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ATOS OFICIAIS

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Adido) na CEMEB “Alice Celestino Izabo Ramari”, em Itapevi. Decisão: Acumulação legal. ATO DECISÓRIO Nº 143/19
- STELA MARIA GARGANTINI BREFERE, RG 16.255.844, PEB I (Parceria Estado/ Município) na EMEF “Prof.ª Carmem Lúcia Blanco Carvalho de Brito”, acumula com PEI na CMEI “Prof.ª Níobe Carlassara Fernandes”, ambas da Prefeitura da Estância Turística de São Roque. Decisão: Acumulação legal. ATO DECISÓRIO Nº 144/19 - LILIAN FRANCISCO DE CAMARGO TESSITORE, RG 23.335.188, PEB I (Parceria Estado/ Município) na EMEF “Prof.ª Iracema Villaça”,
da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, acumula com PEF I – Adjunto na mesma Unidade Escolar. Decisão:
Acumulação legal. ATO DECISÓRIO Nº 145/19 - ARLETE MARIA SILVA SILVEIRA, RG 13.815.011-4, Professora
aposentada pelo Governo do Estado de São Paulo, acumula com PEF II na EMEF “José Luiz Pinto”, da Prefeitura da Estância Turística de São Roque. Decisão: Acumulação legal. ATO DECISÓRIO Nº 146/19 - CRISTIANO RODRIGUES
ALVES VALENTE, RG 41.081.492-1, PEF II - Adjunto na EMEF “José Luiz Pinto”, da Prefeitura da Estância Turística de
São Roque, acumula com PEF II na EM “Prof.ª Maria Lúcia de Almeida Lucca Bittencourt”, em Mairinque. Decisão:
Acumulação legal. ATO DECISÓRIO Nº 147/19 - ADAILSON BRUM PIMENTA, RG 19.840.196-6, PEF II - Adjunto na
EMEF “Prof.ª Maria Aparecida de Oliveira Ribeiro”, da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, acumula com PEB
II na CEMEB “Jornalista João Valério de Paula Neto”, em Itapevi. Decisão: Acumulação legal. ATO DECISÓRIO Nº
148/19 - CLEONICE ANDRELLA FEIJÓ SILVA, RG 18.239.219, Professora aposentada pelo Governo do Estado de São
Paulo, acumula com PEF II na EMEF “Barão de Piratininga”, da Prefeitura da Estância Turística de São Roque. Decisão:
Acumulação legal. ATO DECISÓRIO Nº 149/19 - LUZINETE ARMINDA DOS SANTOS, RG 22.123.421, PEF I - Adjunto na EMEF “Prof.ª Olga de Toledo Farias”, da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, acumula com PEI na EM
“Prof.ª Silvia Helena Garcia Martins”, em Mairinque. Decisão: Acumulação legal. ATO DECISÓRIO Nº 150/19 - ANA
ANGÉLICA DE JESUS VIEIRA DI GIOSA, RG 15.348.422, Professora (PEI) aposentada pela Prefeitura da Estância
Turística de São Roque, acumula com PEF I na EMEF “Paulo Ricardo da Silveira Santos”, da Prefeitura da Estância Turística de São Roque. Decisão: Acumulação legal. ATO DECISÓRIO Nº 151/19 - ELIANE CRISTINA ANDRADE LIBA,
RG 21.362.521-0, PEF I na EMEF “Paulo Ricardo da Silveira Santos”, da Prefeitura da Estância Turística de São Roque,
acumula com PEI na EM “Umberto Sperandio”, em Mairinque. Decisão: Acumulação legal. ATO DECISÓRIO Nº 152/19
-MÁRCIA JOSÉ DE PAIVA SILVESTRE, RG 40.668.537-X, PEF I na EMEF “Prof. Roque Verani”, acumula com PEI na
CMEI “Prof.ª Rosalina Villaça Salvetti”, ambas da Prefeitura da Estância Turística de São Roque. Decisão: Acumulação
legal. ATO DECISÓRIO Nº 153/19 - VIRGÍNIA FERNANDES PUERTA, RG 8.971.729/MG, PEF I na EMEF “Prof.
Roque Verani”, na EMEI “Amasília Ribeiro Lopes” e na EMEI “Dona Reneé Santiago”, acumula com PEF I - Adjunto na
EMEF “Prof.ª Carmem Lúcia Blanco Carvalho de Brito”, todas da Prefeitura da Estância Turística de São Roque. Decisão:
Acumulação legal. ATO DECISÓRIO Nº 154/19 - HORTÊNCIA DE SOUZA FONSECA LEME, RG 11.771.314, Professora aposentada pelo Governo do Estado de São Paulo, acumula com PEF I na EMEF “Tetsu Chinone”, da Prefeitura da
Estância Turística de São Roque. Decisão: Acumulação legal. ATO DECISÓRIO Nº 155/19 - ERIKA APARECIDA BONELLA DE ARAÚJO, RG 26.664.141-6, PEF II - Adjunto (em Reabilitação) na Creche “Dr. Carlos Antonio Salvetti”, da
Prefeitura da Estância Turística de São Roque, acumula com PEF I (Readaptado) na EM “Mafalda Dalpra Matiusso”, em
