS

VALOR
R$ 5.000,00
416,67
R$
R$

138,88

SUBTOTAL VENCIMENTOS

R$ 5.555,54

INSS

R$ 1.277,77
444,44
R$

FGTS
SUBTOTAL ENCARGOS
TOTAL MENSAL

R$ 1.722,22
R$ 7.277,76

TOTAL ANO

R$ 87.333,12

Exercicia 2018
Foiha de Pagarnentos apurada no periodo compreendido entre novernbro de 2016 a outubra de
2017: R$ 57.568.583,05.
Valor Anual Total das Funçöes Gratificadas: R$ 87.333,12
Montante Anual acrescido do valor total das funcOes gratificadas, aplicado o percentual de 3,02%,
referente ao IPCA:
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R$ 59.397.124,84
RCL prevista para 2018: R$ 120.700.000,00
Formula:
gp/rcl: R$ 59.397.124,84/ R$ 120.700.000,00 = 0,4921 ou 49,2%
Exercicio de 2019
Gastos corn pessoal corrigidos no percentual de 4,02%, referente ao IPCA:
R$ 61.784.889,26
RCL prevista para

0

exerciclo de 2019: R$ 124.900.000,00

Formula:
gp/rcl= R$ 61.784.889,26/ R$ 124.900.000,00= 0,4947, ou 49,5%

Exercicio de 2020
Gastos corn pessoal corrigidos no percentual de 4,0%, referente ao IPCA
R$ 64.256.284,83
RCL: R$ 129.300.000,00
Formula:
gp/rcl = R$ 64.256.284,83/ R$ 129.300.000,00= 0,4970 ou 49,7%

3. Artigos 15 e 16, da Lei 101/00: Metas da LIDO

o valor de R$ 87.333,12 representa 0,0007 da receita corrente liquida,
portanto irrelevante para o alcance das metas fiscais..

Parecer
Como demonstrado a criacäo das funcOes gratificadas de que trata o presente projeto de lei näo leva
o percentual da relaçäo gastos corn pessoalxreceita corrente liquida ao limite prudencial, fixado no
artigo 22, da Lei 101/00, de modo que, por esse aspecto nenhum impedimento ha quanto a sua
efetivaçao.
Quanto ao alcance das metas fiscais previstas na LDO, o valor total das funçöes gratificadas criadas
R$ 87.333,12/ano) é irrelevante comparado ao montante do total de receitas (R$ 120.700.000,00) e
despesas previstas e em relacâo ao resultado esperado.
Posto isso, nosso entendirnento 4 que o projeto de lei em tela atende as determinaçôes da legislacao
de regéncia, quanto ao impacto orcamentário/financeiro.
Jardinopolis, 29 de novembro de 2017.
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PROJETO
DE LEI N.°054/2017
=DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017=
"DA NOVA REDAçAO NO CAPUT DO ART. 16 E CRIA
NO ANEW III DA LEI N2 1702/93 A PARTE "D" FUNçOES DE CONFIANA - SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDucAcAO=5EMED, NA FORMA
OUE ESPECIFICA"::::::::::::::::::::::::::::;;;;:::;:::::::::
O SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, REFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, ESTADO DE SAO
PAULO, NO USO DAS ATRIBuIçOE5 QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinopolis, deste Estado, aprovou o Projeto de Lei
n. 9 054/17, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. V 0 "caput" do artigo 16 da Lei Municipal nQ 1702/93, que "DISPOE SOBRE
A COMPATIBILIDADE DA POL!TIC'A DR ADM!NISTRAAO DE PESSOAL DO MUNICIPJO DR
JARDII\IOPOLIS COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELAS CONSTITU!çOES FEDERAL E DO
MUN1C(PIO E DA OUTPU4S PRO VIDENCIAS'ç passa a vigorar corn a seguinte redação:
"Art 16 Os cargos de provimento em comissão de livre nomeaçdo e
exoneração e as fun çöes de confiança do poder Executivo, são as constantes
do Anexo III, Partes "A" "B" e "D' quefaz parte integrante desta Let"
Art. 2 Fica criado no Anexo III da Let Municipal n 2 1702/93, que "DISPOR
SOBRE A COMPATIBILIDADE DA POLITICA DR ADMINISTRAçAO DR PESSOAL DO MUNIC!PJO DR
JARDINOPOLIS COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELAS CONSTITUIçOES FEDERAL E DO
MUNICIPIO E DA OUTRL4S PRO VIDENCIAS", a Pane "D - FUNçOES DE CONFIANçA", corn a
respectiva quantidade, nornenclatura, referencia, valor, lotaçâo e descriçoes das funçöes, que
estào descritas e elencadas do anexo que acompanha e é parte integrante da presente Lei,
denorninado de "ANEXO III - PARTE "D"- FuNçOEs DE CONFIANA - SECRETARIA MUNICIPAL
DA EDUCAçA0 - SEMED"
Art. 32 0 valor financeiro das funçöes de confiança criadas na presente Lei, não
gera estabilidade financeira, não incorpora ao salario, remuneração ou vencirnentos do
empregado ou servidor páblico.
Art. 42 Fica inserido na Lei Municipal n. 2 4419/17 (Lei de Diretrizes
Orcamentárias), corn §uas posteriores alteraçoes, a criação de funçoes gratificadas no quadro de
servidores do munic!pio para atendimento das necessidades da administraçâo municipal.
Art. 52 As despesas decorrentes da presente Lei, correräo por conta das verbas
próprias orçamentarias.
Art. 62 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as
disposiçoes em contrário.
Prefeitura Municipal de

