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LBI MUNICIPAL N" 983 DE 02 DE MAIO DE 2OI7

BMENTA: Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal no, 972
de l9 de janeiro de 2017, com alteração, exclusão e criação de
cargos de provimento em comissão na Prefeitura Municipal
de Silveiras.

GUILHERME CARVALHO DA SILVA, Prefeito do Município de Silveiras, Estado de São
Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Càmara Municipal
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. lo.: A Lei MLrnicipal rf 972, de l9 de janeiro de 2017, passa a vigorar com a seguinte
redação:

Aft.4" (...)

Parágrafo único - REVOGADO.

Art. 30. Os cargos em comissão com suas quantidades, denominações, descrições e
referências salariais são aquelas constantes dos Anexos II e IiI da presente lei.

Art. 31 . (...)

Parâgrafo único - REVOCADO.

Alt.45, Para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse público, nos
ter¡nos do artigo 37, inc.IX, da Constituição Federal, poderão ser efetuadas contratações
de pessoal, por tempo determinado e por intermédio de processo seletivo simplificado,
de arnpla divulgação, atendidos os critérios abaixo descritos.

Art. 47 - A contratação de que trata o artigo anterior não poderão ultrapassar os prazos
abaixo relacionados:
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a) deo3 meses, prorrogáveis por iguais, slrcessivos e ininterruptos períodos, até o limitede 02 (dois) anos, conforme prescrito na Constituição Federai, puru á, hipóteses
previstas nos incisos I e III do artigo 46;

b) de 06 lleses, prorrogáveis por iguais, sucessivos e ininterruptos períodos, até o limitede 02 (dois) anos, conforme prescrito na Constituição Féderai, puru â, hipóteses
previstas lros incisos Il, IV, V e VI do artigo 46.

$ Io O pessoal contratado nos termos deste artigo não poderá:

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;

II - ser nomeado ou designado, ainda que,a título precário ou em substituição, para o
exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

$2" - O contrato firrnado de acordo com este artigo extinguir-se-á, sem direito a
indenizações:

I - pelo término do prazo contratual;

II - por iniciativa do contratado;

III - pela extinção ou conclusão do projeto, definidos pelo contratante;

$34 A extinção do contrato, nos casos dos incisos Il e III, será comunicada com a
antecedência mínima de trinta dias.

$4" - A extinção do contrato, por iniciativa do órgão ou entidade contratante, decorrente
de conveniência administrativa, importará no pugu,r.nto ao contratado de indenização
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato.

ARTIGO 49 - A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais, salvo
disposição contrária constante de Lei, facultada u.o,npänrução de horários a critério do
superior imediato.

$ I " (...)

$2" - Os Secletários Municipais, Diretores, Assessores e demais cargos de provimento
em comissão / collfìalrça, não estão sujeitos à carga horária previamente dåfinida, por
sua característica de Agente Político, podendo a referida jornada ser fixada de acordo
com a necessidade de cada Secretar.ia,

,1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
ESTADO DE SAO PAULO

PAÇO MUNICIPAL'PREFEITO HELIO DE ANDRADE FERRAZ'
Praça Padre Antônio pereira Azevedo, 52 _ Centro

Silveiras/Sp - CEp: 12.690_000
CNPJ. N" 45.r92.564 /000 1_01

FONE: ( 1 2) 3 1 06. I I 50/ 3 106. I I9Z - E-mail: silveiras@prefeitura,sp, gov.br

Art.2n.t Fica excluído dos Anexos tl e III da Lei Municipal no g72, de l9 de janeiro d,e2017 o
cargo de CONSBLHEIRO TUTELAR, Lttrìa vez que o mesmo possui regimð jurídico descrito
nos artigos 13l e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente, iendo que as demais
disposições do órgão estão previstas na Lei Municipal no 653, de22 dejaieiro de2007.

Art.3o.: Ficam alterados os cargos constantes dos itens de 07 a 13, do Anexo III, com exclusão
do item 06 - Conselheiro Tutelar, clescrito no artigo anterior, passando ater aredação descrita no
artigo 8o.

Art.4o.: Ficam excluídos dos Anexos II e III cla Lei Municipal no 972 de 19 de janeiro deZ0I7
os cargos de Diretor de Manutenção e Controle da Merenda, Material e Transporte; Chefe
de Divisão de Trans¡rorte e Assessor Jurídico clo Gabinete do prefeito.

