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Mesópolis/SP, 23 de Outubro de 2017.

Oficio nQ: 214/2017

EXMO SR. _- •.._,.. - ..._--.--~,_...-_... --~-,

Senhor Presidente:

C~1l1 f1 '•..\:11. I.~ ~;' ..;;

('IfOTnC()LO
RECEBID.A

LAUVIR DE SOUZA SANTOS

0.0. Presidente da Câmara Municipal de

MESÓPOLlS-SP.
27 OUi 2011

N: ..O.CJJ ../_il

Venho por meio deste, descrever a Vossa
Excelência a justificativa referente ao pedido de Urgência do Projeto de
Lei Complementar NQ005 de 23/10/2017, o que faz nos seguintes termos:

Por exigência Judicial, a municipalidade precisa
realizar concurso público para preenchimento de vagas em cargos
diversos, foi estabelecido como prazo final para a convocação de
aprovados no concurso mencionado o final do mês de Janeiro de 2018.

Visando o cumprimento de tal ordem judicial, a
municipalidade já está em fase de contratação de empresa especializada
para a realização do Concurso Público, o que deve ser realizado até o final
do corrente mês de outubro/2017, também irá no menor tempo possível
publicar edital com os cargos e vagas a serem preenchidos.

Desta forma, tendo em vista que o cargo que está
sendo criado (substituição a outros - sem impactar o orçamento
municipal), precisa ter suas vagas preenchidas por Concurso Público,
aliado ao fato de que a publicação do respectivo edital está muito
próxima, o Poder Executivo no uso de suas atribuições legais, e com o
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intuito de legalizar e regularizar situação fática, vem requerer seja
apreciada a lei em questão com a máxima urgência possível.

Certo de poder contar com atenção dos nobres
Vereadores, para este Projeto de Lei Complementar, reiteramos a Vossa
Senhoria, nossos sinceros protestos de elevada estima e distinta
consideração.

Atenciosamente,

1-1D1-
LEANDRO APARECIDO POLARINI

Prefeito Municipal
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Mesópolis/SP,23 de Outubro de 2017.

Oficio nO.212/2017

EXMO SR.

LAUVIR DE SOUZA SANTOS

D.D. Presidente da Câmara Municipal de

MESÓPOLlS-SP.

Senhor Presidente:

Venho através do presente cumprimentá-lo, e ao
mesmo tempo dirigir a Vossa Excelência, para encaminhar o PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° .005. DE 23 DE OUTUBRO DE 2017. "Altera os
seguintes anexos e Leis: anexo de n? 005 da Lei Complementar 006 01 de
Setembro de 2014; n.? 006 da Lei Complementar 007 de 16 de março de 2015
e da Lei Complementar nO 008 de 01 de Setembro de 2014 e da outras
providências", em caráter de urgência, para apreciação dessa colenda Câmara
de Vereadores".

Certo de poder contar com atenção dos nobres
Vereadores, para este Projeto de Lei Complementar, reiteramos a Vossa
Senhoria, nossos sinceros protestos de elevada estima e distinta consideração.

tR~
LEANDRO APARECIDO POLARINI

Prefeito Municipal
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JUSTIFICATIVA

Sr. Presidente/Srs Vereadores:

Primeiramente, justifica o pedido de
encaminhamento do presente projeto de lei por ser necessária a
unificação dos cargos de Monitor de Creche, Monitor de Alunos (ambos da
LC007 de 16/03/2015) e Auxiliar de Desenvolvimento de Educação (LC n.
008 de 01 de setembro de 2014), para que a atuação do servidor ali lotado
possa ser aproveitada sempre que necessário. Considerando ainda a
imprescindibilidade na realização de Concurso Público para
preenchimento de vagas de referido cargo.

Em segundo lugar e não menos importante, há
que se consignar que não irá criar novos cargos e sim renomear para o
aproveitamento da maneira mais eficiente e condizente com o serviço
público.

Consignamos também o fato de que o cargo
mencionado não pertence a classe de docentes da educação, motivo pelo
qual sua exclusão do quadro dos servidores lotados na educação para o
regime geral.

Não está sendo criado nenhuma nova vaga ou
cargos, apenas fazendo o remanejamento e adequação, com a soma das



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS
========================ESTADO DESÃOPAULO========================

CNP1: 65.712.069/0001-93

Rua José Galice, nº 1785 - Centro - Fone/Fax: (17) 3638-8700 - CEP: 15748-000 - Mesópolis-SP

vagas existentes dos cargos que estão sendo extintos e colocados na
vacância.

Outro anexo de Lei Complementar que está
sendo alterado é o da Vacância, que visa unicamente regularizar a
situação já existente, com a atualizando dos cargos que já estão extintos
pela Vacância e a inclusão de outro que esteja sendo renomeado e
encontra-se lotado por servidor concursado.

