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Câmara Municipal de Jaguariúna'

SECjiETA]UA

Processo Na r-».. á: Exercício de

f.

Nome

Ao$ diasdomês : :; de20..- stacidadedeJaguariúna,
na Secretaria da Câmara Municipal, autuo o processo acima referido como adiante se vê
Do que para constar, faço este termo
Eu,t.::: :: : :;;=.- .- cretário,asubscrevi
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Rua A[fre(]o Bucho. 1235 - Centro - Caixa ]'osta120 - CEP 1391{)-027 - Tc1. (19) 3867-9700 - 1'ax (19) 3867-2856

Jaguariúna- SP

regi:t!!ralha:l\4.uniçíoio de⑤
PROJETO DE LEICOMPLEMENTAR N'(Db2020.

Substitui os Anexos 111 e V. da Lei
Comolementa] Municipal n' 209/2012. aue
dispõe sobre o regime jurídico ú!!içe
estatutário. regime oróDrio de idênçia
saçial. an(Hde cargos. carteiras e
vencimentos dos servidores oúblicos
integrantes do quadro funcional da
Administração Pública Direta. Autárquica e
Fundacionaldo Municíoio de Jaauariúna

MARCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, Prefeito do Município de Jaguariúna,

Estado de São Paulo etc.,

FAÇO SABER que a Câmara Municipalaprovou e eu sanciona e piomulgo a
seguinte lei complementar:

Art. ]' Os Anexos ]lle V, da Lei Complementar Municipaln' 209, de 09 de maio

de 2012, ficam substituídos pelos que acompanham esta lei, desta fazendo parte integrante.

Art. 2' As despesas deconentes da aplicação desta ]ei complementar correrão à

conta de dotações orçamcntárias próprias.

Art. 3' Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 06./b FeveÉijo /ie 2020.

rSTJ#yO BERNARDES REIS
'refeito

3 {1;ü.!-!t;'ál"los w.:.l:......-.-w.-.

: l.e'ftçã⑥a
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Caixa Posta120 - CEP 13910-027 - Tel. (19) 3867-9700 - Fax (19) 3867-2856

Jaguariúna- SP

ANEXO V - EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO PARA PROGRESSÃO VERTICAL

Página l de l

 
lo Ciclo do Ensino

Fundamenta

ri Nível Fundamenta 30 horas

Fll
N íveIFundamentalou

Nave Médio 30 horas

lv NfveIFundamentalou NíveIMédio 30 horas

N ível Fundamental

  NíveIMédio 30 hajas

IF

NíveIMédio. Educação Profissiona
(Técnico) ou

NívelSuoerior
30 horas

!v
NíveIMédio. Educação Profissiona

(Técnico) ou
N ível SuDeriar

30 horas

N íveIMédio

  Educação Profissional(Técnico) ou Nave
Superior 60 horas

ri
Educação Profissional(Técnico) ou Nave

Superior 60 horas

lv Educação Profissional(Técnico) ou Nível
Suoerior 60 horas

NíveITécnico
  N ívelSuperior 90 horas

111 NívelSuperior ou Pós-Graduação 90 horas
lv NívelSuperior ou Pós-Graduação 90 horas

NívelSuperior
  Pós Graduação 160 horas

11 Pós-Graduação 160 horas
bv Pós-Graduação 160 heras
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Jaguariúna- SP

Ofício DER-n' 0006/2020

Jaguariúna, aos 06 de f'evereiro de 2020

Senhor Presidente

Através deste, encaminhámos à apreciação dessa Colenda Casa, o incluso

PROJETO DE LEICOMPLEMENTAR, que substitui os Anexos llleV, da Lei Complementar

Municipal n' 209/2012, que dispõe sobre o regime jurídico único estatutário, regime próprio de

previdência social e plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos integrantes

do quadro funcional da Administração I'ública Direta, Autárquica e Fundacional do Mtmicípio

de Jaguariúna

A pretendida alteração dos Anexos 111 e V, do Estatuto, visa criar o NívellV para

possibilitar a progressão funcional dos servidores ocupantes dos cargos cuja exigência de

ingresso seja ensino f\lndamental incompleto, ensino fundamental completo e ensino médio

(gi'upas l a 8)

Trata-se de mais uma possibilidade de progressão dos servidores dessas faixas

salariais, cuja providência foi solicitada por um membro da categoria, analisada e aprovada pelo

Chefe do Executivo Mt.inicipal

Sendo assim, os ocupantes de cargos dos grt.ipos l a 8 passam a ter possibilidade

de progredirem até o nívellV dentro da cadeira.