Art. 5o.: Ficam alterados os cargos de Diretor cle Transportes, para Diretor de Serviços
Municipais; Chefe do Setor da Eclucação para Assessor do Setor da Educação; Chefe do Setor da
Ação Cornunitária para Assessor do Setor da Ação Cornunitária; Chefe ão Setor de Cultura e
Turismo para Assessor do Setor de Cultura; Chel'e do Setor de Esporte eLazer para Assessor do
Setor de Esporte e Lazer, Chefe do Setor cle Limpeza para Assessor do Setor de Limpeza, Chefe
de Gabinete para Assessor de Gabinete e Secretário para Assessor da Secretariá de Saúde,
conforme apresentaclo no quadro constante do artigo 7o da presente lei;

Art.6o.: Ficam criados os cargos de Diretor de Trânsito e Transportes, lotado na Secretaria
Municipal de Administração, Assessor de Planejarnento Adrninistraiiuo 

" 
Convênios, lotado no

Gabinete do Prefeito, e Procurador-Geral, lotado na Procuradoria do Município, todos em
provimento em Comissão, cujas descrições estão previstas no artigo 8o da presente lei.

Art.7o.z O AItexo II da Lei Municipal no 972, de l9 de janeiro de2017,passa a vigorar com a
seguinte redação:

CARGO VAGA CIA
ASSESSOR D TURISMO 6
ASSESSOR DE SERVI O SOCIAL I 9
ASSESSOR DE TRANSPORTE 4 6
ASSESSOR DE OBRAS RURAIS 4 6
ASSESSOR DO SETOR DA EDUCA o J
ASSESSOR DO SETOR DA A O COMUNIT IA J
ASSES SOR DO SETOR DE CULTURA J
A SS ES SoR DO S ETOR DE ES PO RTE E LA ZER J
ASSESSOR DO ETOR DE LIMPEZA 2 6
ASSESSOR DE GABINETE

1 14
DIRETOR DE PESSOAL

1 11
DIRETOR DE PATRIM to 1l
DIRETOR DE LICITA ES ll
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Artigo 8n.: O Anexo Ill, da Lei MLrnicipal gT2, de l9 de janeiro de 2017, passa a vigorar com a
seguinte redação:

01 - ASSBSSOR DB TURISMO - Referência 6 - Compete ao Assessor de Turismo, com o
objetivo de irnplementar as propostas contidas no plano de governo e com fulcro no elemento de
confiança que precede sua nomeação:
I- assessorar na adoção de medidas qLre propiciem a harmonização das iniciativas do turismo do
Município;
Il- assessorar rro planeja¡lento e prograrnação das atividades da Secretaria;
III- prestar assessoralrìento ao Secretário da Pasta, nas atividades administrativas, além de
executar oLrtras tarefas correlatas deterrninadas pelo superior Irierárquico;

02 - ASSBSSOR DB SBRVIÇO SOCIAL - Referência 9 - Compete ao Assessor de Serviço
Social, com o objetivo de implerrrentar as propostas contidas no plano de governo e com fulcro
no elemento de confiança que precede sua nomeação:
[- assessorar rra adoção de rnedidas qlte propiciem a harmonização das iniciativas das ações
sociais do Município;
II- assessot'ar no plarrejamento dos prograrnas e serviços sócio-assistenciais;
lll- prestar assessorametrto ao Secretário da Pasta, nas atividades administrativas, além de
executar outras tarel'as correlatas determinadas pelo superior hierárquico;

(,.

DIRETOR DE OBRAS I 11
DIRETOR DE SERVI OS MUNICIPAIS I l1
DIRETOR DE ESPORTE E LAZER 1 ll
DIRETOR DE TURISMO I 1t
DIRETOR DE FINAN S I 1l
DIRETOR DE TRIBUI'OS

1 11
DIRETOR DE CONTAS I 11
DIRETOR DE ENSINO

1 l1
DIRETO R DE SAUDE I lt
DIRETOR PSF I 11
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL I 1t
DIRETOR DE PROGRAMAS SOCIAIS I 11
DIRETOR DE AGRICULTURA I 1l
D IRETOR DE MEIO AMBIENTE I 11
ASSESSOR DA SECRETARIA DE SA E I 8
DIRETOR DE NSITO E TRANSPORTES 1 11
ASSESSOR DE P

CONVÊNIOS
LAN EJAMENTO ADMINISTRATIVO E 1 14

PROCURADOR-GERAL
1 15

/
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03 - ASSBSSOR DB TRANSPORTB - Referência 6 - Compete ao Assessor de Transporte,

com o objetivo de irnplernentar as propostas contidas no plano de governo e com fulcro no

elemento de confiança que precede sua nomeação:
l- assessoral na adoção de medidas que propiciem a harmonizaçáo das iniciativas do transporte
do Município;
II- assessorar no planejamento e programação das atividades inerentes ao transporte do

Município;
III- prestar assessoramento ao Secretário da Pasta, nas atividades administrativas, além de

executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico;

