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Lei N.o 1403, de 02 de fevereiro de 2010. 

"DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO DE 

EMPREGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

O 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° - Ficam criados mais cinco 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$ 556,86 (quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis 
centavos), mensais. 

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

Artigo 2° - Fica criado mais um emprego de provimento efetivo, de 
"ASSISTENTE SOCIAL", com carga horária de 40 (quarenta) horas semanal, com padrão de 
vencimento" T ", no valor de R$ 1.650,23 (um mil, seiscentos e cinqüenta reais e vinte e três 
centavos), mensais. 

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

Artigo 3° - Fica criado um emprego de provimento efetivo, de Professor 
Educação Básica I (pEB I), com carga horária de 30 horas semanais, que será regido pela Lei 
Complementar OI, de 28 de dezembro de 2007. 

Parágrafo Único - As funções do emprego criado pelo "capuf' deste artigo 
são as constantes do Anexo I, da Lei Complementar 01, de 28 de dezembro de 2007. 

Artigo 4° - Ficam criados quatro empregos de provimento efetivo, de 
"ESCRITURÁRIO", com carga horária de 40 (quarenta) horas semanal, com padrão de 
vencimento" C ", no valor de R$ 508,31 (quinhentos e oito reais e trinta e um centavos), 
mensais 

Parágrafo Único - As funções do emprego criado pelo "caput" desta Lei, são 
as constantes do Anexo III, que fica fazendo parte integrante da presente Lei. 
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Artigo 5° - Fica criado um emprego de provimento efetivo, de "INSTRUTOR 
DE INFORMÁTICA", com carga horária de 40 (quarenta) horas semanal, com padrão de 
vencimento" J ", no valor de R$ 804,80 (oitocentos e quatro reais e oitenta centavos), 
mensaIS. 

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

Artigo 6° • As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, correrão a 
conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Artigo 7°. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
/~ as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Guzolândia, aos 02 de fevereiro de 2010. 

Prefeito Municipal 

~as/Duarte 
~ iamo e lfInanceiro 

Retistrado em livro p.róprio e Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal 
de Guzolânltia, por afixação no Qua4r~ na DATA SUPRA. 
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ANEXO I 

TÍTULO DO EMPREGO: MOTORISTA 

SUPERIOR IMEDIATO: Diretor do Departamento 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Dirigir e conservar 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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ANEXO 11 

TíTULO DO EMPREGO: ASSISTENTE SOCIAL 

SUPERIOR IMEDIATO: Diretor do Departamento 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planejar e executar programas de serviço social obedecendo a Lei 
Orgânica de Assistência Social, realizando atividades de caráter educativo, recreativo, de 
assistência a saúde e outras para facilitar a integração da população aos diversos tipos de 
ocupação, para melhorar as relações humanas. Assistir as famílias nas necessidades básicas 
orientando-as e fornecendo-lhes suporte material, educacional, médico e de outras naturezas, 
para melhorar sua situação e possibilitar sua integração social. Elaborar pesquisas sócio
econômicas de comunidades a serem atendidas por programas sociais. Dar assistência ao 
menor carente ou infrator atendendo a suas necessidades primordiais para assegurar-lhe o 
desenvolvimento e a integração na vida comunitária. 

ESCOLARIDADE: Ser diplomado ou graduado em Serviço Social por Instituto de Ensino 
Oficial ou a este equiparada. 
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ANEXOIIl 

TÍTULO DO EMPREGO: Escriturário 

SUPERIOR IMEDIATO: Diretor do Departamento 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Elaborar e analisar documentos, relatórios, demonstrativos e 
gráficos; realizar lançamentos e registrar próprios de escritório, inclusive contábeis 
(empenhos, pagamentos, elaboração de balancetes e demonstrativos) e de administração 
tributária; conferir dados e documentos; redigir e digitar textos relacionados com 
administração; realizar atendimento ao público; organizar fichários e arquivos; formalizar 
processos administrativos; receber, conferir, inspecionar o armazenamento e distribuição de 
materiais, à vista de documentação; expedição de certidões e alvarás; realizar outras 
atribuições e tarefas afins, rotinas administrativas. O trabalho inclui operação de computador. 

ESCOLARIDADE: Ensino Médio. 
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ANEXO IV 

TÍTULO DO EMPREGO: Instrutor de Informática 

SUPERIOR IMEDIATO: Diretor do Departamento 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Despertar nos grupos de crianças o interesse pela informática, 
apresentando às mesmas a vida pela visão da informática, aplicar cursos de informática de 
Windows, Word, Excel, Linowx, Internet, Power Point e Outlook, acompanhamento ao 
professor das diversas disciplinas no laboratório de informática, zelar pelo uso adequado dos 
equipamentos utilizados, identificar problemas técnicos e encaminhar ao Departamento 
responsável. 

ESCOLARIDADE: Ensino Médio e Curso técnico completo em Informática Windows, Word, 
Excel, Linowx, Internet, Power Point e Outlook. 
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