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LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2017 

URÂNIA 

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A DISPOR SOBRE A 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE URÂNIA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

Mareio Arjol Domingues, Prefeito do Município de Urânia, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 

Lei: 

TÍTULO ÚNICO 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO 

Artigo r - A Administração Pública Mun icipal compreende os órgãos e as 
entidades que atuam na esfera do Poder Executivo, os quais têm por objetivo atender às 

necessidades da população do Município de Urânia. 

Parágrafo Primeiro - O Poder Executivo, como agente do sistema da 

Administração Pública Municipal, tem a missão básica de conceder e implantar planos, programas 
e projetos que traduzam, de forma ordenada, os objetivos emanados da Constituição Federal, da 

Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Município e demais legislação específica. 

Parágrafo Segundo - As ações empreendidas pelo Poder Executivo devem 

propiciar o aprimoramento das condições sociais e econômicas da população, nos seus diferentes 
segmentos, e a perfeita integração do Município ao esforço de desenvolvimento estadual e 

nacional. 

Parágrafo Terceiro- O Poder Executivo é exercido através do Prefeito Municipal, 

com o auxílio dos Secretários Municipais. 

Artigo r - O Prefeito Municipal e os Secretários Municipais exercem as 

atribuições das respectivas competências legais e regulamenta res, auxiliados pelos órgãos e 

entidades que compõem a Administração Municipal. 

Artigo 3° - Compõem a Administração Municipal: 
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I - A Administração Direta, constituída pelos órgãos integrantes da Prefeitura 

Municipal, Secretarias Municipais e outros órgãos que lhes sejam legalmente equiparados, bem 

como os órgãos integrados nas suas estruturas administrativas. 

11 - A Administração Indireta, constituída por entidades: autarquias, fundações 

públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, existentes ou que venham a existir 

na forma da lei, dotadas de personalidade jurídica própria. 

Parágrafo Primeiro - Os órgãos da Administração Direta mantêm relações entre 

si mediante vínculos hierárquicos, com subordinação última ao Prefeito Municipal. 

Parágrafo Segundo - Para fins de controle administrativo, as entidades 

compreendidas na Administração Indireta, quando legalmente criadas, devem ficar vinculadas à 
Secretaria Municipal ou outro órgão que lhe seja legalmente equiparado, em cuja área de 

competência estiver enquadrada a sua principal atividade. 

Artigo 4° - O Poder Executivo deve estabelecer normas sobre atribuições de 

cargos e funcionamento do órgão e entidades da Administração Municipal. 

CAPÍTULO 11 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Artigo 5° - A Administração Municipal, compreendida pelos órgãos e entidades 

do Poder Executivo, tem a seguinte estrutura organizacional: 

I. Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito; 
11 . Procuradoria Geral do Município; 

111. Secretaria Municipal de Administração; 
IV. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 
V. Secretaria Municipal de Assistência Social; 
VI. Secretaria Municipal de Comunicação; 

VIl. Secretaria Municipal de Educação; 
VIII. Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo; 

IX. Secretaria Municipal de Fazenda; 
X. Secretaria Municipal de Obras e Habitação; 

XI. Secretaria Municipal de Saúde; 
XII. Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Planejamento e Trânsito. 

CAPÍTULO 111 
DAS COMPETÊNCIAS E ESTRUTURAS BÁSICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES 
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Seção I 
Das Disposições Preliminares 

URÂNIA 

Artigo 6° - A Prefeitura Municipal de Urânia é constituída de um conjunto de 
orgaos auxiliares, aos quais cabe prestar apoio, assistência e assessoramento ao Prefeito 
Municipal, sendo a ele direta e imediatamente subordinados, tendo as respectivas competências 
definidas em Leis, Decretos e/ou Regulamentos. 

Seção 11 
Do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito 

Artigo 7° - O Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito tem por competência prestar 
apoio e assistência ao Prefeito Municipal, no desenvolvimento de suas atividades administrativas, 
pol íticas e de representação social; organizar o seu expediente e controlar a pauta e a realização 
de suas audiências; promover a recepção, estudo, triagem e encaminhamento do expediente 
enviado ao Prefeito Municipal, e a transmissão e controle da execução das ordens e 
determinações dele emanadas; supervisionar a execução dos serviços de cerimonial público; 
promover a articulação institucional com órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, 
Estadual e Federal, e com outras instituições, no interesse do Município; executar atividades e 
serviços de articulação política com o Poder Legislativo, acompanhando a tramitação de 
proposições do Poder Executivo na Câmara Municipal; supervisionar a elaboração, redação e 
recomposição de proposições legislativas de interesse do Poder Executivo, bem como de decretos 
e outros atos normativos do Prefeito Municipal; efetuar o controle e o registro dos atos oficiais do 
Prefeito Municipal e da legislação; executar outras atividades correlatas ou do âmbito de sua 
competência, e as que lhe forem regularmente conferidas ou determ inadas. 

Artigo 8° - O Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, como órgão da Administração 
Municipal Direta, conta com a seguinte estrutura: 

NOMENCLATURA DA VAGA PROVIMENTO 

Prefeito Eletivo 
Vice-Prefeito Eletivo 
Chefe de Gabinete Comissão 
Assessor de Gabinete Comissão 

Parágrafo Primeiro - As vagas de Prefeito e Vice-Prefeito, por seu caráter 
eletivo, terão seus provimentos em conform idade à legislação municipal de regência . 

Parágrafo Segundo- Sem prejuízo dos cargos elencados na estrutura da área, 
novos cargos poderão ser adicionados para o seu ideal func ionamento, desde que previstos nos 
quadros de cargos dos Anexos I, 11 e 111 da presente Lei Complementar ou sejam criados 
oportunamente. 
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Seção 111 
Da Procuradoria Geral do Município 
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Artigo go . A Procuradoria Geral do Município tem por competência prestar 

assistência imediata e assessoramento direto ao Chefe do Poder Executivo, notadamente na área 
jurídica e quanto ao trato de questões, providências e iniciativas pertinentes ao desempenho de 
suas atribuições e prerrogativas; exercer, quando expressamente autorizada pelo Prefeito 
Municipal, a representação judicial e extrajudicial do Município; realizar e supervisionar a 
cobrança de débitos com o Município; realizar, de forma privativa, nos termos da Lei Orgânica 
Municipal, a execução da Dívida Ativa de natureza tributária; prestar consultoria e assessoramento 
ao Poder Executivo, emitindo pareceres ~ informações, na forma da lei, em processos 
administrativos procedentes de órgãos e entidades da Administração Pública Municipal; executar 
outras atividades correlatas ou do âmbito de sua competência, e as que lhe forem regularmente 
conferidas ou determinadas. 

