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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS 
Estado de São Paulo 
CNPJ: 65.711.699/0001-43 

LEI COMPLEMENTAR N° 053/2013, DE 18 DE JUNHO DE 2.013. 

"DISPÕE SOBRE A REDENOMINAÇÃO E A CRIAÇÃO DE 
EMPREGOS PÚBLICOS E CARGOS PÚBLICOS, AFETOS À 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, JUNTO AO QUADRO 
DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

Dorceli do Carmo Domingues Pinheiro, Prefeita Municipal de Novais, 
Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, 
SANCIONA E PROMULGA a seguinte Lei Complementar aprovada pela Câmara Municipal 
de Novais em Sessão Ordinária, realizada no dia 17 de junho de 2013, conforme autógrafo 
de Lei n° 15/2013, de 18 de junho de 2013. 

Art. 1°. Ficam extintos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de 
Novais, os seguintes cargos e empregos públicos: 

Cargos/Empregos Cargos/Empregos 
Referência Cargos/Empregos 

Item Denominação Regime Atual Restantes no 
Salarial Extintos 

1 

2 

3 
4 
5 

6 

7 

Quadro 

Assistente Técnico 
10 Estatutário 01 01 00 

Geral 
Encarregado do 

09 Estatutário 01 01 00 
Setor de Empenhos 
Oficial de Tributação 08 Estatutário 01 01 00 
Médico PSF R$ 6.800,78 Celetista 01 01 00 
Enfermeiro PSF R$ 1.473,50 Celetista 01 01 00 
Auxiliar de 

R$ 680,08 Celetista 01 01 00 
Enfermagem PSF 
Dentista PSF R$ 2.833,66 Celetista 01 01 00 

Art. 2°. Ficam redenominados os cargos e empregos públicos do Quadro de 
Pessoal da Prefeitura Municipal de Novais, descritos na tabela abaixo: 

Item Denominação Atual Nova Denominação 

1 Assistente Técnico Administrativo Encarregado Técnico de Serviços Administrativos 

2 Visitador Sanitário Agente de Saneamento 
3 Agente Comunitário de Saúde PSF Agente Comunitário de Saúde- ESF 

4 
Atendente de Consultório Dentário 

Agente de Saúde Bucal - ESF 
PSF 

Art. 3°. Ficam criados, no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de 
Novais, os seguintes cargos e empregos públicos: 
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•'. ,Ref~~éf19i' ·~.Regim~ 
a; ··~ . . 

Sala ria f 

·~· . n. 11 

1 Agente de Saneamento 05 Estatutário 30 horas 01 01 02 

2 Agente de Saúde Bucal 
-ESF R$ 680,08 

Celetista 40 horas 01 01 02 

3 

4 

5 
6 
7 

8 

9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 

17 

18 
19 
20 
21 

22 

23 

24 
25 

Agente Comunitário de 
Saúde- ESF 
Assistente de Serviços 
Administrativos 
Assistente Social 
Auxiliar Administrativo 
Auxiliar de Enfermagem 
Encarregado da 
Vigilância Sanitária 
Encarregado de Gestão 
Alimentar 
Enfermeiro 
Farmacêutico 
Faxineiro 
Fisioterapeuta Feminino 
Médico Clínico Geral 
Médico Cardiologista 

Monitor de Artesanato 

Monitor de Transporte 
Escolar 
Mecânico 
Médico Veterinário 
Pedreiro 
Psicólogo Educacional 
Monitor de Língua 
Estrangeira- Inglês 
Monitor de Educação 
Física 
Orientador Social 
Facilitador de Oficina 

R$ 737,89 Celetista 40 horas 06 06 12 

06 Estatutário 40 horas 01 05 06 

10 Estatutário 30 horas 01 02 03 
04 Estatutário 44 horas 01 04 05 
06 Estatutário 30 horas 04 02 06 

07 Estatutário 40 horas 00 01 01 

07 Estatutário 44 horas 00 01 01 

07 Estatutário 30 horas 02 02 04 
08 Estatutário 30 horas 01 01 02 
02 Estatutário 44 horas 00 25 25 
10 Estatutário 30 horas 00 01 01 
10 Estatutário 20 horas 02 02 04 
10 Estatutário 20 horas 00 01 01 

