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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº 0016/2017 

Publicação nº 060/2017 

(De autoria do PODER EXECUTIVO) 

 

“Altera a Lei Complementar 0022/2015-

LOC. de 09/02/2015, e dá outras 

providências.” 

 

 

FAÇO SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, DECRETA: 

 

CAPÍTULO I 

DO OBJETIVO E DOS PRINCÍPIOS 

 

 

Art. 1º - Fica alterada os requisitos mínimos da Função de Confiança “Agente 

Executivo de Sistema de Informação” para Ensino Técnico em Informática; 

conhecimento específico na área e detentor de emprego efetivo. 

 

Art. 2º - Ficam extintos 05 (cinco) vagas da Função de Confiança “Agente 

Executivo de Atendimento de Emergência”. 

 

Artigo 3º - Fica criada a Função de Confiança “Agente Executivo de 

Logística”, com 01 (uma) vaga para lotação e requisitos mínimos “Ensino 

Médio Completo, conhecimento específico na área e detentor de emprego 

efetivo” 

 

Parágrafo Único – As atribuições da Função de Confiança são: Controle e 

distribuição de ofícios e programação para transporte, elaboração de ordens 

de serviços de transportes, elaboração de planilha de controle de combustível 

por centro de custos, elaboração de planilha de controle de gastos de 

transportes, prestação de contas de gastos de transportes e elaboração de 

previsão de gastos, elaboração de planilha de controle para integração de 

motoristas, veículos e rotas, elaboração de carteiras de estudantes bem como 

o cadastro dos usuários, atendimento direto aos usuários de transportes, 

elaboração de relatórios, cálculos de viagens, outras atividades designadas 

pelo superior imediato. 

 

Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por 

conta de dotações próprias do orçamento vigente. 
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Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, aos nove (09) dias do mês de 

novembro, de dois mil e dezessete (2017).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

 

(assinado no original) 

LUIS ZAMPIERI RIBEIRO PAULIQUEVIS 

Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

 

Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara de Vereadores deste Município de 

Cafelândia, SP. 

Venho por meio deste, respeitosamente, encaminhar o presente projeto de lei 

que versa sobre a alteração da Lei Complementar 0022/2015 que cria 

Funções de Confiança de preenchimento exclusivo de servidores efetivos. 

A alteração dos requisitos mínimos de Ensino Médio para Ensino Técnico para 

provimento da função de confiança “Agente Executivo de Sistema de 

Informação” se faz necessário tendo em vista que as atribuições da função de 

confiança exigem um nível de formação e conhecimento específico. 

Além disso, tendo em vista o crescimento da frota municipal, a gestão eficiente 

da logística faz-se necessário no intuito de maximizar a eficiência e eficácia 

das rotas dos diversos transportes utilizados pela municipalidade e para tanto 

será criada Função de Confiança “Agente Executivo de Logística” que será 

ocupada por servidor efetivo e conhecimento específico, sendo extintas cinco 

vaga da Função de Confiança “Agente Executivo de Atendimento de 

Emergência”. 

Certos da atenção de Vossa Excelência, aproveitamos a oportunidade para 

reitarar nossos protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente. 

 

 

(assinado no original) 

LUIS ZAMPIERI RIBEIRO PAULIQUEVIS 

Prefeito Municipal 

 

 