Artigo. 10 - A Procuradoria Geral do Município, como órgão da Administração 
Municipal Direta, conta com a seguinte estrutura: 

NOMENCLATURA DA VAGA PROVIMENTO 
Procurador Geral Comissão 
Assessor Jurídico Efetivo 
Auxiliar de Serviços Especiais Efetivo 

Parágrafo Primeiro- Os honorários de sucumbência de que trata o artigo 23 da 
Lei Federal no 8.906, de 04 de julho de 1.994, pertencem ao Procurador Geral e aos Assessores 
Jurídicos e, entre estes, serão rateados periodicamente, sempre que houver disponibilidade de 
caixa, sem prejuízo da remuneração do cargo. 

Parágrafo Segundo - Para efeito do disposto no parágrafo anterior será aberta 
conta bancária específica, em instituição financeira, a ser movimentada em conjunto pelo 
Procurador Geral e um Assessor Jurídico. 

Parágrafo Terceiro- Deverá ser observada a legislação do Imposto de Renda no 
ato do levantamento judicial dos honorários advocatícios e, a obrigação de recolher eventual 
diferença do imposto para a Receita Federal é de responsabilidade de cada beneficiário pelo 
rateio. 

Parágrafo Quarto - Caberá à Procuradoria Geral do Município, até o mês de 
fevereiro de cada exercício, fornecer relatório dos honorários da sucumbência rateados entre os 
beneficiários (Informe de Rendimentos), para efeito da declaração de ajuste anual do Imposto de 
Renda. 
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Parágrafo Quinto - Sem prejuízo dos cargos elencados na estrutura da área, 
novos cargos poderão ser adicionados para o seu ideal funcionamento, desde que previstos nos 
quadros de cargos dos Anexos I, 11 e 111 da presente Lei Complementar ou sejam criados 

oportunamente. 

Seção IV 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 

Subseção I 

Da Secretaria Municipal de Administração 

Artigo 11 - A Secretaria Municipal de Administração tem por competência 
prestar apoio e assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo na área de 
Administração Central de Recursos Humanos; criar e administrar políticas e diretrizes relativas à 
classificação de cargos, à organizaÇão de carreiras, à remuneração e à seguridade social e 
benefícios dos servidores da administração direta, autárquica e fundacional e das empresas 
públicas dependentes; executar a folha de pagamento do Município; definir políticas e diretrizes 
relativas ao recrutamento e seleção, à capacitação, ao desenvolvimento e à avaliação de 
desempenho dos servidores do Poder Executivo; realizar serviços de previdência e assistência ao 
servidor público; gerenciar as informações da evolução quantitativa e qualitativa da força de 
trabalho dos órgãos e entidades da Administração Pública municipal, bem assim das despesas de 
pessoal, com o objetivo de orientar a proposição das políticas e diretrizes de recursos humanos; 
prestar assessoria na gestão do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Urânia; 
gerenciamento das questões sobre as alienações e a efetivação dos atos de permissão, cessão de 
uso e locação de imóveis do Município, bem como a negociação para uso de imóveis de 
propriedade do Município; registrar o patrimônio móvel do Município e fazer o controle da sua 
destinação; controlar o patrimônio imóvel do Município; guardar e conservar documentos 
pertencentes ao Município ou aqueles que estiverem sob sua responsabilidade; administrar a 
conservação do patrimônio imobiliário do Município; organizar e administrar a manutenção do 
arquivo público, bem como a proposição de normas sobre o arquivamento de documentos 
públicos que devam ser preservados, em vista do seu valor histórico, legal ou técnico; realizar 
compras e aquisições de material, bens e serviços de forma centralizada; proceder à tramitação, 
de forma centralizada, de processos licitatórios de interesse da Administração Municipal, 
observadas as normas constitucionais e legalmente estabelecidas; atender as necessidades de 
material dos órgãos e entidades da Administração Municipal; executar outras atividades correlatas 
ou do âmbito de sua competência, e as que lhe forem regularmente conferidas ou determinadas. 

Artigo 12 - A Secretaria Municipal de Administração, como órgão da 
Administração Municipal Direta, conta com a seguinte estrutura: 

NOMENCLATURA DA VAGA PROVIMENTO 

Secretário Municipal de Administração Comissão 

Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Administração Comissão 
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Chefe do Setor de Compras 

Chefe do Setor de Licitações e Contratos 

Almoxarife 
Auxiliar de Serviços Especiais- ASE 
Auxiliar de Serviços Gerais- ASG 

Conselheiro Tutelar 

Escriturário 
Oficial Administrativo 

Secretário da Junta de Serviço Militar 

URÂNIA 
PREfEITURA MtJN.ICIPAL • AO.M. 2017-2020 

Comissão 

Comissão 
Efetivo 

Efetivo 
Efetivo 

Eletivo 

Efetivo 
Efetivo 

Efetivo 

Parágrafo Primeiro - As vagas de Conselheiro Tutelar, por seu caráter eletivo, 
terão seus provimentos em conformidade à legislação de regência do Conselho Tutelar no 
Município. 

Parágrafo Segundo - Os servidores cedidos para outros órgãos ou entes, bem 
com os recebidos em cessão por outros órgãos ou entes serão administrados pela Secretaria 
Municipal de Administração, independente do local de prestação de seus serviços. 

Parágrafo Terceiro - Sem prejuízo dos ca rgos elencados na estrutura da área, 
novos cargos poderão ser adicionados para o seu ideal funcionamento, desde que previstos nos 
quadros de cargos dos Anexos I, 11 e 111 da presente Lei Complementar ou sejam criados 
oportunamente. 

Subseção 11 
Da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

Artigo 13 - A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente tem por 
competência prestar apoio e assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo quanto a 
políticas públicas na área de desenvolvimento rural e de meio ambiente; desempenhar ações de 
fomento a atividades agropecuárias; providenciar, diretamente, ou mediante convênio com 
entidade especializada, assistência técnica e extensão rural; gerenciar o funcionamento das 
estradas rurais do Município; promover o fortalecimento da agricultura familiar como fator de 
geração de renda; desenvolver ações de irrigação; realizar atividades e serviços de preservação do 
meio ambiente; incentivar a coleta seletiva dos resíduos sólidos, promovendo ações de reciclagem 
e de desenvolvimento de tecnologias que visem reduzir a poluição, bem como a adoção de 
produtos e materiais recicláveis, como forma de preservar o meio ambiente e melhorar a 
qualidade de vida da população; planejar, organizar, controlar, fiscalizar e executar, em conjunto 
com a Secretaria de Serviços Públicos, ou contratar com terceiros a execução, dos serviços de 
varrição, limpeza de vias e logradouros públicos, coleta, transporte, tratamento e disposição final 
dos resíduos sólidos; promover a preservação da diversidade e da integridade do patrimônio 
ecológico do Município, bem como a proteção da fauna e da flora; executar o licenciamento 
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ambiental para as atividades e ou empreendimentos econômicos a serem desenvolvidas no 
âmbito do Município; executar outras atividades correlatas ou do âmbito de sua competência, e as 
que lhe forem regularmente conferidas ou determinadas. 