C f. Estatutário necessidade h/am1 00 01 01 

04 Estatutário 40 horas 00 04 04 

07 Estatutário 44 horas 00 01 01 
10 Estatutário 30 horas 00 01 01 
03 Estatutário 44 horas 06 01 07 
10 Estatutário 30 horas 00 01 01 

h/a Estatutário nece;:idade 00 01 01 

C f. Estatutário 
necessidade 

h/a 00 01 01 

07 Celetista 40 horas 00 03 03 
07 Celetista 40 horas 00 03 03 

§ 1°. A descrição sintética e requisitos para preenchimento dos cargos e 
empregos públicos de Encarregado da Vigilância Sanitária, Fisioterapeuta Feminino, 
Faxineiro, Médico Cardiologista, Monitor de Artesanato, Monitor de Transporte Escolar, 
Mecânico, Encarregado de Gestão Alimentar, Médico Veterinário, Psicólogo Educacional, 
Monitor de Língua Estrangeira - Inglês, Monitor de Educação Física, Orientador Social e 
Facilitador de Oficina, constam do Anexo I que integra a presente lei complementar. 

§ 2°. O valor da hora/aula atribuído ao cargo de Monitor de Língua 
Estrangeira - Inglês e Monitor de Educação Física é o previsto no Anexo 111 que trata da 
Tabela de Vencimentos por hora/aula da Classe de Docentes e Especialistas em Educação, 
da Lei Complementar n° 27, de 10 de março de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 
047, de 05 de abril de 2012. 
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CNPJ: 65.711.699/0001-43 
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Art. 4°. Fica alterado no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de 
Novais, o provimento do cargo público a seguir: 

zf!t~m Ir r ; ;' ;í: ,~,~oenó,minação ,,;,;;" ; Prov'imento.·r ,~. ··.Novo 'Provimento. ,ç. 

1 Fiscal de Serviços e Obras Efetivo 
Função de 
Confiança 

Art. 5°. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas com os 
recursos consignados no orçamento municipal, suplementadas, se necessário, na forma da 
lei. 

Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

Art. 7°. Revoga-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Novais, 18 de junho de 2013. 

oÕ~c~~; oo C~R~~ ~oJ;NGUES ;j~l;;; 
Prefeita Municipal 

Registrado nesta Secretaria Administrativa, publicado por afixação em local de costume e enviado para 
publicação em jornal na data supra. 

MARIA RICARDA DOMINGUES 
Assistente Técnico Administrativo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS 
Estado de São Paulo 
CNPJ: 65.711.699/0001-43 

Lei Complementar n° 05312013, de 18/0612013 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 05/2013, DE 14 DE JUNHO DE 2013. 

ANEXO I 

DENOMINAÇÃO: Encarregado da Vigilância Sanitária 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Fiscalizar e inspecionar estabelecimentos 
o o 

industriais, comerc1a1s, 
residências e públicos, para advertir, multar, apreender produtos quando necessário, visando 
preservar a saúde da comunidade, bem como lavrar auto de infração, expedir intimação e aplica 
penalidade de advertência, quando necessário, visando preservar a saúde da comunidade; prestar 
informações nos casos de interposição de recursos contra a aplicação de penalidades ou nos casos 
dos requerimentos solicitando benefícios da lei; interditar, temporariamente, instituições comerciais, 
para fins de análise fiscal; executar outras atividades correlatas. 
REQUISITOS: Ensino Médio Completo 

DENOMINAÇÃO: Encarregado de Gestão Alimentar 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Responsável pela seleção dos ingredientes, pela preparação dos pratos, 
pela combinação dos sabores e pela sua apresentação, conforme orientação do profissional em 
nutrição; Manter a ordem e a higiene na cozinha, além de coordenar seus auxiliares no preparo dos 
pratos; executar outras correlatas. 
REQUISITOS: Ensino Médio Completo e três anos de experiência na área. 