Traduz-se em mais uma valorização da Gestão aos servidores municipais que

deselnpenharena com afinco as atívidades, dentro de parâmetros exigidos para a progressão
vertical e horizontal

Insta salientar, que não haverá novos dispêndios de recursos mt,inicipais, já que o

valor destinado para as progressões funcionais já se encontra previsto PR qlçamento Anual.

Esperando ter esclarecido a Propositura em tÉub e cghta} fom .2..aprovação dessa
/ \ \

Casa Legislativa, renovamos os nossos protestos de elevada cyasid/i.glÓoF rÉspeiP. '

'0 BERNARDES REIS
Prefeito

/

Excelentíssimo Senhor

VEREADOR WALTER LUAS TOZZIDE CAMARGO

DD. Presidente da Câmara Municipal

NESTA



⑤ Câmara Municipal de Jaeuariúna
Estado de São Paulo

Jaguariúna, 12 de fevereiro de 2020

Ofício n.o 0047/2020.-PRE

Senhor Presidente

Passamos às mãos de Vossa Excelência para parecer dessa

digna Comissão o Projeto de Lei Complementar n' 001/2020, do Executivo

Muncípal, que substitui os Anexos 111 e V da Lei Complementar n' 209/2012. que
dispõe sobre o regime jurídico único estatutário, regime próprio de previdência sociale

plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos integrantes do
quadro funcional da administração pública direta, autárquica e fundacional do
município de Jaguariúna, lido em Sessão Ordinária, realizada em ll de fevereiro do
corrente, por esta Casa de Leis

Limitados ao exposto, apresentamos a Vossa Excelência os

nossos reais protestos de elevada estima eAstjntíssima consideração.

VEREADOR WAL7Êr\i=ÚÍSIÕZkiOE CAMARGO
resjaent-

Ao Senhor

Vereador Afonso Lopes da Silva
Presidente da Comissão Permanente de

Constituição, Justiça e Redação
Jaauariúna - S.P.

Rua AIRredo Bucho, 1189 -- Centro -- Telefones (19) 3847-4336
www.camaraiaeuariuna.sp. eov.br



ⓔ"⑤ Prefeitura do Muniçíoio de Jaeuariúna
Rua Alfrcdo Bucho, 1235 -- ('entro -- (.fixa I'osta12t) -- CEI' 13820-tX)0 -- Tc1. (19) 3867-9700 -- Fax ( 19) 38fi7-2856

Jag SP

. --

ANEXO V - EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO PARA PROGRESSÃO VERTICAL

\

\

 
lo Ciclo do ErlsTrlo Fun(lamenta

  Nível Fundamenta 30 heras

  NÍveIFundamenlalou
NivcIMeClio 30 tlctras

Nível Fundam r

  Nível Médio 30 horas

l
Nível Média Educação

Proíissionaifreçntço) ou
Nível SU  

    Educação Prof $5iona
íTêcRico} Oh Nível SLipefior 60 horas

  Educação PiaÍÊsslonal
CTecntca) ou Niv el Superior  

    NivelsupeNor ao horas

  NivelSupenor au PÓs
Glaüuação 9 3 horas

NivelSuper:oi
  pós Graduação 160 hQfas

  pós Graduação 160 horas
V Põ$-Graduação  
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Câmara Municit)al de Jêguariúna
Estado de São Paulo⑧

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE
MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP.

DA CÂMARA

Projeto de Lei Complementar n" 001/2020

SKbstitKi os .Anexos 111 e V, da Lei C017Olementar Tvlirliicipal n' 20912012, que dique sobre o
z#mejKddico único estatntá'io, nome próprio de previdência social e plaFios de cargos. carreiras e
vencimentos dos snuidores públicos integratiLes do qítadlo jllncioltal da Aclministraçào Pítblica
ninfa, .4llrárqirica e FirridaçioFlaldo Município de jaXzfcíriilna.

VEREADORES AFONSO LOPES DA SILVA, CÁSSIA
MURER MONTAGNER e ALFREDO CHIAVEGATO NETO lembras

da Coi-missão de (:onsdtuição, Justiça e Rcdação, vem respeitosílmente à presença

dc V. Lãxcclência, solicitar que a Prefeitura Municipalenvie Esúnativa do Impacto

C)rçamcntário que a propositura acarretará

Nesses ternos

Pede deferimento

Câmara blunicipal de 20 de fevereuo dc 2020.