Artigo 14- A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, como órgão 
da Administração Municipal Direta, conta com a seguinte estrutura: 

NOMENCLATURA DA VAGA PROVIMENTO 
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente Comissão 

Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Agricultura Comissão 
Auxiliar de Serviços Especiais- ASE Efetivo 

Auxiliar de Serviços Gerais- ASG Efetivo 
Engenheiro Agrônomo Efetivo 
Operador de Máquinas Efetivo 

Parágrafo Único - Sem preJUIZO dos cargos elencados na estrutura da área, 
novos cargos poderão ser adicionados para o seu ideal funcionamento, desde que previstos nos 
quadros de cargos dos Anexos I, 11 e 111 da presente Lei Complementar ou sejam criados 
oportunamente. 

Subseção 111 
Da Secretaria Municipal de Assistência Social 

Artigo 15 - A Secretaria Municipal de Assistência Social tem por competência 
prestar apoio e assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo quanto a políticas 
públicas nas áreas de desenvolvimento social e com ênfase, respectivamente, no combate e 
erradicação da pobreza e na geração de emprego e renda; elaborar plano plurianual de assistência 
social, em conjunto com o Conselho Municipal de Assistência Social, entidades e organizações; 
realizar programas e ações de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e 
outros de interesse social dirigidos para o atendimento à pobreza; prestar atendimento e 
assistência à família; incentivar, estimular e apoiar o desenvolvimento comunitário e atividades 
sociais; desempenhar ações e serviços de assistência social à criança, ao adolescente, aos idosos e 
aos desvalidos; prestar assistência ao trabalho; fomentar o desenvolvimento e ampliação do 
mercado de trabalho e sistema de emprego; apoiar iniciativas de estímulo ao artesanato e a 
outras atividades de geração de renda; planejar e operacionalizar políticas para as mulheres; 
promover ações que assegurem o exercício pleno da cidadania, independentemente de sexo, 
idade, condição social, credo, raça ou profissão, em defesa dos direitos humanos e das minorias 
étnico-sociais; executar outras atividades correlatas ou do âmbito de sua competência, e as que 
lhe forem regularmente conferidas ou determinadas. 

Artigo 16 - A Secretaria Municipal de Assistência Social, como órgão da 
Administração Municipal Direta, conta com a seguinte estrutura: 

. ,.b . 
~~-
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NOMENCLATURA DA VAGA PROVIMENTO 

Secretário Municipal de Assistência Social Comissão 

Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social Comissão 

Assistente Social CRAS Efetivo 

Auxiliar Administrativo CRAS Efetivo 

Auxiliar de Serviços Especiais- ASE Efetivo 

Auxiliar de Serviços Gerais- ASG Efetivo 

Chefe do Setor Social Efetivo 

Coordenador CRAS Efetivo 

Coordenador Serviço Assistência Social Efetivo 

Escriturário Efetivo 

Merendeira Efetivo 

Psicólogo Efetivo 
Psicólogo CRAS Efetivo 

Trabalhador Braçal Efetivo 

Parágrafo Único - Sem preJUIZO dos cargos elencados na estrutura da área, 
novos cargos poderão ser adicionados para b seu ideal funcionamento, desde que previstos nos 
quadros de cargos dos Anexos I, 11 e 111 da presente Lei Complementar ou sejam criados 
oportunamente. 

Subseção IV 
Da Secretaria Municipal de Comunicação Social 

Artigo 17- A Secretaria Municipal de Comunicação Social tem por competência 
prestar apoio e assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo na área de Comunicação 
social, devendo planejar, executar e orientar a política de comunicação social da Prefeitura 
Municipal de Urânia, objetivando a uniformização dos conceitos e procedimentos de 
comunicação; executar as atividades de comunicação social do Gabinete do Prefeito; executar 
serviços de cerimonial público; coordenar a contratação dos serviços terceirizados de pesquisas, 
assessoria de imprensa, publicidade e propaganda da Administração Municipal e entidades 
públicas, centralizando a orientação das assessorias de imprensa dos órgãos e entidades públicas 
da Administração Municipal; promover a divulgação de atos e atividades do Governo Municipal; 
promover, através de órgãos públicos, associações, imprensa, agências e outros meios, a 
divulgação de projetos de interesse do Município; coordenar e facilitar o relacionamento da 
imprensa com o Prefeito, os Secretários Municipais e demais autoridades da Administração 
Municipal; coordenar a divulgação de notícias sobre a Administração Municipal na internet e 
através do portal oficial da Prefeitura Municipal, inclusive atendendo a legislação vigente sobre 
transparência; coordenar a uniformização dos conceitos e padrões visuais com a aplicação dos 
símbolos municipais da Prefeitura Municipal e todas as Secretarias e Órgãos vinculados; executar 
outras atividades correlatas ou do âmbito de sua competência, e as que lhe forem regularmente 
conferidas ou determinadas. 
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Artigo 18 - A Secretaria Municipal de Comunicação Social, como órgão da 

Administração Municipal Direta, conta com a seguinte estrutura: 

NOMENCLATURA DA VAGA PROVIMENTO 

Secretário Municipal de Comunicação Social Comissão 

Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Comunicação Social Comissão 

Chefe de Ouvidoria Comissão 

Parágrafo Único - Sem preJUIZO dos cargos elencados na estrutura da área, 
novos cargos poderão ser adicionados para o seu ideal func ionamento, desde que previstos nos 
quadros de cargos dos Anexos I, 11 e 111 da presente Lei Complementar ou sejam criados 

oportunamente. 

Subseção V 
Da Secretaria Municipal de Educação 

Artigo 19 - A Secretaria Municipal de Educação tem por competência prestar 
apoio e assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo na área de Educação e política 
educacional; organizar e gerenciar o sistema municipal de ensino e a política do magistério, 
elaborando os planos, os programas, os projetos e as atividades educacionais, em conformidade 
ao plano de governo; promover a administração das Unidades Escolares da Rede Pública Municipal 
de Ensino; gerenciar o diagnóstico quantitativo e qualitativo das características e qualificações do 
magistério, visando à sua formação profissional, e da população estudantil, para apuração dos 
índices de repasse do FUNDES e de outras parcelas financeiras; exercer, na forma da lei, a 
coordenação e o incentivo à instalação de bibliotecas públicas, bem como a organização e a 
implantação de museus no Município e a preservação e a proteção do acervo e patrimônio 
histórico-cultural; planejar, promover e incentivar programas, projetos e atividades necessários à 
democratização de acesso aos bens e aos serviços culturais e o desenvolvimento de programas de 
preservação da identidade cultural da sociedade, através das escolas; elaborar implementar 
projetos para a construção e a urbanização de áreas públicas e unidades escolares para 
desenvolvimento de programas para a prática do esporte comunitário; exercer o controle e 
fiscalização do funcionamento dos estabelecimentos de ensino públicos e particulares e executar 
outras atividades correlatas ou do âmbito de sua competência, e as que lhe forem regularmente 
conferidas ou determinadas. 

