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Senhora Presidente e
Senhores Vereadores,

Através do presente, estamos encaminhando as Vossas Excelências,
o Projeto de Lei que "DISPOE SOBRE REAJIJSTE DOS SLLAREOS DOS
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, NA FORMA QUE ESPECIFICA".

Ao longo dos ültirnos anos, nobres Edis, para efeito da recornposição do
poder de compra dos salarios e subsidios fora utilizado coma indexador o Indice de Precos ao
Consurnidor Aniplo, - IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE.
No exercIcio de 2018 o referido indice atingiu o percentual de 3,75 0/6,
portanto a ser aplicado sabre os valores atuals das referéncias salariais para 2019.
Ocorre que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a partir do
exercicio de 2017 determinou a inclusao dos serviços terceirizados, que implicam em
substituicão de mao de obra pertinente a serviços finalisticos, nos gastos corn pessoal,
destarte, as despesas corn horas médicas que ate entào não erarn cornputadas corno gastos cam
pessoal passaram a se-b, thto esse que a administração teve conhecimento sornente no
segundo sernestre de 2018.
Adotada essa nova metodologia de calculo, o Poder Executivo encerrou o
exercIcio de 2018 com o percentual da relaçao gastos corn pessoal x receita corrente liquida
em 50,08%, sendo que a limite prudencial, fixado no parágrafo ünico do art. 22, da Lei
101/00 e de 51,3%.
Pan o exercIcio de 2019 efetuamos gels diferentes câlculos corn o objetivo
de verificar qual percentual poderia ser aplicado aos valores das referéncias de modo a näo
afrontar o dispositivo legal rnencionado aihures.
Cabe inf'ormar que a Lei Federal m° 13.708, de 14 de agosto de 2018 fixou
os salários dos agentes de cornbate a endernias e agentes cornunit.arios da saMe ern R$
1.250,00,00, a partir de 01 dejaneiro de 2019.
•

Dc todos os câlculos efetuados, conternplando o cumprirnento do piso
salarial nacional, previsto no art. 7°, inciso PsT da Constituiçäo Federal e, ainda, o disposto na
Lei 13.708/18, scm no entanto ferir o parágrafo ünico do art. 22 da Lei 101/00, a ánica
possibilidade é a aplicacAo do percentual de 3,62% sobre os valores das referências "A" a "F",
bern como o ajuste dos salãrios dos agentes cornunitários e agentes de endernias, resultando
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no percentual de 5 1,07%, portanto dentro do lirnite prudencial, da fonna como fora elaborado
o projeto de lei.
Informamos, por firn que os valores do vale alirnentaçào passararn de R$
450,00 pan It$ 500,00, a partir de 01 de janeiro de 2019, o que corresponde a urn percentual
de 11,1%, descontada a inflaçao significa urn aumento real de 7,35%.
Portanto, submeternos a alta apreciacäo de Vossas Excelências a presente
rnatéria, pedindo que a rnesma seja apreciada ern REGIME DE URGENCIA ESPECIAL, corn
a sua consequente aprovacäo.
Aproveitanios a oportunidade para renovar a Vossa Exceléncia e demais
nobres Vereadores, Os 1105905 mais sinceros protestos de estima, consideraçAo e apreço.

A SUA EXCELENCIA

Sr .a MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO

DD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE
JARDINÔPOLIS-SP.
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RELATORIO DO IMPACTO ORçAMENTARIOIFINANCEIRO DO
PROJETO DE LEI QUE TRATA SOME REAJIJSTE DOS SALAEIOS
DOS SERV1DORFJS PUBLICOS MUNICIPAIS
Prernissas:

•
•

•
•

O presente Projeto de Lei trata da revisào geral da remuneraçäo dos servidores pUblicos e dos
agentes politicos do Poder Executivo do municipio de Jardinópolis, a partir de 01 do janeiro
do 2019.
Os cálculos pertinentes ao presente estudo estão flindamentados nas informaçOes repassadas
polo Departamento do Recursos Hurnanos born como nos relatórios contábeis.
A revisAo geral da remuneraçfto encontra-se prevista no inciso X, do artigo 37, da
Constituiçao Federal.
0 Departamento de Planejarnento calculou os valores da receita corrente liquida para o
exercIcio de 2019 em R$ 135.400.000.00.
A variaçäo da inflaçao apurada polo TBGE, polo método do IPCA, para o exercicio do 2018
atingiu o porcentual do 3,75%.
A metodologia do cálculo pertinente aos gastos corn pessoal sofreu alteraçAo no exercIcio do
2017, pois ate o exercicio de 2016 a contribuicAo ao Prograxna do FormaçAo do Patrimônio do
Servidor PUblico - PASEP era contabilizada corno gastos corn pessoal, jã a partir do exercicio
do 2017 essos valores deixaram do integrar o referido cá.lculo, em funçAo do deliboraçao do
Tribunal do Comas do Estado do Sao Paulo.
Pot outro lado, a agente da fiscalizaçäo daquela Corte, na apuraçao dos gastos corn pessoal
incluiu as despesas corn serviços terceirizados, quo constituom substituiçao de mao de obra,
do fiinçôos finalisticas da adrninistraçAo, no caso em tela os serviços medicos, o que resultou
no aurnento significativo do percentual da relaçao gastos corn pessoal x receita corrente
liquida
A administracao municipal somonte teve conhecirnento dossa ültirna alteraçao no segundo
semestre do 2018, quando o rolatorio das contas roforentos ao exorcIcio do 2017 fora a ola
enviado.
Para ofeito dos cálculos Para oste exercIcio utilizarornos ossa metodologia, isto e,
dosconsiderarernos os valores da contribuiçäo ao PASEP e incluiremos os valoros portinontos
aos contratos do tercoirizaçao do sorviços.
Os gastos corn possoal no exercIcio do 2018 totalizararn R$ 67.835.969,65, lembrando quo a
partir daquelo exercicio incluirnos os sorviços terceirizados (substituicao do mao do obra do
sorviços finalisticos), o quo resultou no porcentual de 50,08% da RCL, quo totalizou
R$ 133.448.406,13.
Cabe informar quo excepcionalmonte, naquelo exercicio, tivernos duas entradas do recoitas
quo norrnalrnonte nao ocorrorn ordinariarnonte, são olas a venda da gostAo da foiha do
pagamontos a agéncia do interrnodiação financoira o ainda o recoihirnento da divida ativa, por
essa mesma organizaçAo. Dessa forma, para ofeito do cálculo das receitas de 2019 foi
considorado o valor do R$ 131.905.048,02, corno a RCL do oxorcIcio do 2018, on soja, não
foram computadas as receitas da venda da gostão da folha e rocoihimonto da divida da agéncia
do intorrnediacao financeira.
Corn a utilizaçAo dessa rnotodologia o calculo da RCL par a 2019 ultou no rnontanto de
R$ 135.400.000,00.