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redaçào
VEREADOR AFONS DP

VEREADORÉÁSSIA MURER MONTAGNER
Vice-l'residenlS da Comissão de Constituição, Justiça c Redaçã(

oR ALFREDO CHIAVEGATO N
Secretário da Cotússão de Constituição, Justiça c Redaçào



'H'#W

⑤ Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

Ofício n.' 071/2020.- PRE

Jaguariúna, 28 de fevereiro de 2020

À Sua Excelência o Senhor
Márcio Gustavo Bernardes Reis

Prefeito Municipal
Jaguarjúna -- S.P.

Senhor Prefeito

Passamos às mãos de Vossa Excelência a solicitação da
Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, protocolada nesta Casa.
sob n' 0167/2020 desta data, solicitando informações sobre o Projeto de Lei
Complementar n' 001/2020 que substituí os Anexos 111 e V da Lei Complementar
Municipal n' 209/2012, que dispõe sobre o regime jurídico único estatutário, regime
próprio de previdência social e plano de cargos, carreiras e vencimentos dos
servidores públicos integrantes do quadro funcional da administração pública direta.
autárquica e fundacionaldo Município de Jaguariúna.

Anexo a solicitação da Comissão Permanente de Constituição,

Justiça e Redação
Atenciosamente, /

ÓZZIDE CAMARGO

/.!2&.'



®--wüâP-«.:@
Jaguariúna, 10 de março de 2020

Ofício Ro 107/2020.- PRE

Ao Senhor

Afonso Lopes da Sirva

Presidente da Comissão de Constituição

e Redação
Jgguariúna -. SP.

Justiça

Prezado Senhor

A pedido da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e
Redação, passamos às mãos de Vossa Excelência o Ofício DER n' 0021/2020 do Sr.
Prefeito Municipal, enviando informações relativas ao Projeto de Lei Complementar
Ro 001/2020 -- que substitui os Anexos 111 e V da Lei Complementar Municipal n'

209/2012, que dispõe sobre o regime jurídico único estatutário, regime próprio de
previdência sociale plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos

ntegrantes do quadro funcional da administração pública direta, autárquica e

fundacionaldo Município de Jaguariúna.,,/
Atenciosamente, ,/

VEREADOR')ÚALT :IDE CAMARÃO



l de l y'l''

⑧.laguatiúna- SP

Prefeitura do M..nicínio de Jaeuariúnd8
Run ,\lfrcdo llucno. 1235 - Centro - ('ail:t I'ost:t12{) - ('E1' 1391í)-027 -- '1'c1. (19) JSúi7-971)(1- 1;a \ (19) 38(i7-285úi

Oficio DER-n' 0021/2020

Jaguariúna, aos 09 de março de 2020

Senllol Presidente

Temos em mãos o Ofício n' 071/2020-PRE, piotocolado nesta Prol'eitura sob n'

004099/2020, solicitando a Estimativa de Impacto Orçamcntário Finailccilo, relativa ao Projcto

de Lei Complementar n' 001/2020, enviado à Câmara através do Oficio DER-n' 0006/2020.

Acerca do pedido da Comissão de Constituição, Justiça e Reclação, rcaflrmamos

que não haverá impactação orçamentária ao Município vez qt.te não ocorrerão novos dispêndios

financeiros, já que o valor destinado para as })logressões l\incionais Gins servidores já se encontra

previsto no Orçatnento Ant.ial

Esperando ter esclarecido a questão da respeitada Comissão c contar cona

aprovação dessa Casa Legislativa, renovamos os nossos })rotestos deAelcvjlLla consideração c

respeito.