Artigo 20 - A Secretaria Municipal de Educação, como órgão da Administração 
Municipal Direta, conta com a seguinte estrutura: 

NOMENCLATURA DA VAGA PROVIMENTO 

Secretário Municipal de Educação Comissão 
Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Educação Comissão 

Coordenador Pedagógico Comissão 
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Diretor de Escola Comissão 

Auxiliar de Serviços Especiais- ASE Efetivo 

Auxiliar de Serviços Gerais- ASG Efetivo 

Chefe do Departamento Municipal de Educação Efetivo 

Escriturário Efetivo 

Inspetor de Alunos Efetivo 

Margarida Efetivo 
Merendeira Efetivo 

Monitor de Transporte Escolar Celetista 

Monitor de Corte e Costura Efetivo 

Motorista Efetivo/Celetista 

Nutricionista Efetivo 
Oficial Administrativo Efetivo 
PEB I Efetivo/Celetista 
PEB 11 Efetivo/Celetista 
Servente Escolar Efetivo 
Trabalhador Braçal Efetivo 

Parágrafo Primeiro -Os cargos efetivos de trabalhador braçal, pelas atividades 
desenvolvidas, serão exclusivos da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Planejamento e 
Trânsito, portanto, na Secretaria Municipal de Educação serão substituídos por Auxiliares de 
Serviços Gerais- ASG, em suas vacâncias. 

Parágrafo Segundo -Sem prejuízo dos cargos elencados na estrutura da área, 
novos cargos poderão ser adicionados para o seu ideal funcionamento, desde que previstos nos 
quadros de cargos dos Anexos I, 11 e 111 da presente Lei Complementar ou sejam criados 
oportunamente. 

Subseção VI 
Da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo 

Artigo 21 - A Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo tem por 
competência prestar apoio e assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo quanto a 
políticas públicas na área de esportes, da cultura e do turismo; promover o incentivo e estimulo às 
letras, artes, esportes; promover a preservação do folclore e de manifestações culturais e 
artísticas; supervisionar, controlar e proteger o patrimônio histórico, artístico-cultural, e 
arqueológico; exercer a administração dos equipamentos e espaços culturais, artísticos e de lazer 
do Município; promover a implementação de políticas públicas específicas para jovens e idosos; 
cuidar do desenvolvimento do esporte no Municíp io; realizar a administração de ginásios 
esportivos, praças de esporte, espaços e equipamentos desportivos e de lazer; promover o 
planejamento e fomento das atividades culturais com uma visão ampla e integrada no território 
do Município, considerando a cultura como uma área estratégica para o desenvolvimento local; 
administrar a Biblioteca Municipal; valorizar todas as manifestações artísticas e culturais que 
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expressam a diversidade étnica e social do Município; pesquisar, registrar, classificar, organizar e 
expor ao público a documentação e os acervos artísticos, culturais e históricos de interesse do 
Município; manter articulação cOm entes públicos e privados visando à cooperação em ações na 
área da cultura ; subsidiar a elaboração de zoneamento turístico do Município, com indicações de 
áreas consideradas de interesse para a exploração de atividades vinculadas ao turismo, mantendo 
estas informações atualizadas e disponíveis para investimento públicos e privado; impulsionar 
ações que visem a integração das atividades do setor de turismo, com os municípios vizinhos de 
características turísticas conjuntas; executar outras atividades correlatas ou do âmbito de sua 
competência, e as que lhe forem regularmente conferidas ou determinadas. 

Artigo 22 -A Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo, como órgão 
da Administração Municipal Direta, conta com a seguinte estrutura: 

NOMENCLATURA DA VAGA PROVIMENTO 

Secretário Municipal de Esportes, Cultura e Turismo Comissão 

Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Comissão 

Turismo 
Chefe do Setor de Cultura Comissão 

Chefe do Setor de Turismo Comissão 

Auxiliar de Serviços Gerais- ASG Efetivo 
Monitor de Práticas Esportivas Efetivo 

Parágrafo Único - Sem preJUIZO dos cargos elencados na estrutura da área, 
novos cargos poderão ser adicionados para o seu ideal funcionamento, desde que previstos nos 
quadros de cargos dos Anexos I, 11 e 111 da presente Le i Complementar ou sejam criados 
oportunamente. 

Subseção VIl 
Da Secretaria Municipal de Fazenda 

Artigo 23 - A Secretaria Municipal de Fazenda tem por competência prestar 
apoio e assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo na área de Administração 
Financeira e Contábil do Município; promover a coordenação e elaboração da proposta de 
diretrizes orçamentárias, das propostas de orçamentos anuais e planos plurianuais; exercer a 
coordenação da política de investimentos do Município; acompanhar a execução das políticas 
públicas, planos, programas e projetos municipais; propor medidas de aperfeiçoamento da gestão 
pública, quanto a aspectos de formulação, planejamento, coordenação, execução e 
monitoramento das políticas públicas municipais de investimentos; exercer a Administração 
Tributária e cuidar da política fiscal e extra-fiscal; promover a arrecadação e fiscalização quanto a 
tributos de competência municipal; desempenhar ações referentes aos cadastros mobiliários e 
imobiliários; executar serviços de contabilidade geral do Município; administrar a dívida pública 
municipal; promover a elaboração e coordenação das prestações de contas do Município; 

h~. 
~· · 
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promover a elaboração e coordenação da programação de desembolso financeiro, gestão de 
fundos e de recursos para execução do orçamento anual de investimentos da Administração 
Direta e Indireta; propor medidas de aperfeiçoamento da gestão financeira, tributária e fiscal 
municipal; formular a execução da política de administração tributária do Município e o 
aperfeiçoamento da legislação tributária; executar outras atividades correlatas ou do âmbito de 
sua competência, e as que lhe forem regularmente conferidas ou determinadas. 

Artigo 24 - A Secretaria Municipal de Fazenda, como órgão da Administração 
Municipal Direta, conta com a seguinte estrutura: 

NOMENCLATURA DA VAGA PROVIMENTO 

Secretário Municipal de Fazenda Comissão 

Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Fazenda Comissão 
Chefe do Setor de Contabilidade Comissão 
Chefe do Setor de Tesouraria Comissão 
Chefe do Setor de Tributação Comissão 
Auxiliar de Serviços Especiais- ASE Efetivo 
Escriturário Efetivo 
Lançador Efetivo 
Tesoureiro Efetivo 

Parágrafo Único - Sem preJUIZO dos cargos elencados na estrutura da área, 
novos cargos poderão ser adicionados para o seu ideal funcionamento, desde que previstos nos 
quadros de cargos dos Anexos I, 11 e 111 da presente Lei Complementar ou sejam criados 
oportunamente. 

