PREFEITUILt\. DE 'f~i\BATINGA
DEPAR1'.Ju\1ENTO DE llilMINJSTRAt::AO
Secreraria e Prorccolos

LEI COMPLEMENTAR 85/2019.
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2.019

Altera a Lei Complementar n° 057, de 4 de julho de 2017, e da outras
providencias.
EDUARDO
IBITINGA,

PONQUIO MARTINEZ,

PREFEITO

MUNICIPAL

DE TABATINGA,

COMARCA

DE

ES1ADO DE SAO PAULO, FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DECRETA E

ELE PROMULGA A SEGUINTE LEI COMPLEMENT AR:-

Art. 12 0 Anexo I - Quadro de Pessoa! do Poder Executive, da Lei Complementar

nQ

057, de 4 de julho de 2017, para melhor adequacao ao que preve o art. 39, §lQ, incise
I, da Constituicao Federal, passa a vigorar com a seguinte redacao:
ANEXO I
QUADRO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

PREFElTURA DE TABATlNGA

DEPARTAMENTO DE AL1IvUNISTRltf;A(l
Secretaria e Prococoles

1

Secretario do Prefeito Municipal

5-D

Art. 2Q O Anexo II -Tabela de Vencimentos do Poder Executivo, da Lei Complementar
nQ 057, de 4 de julho de 2017, para melhor adequacao ao que preve o art. 39, §1Q,
inciso I, da Constituicao Federal, passa a vigorar com a seguinte redacao:

PREFEITIHM DE Ti\BATlNGA
UEPAilTAtvIENTO DE AD Iv11NISTft4(,:AO

Secret-aria e Protccolos

ANEXO II
TABELA DE VENCIMENTOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 3Q O art. 14 da Lei Complementar

nQ 057, de 4 de julho de 2017, passa a vigorar

com a seguinte redacao:
Art. 14
Paragrafo
exercidas

..
unlco,

As

funcoes

por ~ialme~t~,

de

controle

interno
que

serao
nae

PREFEI1'URA DE TABATiNGA
DEPi\RTiHvliENTO DE ADivHNISTRi-lCAO
Secretarta e Protocolos
.Mii;-tf~;cfa:ifa,J.irlz.:~]'U' 1tlr,.;tlr,p.
C'i:,,l.1rL'\';_t:bi~atJ.,:-;":c.i:id~,,,,,-!'J;::~.cli.)
: ~f~i~··ft!J:I~~f.Ji!

tenha
sido responsabilizado
por ato · julgado
irregular
definitivamente
pelo Tribunal
de Contas, por infracao
disciplinar decorrente de ato lesivo ao patrim6nio publico ou
por crime contra a Adrninistracao Publica, fazendo jus a um
adicional remunerat6rio
de ate duas vezes e meia calculado
sabre o valor de sua referenda, desde que o valor apurado nao
ultrapasse a referencia 14 da Tabela de Vencimentos.
Art. 4Q O art. 21 da Lei Complementar

nQ 057, de 4 de julho de 2017, passa a vigorar

acrescido dos seguintes paragrafos:
Art. 21

.

§lQ Os ocupantes do emprego publico de engenheiro civil que,
nessa condlcao, completarem
15 (quinze) anos de servic;:o
progredlrao na carreira, passando
referencia 14 da Tabela de
Vencimentos do Poder Executive.
§2Q O ocupante do emprego publico de engenheiro civil que, a
criteria
da
Adrninistracao
Municipal,
desempenhar
cumulativamente as funcoes de engenheiro eletricista passara
referencia 11 da Tabela de Vencimentos do Peder Executive
pelo tempo determinado.
§3Q Os ocupantes do emprego publico de pedreiro que, nessa
condicao, completarem 20 (vinte) anos de servic;:o progredirao
na carreira, passando
referencia 6 da Tabela de Vencimentos
do Poder Executive.

a

a

a

§4Q Os ocupantes do emprego publico de operador de
maquinas pesadas que, nessa condicao, completarem 20 (vinte)
anos de service progredirao na carreira, passando
referenda
6 da Tabela de Vencimentos do Poder Executive

a

Art. SQ O art. 23 da Lei Complementar

nQ 057, de 4 de julho de 2017, passa a vigorar

acrescido do seguinte paragrafo unlco:
Art.23

.

Paragrafo unico. Os ocupantes do emprego publico de Guarda
Civil Municipal perceberao adicional de periculosidade de 30%
(trinta por cento) do valor de sua referenda salarial, nao
acumulavel com o adicional de mesma natureza previsto na
Consolldacao das Leis do Trabalho - CLT.
Art. 6Q O art. 51 da Lei Complementar

2017, passa a vigorar com a eguinte redacao:
5.

~9

n.

nQ 057, de 4 de julho de

-~

PREFEITURA IlE T ABATlNGA
DEP AJRTAJviENTO DE AI, lVf l NlSTRACiio
'
Secretarta e Protocoles

Art. 51. Se a posse nao ocorrer no prazo previsto, o ato de
provimento sera tornado sem efeito.
Art. ]Q O art. 108 da Lei Complementar

nQ 057, de 4 de julho de 2017, passa a vigorar

com a seguinte redacao:
Art. 108. 0 servidor investido em funcao gratificada percebera,
em vez da referenda do seu emprego publico, aquela prevista
no inciso que lhe for correspondente no art. 111 desta Lei
Complementar.
Art. 8Q O art. 111 da Lei Complementar

nQ 057, de 4 de julho de 2017, passa a vigorar

com a seguinte redacao:
Art. 111. Poderao ser atribufdas
as
gratificadas:
I - de nfvel superior, com vendmento na
maxima de oito;
II - de nfvel medic, com vencimento na
maximo de dez;
Ill - de nfvel fundamental, com vencimento
o maxima de dez;
Art. 9Q O pre-requisito

para a ocupacao do emprego

existente na Lei Complementar

publico

seguintes

funcoes

referenda

9, ate o

referenda

8, ate o

na referenda

6, ate

de Psicopedagogo,

n2 057, de 4 de julho de 2017, passa a ser formacao de

nfvel superior com habilitacao em psicopedagogia.
Art. 10. As despesas resultantes
pr6prias, previstas no orcarnento

desta Lei Complementar

onerarao

as dotacoes

vigente, as quais poderao ser suplementadas,

se

necessario.
Art. 11.

Esta Lei Complementar

entrara

em vigor

produzindo efeitos a partir do dia 12/12/2019.
Art. 12. Revogam-se as disposicfies em contrario.

na data de sua publicacao,