Ibiúna. Decisão: Acumulação legal. ATO DECISÓRIO Nº 156/19 - LUCIANA ZAVARIZE, RG 23.917.976-6, PEI na
EMEIF (R) “Benedito dos Santos Rocha”, da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, acumula com PEI na EM
“Umberto Sperandio”, em Mairinque. Decisão: Acumulação legal. ATO DECISÓRIO Nº 157/19 - SANDRA MIRONTI,
RG 16.295.929, Professora aposentada pelo Governo do Estado de São Paulo, acumula com PEI na EMEIF (R) “Bruno
Francisco Chiarato”, da Prefeitura da Estância Turística de São Roque. Decisão: Acumulação legal. ATO DECISÓRIO Nº
158/19 - AMANDA DE ANDRADE REINO MARREIRO, RG 42.809.007-2, PEI na EMEI “Prof.ª Níssia de Oliveira
Bastos”, ambas da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, acumula com PEI na EMEI “Gotinhas de Vida”, em
Araçariguama. Decisão: Acumulação legal. ATO DECISÓRIO Nº 159/19 - CAROLINA RODRIGUES PEREZ ABRÃO,
RG 43.490.400-4, PEF I na EMEF “Tetsu Chinone”, da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, acumula com PEF
I – Adjunto na mesma Unidade Escolar. Decisão: Acumulação legal. ATO DECISÓRIO Nº 160/19 - LILIAN MESQUITA
GOMES, RG 30.721.286-5, PEF II - Adjunto na EMEF “Tetsu Chinone”, da Prefeitura da Estância Turística de São Roque,
acumula com PEB II na EM “Prof.ª Thereza Caramante Chesine”, em Mairinque. Decisão: Acumulação legal. ATO DECISÓRIO Nº 161/19 - LUIZ CARLOS GODINHO DE ALMEIDA, RG 16.147.744, PEF II na EMEF “Tetsu Chinone”, da
Prefeitura da Estância Turística de São Roque, acumula com PEF II na EM “Prof.ª Maria Ignês Blanco Abreu”, em Mairinque.
Decisão: Acumulação legal. ATO DECISÓRIO Nº 162/19 - JANISLEY CORREIA DOS SANTOS, RG
25.118.374-9, PEI na EMEI “Adelina de Castro Boccato”, da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, acumula com
Professor Adjunto na EM “Prof.ª Benedita Camargo Valêncio”, em Mairinque. Decisão: Acumulação legal. ATO DECISÓRIO Nº 163/19 - MILENA CRISTINA OLIVEIRA CARDOSO, RG 28.935.975-2, PEI na EMEI “Adelina de Castro
Boccato”, da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, acumula com PEI - Adjunto na mesma Unidade Escolar. Decisão: Acumulação legal. ATO DECISÓRIO Nº 164/19 - NATÁLIA FERNANDA COMPANHONI CAMARGO, RG
21.922.540-0, PEI na CMEI “Benedita Silveira Barbosa de Moraes”, da Prefeitura da Estância Turística de São Roque,
acumula com PEB I na EM “Prof.ª Maria Helena Chesine”, em Mairinque. Decisão: Acumulação legal. ATO DECISÓRIO
Nº 165/19 - ELIZANDRA CHRISPIM, RG 28.204.812-1, PEI na EMEI “São João Novo”, da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, acumula com PEI - Adjunto na mesma Unidade Escolar. Decisão: Acumulação legal. ATO DECISÓRIO
Nº 166/19 - DANIELE SILVA DO NASCIMENTO, RG 33.540.202-1, PEI na EMEI “Prof.ª Aparecida Leite Dias”, da
Prefeitura da Estância Turística de São Roque, acumula com PEI - Adjunto na mesma Unidade Escolar. Decisão: Acumulação legal. ATO DECISÓRIO Nº 167/19 - FERNANDA CRUZ DOS SANTOS, 30.720.383-9, PEI na EMEI “Prof.ª
Aparecida Leite Dias”, da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, acumula com PEB I na EM “Parque do Agreste”,
em Vargem Grande Paulista. Decisão: Acumulação legal. ATO DECISÓRIO Nº 168/19 - TATIANA APARECIDA DUARTE, RG 28.869.321-8, PEI na CMEI “Benedita Silveira Barbosa de Moraes”, da Prefeitura da Estância Turística de São
Roque, acumula com PEB I na EMEIF “Jorge Amado”, em Araçariguama. Decisão: Acumulação legal. ATO DECISÓRIO
Nº 169/19 - ISA MARIA RODRIGUES DA SILVA, RG 21.715.734-8, Professora aposentada pelo Governo do Estado de
São Paulo, acumula com PEF I na EMEF “Prof.ª Carmem Lúcia Blanco Carvalho de Brito”, da Prefeitura da Estância Turística de São Roque. Decisão: Acumulação legal. ATO DECISÓRIO Nº 170/19 - CINTHIA ARIAS MORENO, RG
44.237.116-0, PEF I na EMEIF “Prof. Leônidas Antonio de Moraes”, da Prefeitura da Estância Turística de São Roque,
acumula com PEB I na EM “Felipe Lutfalla”, em Mairinque. Decisão: Acumulação legal.