Subseção VIII 
Da Secretaria Municipal de Obras e Habitação 

Artigo 25 - A Secretaria Municipal de Obras e Habitação tem por competência 
prestar apoio e assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo quanto a políticas 
públicas nas áreas de habitação e de infraestrutura municipal; realizar estudos para 
desenvolvimento das políticas públicas de obras públicas, infraestrutura, habitação popular e 
saneamento básico, especialmente quanto ao abastecimento de água e esgoto sanitário, em 
articulação com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente; realizar o controle operacional e formal 
dos recursos federais e estaduais repassados ao Município para aplicação nos setores de 
infraestrutura e habitação popular; controlar e fiscalizar os custos operacionais do setor de obras e 
habitação, promovendo medidas visando à maximização dos investimentos municipais nessas 
áreas; formular políticas habitacionais e de desenvolvimento urbano do Município, bem como 
programas e projetos para concretizá-las; exercer a administração, acompanhamento e 
fiscalização da construção, melhoramento e conservação de prédios públicos e outras obras de 
engenharia civil do Poder Público Municipal; realizar atividades e serviços de saneamento básico; 
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executar outras atividades correlatas ou do âmbito de sua competência, e as que lhe forem 
regularmente conferidas ou determinadas. 

Artigo 26 - A Secretaria Municipal de Obras e Habitação, como órgão da 
Administração Municipal Direta, conta com a seguinte estrutura: 

NOMENCLATURA DA VAGA PROVIMENTO 

Secretário Municipal de Obras e Habitação Comissão 
Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Obras e Habitação Comissão 
Engenheiro Civil Efetivo 
Escriturário Efetivo 
Secretário Administrativo Efetivo 

Parágrafo Único -:- Sem preJUIZO dos cargos elencados na estrutura da área, 
novos cargos poderão ser adicionados para o seu ideal funcionamento, desde que previstos nos 
quadros de cargos dos Anexos I, 11 e 111 da presente Lei Complementar ou sejam criados 
oportunamente. 

Subseção IX 
Da Secretaria Municipal de Saúde 

Artigo 27- A Secretaria Municipal de Saúde tem por competência prestar apoio e 
assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo na área de políticas públicas do Governo 
Municipal na área de Saúde; gerenciar o Sistema Único de Saúde, em âmbito municipal, em 
articulação com o Ministério da Saúde e com a Secretaria e os órgãos estaduais de Saúde; 
planejar, formular, supervisionar, e executar políticas de saúde pública; realizar estudos que visem 
à melhoria de qualidade dos serviços de saúde prestados à população; coordenar os serviços das 
vigilâncias sanitária e epidemiológica; coordenar os serviços de zoonoses e vetores; promover e 
gerenciar o fornecimento gratuito de medicamentos básicos, através da rede pública de saúde; 
realizar pesquisas médico-sanitárias; e executar outras atividades correlatas ou do âmbito de sua 
competência, e as que lhe forem regularmente conferidas ou determinadas. 

Artigo 28 - A Secretaria Municipal de Saúde, como órgão da Administração 
Municipal Direta, conta com a seguinte estrutura: 

NOMENCLATURA DA VAGA PROVIMENTO 
Secretário Municipal de Saúde Comissão 
Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde Comissão 
Agente Comunitário de Saúde Efetivo/Celetista 
Agente de Combate a Endemias Efetivo/Celetista 
Assistente Social Efetivo 
Atendente de Enfermagem Efetivo 
Auxiliar de Consultório Odontológico Celetista 
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Auxiliar de Enfermagem Efetivo 

Auxiliar de Serviços Especiais- ASE Efetivo 

Auxiliar de Serviços Gerais- ASG Efetivo 

Cirurgião Dentista Efetivo 

Enfermeiro Efetivo 

Farmacêutico Efetivo 

Fisioterapeuta Efetivo 

Fonoaudiólogo Efetivo 

Médico Clínico Geral Efetivo 

Médico Veterinário Efetivo 

Motorista Efetivo/Celetista 

Oficial Administrativo Efetivo 

Secretário Executivo Efetivo 

Servente Efetivo 

Técnico em Enfermagem Efetivo 

Técnico em Radiologia Efetivo 
Trabalhador Braçal Efetivo 
Visitador Sanitário Efetivo 

Parágrafo Primeiro - Os cargos efetivos de trabalhador braçal, pelas atividades 
desenvolvidas, serão exclusivos da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Planejamento e 
Trânsito, portanto, na Secretaria Municipal de Saúde serão substituídos por Auxiliares de Serviços 
Gerais- ASG, em suas vacâncias. 

Parágrafo Segundo - Sem prejuízo dos cargos elencados na estrutura da área, 
novos cargos poderão ser adicionados para o seu ideal funcionamento, desde que previstos nos 
quadros de cargos dos Anexos I, 11 e 111 da presente Lei Complementar ou sejam criados 
oportunamente. 

Subseção X 
Da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Planejamento e Trânsito 

Artigo 29- A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Planejamento e Trânsito 
tem por competência prestar apoio e assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo 
quanto a políticas públicas nas áreas de serviços públicos, planejamento e trânsito municipal; 
realizar estudos para desenvolvimento das políticas públicas de viação e transporte; realizar o 
controle operacional e formal dos recursos federais e estaduais repassados ao Município para 
aplicação no setor de transporte; controlar e fiscalizar os custos operacionais do setor de serviços 
públicos, promovendo medidas visando à maximização dos investimentos municipais nessas áreas; 
exercer o controle e a fiscalização dos serviços de transporte, quanto aos padrões de segurança, 
de qualidade e operação de terminais rodoviários; supervisionar os serviços de transporte público 
prestados direta ou indiretamente ao Município, exercendo as atividades de fixação de preços e 
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tarifas, previstas na legislação federal e estadual; elaborar estudos, diagnósticos e pesquisas de 
natureza urbanística, necessários ao processo de planejamento físico e territorial do Município, 
garantindo a mobilidade urbana; fiscalizar o cumprimento das normas referentes ao uso do solo, 
zoneamento, fracionamentos e loteamentos; planejar a construção, a conservação e a 
manutenção de parques, praças, jardins públicos, áreas verdes, rodoviária, cemitério e de 
recreação; cuidar de ações de limpeza e conservação de vias e logradouros públicos; organizar e 
manter o almoxarifado central da Prefeitura Municipal; executar outras atividades correlatas ou 
do âmbito de sua competência, e as que lhe forem regularmente conferidas ou determinadas. 

Artigo 30- A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Planejamento e Trânsito, 
como órgão da Administração Municipal Direta, conta com a seguinte estrutura: 

NOMENCLATURA DA VAGA PROVIMENTO 
Secretário Municipal de Serviços Públicos, Planejamento e Trânsito Comissão 
Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Serv. Públ, Planej e Comissão 
Trânsito 
Auxiliar de Serviços Gerais Efetivo 

Coletor de Lixo Efetivo 

Coveiro Efetivo 

Eletricista Efetivo 

Jardineiro Efetivo 
Lavador de Autos Efetivo 
Margarida Efetivo 
Mecânico Efetivo 
Motorista Efetivo 
Pedreiro Efetivo 
Trabalhador Braçal Efetivo 

Parágrafo Único - Sem prejuízo dos cargos elencados na estrutura da área, 
novos cargos poderão ser adicionados para o seu ideal funcionamento, desde que previstos nos 
quadros de cargos dos Anexos I, 11 e 111 da presente Lei Complementar ou sejam criados 
oportunamente. 