04 - ASSESSOR DE OBRAS RURAIS - Referência 6 - Cornpete ao Assessor de Obras Rurais,

com o objetivo de irnplernentar as propostas contidas no plano de governo e com fulcro no

elemento de confiança que precede sua nomeação:

l- assessorar rra adoção de rnedidas que propiciem a harmonizaçã,o das iniciativas das ações rurais

do Município, no que tange às obras;
II- assessorar no planejan'ìellto dos prograrnas e serviços da Secretaria;
III- prestar assessoramento ao Secretário da Pasta, nas atividades administrativas, além de

executar outras tarefas correlatas deterrninadas pelo superior hierárquico;

05 _ SUPRIMIDO, PELA EMENDA SUPRESSIVA NO OOl DE 24DF ABRIL DEzOI7

06 - EXCLUÍOO

07 _ EXCLUÍDO

08 - ASSESSOR DO SBTOR DA EDUCAÇÃO - Referência 3 - Compete ao Assessor do

Setor da Educação, col1l o olrjetivo de irlplementar as propostas contidas no plano de governo e

com fulcro no elemetrto de confìança qLte precede sua nomeação:

I- assessorar na adoção de medidas que propiciem a harmonização das iniciativas das ações do

Setor da Educação do Município;
II- assessorar tro planejamento dos progratnas e serviços da Secretaria;
III- prestar assessoramento ao Secretário da Pasta, nas atividades administrativas, além de

executar oLttras tarefas correlatas detenninadas pelo superior hierárquico;

0g - ASSESSOR DO SBTOR DA AÇÃO COMUNITÁnre - Referência 3 - compete ao

Assessor do Setor da Ação Comunitária, com o objetivo de implementar as propostas contidas no

plano de governo e com fulcro no elemento de confiança que precede sua nomeação:

I- assessorar na adoção de medidas que propiciem a harmonizaçáo das iniciativas das ações do

Setor da Ação Cornurnitária;
II- assessorar no plane.jamerrto dos prograrnas e serviços da Secretaria;

III- prestar assessoramento ao Secretário da Pasta, nas atividades adrninistrativas, além de

executar oLltras taret'as correlatas determinadas pelo superior hierárquico;

4
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10 - ASSESSOR Do sBToR DE CULTURA - Referência 3 - Compete ao Assessor do Setorde Cultura, com o objetiv-o de irnplernentar as propostas contidas no plano de governo e comfi¡lcro no elemento de corfìançu qr'. precede suu ì.,o,r.ução,-
I- assessorar na adoção de mediáas qLre ¡lropicie¡n a hármonização das iniciativas das políticasculturais do MLrnicípio;
II- assessorar o setor rìo planejamento e
comemorações e atividades administrativas,
determinadas pelo superior hierárqLrico;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS

programação das
alérn de executar

festividades, solenidades,
outras tarefas correlatas

11 - ASSESSOR DO SBTOR DE ESPORTE E LAZER - Referênc ia 3 - Compete aoAssessor do setor de Esporte e Lazer, corrì o objetivo de implementar as proportu, contidas noplano de governo e com fulcro no elemento de.confiançu qtr. pr.cede sua nomeação:I- assessorar na adoção de medidas que propici.r u hurronizaçao das iniciativas das ações doSetor de Esporte e Lazer;
II- assessorar no plarrejamento dos programas e serviços da secretaria;III- prestar assessoramento ao Secretário da Pastá, nas ativi¿ades administrativas, além deexecutar outras tarefas correlatas detenninadas pelo superior hierárquico ;

12 - ASSESSOR Do SETOR DB LIMPEZA - Referênc ia 6 - Compete ao Assessor do Serordo Setor de Limpeza, colll o objetivo de implementar as propostas contidas no plano de governo ecom flulcro no elemento de confiança que precede sra nomeäçao:
[- assessorar na adoção de rnediclas que ¡rropicienr a harmo tnização das iniciativas das ações doSetor de Lirnpeza;
II- assessorar no planejamento dos prograrnas e serviços da Secretaria da pasta;
III- prestar assessorameltto ao Secretário da Pastå, nas atividades administrativas, além deexecutar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico ;

13 - ASSESSOR DE GABINETE - Refer'ência l4 - Compete ao Assessor de Gabinete, com oobjerivo de implementar as propostas contidas no plano de iouerno e com fulcro no elemento deconfiança que precede sua nomeação.
I- Assessorar o Prefeito Municipal em suas relações com os órgãos da Administração Municipal,privadas e a conrunidade;
II- coordenar a representação porítica e sociar do prefeito;
III- Coordenar a inter-relação conl as Secretarias, organiáando as informações e deliberações doPrefeito atinentes a cada área;
lV- orientar o encaminhamento dos expedientes a ser despachados pelo prefeito;
V- Aconrpanllar e eoordenar as atividades protocolares do Gabinete do prefeito;'
vl- Assessorar as atividades de imprensa edivulgação dos assuntos de interesse da prefeitura;vll- orientar o estabelecimento de políticai de manutenção de relações harmônicas eindependentes entre os poderes Legislativo e Executivo,
vlll- Srrpervisionar a tramitação dos assuntos entre os Poderes, mantendo informado o prefeito;

(
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IX- Outras atividades afins.