EXONERANDO a partir de 15 de março de 2019, RAUL ANTONIO DA SILVEIRA, portador da Cédula de Identidade RG
n.º 8.408.311-6, do cargo de provimento em comissão de Chefe de Serviço de Assuntos Operacionais, da Coordenadoria
Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC/DDC, a seu próprio pedido. – (PORT. 213/19). ALTERANDO a Portaria n.º 195, de 01 de março 2019, para, onde se lê: “... RG n.º 45.328.131...” Leia-se: “...RG n.º 45.321.813-1...” – (PORT.
214/19). TORNANDO SEM EFEITO a portaria n.º 74, de 21 de janeiro de 2019. – (PORT. 215/19). AUTORIZANDO, a
partir de 04 de abril de 2018, a concessão do ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 20% SOBRE O VENCIMENTO
BASE, conforme estabelece o artigo 46 da Lei 2.209/94, à servidora GRAZIELA RENATA PEREIRA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 32.835.654-2, Faxineiro, por exposição a agentes químicos por força do desempenho de suas funções junto ao Departamento de Saúde - DS. – (PORT. 216/19). AUTORIZANDO, a partir de 24 de janeiro de 2019, a
concessão de ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, conforme estabelece o artigo 46 da Lei 2.209/94, ao servidor MÁRCIO RODRIGO DEVIDÉ DA CRUZ, portador da Cédula de Identidade RG n.º 29.675.516-3, Auxiliar de Educação Básica, inserido em programa de reabilitação profissional, por exercer atividades perigosas. – (PORT. 217/19). AUTORIZANDO, a partir de 02 de fevereiro de 2018, a concessão do ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 20% DO SALÁRIO
MÍNIMO VIGENTE, conforme estabelece o artigo 192 da CLT, à servidora CAROLINA ROMAGNOLI COSTA MARCHI, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 24.954.822-7, Chefe de Serviço de Enfermagem, por exposição a agentes
químicos no desempenho de suas funções junto ao Departamento de Saúde - DS. – (PORT. 218/19). AUTORIZANDO, a
partir de 30 de janeiro de 2018, a concessão do ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 20% SOBRE O VENCIMENTO
BASE, conforme estabelece o artigo 46 da Lei 2.209/94, à servidora ARIADINE CORDEIRO BISCAIM, portadora da
Cédula de Identidade RG n.º 56.904.276-8, Faxineiro, por exposição a agentes químicos por força do desempenho de suas
funções junto ao Departamento de Saúde - DS. – (PORT. 219/19). AUTORIZANDO, a partir de 26 de outubro de 2017, a
concessão do ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 20% SOBRE O VENCIMENTO BASE, conforme estabelece o
artigo 46 da Lei 2.209/94, ao servidor MARCELO SCRIVANI, portador da Cédula de Identidade RG n.º 26.366.207-X,
Chefe de Serviço Administrativo, por exposição a agentes químicos por força do desempenho de suas funções junto ao
Departamento de Obras - DO. – (PORT. 220/19). AUTORIZANDO, a partir de 28 de maio de 2018, a concessão de ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, conforme estabelece o artigo 46 da Lei 2.209/94, ao servidor JÚLIO CÉSAR DE
MORAES, portador da Cédula de Identidade RG n.º 26.207.863-6, Inspetor de Alunos, inserido em programa de reabilitação ocupacional, por exercer atividades perigosas. – (PORT. 221/19). AUTORIZANDO a servidora municipal GISELE
DANIELA FANDI, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 20.830.827-1, nomeada pela Portaria n.º 181/2019 para
exercer, em comissão, o cargo de Chefe da Divisão de Ensino Fundamental – DEF, do Departamento de Educação e Cultura - DE, a optar pelos vencimentos do seu cargo efetivo de Diretor de Escola de Educação Básica, acrescido de 20% (vinte
por cento), conforme faculta o § 2º, do artigo 34, da Lei 2.209/94, alterada pela Lei 2.249/94. – (PORT. 222/19). EXONERANDO a partir de 20 de março de 2019, RODRIGO DOS SANTOS MORAES, portador da Cédula de Identidade RG n.º
44.236.960-8, do cargo de provimento em comissão de Chefe de Serviço de Administração Distrital – Mailasque - SADI,
da Divisão de Obras – DOB, do Departamento de Obras e Serviços Urbanos – DO. – (PORT. 223/19). NOMEANDO, a
partir de 20 de março de 2019, LAURINDO GALAN NUNES, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.979.865-0, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe de Serviço de Administração Distrital – Mailasque – SADI, da Divisão de Obras - DOB, do Departamento de Obras e Serviços Urbanos - DO, constante no anexo XII da Lei 2.208 de 01 de
fevereiro de 1994 e posteriores alterações. – (PORT. 224/19). Art. 1º Instaurando SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA para
apuração dos fatos relatados nos autos do processo protocolado sob n.º 2.156, de 13 de fevereiro de 2019, envolvendo o
servidor Américo Fiúza Minha, ocupante do cargo efetivo de Guarda Municipal. Art. 2º Ficam designados os servidores
abaixo para comporem a comissão sindicante: I – Bruno César Octávio Caparelli - Presidente; II – Alcides Marques Neto
– Membro; III – Rogério Soares Pereira – Membro. Art. 3º Os servidores designados para comporem a comissão sindicante, farão jus à gratificação a que se refere o inciso VIII do art. 39 da Lei 2.209/94 alterado pela Lei 2310 de 08/05/96, no
valor de 50% do vencimento-base do Nível V. Art. 4º Cumpra-se na forma da Lei. – (PORT. 225/19).