Seção VI 
DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

Artigo 31- As Entidades integrantes da Administração Indireta, compreendendo 
as Autarquias, as Fundações Públicas, as Empresa Públicas e as Sociedades de Economia Mista do 
Poder Executivo Municipal, existentes ou que venham a ser legalmente criadas ou instituídas, 
regem-se por legislações específicas e estatutos próprios, que lhes estabelecem as competências, 
definindo, também, as respectivas organizações, finalidades, estruturas e normas gerais de 
funcionamento. 

· >~ 
~ 
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Artigo 32- Constituem atribuições básicas dos Secretários Municipais, além das 
atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal e demais normas legais ou regulares: 

1 - auxiliar o Governo Municipal na formulação de políticas e diretrizes 
concernentes às suas respectivas áreas de atuação, e planejar, normatizar, coordenar, executar, 
acompanhar e avaliar as ações de suas Secretarias, ou órgãos similares, em estreita observância às 
disposições normativas da Administração Pública Municipal; 

11 -exercer a representação política e institucional da respectiva Secretaria ou 
órgão de que é titular, promovendo contatos e relações com autoridades e organizações de 
diferentes níveis governamentais; 

111 - assessorar o Prefeito Municipal e colaborar com outros Secretários 
Municipais em assuntos de competência da Secretaria ou órgão de que é titular; 

IV- despachar com o Prefeito Municipal; 
V- participar das reuniões do Secretariado, quando convocado; 
VI - fazer indicação, ao Prefeito Municipal, para o provimento de Cargos em 

Comissão, atribuir gratificações e adicionais na forma prevista em lei, dar posse a funcionários e 
iniciar processo disciplinar no âmbito da Secretaria ou órgão de que é titular; 

VIl - promover a supervisão e o controle dos órgãos e entidades da 
Administração Indireta vinculadas à Secretaria ou órgão; 

VIII- delegar atribuições ao respectivo Chefe da Secretaria Municipal ou órgão 
de que é titular; 

IX - decidir, em despacho motivado e conclusivo, sobre assuntos de sua 
competência; 

X- aprovar a programação a ser executada pela Secretaria, ou órgão de que é 
titular; 

XI - expedir portarias e atos normativos sobre a organização administrativa 
interna da Secretaria, ou órgão de que é titular, desde que não limitada ou restrita por atos 
normativos superiores, e sobre a aplicação de leis, decretos ou regulamentos de interesse da 
mesma Secretaria, ou do mesmo órgão; 

XII- referendar atos, contratos ou convênios em que a Secretaria, ou o órgão de 
que é titular, seja parte ou firmá-los quando tiver competência delegada; 

XIII- promover reuniões periódicas de coordenação entre os diferentes escalões 
hierárquicos da Secretaria, ou do órgão de que é titular; 

XIV - atender prontamente às requisições e pedidos de informação do Poder 
Judiciário e do Poder Legislativo, ou para fins de inquérito administrativo; 

XV- referendar leis, decretos e outros atos assinados pelo Prefeito Municipal, 
que tenham, por sua natureza e objeto, relação com a Secretaria ou órgão de que é titular; 

XVI - proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão, ao controle e à prestação de 
contas dos recursos financeiros colocados à disposição, bem como à gestão de pessoas e recursos 
materiais existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Poder 
Executivo Municipal; 
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XVII - desempenhar outras tarefas que lhe forem determinadas pelo Prefeito 

Municipal, nos limites de sua competência constitucional e legal. 

Parágrafo único. As atribuições e responsabilidades específicas de cada um dos 

Secretários Municipais podem ser complementadas em normas regulamentares expedidas pelo 
Chefe do Poder Executivo. 

CAPÍTULO V 
DO PESSOAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

Artigo 33- A Administração Municipal do Poder Executivo deve contar com um 
Quadro Geral de Pessoal composto da seguinte forma: 

I - Quadro de Cargos Efetivos, integrado pelos cargos de provimento efetivo, 
criados na forma da lei e providos mediante ato (Decreto ou Portaria) do Prefeito Municipal, após 

. aprovação do candidato em concurso público de provas ou de provas e títulos. 

11 - Quadro de Cargos em Comissão, integrado pelos cargos de provimento em 
com1ssao, de livre nomeação e exoneração, criados na forma da lei e providos mediante ato 
(Decreto ou Portaria) do Prefeito Municipal. 

111 - Quadro de Empregos Temporários, integrado pelos cargos de provimento 
temporário, criados na forma da lei e providos mediante ato (Decreto ou Portaria) do Prefeito 
Municipal, após aprovação do candidato em processo seletivo público. 

Parágrafo Primeiro - O quadro de cargos efetivos da Prefeitura Municipal de 
Urânia passará a viger em conformidade desta Lei Complementar. Para isto, ficam criados e 
extintos os cargos que se fizerem necessários para a composição do disposto no Anexo I. Eventuais 
cargos vagos serão preenchidos, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, 
mediante realização de concurso público. 

Parágrafo Segundo - O quadro de cargos em comissão da Prefeitura Municipal 
de Urânia passará a viger em conformidade desta Lei Complementar. Para isto, ficam criados e 
extintos os cargos que se fizerem necessários para a composição do disposto no Anexo 11. A 
Administração Municipal fará a transição do atual cenário de cargos em comissão providos para o 
disposto no Anexo 11, de forma gradativa, a fim de assegurar a continuidade dos serviços públicos, 
na transição, de forma concomitante à realização de concursos para provimento de cargos 
efetivos, levando em consideração o quanto segue: 

I - Até o dia 14/07/2018 deverá estar concluída a transição relativa aos atuais 
cargos atualmente providos em comissão. 

11 -A partir de 15/07/2018 somente os cargos previstos no Anexo 11 da presente 
Lei poderão estar providos em comissão. 
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111- Todos os demais cargos providos em comissão, que não constem do Anexo 11 

desta Lei Complementar, estarão automaticamente extintos a partir de 15/07/2018. 
IV - Eventuais concursos públicos para provimento de vagas efetivas, que 

substituirão as vagas atualmente providas em comissão, para efeito da transição prevista no 
caput, deverão ser iniciados em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da vigência desta Lei 
Complementar e, concluídos em até 180 (cento e oitenta) dias de suas aberturas, observando-se, 
sempre, os limites de vagas de provimento efetivo existentes, de acordo com o Anexo I desta Lei 

Complementar. 

Parágrafo Terceiro- O quadro de empregos temporários da Prefeitura Municipal 
de Urânia passará a viger em conformidade ao Anexo 111 desta Lei Complementar. Estão sendo 
mantidas exatamente as mesmas quantidades e forma pré-existentes. 

Parágrafo Quarto- A Tabela de Vencimentos para os respectivos cargos passará 
a viger em conformidade ao disposto nos respectivos Anexos I, li e 111 desta Lei Complementar. 