DENOMINAÇÃO: Faxineiro 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral, espanando, varrendo, 
lavando ou encerando dependências, móveis, utensílios e instalações, para manter as condições de 
higiene e conservação dos prédios e logradouros públicos; recolher e/ou auxiliar no recolhimento do 
lixo, observando o horário determinado para tal, colocando-o em local próprio e devidamente 
embalado; executar outras atividades correlatas. 
REQUISITOS: Ensino Fundamental Incompleto. 

DENOMINAÇÃO: Fisioterapeuta Feminino 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Aplicar tratamento fisioterápico diferenciado, de acordo com as 
especialidades: ortopedia e traumatologia, neurologia, reumatologia, pneumologia, ginecologia; 
prescrever tratamento fisioterápico, incluindo o número de aplicações ou terapia a realizar, a fim de 
obter a melhor recuperação possível do paciente; executar outras atividades correlatas. 
REQUISITOS: Ensino Superior na área específica e registro no órgão competente. 

DENOMINAÇÃO: Médico Cardiologista 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e 
outras formas de tratamento das afecções cardíacas congênitas ou adquiridas, aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para prevenir, 
promover ou recuperar a saúde e o bem estar do paciente; executar outras atividades correlatas. 
REQUISITOS: Curso superior completo, especialização na área e com o competente registro 
profissional no Conselho Regional de Medicina. 
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DENOMINAÇÃO: Monitor de Artesanato 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Desenvolver atividades e ministrar aulas relacionadas ao artesanato em 
fios (bordado, tricô e crochê), tecidos (costura, pintura e macramê), reaproveitamento de material 
reciclável Uornal, plástico, papel, papelão), entre outras técnicas; executar outras atividades 
correlatas. 
REQUISITOS: Ensino Fundamental Completo e experiência mínima de 03 anos no campo de 
atuação específico exigido. 

DENOMINAÇÃO: Monitor de Transporte Escolar 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: monitorar o transporte dos alunos, acompanhando os mesmos desde o 
embarque até o seu desembarque na escola de destino, assim como acompanhar os alunos desde o 
embarque, no final do expediente escolar, até o desembarque nos pontos próprios; supervisionar e 
zelar pela limpeza do transporte durante e depois do trajeto; conferir se todos os alunos frequentes no 
dia estão retornando para os lares; executar outras atividades correlatas. 
REQUISITOS: Ensino Médio Completo. 

DENOMINAÇÃO: Médico Veterinário 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Planejar, organizar, supervisionar e executar programas de defesa 
sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento da pecuária, realizando estudos e pesquisas, 
aplicando conhecimentos, dando consultas, fazendo relatórios, exercendo fiscalização e empregando 
métodos, para assegurar a sanidade do rebanho, a produção racional e econômica de alimentos e a 
saúde da comunidade; prescrever o tratamento médico necessário aos animais capturados; 
responsabilizar-se pelo sacrifício dos animais destinados a eutanásia e pela liberação do animal 
resgatado ou doado; organizar e controlar o posto permanente de vacinação antirrábica; exercer o 
controle do centro zoonoses, se for o caso; executar outras atividades correlatas. 
REQUISITOS: Ensino Superior na área específica. 

