PREFEITURA MUNICIPAL DE MOG_l· GUAÇU-SP
GAIJJNETR DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR Nº 895, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2007.

ALTERA LEI COMPLEMENTAR NQ 435 DE 26112/2001
CONFORME ESPECIFICA. E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL OE MOGI GUAÇU:

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono
e promulgo a seguinte LEI COMPLEMENTAR:
Art. 1º Ficam alteradas as características da carga púb1ico em
comissão de Secretário Executtvo, constante do "Quadro 1- Cargos en1 Comissão" do art. 1°
da Lei Complementar nº 435 de 26/12/2001, na seguinte conformidade:
Qtde.

DENOMJNAÇÁO

REF

Carga
horária
200 h/m

(•)
01

Secretá rio Eliecutivo

C-D

ESCOLARIDAD
E MÍNIMA
Eri sino
Médio
Completo

Atribu íções

Secretaria as atividadas administrativas de apoia da
fnstituição, assessora a Direção, s Coordenaçao Gera! e a
Secretaria Acadêmica e no relacionamento com a

comtinidade;
enei3minha providências
aos
órgãos .
compete,,les; auxilia no trãm ite das questões internas l
junto aos cursos de 9radu.açao e pós-9radua ção,
departamentos e funcionários~ recebe, distribui e expede
correspondências e documentos em geral; executa outras
.. . -- -- ta~fa_s desig_oadas eela Dire:Ç~O .
·-·- -·
·-·· -·
--- · .. A referência é a const.:tnte do Anexo IV da lei Munícipal nº 2775. de 1610711991.

Art. 2° Ficam criados os seguintes cargos públicos de
provímento em comissão, por livres nomeação e exoneração pelo Prefeíto Municipal, sob o
regime jurídico do Estatuto dos Funcionários Públjcos Municjpais de Mogi Guaçu, passando
a constar do "Quadro ~ - Cargos em Comissão" do art. 1° da Lei Complementar nº 435 de
26/12/2001;
,....,,.-:-.........- - . . . . . , . . . - - - . . . - - " " " r - - - - . . . - - - - - . . . - - - - - - - - . -

Clde.

OENOMINAÇAO

REF.

Carga
horaría
200 h/m

f"t
02

Assessor

ESCOLARIDAD

- -· --

·--·-- - - - - . . . , . . - - - - - - - - - - - - - -

Atribuições

E MÍNIMA

Assessora o Coordenador Geral, o Secretário Acadêmrco e
Acadêmico
o!!i coordenadore5 de curso nas questões acadêmicas. nos
pro;etos de extensão c:omunitaria, nos projetos de pesquisa
científica. na inspeto ri.a. na fiscalização do corpo discente.
no relacionamento erltre os órgaos estLJdantis os docentes; e
e:.:ecutô outras tarefas designadas pelos supenores
hierárq1.J icos.
~ao h/m- - Ensino Superior
01
Secratãrio Geral
C-F1
Coordena e execula
os sePJiços de apoio
ao
Gomple•o
desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas da
1nstilu iÇÉ o. planejando. d irig indo e fiscalizando os se rviças
acadêmicos da Secretaria, relalivos à escrituração de
matricula, dependênc;:i;a, adaptação, freqüência, notas de
exame ou outros atos escolêlres e demais atribuições
constantes de Regimenlo Interno e/ou demais legislações
especificas. Assessora ô Diretor de Faculdade. o
Coorde11ador Geral e os coordenadore:J de cursos.
~A referência é Li constante do Anexa IV da Lei Municipal nº 2775. de 16/0711991.
C·C

Ensino
Médio
Camplelo

-

'--~-------_.___ __..____ _ _. . J . . . . . _ _ _

--- - -

.