Artigo 34- Ficam mantidas as Funções de Confiança e sua forma de concessão, 
isto é, somente poderão ser concedidas exclusivamente para servidores titulares de cargos de 
provimento efetivo, mediante ato formal do Prefeito Municipal (Decreto ou Portaria): 

DENOMINAÇÃO %SOBRE O VENCIMENTO PADRÃO TIPO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO 

F.C-3 50% Função de Direção 
F.C-2 30% Função de Chefia 
F.C-1 10% Função de Assessoramento 

Parágrafo Primeiro - Os servidores titulares de cargos de provimento efetivo 
que exercerem função de confiança prevista no caput, receberão Gratificação de Função 
correspondente e não farão jus ao recebimento de horas extraordinárias, em função da natureza 
das funções que demandam, eventualmente, jornada de trabalho além do horário normal de 
expediente, pois o acréscimo remuneratório que recebe abrange o custeio das horas que 
porventura tenham de ser realizadas, além do horário normal de expediente. 

Artigo 35- Da totalidade de vagas de provimento em comissão, o percentual de 
5% (cinco por cento) serão reservadas, para serem preenchidas, obrigatoriamente, por servidores 
efetivos. 

Artigo 36- O servidor público municipal t itular de cargo de provimento efetivo, 
quando investido em cargo de provimento em comissão, deverá optar pela percepção da 
remuneração do cargo em comissão ou de seu respectivo cargo efetivo. 
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CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS 

URÃNIA 

Artigo 37- Por motivo de interesse público relevante, o Prefeito Municipal pode 
avocar e decidir qualquer matéria administrativa incluída nas áreas de competência dos órgãos e 
entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal. 

Artigo 38 - Os cargos de Diretor de Escola e de Coordenador Pedagógico são 
considerados de Suporte Pedagógico e devem observar os requisitos de provimento constantes do 
Anexo 11 da Lei Complementar n· 001/2010, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal de Urânia e dá outras providências, quais sejam: 

I- Diretor de Escola :Licenciatura plena em Pedagogia ou pós-graduação na 
área de Educação e ter, no mínimo, 08 (oito) anos de exercício efetivo de magistério. 

11- Coordenador Pedagógico: Curso Superior com licenciatura de graduação 
plena em Pedagogia e ter, no mínimo, OS (cinco) anos de exercício efetivo de magistério. 

Artigo 39 - As despesas decorrentes da aplicação ou execução desta Lei 
Complementar devem correr à conta das dotações apropriadas consignadas no Orçamento do 
Município para o Poder Executivo. 

Artigo 40 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando todas as disposições anteriores que versem sobre a matéria, especialmente as Leis 
Complementares n• 001/2009 e n• 001/200S, bem como a Lei Complementar n• 017/2011, no 
tocante aos itens tratados nesta Lei Complementar. 

Prefeitura Municipal de Urânia 
Urânia SP, OS de dezembro de 2.017. 

Registrada e publicada na forma da Lei 
Data supra. 

Ademir 

Página 19 de 24 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URÂNIA 
CNPJ 46.611.117/0001-02 

e-mail: pmurania@inffonet.com.br 
Avenida Brasil, 390- Fone/Fax (17) 3634-9020 - CEP 15 760-000 

URÂNIA - Estado de São Paulo 
URÃNIA 

ANEXO I 
Quadro de Cargos de Provimento Efetivo 

NOMENCLATURA QTDE NÍVEL CARGA REFERÊNCIA 

DA VAGA VAGA HORÁRIA SALARIAL 
SEMANAL 

Agente de Combate às Endemias 08 Ensino Fundamental Completo 40 1/A 

Agente Comunitário de Saúde 12 Ensino Fundamental Completo 40 1/A 

Almoxarife 02 Ensino Médio Completo 40 14/A 

Assessor Jurídico 04 Ensino Superior Completo 20 18/A 

Assistente Social 01 Ensino Superior Completo 20 14/A 

Assistente Social- CRAS 01 Ensino Superior Completo 40 16/A 

Atendente de Enfermagem 02 Ensino Fundamental Incompleto 40 5/A 

Auxiliar Administrativo CRAS 01 Ensino Médio Completo 40 7/A 

Auxiliar de Biblioteca 01 Ensino Médio Completo 40 1/A 
Auxiliar de Enfermagem 24 Ensino Médio Completo 40 7/A 
Auxiliar de Serviços Especiais 25 Ensino Fundamental Incompleto 40 4/A 
Auxiliar de Serviços Gerais 60 Ensino Fundamental Incompleto 40 1/A 
Ch efe do Departamento de Educação 01 Ensino Médio Completo 40 18/A 
Chefe do Setor Social 01 Ensino Médio Completo 40 18/A 
Cirurgião Dentista 02 Ensino Superior Completo 20 15/A 
Cirurgião Dentista 02 Ensino Superior Completo 40 20/A 
Coletor de Lixo 01 Ensino Fundamental Incompleto 40 1/A 
Coordenador CRAS 01 Ensino Superior Completo 40 17/A 
Coordenador Serviço Assistência Social 01 Ensino Superior Completo 40 18/A 
Coveiro 01 Ensino Fundamental incompleto 40 3/A 
Eletricista 02 Ensino Fundamental Completo 40 4/A 
Enfermeiro 10 Ensino Superior Completo 40 21/A 
Engenheiro Agrônomo 01 Ensino Superior Completo 40 18/A 
Engenheiro Civil 02 Ensino Superior Completo 20 15/A 
Escriturário 10 Ensino Médio Completo 40 9/A 
Farmacêutico 02 Ensino Superior Completo 40 14/A 
Fisioterapeuta 02 Ensino Superior Completo 20 15/A 
Fonoaudiólogo 02 Ensino Superior Completo 20 14/A 
Inspetor de Alunos os Ensino Fundamental Completo 40 1/A 
Jardineiro 01 Ensino Fundamental Incompleto 40 2/A 
Lançador 01 Ensino Médio Completo 40 15/A 
Lavador de Autos 01 Ensino Fundamental Incompleto 40 4/A 
Margarida 08 Ensino Fundamental Incompleto 40 1/A 
Mecânico 02 Ensino Fundamental incompleto 40 11/A 
Médico Clínico Geral 03 Ensino Superior Completo 40 25/A 
Médico Veterinário 02 Ensino Superior Completo 40 17/A 
Merendeira 10 Ensino Fundamental Incompleto 40 1/A 
Monitor de Corte e Costura 01 Ensino Fundamental Incompleto 40 7/A 
Monitor de Práticas Esportivas 02 Ensino Superior Completo 40 14/A 
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TOTAL DE VAGAS EFETIVAS 400 

" URÂNIA 

Parágrafo Primeiro- Os cargos e funções de PEB I e PEB 11 obedecerão ao disposto na 
Lei Complementar n• 001/2010, que instituiu o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 
Público Municipal de Urânia. 