/

ÜXH.CIO GUÁTAVD BEI{Nah.DES I{EIS
P/efeito

PROTOCOLO
N9 de Ordem Oül Q,

Fls. Ng(R]' Livro Ng 0 3q
LL

Secretária

Excelentíssimo Senhor

VEJtl:APOR WALTER l,UTS TOZZll)E CANIAliGO

DD. I'iesídente cla Câmara l\4unici])al

NESTA



Câmara Municit)al de :bguariúna ⑧⑧Estado de São Paulo

Jaguariúna, 31 de março de 2020

Ofício no 144/2020 - PRE

Senhor Prefeito

Vimos, por intermédio do presente, solicitar que seja apresentado
substitutivo ao Prometo de Lei Complementar no 001/2020 para que as tabelas
sejam atualizadas após a majoração da tabela salarial aprovada na Sessão
Extraordinária do dia 19.03.2020

Proieto de Lei Complementar n' 001/2020.i
Substitutos Anexos llle V, da LelComplementar Municipaln' 209/2012, que dispõe
sobre o regime jurídico único estatutário, regime próprio de previdência social e
plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos integrantes do
quadro funcional da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do
Município de Jaguariúna

Solicitamos que seja encaminhado com urgência, até dia
06.04.2020, segunda-feira, às 13:00 horas para entre na pauta de votação da
Sessão do día 07.04.2020

Atenciosamente

DE CAMARGOrAL'VER
il de JaguaríúnaP

À Sua Excelência o Senhor
Márcio Gustavo Bernardes Reis

Prefeito Municipal

Jaguariúna/S.P.



Rua Ala'cdo BuCHo, 1235 - Centro - CHiNa Posta120 - CEI' 13910-027 - Tel. (19) 3867-9700

Jaguai'iúna- SP

Ofício DER-n' 0034/2020

Jaguariúna, aos 31 de março de 2020

Senllor Presidente

Tramita nessa Casa de Leis, o Projeto de Lei Complementar, encaminhado através

do Ofício DER-n' 0006/2020, recebido na Câmara no último dia 07 de fevereiro, que substitui os

Anexos 111 e V, da Lei Complementar Municipal n' 209/2012, que dispõe sobre o regime

jurídico único estatutário, legume próprio de previdência social e plaino de cargos, carteiras e

vencimentos dos servidores públicos integrantes do quadro funcional da Administração Pública

Direta, Autárquica e Fundacionaldo Município de Jaguariúna.

A mencionada Propositura tem o condão de criar o Nível IV para possibilíta] a

progressão funcional dos servidores ocupantes dos cargos cuja exigência de ingresso sda ensino

fundamental incompleto, ensino fundamental completo e ensino médio(grupos la 8)

Ocone que, com a edição da Lei Complementar n' 347, datada de 19 de março de

2020(que majorou os vencimentos dos servidores), os valores pertencentes ao Anexo 111. que íaz

parte da Propositura em comento, sofreram alterações, demandando a substituição da Proposta

ao Anexo 111 que ainda tramita nessa Casa

Além da alteração salarial, inata informar que estamos procedendo à correção de

valores do Grupo XV, a âim de toma-los condizentes aos demais grupos. Observando-se o

restante dos grupos, é notório quc o valor constante no Nível IV-A é igual ao Nível lll-C que é

igual ao ll-E que é igual ao l-G, dentro do mesmo grupo, a título exemplificativo

Há uma espécie de escada visualconl os valores, portanto, esta é a foRRa que deve

ser seguida em todos os grupos, parametrizando-os num mesmo consenso.

Apenas o Grupo 15 está fora desse modelo. Portanto, também estamos

procedendo a esta adequação, a fim de que o Grupo 15 fique conforme os demais, dentro de uma

lógica uniforme na progressão funcional

Sobreleva salientar, que os servidores que integram o Grupo 15 não terão prejuízo

algum, já que nerüaum deles alcançou nível ou classe que está sendo adequada e, nesse sentido:

está a relevância dessa adequação no presente momento.

'x
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⑧UHãrgi
3867-2856ⓔ P«fe

Rua /\lt'rodo Bu 1235 -- Ccnt (:Rixa I'osta120 - (:1:1' 13(9 10-t)27
Jaguariúna- SP

'l'c1. (19) 3867-97(1{) -- 1;!tx (19)

Sendo assim, tem, o presente, o objetivo de solicitar a sujâtityição do Anexo lll,

que acompanha o Prometo de Lei Complementar mencionado agua, pejil/i.u7
ora encaminhámos.1

:CIO (;ÓsTJâ&O BERNXRDES REIS
Preí'eito

:ESll

PROTOCOLO
N' de Ordem 11@á

Fts.N'.11ãlllçz. Livro bÉ.gl
Excelentíssimo Senhor

VEREADOR WALTEl{ LUÍS TOZZIDE CAMARGO
DD. Presidente da Câmara Municipal

NllSTA
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Câmara Municit)al de Jaauariúna
Estado de São Paulo