Art. 3ª Ficam assim alteradas escolaridades mínimas exig~das
para íngresso, as jornadas de trabalho e as atribuíções dos seguintes empregos públicos
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, constantes do "Quadro 11 - Empregos
Celetistas" da Lei Complementar nº 435 de 26/1212001:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU-SP
GABINF,TE 1)0 PRl(FEI1'0
--

Nº DE
-

-

DENOMINAÇ

Ao

ORDEM
----

Auxiliar de
Biblioteca

02

ESCOLARIDADE
MINIMA
Ens1110
Fundamental
Completo

JORNADA OE
TRABALHO
200 hlmês

ATRIBUIÇOES
--

Au~1liar

de
Escritório

•

,,

º'

Ensino
Fundamental
incompleto

----

200 hlmês

"º

'

'"'

Ensino
Fundame11\al
Completo

-

"º

---

04

-

''

'

Auxiliar de
Serviços
Gerais

--

"º'

'

05

-

Executa tarefas junto à Biblioteca e outros setores acadêmicos
Recebe livros, revistas, folhetos e publicações, manuscritos em
geral, registrando-os
fichas apropriadas. atende
sol1c1taçôes d• alunos e professores do 1nsl1tuiç.§o e do
orientando-os
em
indicando bibliografias,
comunidade.
pesquisas. controla o emprésl1mo e a devolução de livros e
outros materiais cadastrados
biblioteca. retirados para
leitura, consulta ou pesquisa fora da b'1blioteca, observando os
pesquisa
pr<Jzos estabelecidos; fiscaliza o consulta e
outros materiais: executa
recinto d• biblioteca. de l111ros
tareias de conserva~o e reparação e1n livros e outros mater1a1s
catalogados na biblioteca: mantém atualizados os registros de
cadastros da biblioteca: auxilia na n1anutenção da limpeza e
outras
organização do ambiente d• Biblioteca e anexos.
tarefas
lhe forem determinadas pelos superiores
h1erlllr UICOS
-tarefas relati11as
limpeza, higiene
Realiza todas
conservação doo prédios
lnstitu1ção, suas dependi!ncias
internas, passeios, seus mobiliários e equipamentos, suas âreas
anexas exterrias: é responsável pelos serviços de copa e
cozinha·. participa do orga11·1zação do solenidades. fes\as.
reuniões, v1s1tas, asseies, rovas, sim ós1os e afins
Realiza todas as tarefas admin1strat111as de escrita, datilografia
digitação d• document~.
formulârios, planilhas, fichas,
organizaçào,
recebimento,
separação.
arquivamento,
classificação e expedição de correspondências, processos
outros expedientes, atendimentos ao pilblico, e tarefas afins de
caráter administrativo e acadêmico_
Planeja, dirige e executa as tarefas espãCífica·s de Contabilidade
e Contabilidade PUblica. Elabora planilhas, gr.íf1cos e 1etalôrios.
bala11ços e balancetes, responsabiliz3ndo-se pêlos dados neles
contidos. nos termos da legislação específica da profissão.

'

'

'

- -

Técnico em
Conlabil1dade

10

- - --

11

-

Técnico em
Laboratório

Ensino Médio
Cornplelo com
registro no
Co11selho Regional
de Contabilidade
CRC\
Er1sir10
Médio
Completo
'ºm
Curso l écn1co
iireas de Biologia,
81oqulmica,
Química,
Física.
Mecánica,
Eletrônica, Elétrica
e outras, conforme
modalidade
definida
edital
do
concurso
_g_ltblico
EnSi!lO
Médio
Completo
Curso Técnico
áreas
de
programação
d•
dados
(SoltwiJrc)
e/ou montagem e
manutenção
do
equ1pilrnenlos

200 hlmês

-

-

Realiza tarefas de rotina laboratorial, tais COillO p1eparo de
materiais e equipamentos para aulas práticas; organização e
manutenção da higiene e limpeza dos laboralór1os e anexos,
recebimento, separação e classificação de materiais. monitoria
nas aulas prâticas; auxilia o corpo docente, auxilia o corpo
discente nas d111ersas atividade de aprendizado: colabora
desen11ol11imento de pesquisas cie11tif1cas e
pro1etos de
extensão comunitária

200 hlmês

"''

"º'

'º

"º

-

12

-

-

Técnico em
lnlormãtica

-

-

Realiza todas as tarefas relat1~as à instalaçao e manutenção de
equipamentos e redes de informatização e sua otimização e
operacionalização. Controla o
do• laboratórios
informál1ca, colabora
aulas práticas, auxiliando
professores e alunos. Desen11ol11e programas e projetos
informalizados de acordo com a necessidade da Instituição.