Parágrafo Segundo- Tendo em vista que não há distinção de remuneração e atividades 
entre os cargos de Agente de Saúde e de Agente Comunitário de Saúde, o cargo de Agente de Saúde será 
extinto, mantendo-se apenas o de Agente Comunitário de Saúde. Em conseqüência, todo servidor 
ocupante de cargo de Agente de Saúde terá seu cargo reclassificado para Agente Comunitário de Saúde, 
sem prejuízo da atual atividade e referência salarial. 

Parágrafo Terceiro- Os cargos de Operador de Máquinas 11 passarão a ser denominados 
Operador de Máquinas, apenas para efeito de nomenclatura do cargo, sendo mantidas as mesmas 
condições salariais, atividades desenvolvidas e de carga horária semanal. 

Parágrafo Quarto - Os níveis de escolaridade discriminados no quadro acima serão 
exigíveis para os novos concursos realizados a partir da vigência da presente Lei, para provimento dos 
cargos efetivos. Para os servidores que já se encontram em atividade, serão mantidas as mesmas 
condições previstas em seus concursos. 

Parágrafo Quinto - As cargas horárias discriminadas no quadro acima serão exigíveis 
para os novos concursos realizados a partir da vigência da presente Lei, para provimento dos cargos 
efetivos. Para os servidores que já se encontram em atividade, serão mantidas as mesmas condições 
previstas em seus concursos. 
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~" URANIA 
Parágrafo Sexto - Os seguintes cargos de provimento efetivo serão extintos em suas 

vacâncias e subst ituídos, nas mesmas quantidades, obedecendo às referências salariais do novo cargo, 

conforme segue: 

Nomenclatura do cargo a ser extinto 
Atendente de Enfermagem 

Auxiliar de Biblioteca 

Auxiliar de Consultório Odontológico 

Coletor de Lixo 

Coordenador de Serviços de Assistência 
Social 

Jardineiro 
Lavador de Autos 

Margarida 
Monitor de Corte e Costura 
Servente 

Secretário Administrativo 
Secretário Executivo 

Nomenclatura do novo cargo 
Auxiliar de Enfermagem 

Auxiliar de Serviços Especiais- ASE 

Auxiliar de Serviços Especiais- ASE 

Auxilia r de Serviços Gerais- ASG 

Escriturário 

Auxiliar de Serviços Gerais- ASG 

Auxiliar de Serviços Gerais- ASG 

Auxiliar de Serviços Gerais- ASG 
Auxiliar de Serviços Especiais- ASE 

Servente Escolar 

Oficial Administrativo 

Oficial Administrativo 

. . ~ 
~r , . 
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ANEXO 11 
Quadro de Cargos de Provimento em Comissão 

NOMENClATURA QTDE NÍVEL CARGA REFERÊNCIA 

DA VAGA VAGA HORÁRIA SAlARIAL 

SEMANAL 

Assessor de Gabinete 01 Superior ou Experiência Comprovada 40 15/A 

Chefe de Gabinete 01 Superior ou Experiência Comprovada 40 23/A 

Chefe de Gabinete de Administração 01 Superior ou Experiência Comprovada 40 17/A 

Chefe de Gabinete de Agricultura 01 Médio ou Experiência Comprovada 40 17/A 

Chefe de Gabinete de Assistência Social 01 Médio ou Experiência Comprovada 40 17/A 

Chefe de Gabinete de Comunicação 01 Médio ou Experiência Comprovada 40 17/A 

Chefe de Gabinete de Educação 01 Médio ou Experiência Comprovada 40 17/A 

Chefe de Gabinete de Esportes 01 Médio ou Experiência Comprovada 40 17/A 

Chefe de Gabinete de Obras 01 Médio ou Experiência Comprovada 40 17/A 

Chefe de Gabinete de Fazenda 01 Superior ou Experiência Comprovada 40 18/A 

Chefe de Gabinete de Saúde 01 Médio ou Experiência Comprovada 40 17/A 

Chefe de Gabinete de Serviços Públicos 01 Médio ou Experiência Comprovada 40 17/A 

Chefe do Setor de Compras 01 Médio ou Experiência Comprovada 40 15/A 

Chefe do Setor de Contabilidade 01 Médio ou Experiência Comprovada 40 18/A 

Chefe do Setor de Cultura 01 Médio ou Experiência Comprovada 40 15/A 

Chefe do Setor de Licitações e Contratos 01 Médio ou Experiência Comprovada 40 19/A 

Chefe do Setor de Ouvidoria 01 Médio ou Experiência Comprovada 40 15/A 

Chefe do Setor de Tesouraria 01 Médio ou Experiência Comprovada 40 15/A 

Chefe do Setor de Tributação 01 Médio ou Experiência Comprovada 40 15/A 

Chefe do Setor de Turismo 01 Médio ou Experiência Comprovada 40 15/A 

Coordenador Pedagógico 02 Art. 38 da presente lei complementar 40 21/A 

l)iretor de Escola 02 Art. 38 da presente lei complementar 40 21/A 

Procurador Geral 01 Superior completo e OAB/SP 40 25/A 
Secretário Municipal de Administração 01 Superior ou Experiência Comprovada 40 23/A 
Secretário Mun de Agricultura/Meio Ambiente 01 Superior ou Experiência Comprovada 40 23/A 

Secretário Municipal de Assistência Social 01 Superior ou Experiência Comprovada 40 23/A 

Secretário Municipal de Comunicação 01 Superior ou Experiência Comprovada 40 23/A 

Secretário Municipal de Educação 01 Superior ou Experiência Comprovada 40 23/A 

Secretário Mun de Esportes, Cultura e Turismo 01 Superior ou Experiência Comprovada 40 23/A 

Secretário Municipal de Fazenda 01 Superior ou Experiência Comprovada 40 23/A 

Secretário Municipal de Obras e Habitação 01 Superior ou Experiência Comprovada 40 23/A 

Secretário Municipal de Saúde 01 Superior ou Experiência Comprovada 40 23/A 

Secretário Municipal de Serviços Públicos, 
01 Superior ou Experiência Comprovada 40 23/A 

Planejamento e Trânsito 

TOTAL DE VAGAS EM COMISSÃO 35 
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ANEXO 111 
Quadro de Contratação Temporária (Celetista) 

NOMENCLATURA QTDE NÍVEL CARGA REFERÊNCIA 

DA VAGA VAGA HORÁRIA SALARIAL 
SEMANAL 

Agente Comunitário de Saúde 15 Ensino Fundamental Completo 40 1/A 

Agente de Combate às Endemias os Ensino Fundamental Completo 40 1/A 

Auxiliar de Consultório Odontológico (PSF) 01 Ensino Médio Completo 40 1/A 

Cirurgião Dentista (PSF) 01 Ensino Superior Completo 40 20/A 

Enfermeiro (PSF) 01 Ensino Superior Completo 40 21/A 

Motorista 02 Ensino Fundamental Incompleto 40 6/A 
Monitor de Transporte Escolar 15 Ensino Fundamental Incompleto 40 7/A 

TOTAL DE VAGAS TEMPORÁRIAS 40 
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