Dr.

de 2017.
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00 I SEMED

Descricão Resumida
Executar tarefas de carflter gerenciaL que visam manter os processos logIsticos da secretaria
em perfeito andamento no que tange a compras, licitaçöes e disponibiLização de todo
material de consumo e de apoio, inclusive o material pedagógico utiLizado nas unidades
escoLares.

Descriçäo Detaihacla
- Coordenar e dirigir os processos de compra da Secretaria de Educação;
- Supervisionar a etaboraçâo dos processos de compras e Licitaçöes a serern encaminhados a
Secretaria de Administração, oferecendo subsidios necessários a sua consecução;
- Supervisionar e controtar vaLores e prazos contratuais;
- Supervisionar Os contratos de prestação de serviços em especial, gerenciando possiveis
probLemas e situaçöes de confLito;
- Coordenar as soLicitaçöes de compras das unidades escolares, recebendo, triando e
encaminhando conforme o pLanejamento da Secretaria de Educaçäo;
- Supervisionar Os processos e soLicitaçaes, bern corno seu desmembramento em serviços
e/ou materiais, atentando para a vaLidação dos processos petas unidades escotares e seus
gestores visando orientar os prazos e os pagamentos;
- Gerenciar, com a area de contabiLidade, os empenhos, orientando sua Liberaçao e possIveis
finalizaçöes;
- Garantir a disponibiLização de informaçoes fidedignas aos fornecedores, visando entregas
ptanejadas de materiais e serviços;
- Supervisionar e controlar a utitizaçào dos recursos da Secretaria de Educação, garantindo
sua adequada utiLizaçäo no prazo legal;
- Criar e coordenar os retatórios gerencias da area, visandodisponibiLizar informaçoes para a
tomada de decisöes da Secretaria de Educação;
Habilidades_e_Competéncias
Ensino Superior Completo
05 (cinco) anos do efotivo sMço prestado no municipio de.JardinOpolis
Conhecimento da area de atuaçao
Progressâo na Carreira através do nomeação para Funço de Confiança
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Educacionais

Executar taretas tie carater gerencial que visarn manter o controte de convênios, normas e
vincutos educacionais da Secretaria de Educação e da Divisão de Ensino do Estado de SAO
Paulo. Controtar renovaçöes e cessaçOes de convénios, controLar dados de pessoaL
municipatizados, efetivos e eventuais.

Descricão Detaihada
- Coordenar junto as unidades escotares os dados de pessoaL retativos aos professores
municipaLizados, bern corno manter o convênio firmado corn o governo do estado
devidarnente atuaLizado;
- Coordenar as inforrnaçOes fornecidas peta Divisão de Ensino, visando manter as unidades
escolares e a Secretaria de Educação devidamente cientes das deterrninaçOes emanadas;
- Supervisionar o Prograrna ABAG nas escoLas, controLando veiculos e viagens dos professores
e dos atunos;
- Supervisionar as ausências de docentes e especiaListas nas unidades escoLares, para efeitos
de vantagens e concessöes do rnagistério pábLico municipal de JardinópoLis;
- ControLar a atribuição de auLas reguLares, supLernentares e eventuais dos professores
municipais e rnunicipalizados.
- Administrar o recebirnento de horas extras dos funcionários da educação, bern corno autas
supLementares dos professores, enviando para anáLise e devido pagamento;
- Participar de reuruiães referentes ao Censo Escotar na Divisão de Ensino e adrninistrar
prazos e soLicitaçoes, reaLizar conferências e Lançarnentos efetuados petas as unidades
escoLares.
- Coordenar a utitização de sisternas de informaçoes da Divisão de Ensino e do Governo do
Estado de São Paulo;
- Supervisionar o agendarnento de férias dos profissionais do magistério, manter atuaLizado o
cadastro e o devido preenchirnento das soLicitaçoes, juntarnente corn a secretaria da
unidade escoLar e o Departarnento de Recursos Hurnanos;
- Gerenciar a vida funcionat dos profissionais do rnagistério pübLico municipal, através de
docurnentos, inforrnaçöes e reLatórios que possibititern anáLise da situação atuaL dos
envoLvidos.
Habilidades e Competências
Ensino Superior Completo
EXIiéICZ

05 (cinco) anos de efetivo serviço prestado no municipio de JardinOpolis
Conhecimento cia area de atuaçâo

-

--Eadetiresso

Progressao na Carreira atraves de nomeação pare Função de Confiança
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de Proaramas Governamentais I FC-CPG 1 1.000.00 1 SEMED

Descricäo Resumida
Executar tarefas de caráter administrativo e de assessoramento na Secretaria Municipal de
Educação, bern corno prestar apoio aos Conseihos e as unidades escotares. Orientar e
coordenar a execuçäo de tarefas nos sisternas governamentais, sistema de controle
educacional e outras formas de controle administrativo.