14 - (...)

ls - (...)

16 - (...)

17 - (...)

18 - (...)

re - (...)

20 - (...)

2t - (...)

22 - (..;)

23 - (...)

24 - (...)

25 - EXCLUÍDO

26 - (...)

27 - (...)

28 - (...)

2e - (...)

30 - (...)

31 - (...)

32 - ASSESSOR DA SECRETARIA DE SAÚDE - Referência 8 - Compete ao Assessor da
Secretaria de Saúde, com o objetivo de implernentar as propostas contidas no plano de governo e
com fulcro no elemento de confiança que precede sua nomeação:
I- assessorar na adoção de rnedidas que propiciem a harmonização das iniciativas da Secretaria de
Saúde do Município;

,(
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II' assessorar no planejamento e prograrração das atividades administrativas, além de executar
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico ;

33 - DIRETOR DB TRÂNSITO B TRANSPORTES - Referência I I - Compere ao Direror de
Trânsito, colrr o ob.ietivo de implernentar as propostas contidas no plano de ioverno e com
fulcro no elemento de co'fiança que prec.d. iua nomeação:
I- dirigir, planejar, coordelrar, normatizar, controlar e fiscalizar a operação dos estacionamentos
regulamentados, do transporte público e de táxis;
II- promover a integração com outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito , para
fins de arrecaclação e conìperìsação de multas;
III- planejar, coordenar, norrnatizar e controlar as ações de fiscalização de trânsito, aplicação de
penalidades e julgarnerrto de recursos interpostos em consonârrcia com o previsto na Lei Federal
no 9.503, de 23 setembro de 1997, e demais leis pertinentes;
IV- dirigir, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de
animais;
V- coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas;
VI- prornover e participar de pro.jetos e programas cle educação e segurança de trânsito;
VII- dirigir, implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e equipamentos
do controle viário, bem como cumprir e fazet'cumprir a legislação 

" 
u, norrnus de trânsito dos

serviços de estacionamento regu lamentado.

34 ASSESSOR DB PLANEJAMBNTO ADMINISTRATIVO E CONVENIOS
Referência l4 - Cornpete ao Assessor de Planejamento Administrativo e Convênios, com o
objetivo de irnplernentar as propostas contidas no plano de governo e com fulcro no elemento de
confiança que precede sua nomeação:
I- prestar, isolada or.r conjuntamente com outro assessor, assessoramento aos integrantes da alfa
administração governamental ¡'ìa sua representação civil, social e administrativa;
III- assessorar na adoção de medidas que propiciem a harmonizaçào das iniciatívas dos diferentes
órgãos rnunicipais;
V- prestar assessoralîento ao Prefeito MLrnicipal e aos Secretários, nas atividades administrativas,
além de executâr oLttras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico;
IV- dirigir a execução de convênios firmados com a União, psùdo e Municíþios.

35 - PROCURADOR - GBRAL - Referência l5 - São atribuições do Procurador-Geral:
I - dirigir a Procuracloria Julríclica, superintender e coordenar suas atividades e orientar-lhe a
atuação;
II - representar.jLrdicial e extra.judicialmente o Município;
Ill - propor ao Prel'eito Mr-rnicipal a artLtlação de atos administrativos da administração pública
rnunicipal;
IV - propor ao Prefeito Mrrnicipal o a.iuizamento de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo;
V - receber citações, intimações e notificações nas ações em que o Município seja parte;
VI - assessorar a Diretoria Municipal competente na elaboraçào da proposia orçámentária;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS

' pAço ir¡ururcrper, 
Eååå3e1.r%triårîJßiT-DRADE 

FERRAZ.Praça padre Antonio pereira Azevedo, 52 _ Centro
Silveiras/Sp _ CEp: 12.690_000
CNPJ, N" 45,192,564 /0001_01FoNE: (12) 3106' 1 rso/3 106.rrgz- È--ãil ìitveiragprefeirura.sp.gov.br

vll - firmar' como representante legal do Município, contratos, convênios e outros ajustes dequalquer natureza;
VIII - e dernais atribuições que lhe forem determinadas pelo chefe do Executivo.

ARTIGO 9o': As despesas decorrentes da execução da presente lei serão atendidas por conta dasdotações próprias consignadas no orçamento vigente, de acordo com as no.rnu, t.gais vigentes.

ARTIGO I0n': Esta-lei entra ern vigor a partir de sua publicação, ficando expressamenterevogadas as disposições em contrário,

Silveiras, 02 de at de 2017

Guilþerme lho da Silva
Prefei unlcrpa

Publicada por afìxação na secret aria da PrefeitLrra Municipal. Registrada em Livro próprio. Datasupra,

mes
Gabinete

José