- RESUMO DE EDITAL – PP nº 009/2019 – Registro de Preços de Kit Lanche para utilização de diversos Departamentos
da Prefeitura da Estância Turística de São Roque Encerramento às 14:30 horas do dia 05/04/2019. O edital encontra-se a
disposição a partir do dia 25/03/2019 no site oficial desta Prefeitura de São Roque – www.saoroque.sp.gov.br.

LEI 4.941
De 15 de março de 2019
PROJETO DE LEI Nº 031/19-L
De 18 de fevereiro de 2019
AUTÓGRAFO Nº 4.939 de 25/02/2019
(De autoria da Mesa Diretora)
Fixa a remuneração dos cargos, empregos e funções relativos à estrutura administrativa da Câmara Municipal de São
Roque, revoga dispositivos e dá outras providências.
O Prefeito da Estância Turística de São Roque,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA FIXAÇÃO DOS PADRÕES DE VENCIMENTO E VANTAGENS PESSOAIS
Art. 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará a natureza, o
grau de responsabilidade e a complexidade das atribuições afetas aos cargos componentes de cada carreira, e das funções
existentes na estrutura, bem como os requisitos para a investidura.
Art. 2º O vencimento afeto a cada um dos cargos ou funções obedecerão ao estipulado na Estrutura de Vencimentos e
demais disposições estabelecidas no anexo I desta Lei.
§ 1º Os vencimentos dos servidores são irredutíveis, ressalvado o disposto no artigo 37, inciso XV, da Constituição
Federal.
§ 2º A remuneração dos servidores não poderá exceder o subsídio mensal, em espécie, do Prefeito.
Art. 3º Todos os cargos efetivos vagos ou criados, no primeiro estágio, serão providos mediante prévia aprovação em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo.
Art. 4º Todos os direitos e vantagens de ordem pecuniária previstos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município ou
em lei própria, e que beneficiem os servidores públicos municipais da Administração Direta, das Autarquias e Fundações
Municipais, serão estendidos aos servidores da Câmara Municipal de São Roque.
CAPÍTULO II
DA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES
Art. 5º Nos impedimentos legais superiores a 15 (quinze) dias, licenças e férias dos servidores ocupantes de cargo em
comissão ou de funções gratificadas, serão designados pelo Presidente da Câmara seus substitutos, que responderão
interinamente pelas atribuições dos cargos.
Art. 6º O servidor designado para a substituição, perceberá, enquanto durar essa condição, os vencimentos básicos do
cargo, sem acréscimo de quaisquer vantagens pessoais.
Art. 7º O tempo de serviço público, para efeito desta Lei, é o período de efetivo exercício prestado no âmbito do Poder
Executivo, Poder Legislativo e Administração Indireta autárquica e/ou fundacional do Município da Estância Turística
de São Roque.
CAPÍTULO III
DA EVOLUÇÃO FUNCIONAL
Art. 8º Ressalvado o provimento dos cargos que dependerá sempre de prévia aprovação em concurso público, a evolução
funcional dos seus ocupantes aos estágios mais elevados de remuneração ocorrerá mediante progressão, caracterizada
pela mudança de grau, sem alteração da denominação de cargo, de “A” até “I”.
Art. 9º Para o servidor evoluir pelos níveis fixados na escala presente no anexo I, será avaliado em suas qualificações e
desempenho profissionais, considerando-se necessariamente os seguintes parâmetros:
I - Avaliação objetiva da formação escolar e programas de capacitação, atualização e aperfeiçoamento técnico-profissional internos e externos;
II - Avaliação de desempenho profissional baseada o mais possível em medidas objetivas, que considere as aferições por
comissão instituída para essa finalidade.
Art. 10. Fica constituída “Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho”, que será responsável pela avaliação
funcional de servidores do quadro efetivo, observando-se as normas e critérios estabelecidos em regulamento, para promoção ou não, a cada dois e três anos, alternadamente, visando à progressão de grau na forma do anexo I.
Parágrafo único. Os servidores aprovados no estágio probatório, independentemente de nova avaliação, terão direito a
progressão para o grau “B” de suas carreiras, formalizada mediante ato da Presidência.
Art. 11. Na avaliação de desempenho dos servidores estáveis, a “Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho”,
constituída por no mínimo dois servidores efetivos e um superior imediato, nomeados pelo Presidente, adotará os seguintes critérios:
I - Cooperação: cooperar com os colegas nas situações de trabalho, objetivando resultados conjuntos satisfatórios;
II - Disciplina: ordem necessária para a realização do trabalho, o atendimento às normas e a manutenção da sequência e
execução, objetivando resultados;
III - Cumprimento do dever e responsabilidade: avaliar a dedicação, zelo e valor que o servidor atribui às atividades
pelas quais é responsável;
IV - Presteza: disponibilidade do avaliado, tendo em vista as necessidades da repartição do trabalho e do grupo com o
qual colabora;
V - Cursos de capacitação: cursos realizados pelo servidor público correlatos à atividade desempenhada, promovidos
pelo Poder Legislativo ou particular;
VI - Uso adequado dos materiais e Equipamentos de Serviços: avaliação do uso dos recursos de que o servidor dispõe
para a execução de suas tarefas, bem como os cuidados que tem quanto a sua conservação e economia;
VII - Qualidade: capricho, precisão, clareza e ausência de erros no desempenho das atividades;
VIII - Produtividade: volume de serviço em condições normais, rapidez e eficiência;
IX - Assiduidade: frequência do servidor ao local de trabalho;
X - Pontualidade: cumprimento dos horários estabelecidos para entrada e saída do local de trabalho e atividades programadas.
Parágrafo único. O total de pontos é representado pela soma dos valores obtida no Formulário de Avaliação de Desempenho Funcional, anexo II, conforme a seguinte tabela:

- RESUMO DE EDITAL – PP nº 022/2019 – Aquisição de veículo tipo hatch, novo, para uso dos Departamentos de
Defesa Civil, Guarda Municipal e Departamento de Cultura. Encerramento às 10:15 horas do dia 16/04/2019. O edital
encontra-se a disposição a partir do dia 25/03/2019 no site oficial desta Prefeitura de São Roque – www.saoroque.sp.gov.br.
- PRORROGAÇÃO DE EDITAL – PP nº 114/2018 – Registro de Preços de dietas enterais, fórmulas infantis e suplementos nutricionais para atender ao Departamento de Saúde. Encerramento às 10:15 horas do dia 08/04/2019. O edital
encontra-se a disposição a partir do dia 25/03/2019 no site oficial desta Prefeitura de São Roque – www.saoroque.sp.gov.br.
PRORROGAÇÃO DE EDITAL – TP nº 020/2018 – Contratação de empresa para execução de obras de Requalificação
do Sistema Viário do Acesso a Área Turística Central do Município de São Roque/SP. Encerramento às 10:15 horas do dia
15/04/2019. O edital encontra-se a disposição a partir do dia 25/03/2019 no site oficial desta Prefeitura de São Roque –
www.saoroque.sp.gov.br.

PORTARIAS EXPEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO
EXONERANDO, a partir de 11 de março de 2019, ADÉLIA DE FÁTIMA CANHONI, portadora da Cédula de Identidade
RG n.º 17.318.836, do cargo efetivo de Sócio Educador, constante do quadro de funcionários da Prefeitura da Estância
Turística de São Roque. – (PORT. 203/19). AUTORIZANDO a prorrogação do afastamento dos servidores abaixo relacionados para prestarem serviços junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Comarca de São Roque até 30 de
abril de 2021:

– (PORT. 204/19). Art.1º Instaurando Processo Administrativo Disciplinar contra o servidor ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal do quadro de pessoal estatutário da Prefeitura da
Estância Turística de São Roque.
Art. 2º O Processo será conduzido pela Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, nomeada pela
portaria 161, de 14 de março de 2018, nos termos do artigo 3º do Regimento Interno da Corregedoria Geral da Guarda
Civil Municipal, instituído através do Decreto nº 8.745 de 05/03/2018 e art. 55 da Lei 4.293/2014. Art. 3º O servidor
acusado poderá tomar ciência do inteiro teor das acusações a ele imputadas e demais fatos relatados e atos processuais,
através de exame do processo de n.º 2.528/2019, cuja vista lhe é franqueada pela Comissão Processante Disciplinar, na
Sala da Corregedoria Geral da Guarda Civil Municipal da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, na Rua São
Paulo nº 966, Bairro do Taboão, em horário de expediente. Art. 4º Cumpra-se na forma da Lei. – (PORT. 205/19). NOMEANDO, a partir de 13 de março de 2019, NATÁLIA SANTOS ANUNCIATO, portadora da Cédula de Identidade RG
n.º 48.933.373-4, para exercer, em estágio probatório, o cargo de PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I, com
jornada básica de trabalho de 30 horas semanais, vencimento básico de R$ 14,85 (quatorze reais e oitenta e cinco centavos), a que se refere o anexo XIII da Lei 2.208/94 e suas alterações e Lei 3680/11, tendo em vista aprovação em concurso público em 39º lugar. – (PORT. 206/19). NOMEANDO, a partir de 13 de março de 2019, VERA LÚCIA DE SOUZA
ALVES LEITE, portadora da Cédula de Identidade n.º 27.807.670-1, para exercer, em estágio probatório, o cargo de
TÉCNICO DE ENFERMAGEM, nível VII , com jornada de trabalho de 40 horas semanais, a que se refere o anexo XIII
da Lei 2.208/94 e alterações posteriores, tendo em vista a sua aprovação em concurso público em 15º lugar. – (PORT.
207/19). NOMEANDO, a partir de 13 de março de 2019, LUCIANA CAMARGO MORAES DA COSTA, portadora da
Cédula de Identidade RG n.º 29.045.819-5, para exercer, em estágio probatório, o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, com jornada básica de trabalho de 20 horas semanais, vencimento básico de R$ 14,85(quatorze reais
e oitenta e cinco centavos) h/a, a que se refere o anexo XIII da Lei n.º 2208/94, e alterações posteriores, tendo em vista
a sua aprovação em concurso público em 35º lugar. – (PORT. 208/19). NOMEANDO, a partir de 13 de março de 2019,
SILVIA AMARAL DE FREITAS ROCHA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 21.857.424-1, para exercer, em
estágio probatório, o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, com jornada básica de trabalho de 20 horas
semanais, vencimento básico de R$ 14,85(quatorze reais e oitenta e cinco centavos) h/a, a que se refere o anexo XIII da
Lei n.º 2208/94, e alterações posteriores, tendo em vista a sua aprovação em concurso público em 36º lugar. – (PORT.
209/19). NOMEANDO, a partir de 15 de março de 2019, ANA CECÍLIA FELICIANO, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 27.956.019-9, para exercer, em estágio probatório, o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL,
com jornada básica de trabalho de 20 horas semanais, vencimento básico de R$ 14,85(quatorze reais e oitenta e cinco
centavos) h/a, a que se refere o anexo XIII da Lei n.º 2208/94, e alterações posteriores, tendo em vista a sua aprovação
em concurso público em 38º lugar. – (PORT. 210/19). DESIGNANDO o servidor LUCAS SILVESTRE PAULA, portador da Cédula de Identidade RG n.º 48.461.873-8, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o servidor Marcos
Adriano Cantero, como Chefe da Divisão de Orçamento e Contabilidade - DOC, do Departamento de Finanças – DF,
enquanto durar o gozo de suas férias. – (PORT. 211/19). EXONERANDO, a partir de 15 de março de 2019, VIVIANE
DANTAS DA SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 42.006.471-0, do quadro de funcionários da Prefeitura
da Estância Turística de São Roque, do cargo de Auxiliar de Educação Básica, a seu próprio pedido. – (PORT. 212/19).