Srttettura ftIuntctpat be 3farbtnópots
U 140

*

ESTADO DE SÃO PAULO

jarnwôpous-s:p
TERRA 0* MAP4GA
P1eiO03-I9-.11

•
•

A Lei 13.708, de 14 de agosto de 2018 fixou os salarios dos agentes de combate A endemias e
agentes comunitãrios da saüde paraR$ 1.250,00,00, a partir de 01 dejaneiro de 2019.
Diante desses nümeros faz-se necessArio efetuar cinco diferentes célculos, são eles:
- aplicaçao do percentual resultante da diferença entre o piso salarial da Prefeitura e o piso
salarial nacional - (3,620/6), exciusivamente as referéncias "A" a "F, cuja nào aplicaçao desse
percentual tornaria o valor do piso salarial da Prefeitura inferior ao piso nacional;
- aplicacAo do percentual resultante da diferença entre o piso salarial da Prefeitura e o piso
salarial nacional - (3,62%), exclusivamente a aquelas referências "A"a "F, cuj a nAo aplicaço
desse percentual tornaria o valor do piso salarial da Prefèitura inferior ao piso nacional e,
ainda, ao magistério, em cumprirnento ao piso da categoria;
- aplicacào do percentual de 3,75%, que corresponde ao IPCA acumulado para o exercicio de
2018, como revisAo geral, prevista no art, 37, inciso X, da Constituiçao Federal;
- aplicacäo do percentual do IPCA acumulado no exercIcio de 2018, exciusivamente a aquelas
referéncias " A"a "F", cuja nAo aplicacAo desse percentual tornaria o valor do piso salarial
da Prefeitura inferior ao piso nacional, exceto para o magistério, cujo percentual aplicado,
para efeito de cã.lculo é de 4,20%, correspondente ao reajuste concedido A classe, por meio da
Portaria Interministerial n° 06, de 26 de dezembro de 2018;
- aplicacAo do percentual de 4,613%, correspondente ao reajuste do salário minimo nacional,
para o exercIcio de 2019, exciusivamente As referéncias de menor valor e ainda ao
magistério, para cumprimento do piso salarial.
- aplicaçäo do percentual resultante da diferença entre o piso salarial da Prefeitura e o piso
salarial nacional - (3,62 1/6), exclusivamente As referéncias "A" a "F, cuja näo aplicacio desse
percentual tomaria o valor do piso salarial da Prefeitura inferior ao piso nacional e, ainda,
passando o valor da referenda "I', que remunera os agentes de combate a epidemias e agentes
comunitârios da saMe paraR$ 1.250,00, em cumprimento ALei 13.708/18.
Em todos esses casos serao somados ainda os valores pertinentes it terceirizacão dos serviços
finalisticos e as novas contrataçoes a serem efetivadas a partir do segundo semestre.
Em obediência aos artigos 15 a 17 da Lei 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
efetuaremos os célculos destinados a comprovar ou no, sob o ponto de vista
orçamentário/financeiro, se a concessào da revisao näo afetara as metas fiscais previstas na
Lei de Diretrizes Orçamentârias.
Ainda, em subordinaçAo ao diploma legal retro citado, notadamente nos seus artigos 18 a 23,
realizaremos os cálculos objetivando saber se, do ponto de vista da relaçäo
gastos cam pessoal x receita corrente liquids o percentual legalmente aceito nAb será
sup erado.
Para os dois exercicios subsequentes os câlculos se repetem, sendo que o crescimento da
arrecadaçAb, assim como das despesas com pessoal serAo majorados em 4%, de acordo corn a
inflacAo prevista pelo Banco Central do Brasil, no boletim FOCUS de 11 de janeiro de 2019,
o que mantem o porcentual e os valores em relaçao As metas fiscais, portanto, nAo ha
necessidade da realizacao dos célculos uma vez que aumento das receitas e aumento das
despesas se anulam.

• ____
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MEMORIAL DE cALCULo
Como informado aihures cabe, nesta anãlise, efetuar calculos destinados ao cumprirnento de
duas obrigacôes legais, sendo o primeiro destinado a verificar se a concessao da revisao nAo
afetara o alcance das metas fiscais prevista na LDO, o segundo verificar se o aurnento
nominal cia folba de pagarnentos nAo impactará as despesas corn pessoal, de forrna que o
lirnite percentual prudencial da relaçao gastos corn pessoal - gp x receita corrente liquida rcl, seja superado.
1. Capacidade Orçarnentária/Financeira:
• Corn o escopo de verificar se a concessäo da revisâo geral no afetará o alcance das metas
fiscais previstas na LDO, efetuarnos os seguintes càiculos:
• Inicialmente, tornamos os valores previstos para os gastos corn pessoal pan o exercIcio de
2019, nas formas descritas nas premissas. Desse valor subtrairnos o rnontante de gastos corn
pessoal apurado para o exercIcio de 2018, a diferença corresponde ao aumento das despesas
corn pessoal de 2018 para 2019.
Levantamos o valor da rnargern de expansao das despesas prevista no Demonstrativo VIII Margern de ExpansAo das Despesas Obrigatórias de Carâter Continuado, da Lei de Diretrizes
Orçarnentarias - LDO.
Subtrairnos desse valor o montante de expansäo dos gastos corn pessoal apurado.
Caso o resultado seja positivo o reajuste dos salarios é possIvel, pela aspecto do alcance das
metas fiscais previstas na LDO, do contrario näo.
2. Relação Gastos corn Pessoal x Receita Corrente Liquida