1 BD h/mi!s

'ºm
"º'

"º'

"'º

,,

'º'

(hardware)
conforme
modalidade
definida
edital
do
concurso
"Úblico

'º

-

''
1

-- - -

Art. 4° Ficam alteradas as quantidades dos empregos públicos
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, constantes do ''Quadro li - Empregos
Celetistas'' da Lei Complementar nº 435 de 26/12/2001, das seguintes categorias funcionais;

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU-SP
GABINETE DO PREFEITO
N° DE
ORDEM
04
05

DENOMINAÇÃO
Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Serviços Gerais

QTDE.
ATUAL
06
06

NOVA
QTDE.
09
10

Art. 5° Ficam criados no "Quadro II - Empregos Celetistas" da
Lei Complementar n° 435 de 26/12/2001, os seguintes empregos públicos regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho:
DENOMINAÇÃO

N° DE
ORDE
M
14

REF.
(*)

QTDE.

ESCOLARIDAD
E MINIMA

JORNADA DE
TRABALHO

ATRIBUIÇÕES

Auxilia na montagem, guarda, manutenção e
limpeza dos equipamentos em geral,
utilizados no ambiente de trabalho da
Instituição; providencia instalações em
variados compartimentos, atuando com zelo
e atenção para manutenção do patrimônio
nos ambientes acadêmicos como salas de
aula, laboratórios, administração e demais
locais do campus da Instituição. Verifica
diariamente as condições de salas de aula,
sendo
responsável
pela
abertura
e
fechamento das mesmas, organizando a
utilização do ambiente físico e equipamentos
da Instituição. Participa do controle e
fiscalização durante todos os eventos
realizados na atividade acadêmica e de
extensão à comunidade.
*A referência é a constante da Tabela 1 - "Salários Básicos dos Empregados Públicos da FEG", parte integrante da Lei
Municipa n°3164, de 12/01/1 994.
Auxiliar
Educacional

1

06

Ensino Médio
Completo

220 h/mês

Art. 61 O §31 do art. 10 da Lei Complementar n° 435 de
26/12/2001 passa a vigorar com a seguinte nova redação:
14

ART. 1°)
§ 30. O Diretor de Faculdade e o Vice-Diretor de Faculdade deverão
ser professores integrantes do Quadro de Pessoal da instituição, indicados em
lista tríplice por seus pares mediante votação, escolhidos pelo Prefeito Municipal
e nomeados por Decreto, sendo que o Vice-Diretor de Faculdade substituirá o
Diretor de Faculdade nos afastamentos e impedimentos deste pelo prazo que se
fizer necessário, fazendo jus a diferença de vencimento base durante o período
de substituição. (NR)
11

Art. 70 O §30 do art. 21 da Lei Complementar n° 435 de
26/12/2001 passa a vigorar com a seguinte nova redação:
11

ART. 2°)
§ 30. A jornada semanal mínima do Professor Universitário será de
quatro (04) horas/aulas e máxima de vinte (20) horas/aulas, conforme atribuição
pela Direção, sendo que nos casos onde a carga horária efetiva for inferior à
mínima, o Professor deverá complementar a jornada desenvolvendo atividades
acadêmicas, de ensino, pesquisa e/ou extensão comunitária na instituição. (NR)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU-SP
CA111NF.TF., 1)0 PREFEITO
Art. 8Q Esta Leí entra em vigor na data de sua publicação.
revogando-se as disposjções em contrário, e as despesas com sua execução correrão por
conta da dotação própria cons;gnada no orçamento vigente.
Mogi Guaçu, 18 de Dezembro de 2007. "Ano 130° da Fundação
do Municipio, em 09 de Abril de 1877".
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6Íicação na data supra.