DENOMINAÇÃO: Psicólogo Educacional 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Atuar em todos os segmentos que participam do processo de ensino-
aprendizagem, ajudando a construir programas de integração entre família, comunidade e escola; 
formalizar projetos de trabalho com ações e interações com a comunidade, o corpo docente, o corpo 
discente, família, diretoria, a coordenação pedagógica, portaria, serviços gerais e demais cuidadores 
existentes na escola; compreender e intervir quando necessário nas micropolíticas instaladas na 
escola e comunidade; supervisionar e acompanhar a execução de programas de reeducação 
psicopedagógicas; atuar nas áreas clínica, organizacional e escolar, distintas nas atribuições de 
atuação, mas fundamentadas no núcleo comum de conhecimentos que dá subsídios teórico-
metodológicos, técnicas e instrumentos capazes de compreender e auxiliar na adequação o 
comportamento humano de acordo com parâmetros científicos e sociais; orientar o processo 
educativo; diagnosticar e acompanhar clinicamente profissionais e alunos problemas; dar soluções 
imediatas aos problemas comportamentais; executar outras atividades correlatas. 
REQUISITOS: Ensino Superior na área específica. 

DENOMINAÇÃO: Monitor de Língua Estrangeira- Inglês 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: executar as atividades complementares na área de atuação, bem como 
elaborar e ministrar aulas práticas de conversação; auxiliar o aluno nas suas deficiências; receber a 
documentação encaminhada pelo aluno para apreciação e pontuação das atividades 
complementares; disponibilizar informações acerca de atividades complementares oferecidas, 
quando for de seu conhecimento; executar outras atividades correlatas. 
REQUISITOS: Bacharel ou Licenciado na área específica 
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DENOMINAÇÃO: Monitor de Educação Física 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: executar as atividades complementares na área de atuação, bem como 
elaborar e ministrar aulas práticas; ministrar oficinas na área desportiva; contribuir na coordenação de 
eventos relativos à área; desenvolver e sistematizar pesquisas relativas a área de expressão e do 
movimento; orientar as crianças, jovens e idosos para as diversas modalidades esportivas; elaborar 
competições esportivas no âmbito municipal, intermunicipal, assim como participar de competições, 
para as quais o município venha a ser convidado; orientar, não só esportivamente, como socialmente, 
preparando as crianças e jovens para as diversas fases de sua vida; - programar os treinamentos, 
para orientação das crianças que estuda nos diferentes períodos; executar outras atividades 
correlatas. 
REQUISITOS: Bacharel ou licenciado em Educação Física 

DENOMINAÇÃO: Orientador Social 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos; facilitar o 
processo de integração dos coletivos sob sua responsabilidade; mediar os processos grupais, 
fomentando a participação democrática das crianças, jovens e idosos, e sua organização; 
desenvolver os conteúdos e atividades; registrar a frequência diária; avaliar o desempenho dos 
participantes no Serviço Socioeducativo; acompanhar o desenvolvimento de oficinas e atividades; 
atuar como interlocutor do Serviço Socioeducativo junto às escolas das crianças e jovens; participar, 
juntamente com o técnico de referência do CRAS, de reuniões com as famílias dos jovens; participar 
de reuniões sistemáticas e das capacitações do programa; executar outras atividades correlatas. 
REQUISITOS: Ensino Médio Completo 

DENOMINAÇÃO: Facilitador de Oficina 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Organizar e coordenar atividades esportivas, de lazer, eventos esportivos 
e de lazer, bem como atividades artísticas e culturais, eventos artísticos e culturais; participar de 
atividades de capacitação da equipe, planejamento, sistematização e avaliação do serviço 
socioeducativo, juntamente com a equipe de trabalho; interagir com o Orientador Social; garantir a 
integração das atividades aos conteúdos; garantir os percursos socioeducativos desenvolvidos pelas 
crianças, jovens e idosos; registrar a freqüência diária dos jovens; avaliar o desempenho dos 
participantes nas atividades propostas; participar de reuniões com as famílias dos jovens; executar 
outras atividades correlatas. 
REQUISITOS: Ensino Médio Completo 

Prefeitura Municipal de Novais, 18 de junho de 2013. 

Registrado nesta Secretaria Administrativa, publicado por afixação em local de costume e enviado para 
publicação' em jornal na dçta supra. 
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MARIA RICARDA DOMINGUES 
Assistente Técnico Administrativo 016 