o cálculo cia relaçao GPXRCL é realizado tornando-se o valor total dos gastos corn pessoal
para a periodo e dividi-lo pela Receita Corrente Liquida (receitas correntes subtraidas das
deduçôes para forrnaçao do FUNDEB) para o rnesmo periodo, o quociente é o percentual da
relacao gpxrcl.
Irnporta informar que o percentual da relaçáo ern testilha, perinitido (artigo 22 da lei 101/001
o de 51,3% para o Executivo municipal (90% de 54%), uma vez superado esse lirnite o
municipio sofre sançôes.
No caso em tela efetuaremos os cinco cálculos previstos nas prernissas, corn o objetivo de
avaliar qual deles 0 viável dos pontos de vista legal e orçamentário.
CALCULOS
1. Alcance das Metas Fiscais
Margern cit Expansao das Despesas Obrigatorias de Caráter Continuado, de acordo corn o
Dernonstrativo VIII, daLDO: (ItS 1.842.000,00)
a) - aplicaçäo do percentual resultante da diferença entre 0 SO sjjarial cia Prefeitura e o
ências de rnenor valor,
piso salarial nacional - (3,62%), exclusivarnente a aquelas
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cuja nAo aplicaçäo desse percentual tornaria o valor do piso salarial da Prefeitura
inferior ao piso national:
- gastos corn pessoal 2018: R$ 67.835.969,65
- previsäo de gastos corn pessoal 2019: PS 69.050.651,64
- diferenca 2019-2018: R$ 1.214.681,99
-Margern - aurnento = -R$ 1.842.000,00 - R$ 1.214.681,99= - KS 3.056.681,99
b) - aplicaçAo do percentual resultante da diferenca entre o piso salarial da Prefeitura e o
piso salarial nacional - (3,62%), exciusivarnente a aquelas referéncias de menor valor,
cuja nAo aplicacao desse percentual tornaria o valor do piso salarial da Prefeitura
inferior ao piso nacional e, ainda, ao rnagistério, em cumprimento ao piso da
categoria;
- gastos corn pessoal 2018: R$ 67.835.969,65
- previsao de gastos corn pessoal 2019: itS 69.737.981,58
- diferença 2019-2018: KS 1.902.011,93
-Margern - aurnento = -itS 1.842.000,00 - itS 1.902.011,93= - KS 3.744011,93
c) - aplicaçAo do percentual de 3,75%, que corresponde ao IPCA acurnulado para o
exercIcio de 2018, corno revisão geral, prevista no art, 37, inciso X, da Constituiçäo
Federal;
- gastos corn pessoal 2018: KS 67.83 5.969,65
- previso de gastos corn pessoal 2019: KS 75.374474,83
- diferença 2019-2018: R$ 7.538.505,18
-Margern — aurnento = -KS 1.842.000,00 - KS 7.538.505,18=

- R$9.380.505,18

d) - aplicaçäo do percentual do IPCA acurnulado no exercicio de 2018, exelusivarnente a
aquelas referéncias de rnenor valor, cuja não aplicaçào desse percentual tornaria o
valor do piso salarial da Prefeitura inferior ac piso nacional, exceto para o magistérlo,
cujo percentual aplicado, para efeito de cá.lculo é de 4,20%, correspondente ao reajuste
concedido a classe, por rneio da Portaria Interrninisterial n o 06, de 26 de dezernbro de
2018:
- gastos corn pessoal 2018: KS 67,83 5.969,65
- previsao de gastos corn pessoal 2019: itS 70.910.745,95
- diferença 2019-2018: R$ 3.074.776,30
-Margern-- aurnento = -R$1.842.000,00 —R$ 3.074.776,30= -R$4.627.969,37
e) - aplicaçao do percentual de 4,613%, correspondente ao reajuste do salário minirno
nacional, para o exercIcio de 2019, exciusivamente as referéncias de menor valor e
ainda ao rnagistério, para curnprirnento do piso salarial.
- gastos corn pessoal 2018: KS 67.835.969,65
- previsAo de gastos corn pessoal 2019: KS 76.73 1.097,29
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— diferenga 2019-2018: R$ 8.895.127,64
-Margem - aurnento = -PS 1.842.000,00 - R$ 8.895.127,64= — R$ 10.737.127,64
1) — aplicacao do percentual resultante da diferença entre o piso salarial da Prefeitura e o
piso salarial nacional - (3,62%), exclusivamente as referências "A" a "F, cuja näo aplicaçäo
desse percentual tomaria o valor do piso salarial da Prefeitura inferior ao piso nacional e,
ainda, passando o valor da referéncia "I', que remunera os agentes de combate a epidernias e
agentes comunitários da saüde para R$ 1.250,00, em cumpriniento a Lei 11708/18.
— gastos corn pessoal 2018: R$ 67.835.969,65
— previsAo de gastos corn pessoal 2019: itS 69.152.917,05
— diferenca 2019-2018: R$ 1.316.947,40
-Margem - aurnento = - n 1.842.000,00 - R$ 1.316.947,40-R$ 3.158.947,40
Pa observacao dos nümeros acima fica evidenciado que o municipio nAo dispoe de margern
de expansão das despesas continuadas de carâter continuado, portanto, a aplicaçào de
percentuais sobre os valores das referencias prejudicará o alcance das metas fiscais, como
demonstrado.
2. Gastos coin Pessoal x Receita Corrente Liquida
a) — aplicaçao do percentual resultante da diferença entre o piso salarial da Prefeitura e o
piso salarial nacional — (3,62%), exclusivarnente a aquelas referéncias de menor valor,
cuja näo aplicaçào desse percentual tornaria o valor do piso salarial da Prefeitura
inferior ao piso nacional:
Gastos do Poder Executivo exceto serviços terceirizados: R$
itS
Serviços terceirizados:
R$
Gasto corn Pessoal Total:
RS
•RCL:

64.209.925,22
4.840.726,42
69.050.651,64
135.400.000,00

Formula: GP/RCL:
69.050.651,64/135.400.000,00 = 0,5999, on 51%
b) — aplicaçAo do percentual resultante da diferença entre o piso salarial da Prefeitura e a
piso salarial nacional — (3,62 0/6), exclusivarnente a aquelas referéncias de rnenor valor,
cuja nAo aplicaçAo desse percentual tornaria o valor do piso salarial cia Prefeitura
inferior ao piso nacional e, ainda, ao rnagistério, em cumprirnento ao piso da
categoria:
Gastos do Poder Executivo exceto serviços terceirizados: R$
Serviços terceirizados:
itS
Gasto corn Pessoal Total:
PS
RCL:

64.897.255,16
4 840.726,42
9.737.981,58
135.400.000,00
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Formula: GPIRCL:
69.737.981,58/135.400.000,00=0,5150, ou 51,5%
c) - aplicaçAo do percentual de 3,75%, que corresponde ao IPCA acumulado para o
exerciclo de 2018, como reviso geral, prevista no art, 37, incise X, da ConstituicAo
Federal;
Gastos do Poder Executivo exceto servicos terceirizados: itS
Services terceirizados:
ItS
Gusto corn Pessoal Total:
itS
RCL:

70.533.748,41
4.840126,42
75.374.474,83
13 5.400.000,00

FOrmula: GPIRCL:
75.374.474,83/135.400.000,00=0,5566, ou 55,67%
• d) - aplicaço do percentual de 3,75%, que corresponde ao IPCA acumulado para o exercicio
de 2018, sobre as referéncias de menor valor, exceto para o magistério, cujo percentual
aplicado, para efeito de câlculo é de 4,20%, correspondente ao reajuste concedido a classe,
por ineio da Portaria Interministerial n° 06, de 26 de dezembro de 2018:
•
•

Gastos do Poder Executivo exceto serviços terceirizados: R$
itS
Serviços terceirizados:
R$
Gusto corn Pessoal Total:
itS
RCL:

66.070.019,53
4. 840. 726,42
70.910.745,95
135.400.000,00

Formula: GP/RCL:
70.910.745,95 /135.400.000,00=0,5237, ou 52,37%
e) - aplicaçäo do percentual de 4,613%, correspondente ao reajuste do salário nñnimo
nacional, para a exercicio de 2019, exclusivarnente as rthr&icias de menor valor e
ainda ao rnagisterio, pan cumprimento do piso salarial.
Gastos do Poder Executive exceto serviços terceirizados: itS
R$
Serviços terceirizados:
itS
Gusto corn Pessoal Total:
R$
RCL:
Formula: GPCL:

71.890.370,87
4. 840.726,42
76.73 1.097,29
135. 0.000,00
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76.731.097,29 /135.400.000,00=0,5666, ou 56,7%.
1) - aplicacAo do percentual resultante da diferença entre 0 piso saiarial da Prefeitura e 0
piso salarial nacional - (3,62%), exciusivamente as referencias "A" a "F, cuj a näo
aplicaçao desse percentual tornaria o valor do piso salarial da Prefeitura inferior ao
piso nacional e, ainda, passando o valor da referéncia "I', que remunera os agentes de
combate a epidemias e agentes comunitarios da sañde para KS 1.250,00, em
cumprimento a Lei 13.708/18.
Gastos do Poder Executivo exceto serviços terceirizados: KS
Serviços terceirizados:
Gasto corn Pessoal Total:
RCL:
ES
Formula: GP/RCL:

64.3 12.190,63
4.840326,42
69.152.917,05
135.400.000,00

69.152.917,05/135.400.000,00-- 0,5107, ou 51,07%
PARECER

Da metodologia e cãlculos efetuados observamos que, em relaçäo as metas fiscais previstas na
LDO qualquer ato que resulte em aumento dos gastos corn pessoal implicará no
comprometiniento do seu alcance, por outro lado, a Constituiço Federal garante a todos os
trabalhadores o piso minimo nacional, que, portanto, deve ser pago pelo rnuniclpio aos seus
servidores.
R.eferente ac disposto no art. 22, da Lei 101/00, dos cinco cálculos efetuados somente a
aplicacAo de 3,62% as referéncias "A" a "F" e, ainda, a elevaçào do valor da referenda "i'
para itS 1.250,00, em cumprirnento a Lei 13.708/18, nAo resulta na superaçäo do limite
prudencial retro cita4o.
Considerando esses fatos, para o cumprimento no disposto no art. 70, inciso IV, da
Constituiçao Federal, assim como na Lei Complementar 101/00 e Lei 4.320/64 e Lei
13.708/18, os vencimentos deveräo ser reajustados, para as referencias "A" a "F", em 3,62%
e a valor da referencia salarial "I" devera passar a R$ 1.250,00
Esse é nosso parecer, s.rn.j

E o que tinhamos a inforinar.
JardinOpolis, 21 dejaneiro de 2.019.
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PROJETO
•=De 21

DE
LEI N.° 003/19
de Janeiro de 2019=

"DISPOE SOBRE 0 REAJUSTE DOS SALARIOS DOS
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA FORMA
QUE

o

SENHOR Dr. )OAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE
JARDINOPOLIS, ESTADO DE SAO PAULO, NO USO DAS ATRIBuIçOE5 QUE
LHE SAO CONFERIDAS POR LEI,
PAZ SABER, que a Cârnara Municipal de ]ardinópolis, deste Estado,
aprovou o projeto de Lei fl. 0 003/19, de autoria do Executivo e ele
sanciona e prornulga a seguinte Lei:

ARTIGO 1 0 : Ficam reajustados Os salários dos nIveis A, B, C, D, E e
F, constante do ANEXO I da Lei Municipal 1.702/93, corn
suas posteriores alteraçöes, em 3,62% (três virgula
sessenta e dois por cento).

ARTIGO 20 ; Os As despesas decorrentes corn a execuçäo da presente lei
correrâo por conta de dotaçöes próprias, consignadas no
orçarnento vigente, se necesséria suplementada.

ARTIGO 30 : Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a partir de 10 de janeiro de 2019,
revogadas as disposiçöes em contrário.

Prefeitura Municipal de Jardinô9Us(?P, 21 2aneiro de 2019.

RQ MARCONI
MnicipaI
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ANEXO I

ARTIGO 150 LEI 1702193 £ POSTERIORES

QUADRO DE PESSOAL EFETIVO - CLT

LIXEIRO

CALCETEIRO
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TOTAL DE CARGOS

I ENGENHEIRO FLORESTAL

PSICOLOGO II

p tVIIJl¼'J I - 'JIX I 'Jr CLIIJ In

MEDICO I - ANGILOGIA E CIRURGIA VASCULAR
MEDICO I - NEFROLOGIA
MEDICO I - RADIOLOGIA
MEDICO I - ONCOLOGISTA
MEDICO I - PROCTOLOGISTA
MEDICO I - I-IEMATOLOGISTA
MEDICO I - OTORRINOLARINGOLOGISTA
MEDICO I - ENDOCRINOLOGISTA
MEDICO I - INFECTOLOGISTA
MEDICO I - PNEUMOLOGISTA
MEDICO I - GINECOLOGISTA

I - '-fl-IflIW %I-I

MEDICO DO TRABALHO

I
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I

MEDICO

IVIL1Jfl.. I - r,i'jtn Inn

MEDICO I - CARDIOLOGISTA
MEDICO I - DERMATOLOGISTA
MEDICO I - NEUROLOGISTA
MEDICO I - UROLOGISTA

085.: 0 ENQUADRJAMENTO DA OLASSE DE PROFESSOR PEA II E PROFESSOR PEA II NO NIVEL "G",

TEM SEUS EFEITOS PARA DETERMINA9A0 DO N° DE VAGAS, SENDO 0 SEU ENQUADRAMENTO
SALARIAL RESULTANTE DOS DIPOSITIVOS CONS TANTES NA LE! COMPLEMEN TAR N° 01192 E
2210/98 (PLANO DE CARREIRA REMUNEFAçAO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL), COM SUAS
POSTER/ORES ALTERAçOES.