Jaguariúna, 8 de abri de 2020

Ofício n.o 196/2020.-PRE

Senhor Presidente

Passamos, às mãos de Vossa Excelência para anexar no Projeto de Lei
Complementar n' 001/2020, do Executivo Municipal, que substitui os Anexos 111 e V, da Lei
Complementar Municipaln' 209/2012, que dispõe sobre o regime jurídico único estatutário, regime
próprio de previdência sociale plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos

integrantes do quadro funcional da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do
Município de Jaguariúna., o Ofício DER n' 034/2020, lido na Sessão Ordinária realizada aos 7 de
abril corrente

Limitados ao exposto, apresentamos a Vossa Excelência os nossos reais

protestos de elevada estima e distintíssima consideragêo

VEREADOR WAL bE CAMARGO

Ao Senhor

Vereador Afonso Lopes da Sirva
Presidente da Comissão Permanente de

Constituição, Justiça e Redação
Jaauariúna - S.P.



Prometo de Leí Complementar n' 001/2020

⑤ Câmara Mu

4utoda: EXECUTIVO MI.JNICIPAL

Rclatorcs: ILUSTRISSIMOS VEREADORES AFONSO LOPES DA SILVA e
CÁSSIA MURER MONTAGNER.

Pareccr: FAVORÁVEL

Dc iniciativa do J2xcclentíssimo Prefeito, o Prometo de Lei Complemcntar

n' 001/2í)20 substimi os .Anexos 111 e V, da Lei Complementar Nlunicipal n' 209/2012,

que dispõe sobre o regime i urídico único estatutário, regime próprio de prex:idência social

e plano de cargos, carreiras c \-encimcntos dos sen'odores públicos integrantes do quadro

funcional da ÀdminisuaçÀo Pública [)treta, Autárquica e Fundacional do Nlunicípio dc

J aguariúna.

Na Jusd6lcati\-a, o Excelentíssimo Prcfeito informa que o proicto visa

criar o Nível IV para possibilitar a progressão funcional dos scrx;odores ocupantes dos

cargos cuja exigência dc ingresso seja ensino fundaíncnral incompleto, ensino

fundamentalcompleto e ensino médio( grupos la 8).



① Câmara Municioalde Jaeuariúna

Prdeto de Lei Comp[ementar n' 00]/2020

Esclareceu que o pro)eto pertnite a progressão dos sen idorcs dessas faixas

salarids c decorreu dc solicitação dc um membro da categoria

O Sr. Prefeito informou à Comissão de Constituição e Justiça e Redução

que o piesc'nre prt)lato não representa impacto orçamenrário }lo Nlunicípio dc Jaguariúna.

Desta follna, com este relatório, compete a essas comissões, reunidas cm

conjunto, na forma prevista pelo ítft. 97 do Regimento Interno, exarar parecer sobre a

legalidade, conveniência e oportunidade do prometo de lei em epígrafe.

\ iniciati\-a legislati\-a da matéria do prometo de lei complementar cm

epígrafe é exclusiva do Prefeito, conforme disposto no artigo 43, inciso 11, da Lei

Orgânica do blunicípio de Jaguariúna;

Quanto ao mérito, não há aparente inconsdtucionalidade ou ilegalidade ao

prometo apresentado, sctldo o Projcto de Lci Complementar n' 001/2020 é legal,

con\renlcnte e oportuno



Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado dc São Paul

Prdeto de Lei Complementar n' 001/2020

Porém, por sc tratar de prometo dc Lei Complementar, necessária é a

aprovação da maioria absoluta dos membros da Câmara blunicipal, cons02tnte disposto

no artigo 42 da Lei Orgânica Municipal

Diante do exposto, o Prometo de Lci Complementar em epígrafe está apto

a scr apreciado pelo egrégto I'lenário. sendo favoráx,el o Parecer das Comissões

Permanentes.
'\

Câmara NlunicipaldeJaguariúna, 14 dc abrilde 2020

Pela Comissão Permanente de Constituição, Jusp Redução

VEREADOR A]
,,-----.q)residente

A SILVA

VEREADORA C4gbiA MURE& MONTAGNER
(e-Presidente - Relator

.,.--' '''''''------.
. .... ../ "''-

:ADOR ALFREDO CHIAVEGATO NOTO
Secretário

./



Câmara Municioalde Jaauariúna

Prometo de Lei Complementar n' 001/2020

Pela Coillissào Pc [mancnEe de qt(amõpto, FiíVnças e Contabilidade:

VEREADORA CÁ$SIA MÜRER MONTAGN
residente Relatora

INALDA LUCIO DE BARROS SANTAN

Vice Presidente ,,,;'"
.....---------y /

./ /

ODOR LUIZWRLOS nE CAMPOS
Secretário

①
/

ER

VEREADORA A

VEDE

L t DO E M S.ESSÁO



Câmara Municipal de
Estado de São Paulo

PKOJETQ DE LEICOMPLEMENTAR N' OO1/2020

Jaguariúna

Substitui os Anexos 111 e V,.dQ.LeUComplementar
MunicipalDl209/20.12, que dispõe sobre. o regime
iurídico único estatutário, regime próprio de previdência
social e plano de.cargos, carreiras e vencimentos dos
servidores públicos integrantes do quadro funcionalda
Administração Pública Direta, Autárquica e
Fundacionaldo Município de Jaauariú04

A Mesa da Câmara Municipalde Jaguariúna, Estado de São Paulo, etc.
Faz Saber que a Câmara Municipalaprovou a seguinte lei complementar:
Art. I' Os Anexos llle V, da Lei Complementar Municipaln' 209, de 09 de maio

de 2012, ficam substituídos pelos que acompanham esta lei, desta fazendo parte integrante.
Art. 2' As despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar correrão à

conta de dotações orçamentárias próprias
Art. 3' Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna/do4 06 de fevereiro de 2020

Mesa da Câmara Municipalde Jagll#pit3íq.'i7 de !Prime 2020

0

Registrado na Secreta
portaria da Câmara Municipal

quadro de avisos da

ALZIRA ELEANI DE'C»M.EQSSi
D.jretóra Geral
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Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

ANEXO V EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO PARA PROGRESSÃO VERTICAL

lo Ciclo do Ensino
Fundamental

11

111

lv
11

111

N ível Fundamental
NíveIFundamentalou

N íveIMédio
NíveIFundamentalou NíveIMédio

N íveIMédio
NíveIMédío, Educação Profissional

(Técnico) ou
N ívelSuperior

N íveIMédio, Educação Profissional
ITécnico) ou

NívelSuperior
Educação Profissional(Técnicii) Óu'Níve

Superior
Educação Profissional(TéchiéiilÓilqii;ã

Superior
Educação Profissional(Técniêó) ótíiiiii;êíl

Superior
NívelSuperíor

NívelSuperior ou Pós-Graduação
NívelSypgrior ou Pós-Graduação

Pós-Graduação
Pós-Graduação
Pós-Graduação

30 horas

30 horas

30 horas
30 horas

N ível Fundamental
30 horas

lv

11

111

lv

11

111

lv

30 horas

60 horas

N íveIMédio 60 horas

NíveITécnico

60 horas

90 horas
90 horas
90 horas
160 horas
160 horas
160 horas

NívelSuperior
lv
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Câmara Municipal dç Jaguariúna
Estado de São Paujgⓔ

Jaguariúna, 29 de abrilde 2020

Ofício n.o 216/2020.- PRE

Senhor Prefeito

Passamos às mãos de Vossa Excelência para sanção e promulgação, o

autógrafo do Projeto de Lei Complementar n' 001/2020, desse Executivo Municipal, que
substitui os Anexos llle V da Lei Complementar Municipaln' 209/2012, que dispõe sobre o regime

jurídico único estatutário, regime próprio de previdência social e plano de cargos, carreiras e
vencimentos dos servidores públicos integrantes do quadro funcional da administração pública

direta, autárquica e fundacionaldo Município de Jaguariúna, o qualfoi aprovado, em Primeira e

Segunda Discussão, por unanimidade de votos, em Sessões Ordinárias realizadas:

respectivamente, aos 14 e 28 de abrindo corrente, por esta Edilidade.
Na oportunidade apresentamos a Vossa Excelência os nossos reais

protestos de elevada estima e distinta consideraçêcÇ/"t

VEREADOR W.1111..fER LIIÍ$ TQÊ21'DE CAMARGO
êsid9Mte.

/7 /
t.,Z

/

À Sua Excelência o Senhor

Márcio Gustavo Bernardes Reis

Prefeito Municipal
Jaauariúna -- S.P.

Rua Alttedo 13ueno. 1189 - Centro -- Tclel'ones (19) 3847-4336
www.camarai aguariu na.se. gov. br


