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Lei Complementar nº  2.579 de 01 de abril de 2019. 
 

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA LEI MUNICIPAL 2.169/10 
E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, NA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 
     ANTONIO CARLOS MAIA FERREIRA, 
Prefeito Municipal de Getulina, com fundamento na Lei Orgânica do Município, 
faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei: 
 
 Art. 1º - Fica criado e incluído no anexo II – 
Cargos de Provimento em Comissão, da lei municipal 2.169/10, o cargo 
constante do quadro abaixo, nos seguintes termos: 

 
ANEXO II 

 
Cargos de Provimento em Comissão  

QTDADE  CARGO  REF C/H 

1  Chefe Manutenção e Controle de Frota 19 40H 

 
 

  Art. 2º - Fica extinto do quadro de pessoal do 

Município de Getulina, constantes do Anexo I - Cargos de Provimento Efetivo, 

da lei municipal 2.169/10, o seguinte cargo vago: 

 
ANEXO I 

Cargos de Provimento Efetivo  

QTDADE  CARGO  REF C/H 

1  Supervisor de Tributação 18 40H 

 
 

  Art. 3º - Ficam extintos do quadro de pessoal do 

Município de Getulina, constantes do Anexo II - Cargos de Provimento em 

Comissão, da Lei Municipal nº 2.169/10, os seguintes cargos comissionados: 
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ANEXO II 
Cargos de Provimento em Comissão  

QTDADE  CARGO  REF C/H 

1 
Assessor Administrativo dos Distritos e bairros 

rurais 
19 

DEDICAÇÃO 

INTEGRAL 

1 Assessor de Controle e Oficina 19 
DEDICAÇÃO 

INTEGRAL 

1 Assessor de Serviços Internos 19 
DEDICAÇÃO 

INTEGRAL 

1 Assessor de Regulação de Vagas 19 
DEDICAÇÃO 

INTEGRAL 

1  Assessor de Saúde Bucal 19 
DEDICAÇÃO 

INTEGRAL 

1  Assessor de Planejamento 19 
DEDICAÇÃO 

INTEGRAL 

 
 
 Art. 4º - Fica criado e incluído no anexo III – 
Função de Confiança, da lei municipal 2.169/10, a função de confiança 
constante do quadro abaixo, nos seguintes termos: 

 
ANEXO III 

 
Função de Confiança de Cargo Efetivo  

QTDADE  CARGO  C/H  Gratificação 

1 Coordenador de Regulação de Vagas 
Dedicação 

Integral  

50% Piso 

Normal 

Referência 09 

 
 
 Art. 5º – Fica incluído no anexo XI – 
Descrição de Cargos Permanentes, em Comissão e Funções Públicas, da lei 
municipal n. 2.169/10, a descrição do cargo constante do anexo I desta lei, de 
Chefe Manutenção e Controle de Frota, e a descrição da função de confiança 
de Coordenador de Regulação de Vagas, nos termos do anexo I desta Lei.  
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 Art. 6º – Fica alterada a descrição do cargo 
de Diretor Departamento de Administração e Finanças constante no anexo XI – 
Descrição de Cargos Permanentes, em Comissão e Funções Públicas, na lei 
municipal 2.169/10, nos termos da descrição constante do anexo I desta lei. 
 
 Art. 7º – Ficam excluídos do anexo XI – 
Descrição de Cargos Permanentes, em Comissão e Funções Públicas, na lei 
municipal 2.169/10, as descrições dos seguintes cargos: 
 
 

 Supervisor de Tributação 

Assessor Administrativo dos Distritos e bairros 

rurais 

Assessor de Controle e Oficina 

Assessor de Serviços Internos 

Assessor de Regulação de Vagas 

 Assessor de Saúde Bucal 

 Assessor de Planejamento 

 
 
 Art. 8º - As despesas decorrentes desta lei 
correrão por conta das dotações próprias consignadas na Lei Orçamentária 
para o exercício de 2019, suplementadas se necessário.  
 
 Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data da 
sua publicação revogadas as disposições em contrário. 
 