O Poder Executivo de Mesópolis, prima pela
legalidade, lisura e impessoalidade de seus atos, visando em resumo a
regularização de atribuições e aperfeiçoamento do quadro de servidores
desta municipalidade, retificando as Leis Complementares de n. 006 de

2014, 007 de 2015 e 008 de 2014, nos termos expostos no corpo de
Projeto de Lei Complementar.

Certo de poder contar com atenção dos nobres
Vereadores, para este Projeto de Lei Complementar, reiteramos a Vossa
Senhoria, nossos sinceros protestos de elevada estima e distinta
consideração.

Atencios

LEANDRO APARECIDO POLARINI
Prefeito Municipal
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PROJETO DE lEI COMPLEMENTAR N° .005. DE 23 DE OUTUBRO DE 2017.

"Altera os seguintes anexos e leis: anexo de nO
005 da lei Complementar 006 01 de Setembro de 2014; n." 006 da lei
Complementar 007 de 16 de março de 2015 e da lei Complementar nO008 de
01 de Setembro de 2014 e da outras providências".

Considerando, a necessidade de se unificar os cargos
de Monitor de Creche, Monitor de Alunos (ambos da LC 007
de 16/03/2015) e Auxiliar de Desenvolvimento de Educação
(LC n. 008 de 01 de setembro de 2014), para que a atuação do
servidor ali lotado possa ser aproveitada sempre que
necessário.

Considerando a imprescindibilidade na realização de
Concurso Público para preenchimento de vagas.

Considerando que o Poder Executivo de Mesõpolis,
prima pela legalidade, lisura e impessoalidade de seus atos,
vem através da presente, visando a regularização de
atribuições e aperfeiçoamento do quadro de servidores desta
municipalidade, retificar as Leis Complementares de n. 006 de
2014,007 de 2015 e 008 de 2014, nos seguintes termos:

A alterar o Anexo 5. da LC 006/2014, Cargos a Serem
extintos na Vacância, para que seja incluído neste anexo o
cargo de Monitor de Creche, que será excluído do Anexo 01
da LC 007/2015;

A alterar o Anexo 7 e excluir o Anexo 2. da LC 008/2014,
para excluir o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento de
Educação;

A alterar o Anexo 1 e 6. da LC 007/2015. para excluir o
cargo de Monitor de Alunos e Monitor de Creche, e incluir o
cargo de Monitor Educacional;

Artigo 1° - Fica o poder executivo autorizado a retificar e

adequar as leis Complementares de n. 006 e 008 de 01 de Setembro de 2014, e

Lei Complementar de n. 007 de 16 de março de 2015, nos seguintes tocantes:

§1° - Fica alterado o Anexo 5, da LC 006/2014, Cargos a

Serem Extintos na Vacância, para que seja incluído neste anexo o cargo de ~

Monitor de Creche; o mesmo será atualizado com o quadro de pessoal existente
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Anexo 1 da LC 007/2015;

§2° - Fica alterado o Anexo 7 e excluído o Anexo 2, da LC

008/2014, para excluir o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento de Educação;

§3° - Fica alterado o Anexo n. 1 e 6, da LC 007/2015, para

excluir o cargo de Monitor de Alunos, e incluir, criando pois, o cargo de Monitor

Educacional, com atribuições e valores referenciais descrito no Anexo
competente.

Artigo 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente aquelas

contidas nas Leis Complementares n. 006 01 de Setembro de 2014; Lei

Complementar 007 de 16 de março de 2015 e Lei Complementar nO008 de 01
de Setembro de 2014.

Mesópolis/SP, 23 outubro de 2017.

11P!L
LEANDRO APARECIDO POLARINI

Prefeito Municipal


	Page 1
	Titles
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS 
	========================ESTADO DE SÃO PAULO'======================== 

	Images
	Image 1


	Page 2
	Titles
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS 
	========================ESTADO DE SÃO PAULO'======================== 
	1-1D1- 

	Images
	Image 1


	Page 3
	Titles
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS 
	========================ESTADO DE SÃO PAULO======================== 
	tR~ 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 4
	Titles
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS 
	========================ESTADO DE SÃO PAULO======================== 

	Images
	Image 1


	Page 5
	Titles
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS 
	========================ESTADO DE SÃO PAULO======================== 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 6
	Titles
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS 
	========================ESTADO DE SAO PAULO======================== 

	Images
	Image 1


	Page 7
	Titles
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS 
	=========================ESTADO DE SÃO PAULO========================= 
	11P!L 

	Images
	Image 1
	Image 2