Descriçäo Detaihada
- Assessorar o cadastramento de dados e atualizaçoes, no prograrna do PAR, no Sistema
Integrado de Monitoramento Execução e Controle - SIMEC, da equipe técnica, equipe local,
equipe de nutricionistas, dirigentes, membros do Conselho de Alimentaçao Escolar e do
Conselho Municipal de Educação;
- Supervisionar o correto preenchirnento de dados da unidade, questoes administrativas,
inserção de portarias, Eels e decretos da rede pUblica municipal de ensino;
- Supervisionar o monitoramento diário do sistema, visando a resolução de eventuais
pendências;
- Planejar e coorderiar a elaboraçäo de pesquisas de diagnóstico da rede municipal de
ensino, observando o correto ajuste entre justificativas e rnetas constantes do Piano
Municipal de Educação;
- Elencar as dernandas educacionais e coordenar a construçào de pianos de trabalho
consistentes, visando a obtençao de verbas que contemplern o municIpio em suas
necessidades;
- Presidir reuniOes corn equipe local para revisâo dos trabalhos, responsabilizando-se pelo
envio das inforrnaçöes ao FNDE, por melo eletrônico;
- Referendar Termos de Comprornisso de interesse do municiplo, assinados pelo Prefeito.
- Controlar periodo Para renovaçäo trimestral de senha para acesso aos sisternas do CACS
FUNDEB e CAE Virtual;
- Instruir quanto ao cadastrarnento de mernbros e inserçào de docurnentos
(Decretos/Portarias) do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e do Fundo Nacional para o
Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) ern seus respectivos portals e
encarninhamento de docurnentação, pelos Correios, ao Fundo Nacional de Desenvolvirnento
da Educação (FNDE), sempre que da renovaçAo/alteraçao dos rnesmos;
- Auxiliar na resoluçäo de eventuais pendências constantes no sistema, atualizando os portals
eletrônicos de ambos os Conseihos;
Assessorar os rnernbros do Conselho de Alimentação Escolar e do Fundo Nacional de
Desenvolvirnento da Educaçäo naquilo que for soUcitado, em seu ârnbito de trabalho, sernpre
que necessário.
- Instruir os Secretários de Escola quanto a docurnentaçäo necessária para ac(irnulo de cargo
de Professores;
- Administrar a docdrnentaçâo de acUmulo de cargo de funcionários docentes,
acompanhando o processo em sua totalidade, supervisionando a documentação recebida dos
Secretários de Escola e coordenando o preparo do docurnento final para publicaçâo oficial.
- Acompanhar o procedirnento de regularização de portaria de fixação de sede de
funcionárlos da Educação, administrando posterior envio do documento final aos respectivos
funcionários e as unidades escolares a que pertencern.
- Gerenciar viagens e realizar solicitação mensal de empenho Para o rnotorista da Secretaria
de Educaçäo;
- Administrar a expedição de requisiçOes de empenho para pagamento de cursos,
adiantamento de despesas para servidores ern viagens, bem como acornpanhar procedirnento
de agendamento de hotel em outros municIpios, quando necessário;
- Instruir sobre procedirnento para prestação de contas no Departarnento competente.

rsftitun fitautripat bs arbindputtu
ESTADO DE SAO PAULO
TERRA DA MANGA

Flei 054/17-fls. 5

- Gerenciar documentos de comunicação entre a Secretaria de Educação e outros
Departamentos para a execução de projetos e eventos que compöem o ca(endário escolar.
- Assessorar a redação de oficios, cartas, requerimentos, dectaraçoes e outros documentos,
destinados a ôrgãos internos e externos;
- Administrar a coleta de dados e acompanhar o env'io de documentação de velcutos cedidos
pela Secretaria de Educaçäo do Estado, sempre que soticitado.
- Supervisionar arquivamento de documentos expedidos e recebidos.
- Coordenar e prestar informaçöes acerca de busca de IegisLaçao.
- Gerenciar envio e resposta de e-mails em gerM, repasse de instruçôes, informaçoes e
convocaçOes.
Habilidades e Competéncias
Ensino Superior Completo
05 (cinco) anos de efetivo service prestado nomuniclpio de JardinOpolis
Conhecirnento da area de atuaçäo
•

Progressäo na Carreira através de nomeaçäo pare Funçào de Confiança
•