LEIS
LEI 4.940
De 13 de março de 2019
PROJETO DE LEI Nº 014/19-E
De 08 de fevereiro de 2019
AUTÓGRAFO Nº 4.944 de 11/03/2019
(De autoria do Poder Executivo)
Dispõe sobre alterações nas Leis nº 2.208/1994 e 4.192/2014 e dá outras providências.
O Prefeito Municipal da Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições legais
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os cargos de provimento em comissão constantes no Anexo XII da Lei 2.208/94, de Supervisor de Limpeza –
SLUP/GSO/DO, Supervisor de Manutenção de Parque e Jardins – SMPJ/GSO/DO, Supervisor de Serviço de Zeladoria e
Portaria – SSZP/DEA/DA, passam a ser de provimento efetivo a serem preenchidos mediante a aprovação em concurso
público, integrando o Anexo XIII do mesmo diploma legal.
Parágrafo único. Os cargos a que se refere o “caput” do artigo, bem como o cargo a que se refere o artigo 4º da Lei
4.885/2018, permanecerão providos da atual forma, enquanto perdurar o prazo concedido na decisão judicial proferida
no Processo 1002279-71.2016.8.26.0586 ou até a data da homologação do concurso público para provimento dos cargos,
o qual findar primeiro, resguardando a continuidade do serviço público essencial.
Art. 2º Fica revogado o artigo 3º da Lei Municipal 4.192, de 29 de abril de 2014.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 13/03/2019
CLAUDIO JOSÉ DE GÓES
PREFEITO
Publicada em 13 de março de 2019, no Átrio do Paço Municipal
Aprovado na 6ª Sessão Ordinária de 11/03/2019

ED 1033- SÃO ROQUE - 22 DE MARÇO DE 2019

ATOS OFICIAIS

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Santiago RG 44.005.095-9, classificado em 41º lugar e Sra. Dulcilidia de Almeida Valadares RG 26.479.967-7, classificada
em 42º lugar no Concurso Público de Professor de Ensino Fundamental I os mesmos não compareceram dentro do prazo,
ficando assim excluído do referido concurso.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I
Convocamos os candidatos: Sra. Mariana Agostini de Camargo RG 45.011.836-8, classificada em 44º lugar, Sra. Lizete
Aparecida do Amaral Camargo RG 57.236.872-0, classificada em 45º lugar e Sra. Rosana Jovalente Melo de Moura RG
41.668.041-0, classificada em 46º lugar no Concurso Público de Professor de Ensino Fundamental I para no prazo de 7
(sete) dias, a contar desta publicação, tomar posse do cargo efetivo. O não comparecimento implicará na exclusão do referido concurso, nos termos do Art. 12 da Lei 2.209, de 1º de fevereiro de 1994.

Art. 12. Os servidores estáveis terão seu desempenho funcional aferido anualmente de acordo com esta Lei, valendo as
regras aqui estabelecidas para efeito de avanço funcional.
§ 1º O servidor que não atingir a média de 70 (setenta) pontos permanecerá no nível de vencimento em que se encontra,
devendo cumprir o interstício exigido de efetivo exercício nesse nível, para efeito de nova apuração de merecimento.
§ 2º É assegurado ao servidor o direito de acompanhar todos os atos da instituição do procedimento que tenham por objeto
a avaliação de seu desempenho.
§ 3º Desde que guarde relação com o cargo de provimento efetivo, o exercício de cargo de livre nomeação e exoneração
não suspende o período do estágio probatório.
§ 4º O servidor estável que durante o período aquisitivo para a evolução funcional for punido com advertência perderá 10
(dez) pontos do total de pontos obtido e 20 (vinte) pontos se for punido com suspensão.
Art. 13. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, constantes
do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 14. Esta Lei entrará em vigor em 1º de setembro de 2019.
Art. 15. Ficam revogadas as Leis municipais nº 3.013, de 29 de dezembro de 2006, nº 3.125, de 13/12/2007, nº 3.170, de
07/05/2008, nº 3.321, de 01/06/2009, nº 3.359, de 20/10/2009, nº 3.564, de 26/01/2011, nº 3.616, de 14/04/2011, nº 3.635,
de 01/06/2011, nº 3.768, de 27/03/2012, nº 3.940, de 11/01/2013, nº 3.953, de 21/02/2013, nº 4.160, de 14/02/2014, nº
4.413, de 05/05/2015, nº 4.426, de 11/06/2015, nº 4.474, de 09/11/2015, nº 4.558, de 02/06/2016.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 15/03/2019
CLAUDIO JOSÉ DE GÓES
PREFEITO
Publicada em 15 de março de 2019, no Átrio do Paço Municipal
Aprovado na 4ª Sessão Ordinária de 25/02/2019
LEI 4.942
De 20 de março de 2019
PROJETO DE LEI Nº 016/19-E
De 28 de fevereiro de 2019
AUTÓGRAFO Nº 4.945 de 18/03/2019
(De autoria do Poder Executivo)
Autoriza a Prefeitura a conceder prêmios aos atletas melhores classificados na 72ª Corrida de Aleluia e dá outras providências.
O Prefeito Municipal da Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições legais,
Faz saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque decreta e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica a Prefeitura autorizada a conceder os prêmios, a serem conferidos aos atletas melhores classificados na 72ª
Corrida de Aleluia, que será realizada pelo DT – Departamento de Turismo, Desenvolvimento Econômico, Esporte e Lazer,
no dia 20 de abril de 2019, a saber:

EDITAL N° 003/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE
TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT
A Prefeitura da Estância Turística de São Roque, através do Departamento de Bem Estar Social, em conformidade com a
Lei Municipal n° 4.776, de 14 de março de 2018 e o Decreto n° 8.767, de 05 de abril de 2018, faz saber que realizará Seleção Pública para bolsistas do Programa Frente Emergencial de Trabalho Temporário – FETT, de caráter assistencial, para
atender a necessidade excepcional de interesse público, com o objetivo de proporcionar ocupação, qualificação profissional
e renda às pessoas em vulnerabilidade econômica e social, para 10 (dez) vagas, com as instruções especiais que passam a
fazer parte integrante deste Edital.
1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo para o Programa Frente Emergencial de Trabalho Temporário – FETT destina-se à concessão de
bolsas pelo prazo de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por até igual período, a critério da Coordenação do Programa.
1.2 Os beneficiários do Programa participarão de atividades de atualização profissional e cidadania, junto ao Departamento
de Bem Estar Social, desenvolvendo suas atividades práticas junto ao Departamento de Obras, ambos da Prefeitura da
Estância Turística de São Roque.
1.3 As atividades práticas junto ao Departamento de Obras serão de capina, limpeza de ruas, parques, jardins, cemitérios
públicos e demais logradouros e prédios públicos; limpeza de bocas de lobo e galerias de águas pluviais; plantio de árvores;
retirada de entulhos de terrenos baldios, riachos e córregos; bem como limpeza, reforma e manutenção de logradouros e
prédios públicos.
1.4 A Prefeitura da Estância Turística de São Roque fornecerá aos integrantes do Programa todos os equipamentos e
materiais necessários ao desempenho dos trabalhos, devendo os beneficiários conservá-los em bom estado e restituí-los à
Prefeitura ao término dos trabalhos.
1.5 A concessão das bolsas será regida pela Lei Municipal n° 4.776, de 14 de março de 2018 e pelo Decreto n° 8.767, de 02
de abril de 2018 e não gerará vínculos empregatícios junto à Prefeitura da Estância Turística de São Roque.
1.6 O financiamento consistirá no repasse mensal, por parte da Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque, da
quantia de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), mediante transferência em conta bancária de titularidade do(a)
bolsista, seguro contra acidentes pessoais contratado por esta Municipalidade e curso de atualização profissional e cidadania, por meios próprios ou por convênios e parcerias com entidades públicas e provadas.
2 – DAS VAGAS

3 – DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições serão realizadas nos dias 01, 02 e 03 de abril de 2019, no horário das 10h00 às 16h00, nos seguintes
locais:
- Departamento de Bem Estar Social – Rua São Paulo, 966 – Bairro Taboão
- CRAS São João Novo – Praça Takeshi Ishimaru, s/n° - São João Novo
- CRAS Maylasky – Rua Luiz Matheus Maylasky, 132 - Maylasky
- CRAS Paisagem Colonial – Rua Martin Afonso de Souza, 830 – Paisagem Colonial
- Centro de Referência Especializado de Assistência Social/CREAS – Av.Antonino Dias Bastos, 1045 - Centro
3.2 Para inscrição no Programa Frente Emergencial de Trabalho Temporário – FETT, o candidato deverá preencher os
seguintes requisitos:
a) ser maior de 18 anos;
b) possuir documento de identificação civil (RG ou outro documento acolhido por lei);
c) possuir inscrição no cadastro de pessoa física – CPF;
d) situação de desemprego superior a 09 (nove) meses;
e) residência, no mínimo, por 02 (dois) anos, no município de São Roque;
f) não receber qualquer benefício social ou previdenciário do Município, Estado ou da União, ressalvada a hipótese do
recebimento de benefício decorrente de programa assistencial, que não supere um salário mínimo vigente;
g) renda familiar não superior a 02 (dois) salários mínimos.
3.3 Não serão aceitas inscrições de pessoas do mesmo núcleo familiar. Para efeito desse Programa, considera-se família
o núcleo de pessoas formado por, no mínimo, um dos pais ou responsável legal, filhos e/ou dependentes que estejam sob
tutela ou guarda, devidamente formalizados pelo juízo competente, bem como parentes e outros indivíduos que residam
com o grupo sob o mesmo teto.
3.4 Do total de bolsas oferecidas, havendo interessados, serão destinados 10% (dez por cento) a pessoas com deficiência.
O candidato que, no ato da inscrição não declarar ser deficiente, não poderá interpor recurso em favor de sua situação.
3.5 No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar os documentos referentes aos itens “b” e “c” do item 3.2 deste
Edital, sendo que os demais itens deverão ser auto declaratórios e entregues quando da concessão da bolsa.
4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
No caso do número de inscrições superar o de vagas, a preferência para a participação no Programa Frente Emergencial de
Trabalho Temporário – FETT será definida mediante aplicação, pela ordem, dos seguintes critérios:
a)
maior tempo de desemprego;
b)
maior número de filhos menores de 18 anos;
c)
mulher arrimo de família.
5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
5.1 Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente, em lista de classificação.
5.2 Na hipótese de igualdade de classificação final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que atender aos requisitos:
a) maior idade;
b) sorteio.
6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque publicará na imprensa local, bem como deverá ser afixado no
mural da Prefeitura e nos meios disponíveis na internet.

