
ao Alves Passes
Prefeito Municipal

Sao Jose da Barra/MG, 08 de maio de 2002.

Art. 2° - Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicacao, revogadas as dlspostcoes em contrarto.

Paragrafo unico -= 0 padrao de vencimento do
cargo de Chefe Administranvo da Unioade Mista de Saude, corresponde
ao nfvel I, constante da Tabela de vencimentos a que se refere 0 Anexo
II da Lei Complementar n.o 03, de 29 de setembro de 1998, que instituiu
o Plano de cargos, Carreiras, Vencimentos, 0 Quadro Geral e os
Quadros Especfficos dos Servidores Publicos do Municfpio de Sao Jose
da Barra/MG, e da outras providencias.

Art, 'i 0 - Ficam criados os cargos de Assessor
Jurldico, Assessor Contabf e Chafe Administrativo da Unidade Mista de
Sauce, de provimento em comissao, cujas atriouicoes, nfvel e
rernuneracao sao os constantes ao aneJ(cf',1 desta Lei Complementar.

A Camara Municipal de Sao Jose da Barra/MG,
aprovou e eu, Joao Alves Passes. Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei Complementar:

" Dispoe sobre a crlacao de cargos em
comissao"

Lei Comptementa n.? 09, de 08 de maio de 20020
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Bacharel em direito com inscricao na DAB.

Requlslto:

- Executar outras tarefas correlatas.

- Orientar juridicamente as setores de licitacao e pessoal;

- Redigir os instrumentos jurldicos de interesse da Admtnistracac. tais
como: contratos, convenios, projetos de leis, decretos, portarias, etc.;

- Defender, em juizo, os mteresses do Municipio;

- Orientar juridicamente os Departarnentos Municipais;

- Prestar assessoria [unoica ao Prefeito Municipal, em assuntos que
digam respeito a Adrninistracao Municipal;

Atribulcoes:

Recrutamento =- Ample

COD. IV-CC-01

CARGO: Assessor Juridico

ANEXO I
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Forma(_(80 em Tecnico em Contabiiidade, com registro no eRG, e
experiencias de 05 anos.

Requisito:

Orientar, assessorar. assistir, organizar, estabelecer metodos no
Departamento Municipal de Acmlnisrracao e Flnancas, bem como
ordenar a execucao dos services de tesouraria e contabilidade,
assinando como responsave: tecnico os balances e pecas contaoeis.
Elaborar as diretrizes de orcamentos, pianos plurianuais e
orcarnentos-proqrarnas, acompanhando as execucoes dos mesmos.
Fazer partes nas prestacoes de contas dos recursos pr6prios bem
como dos recebidos atraves de convenios. Coordenar a distributcao
de cotas para curnprrnentos das rnetas.

Atrlbulcoes:

Recrutamento ......Arnplo

COD.IV ..CC-01

CARGO: Assessor Contabil

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA



Curso em nfvel de 2° grau de ensino.

Requisito.

- Executar outras tarefas correlatas determinadas pela diretoria do
Departamento.

- Desenvolver mecanismos de inteqracao do setor com as demais da
Prefeitura;

- Preparar inforrnacoes e pareceres para expedientes e processos de
sua unidade organizacional;

- Elaborar as correspondencias do Departamento, bern como
encaminhar as recebidas, em suas relacoes externas;

- Manter estreito relacionamento com 0 setor de pessoal visando
encaminhar as solucoes dos problemas relativos a situacao funcional
dos servidores do setor;

- Orientar 0 atendirnento aos usuaries do setor, bem como as
encaminhamentos des proceo.mentos medicos;

- Elaborar as escalas de trabalho dos servidores do setor, bern como
controlando a frequencia dos mesmos;

- Estabelecer rotinas administrativas visando estabelecer um controls
eficiente das atividades do setor;

- Assessorar diretamente 0 Diretor do Departamento Municipal de
Sauce e Assistencia Social, no ambito administrative da Unidade
Mista de Saude;

Atrlbulcoes:

Recrutamento ..- Amplo

COD. I-CC-01

CARGO: Chefe Administrativo da Unidade Mista de Sauce
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3.400,00

Venclmento

IV

Nivel Salarlal

TABELA DE VENCIMENTOS EM REAIS
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