 Getulina /SP, em 01 de abril de 2019. 
                                        
                                          (ASSINADO NO ORIGINAL) 

ANTONIO CARLOS MAIA FERREIRA 
                                                         Prefeito Municipal 

 
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Getulina, em 
data supra. 
                                      
                                       (ASSINADO NO ORIGINAL) 

 FÁBIO GARCIA 
Responsável pela Secretaria 
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Anexo I 
ANEXO XI da Lei Municipal n. 2.169/10 

 
B) DESCRIÇÃO DOS EMPREGOS EM COMISSÃO: 
 

DENOMINAÇÃO ATRIBUIÇÕES 

Chefe Manutenção e Controle 

de Frota 

Supervisionar atividades relacionadas a frota 

municipal como a necessidade de autorização 

de compras de materiais automotivos de 

reposição preventiva e corretiva,  aferindo a 

real necessidade da aquisição; Elaborar 

controle de custos por veiculo no que se refere 

a manutenção e consumo  com emissão de 

relatórios gerenciais dos mesmos; Elaborar 

controle dos estoques de peças dos veículos, 

Supervisionar os serviços efetuados 

internamento e por terceiros com relação a 

manutenção da frota municipal; Desempenhar 

outras atividades correlatas definidas pelo Poder 

Executivo. 

Diretor Departamento de 

Administração e Finanças 

Assessorar o Prefeito Municipal na estipulação 
de políticas, planos, programas e projetos que 
visem o planejamento estratégico, o 
desenvolvimento administrativo e as finanças 
públicas; 
Promover a atualização da legislação 
municipal referente aos Códigos Tributários, de 
Posturas e aos instrumentos do Orçamento: 
P.P.A – L.D.O e L.O.A.; 
Executar atividades relativas ao processo de 
receitas e despesas do município; 
Manter atualizadas as tabelas de preços das 
receitas municipais em geral e orientar a 
política fiscal do município; 
Controlar e fiscalizar a tesouraria quanto aos 
seus pagamentos e recebimentos; 
Examinar os procedimentos administrativos 
para pagamentos e recebimentos de maneira a 
serem realizados nos termos das leis 
pertinentes, em especial a lei complementar 
101/2000; 
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Controlar a contabilidade geral da Prefeitura, 
para que cumpra as regras ditadas pela 
legislação pertinente, coordenando e 
supervisionando as multas mobiliárias e 
imobiliárias; 
Comunicar as demais unidades da 
administração municipal, todas as medidas 
financeiras levadas a efeito para assegurar um 
perfeito entrosamento; 
Executar as atividades necessárias ao 
lançamento de todos os tributos de sua área 
de atuação inclusive seus cálculos; 
Manter o cadastro fiscal mobiliário em ordem e 
atualizado; 
Coordenar a execução de todas as despesas, 
realizando o processo de empenho e 
pagamento, conforme as formalidades legais; 
Elaborar boletins, balancetes mensais de 
receita e de despesa e balanços gerais do 
exercício financeiro; 
Determinar a abertura, encerramento e 
reabertura e desdobramento das contas, tendo 
em vista a necessidade e a facilidade de 
análise e classificação das mesmas; 
Executar o controle contábil cabível no que diz 
respeito aos fundos; 
Desenvolver o plano municipal de acordo com 

as diretrizes dos planos nacionais, estaduais e 

regionais; Aprovar os projetos e medidas 

administrativas e técnicas relacionadas direta e 

indiretamente aos planos e programas; Coletar 

e analisar dados estatísticos, para elaboração 

de projetos socioeconômicos; Manter 

atualizada a planta cadastral do Município; 

Desenvolver atividades de recebimento, 

guarda e movimento de dinheiro e outros 

valores; Efetuar a programação e controle da 

execução orçamentária; Desempenhar outras 

atividades correlatas definidas pelo Poder 

Executivo. 
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C) DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA: 
 

DENOMINAÇÃO ATRIBUIÇÕES 

Coordenador Regulação de Vagas Supervisionar a Regulação de vagas do 

município; Planejar juntamente à equipe e 

departamento regional de saúde as 

distribuições de vagas para exames e 

consultas externas;  Supervisionar ações 

de equipe de agendamento e regulação, 

provendo suporte e orientação; Promover 

educação permanente dos profissionais 

envolvidos; Desempenhar outras atividades 

correlatas definidas pelo Poder Executivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


