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Lei D.o 1078/06, de 07 de fevereiro de 2006. 

"DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO DE 

EMPREGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc ... 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

Artigo 1° - Fica criado um emprego de provimento efetivo, de "DIRETOR 
DE ESCOLA", com carga horária de 40 (quarenta) horas semanal, com padrão de vencimento 
" IV ", no valor de R$ 883,69 (oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), 
mensaIs. 

Parágrafo Único - As funções do emprego criado pelo "caput" desta Lei, são 
as constantes do Anexo l, que fica fazendo parte integrante da presente Lei. 

Artigo 2° - Ficam criados mais dois empregos de provimento efetivo, de 
"MOTORISTA", com carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanal, com padrão de 
vencimento" F ", no valor de R$ 396,29 (trezentos e noventa e seis reais e vinte e nove 
centavos), mensais. 

Parágrafo Único - As funções do emprego criado pelo "caput" desta Lei, são 
as constantes do Anexo II, que fica fazendo parte integrante da presente Lei. 

Artigo 3° - Ficam criados mais quinze empregos de provimento efetivo, de 
"SERVENTE", com carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanal, com padrão de 
vencimento" A ", no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), mensais. 

Parágrafo Único - As funções do emprego criado pelo "caput" desta Lei, são 
as constantes do Anexo IIl, que fica fazendo parte integrante da presente Lei. 

Artigo 4° - Ficam instituídas 07 (sete) Funções Gratificadas (FG) no valor de 
R$ 25,00 (vinte e cinco reais), mensais, cada uma, a ser concedida a servidor designado ~\ 
através de Portaria do Prefeito Municipal, para exercer as funções de Agente Comunitário de 
Saúde, objetivando o desenvolvimento de atividades contidas nos itens 8.5 e 8.14 do anexo 1, " 
da Portaria nO 1.886, de 18 de dezembro de 1997, do Ministério da Saúde. 

Parágrafo Único - O valor da "FG" instituída pelo "caput" deste artigo, será 
reajustado no mesmo período e percentual a que se refere a Lei Municipal n° 862/02, de 07 de 
fevereiro de 2002. 
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Artigo 5° - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, correrão a 
conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Artigo 6°. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário./l 
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Prefeitura Municipal de GUZOlrdia, aos\07 de fevereiro de 2006. 
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Diretor Adm. e Financeiro 

Registrado em livro próprio e Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal 
deG· dia, por afixação no Quadro de EDITAIS na DATA SUPRA. 
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ANEXO I 

TÍTULO DO EMPREGO: DIRETOR DE ESCOLA 

SUPERIOR IMEDIATO: Diretor Municipal de Educação 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Dirige estabelecimento de ensino infantil e fundamental, 
planejando, organizando e coordenando a execução dos programas de ensino e os serviços 
administrativos para possibilitar o desempenho regular das atividades docentes e discentes. 

ESCOLARIDADE: Graduação em Pedagogia ou Pós-Graduação na área de Educação. 

OBRIGATORIEDADE: Possuir no mínimo 05 (cinco) anos no magistério. 
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ANEXOU 

TÍTULO DO EMPREGO: MOTORISTA 

SUPERIOR IMEDIATO: Diretor do Departamento 

DESCRIÇÃO sUMÁRIA: Dirige e conserva veículos automotores, da frota da 
Administração Municipal, tais como: automóveis, ambulâncias, peruas, caminhões, ônibus, 
microônibus, e outros veículos similares, manipulando os comandos de marcha, direção e 
demais mecanismos , conduzindo-os e operando-os de acordo com as normas de trânsito e 
segurança do trabalho e as instruções recebidas. 

ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental. 

OBRIGATORIEDADE: Possuir a Carteira Nacional de Habilitação, categoria" D " 
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ANEXOITI 

TÍTULO DO EMPREGO: SERVENTE 

SUPERIOR IMEDIATO: Diretor do Departamento 

DESCRIÇÃO sUMÁRIA: Executa serviços em diversas áreas da organização, exercendo 
tarefas de natureza operacional em obras públicas, conservação de cemitérios e manutenção 
dos próprios municipais e outras atividades similares. 

ESCOLARIDADE: Quarta série do Ensino Fundamental. 

Prefeitura Municipal de GUZOl~S 07 de fevereiro de 2006. 
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