Art. 2º As despesas com a execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias orçamentárias, suplementadas se
necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 20/03/2019
CLAUDIO JOSÉ DE GÓES
PREFEITO
Publicada em 20 de março de 2019, no Átrio do Paço Municipal
Aprovado na 7ª Sessão Ordinária de 18/03/2019

Convocação – 22/03/2019
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Convocada a candidata: Sra. Márcia Pinto dos Santos RG 17.305.149-2, classificada em 16º lugar no Concurso Público de
Técnico de Enfermagem a mesma não compareceu dentro do prazo, ficando assim excluído do referido concurso.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Convocamos a candidata: Sra. Cléia Cristina Gonçalves de Souza RG 32.647.608-8, classificada em 17º lugar no Concurso
Público de Técnico de Enfermagem para no prazo de 7 (sete) dias, a contar desta publicação, tomar posse do cargo efetivo.
O não comparecimento implicará na exclusão do referido concurso, nos termos do Art. 12 da Lei 2.209, de 1º de fevereiro
de 1994.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I
Convocados os candidatos: Sra. Alessandra Oliveira de Paula RG 41.718.436-0, classificada em 40º lugar, Sr. Italo de Lima

7. DA CONCESSÃO DA BOLSA
7.1 A convocação dos candidatos selecionados para preenchimento das vagas disponíveis será realizada mediante publicação no jornal oficial do Município ou por meio dos Departamentos participantes;
7.2 O ingresso obedecerá à ordem de classificação dos candidatos, de acordo com a necessidade do Município;
7.3 O candidato que por qualquer motivo não iniciar no período determinado pela Administração Pública, perderá o direito
a vaga;
7.4 O local das atividades a serem desenvolvidas pelos bolsistas serão definidas pela Coordenação do Programa, sem direito
de escolha pelo bolsista;
7.5 Para concessão da bolsa será necessária a exibição e entrega dos seguintes documentos (original e cópia):
a) Identificação civil (RG ou outro documento acolhido por lei);
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
c) Carteira de Trabalho;
d) comprovante de residência mínima de 02 (dois) anos declarada pelo candidato, bem como aferida mediante apresentação
dos documentos comprobatórios, como: contas de consumo de energia, água, telefone, carnês de IPTU, compra crédito,
declarações de cadastro, freqüência de filhos em escola, saúde, dentre outros;
e) 1 foto 3x4;
f) Da renda familiar: carteira profissional, holerites, declaração do empregador, comprovantes de recebimento de órgãos
públicos ou declaração do próprio interessado;
g) Desemprego: a situação de desemprego deverá ser declarada pelo candidato, bem como aferida mediante apresentação
de documentos comprobatórios;
h) Laudo médico, para os candidatos deficientes, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, em expressa referência ao código da classificação internacional de doença – CID;
i) A não apresentação de qualquer um desses documentos no ato da assinatura da concessão da bolsa, implicará na imediata
perda da vaga.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 A jornada de atividades do Programa de Frente Emergencial de Trabalho Temporário – FETT será de 08 (oito) horas
por dia, pelo período de 5 (cinco) dias por semana, sendo que até 08 (oito) horas semanais serão dedicadas a atividades de
qualificação profissional e cidadania ou alfabetização;
8.2 Os selecionados, para preenchimento das vagas disponíveis, ficam sujeitos à apresentação dos documentos que comprovem a veracidade de suas informações, devendo, para tanto, firmar TERMO DE COMPROMISSO;
8.3 A aferição da renda e dos demais requisitos para a concessão do benefício, será realizada quando do cadastramento
inicial e em qualquer fase do Programa;
8.4 O Departamento de Bem Estar Social poderá realizar as consultas ao Cadastro Único para programas sociais do Ministério do Desenvolvimento Social, a fim de aferir o preenchimento dos requisitos dos candidatos;
8.5 A inexatidão das afirmativas e irregularidades nos documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato;
8.6 Os técnicos de nível superior designados pelo Departamento de Bem Estar Social realizarão processo de análise socioeconômica e parecer técnico conclusivo dos bolsistas selecionados;
8.7 O bolsista será excluído do programa nas seguintes hipóteses:
a) quando, convocado após seleção, não se apresentar para o início das atividades;
b) quando não observar as normas estabelecidas pela Administração;
c) quando se ausentar ou não comparecer às atividades que forem designadas sem justificativas, por 05 (cinco) dias corridos

