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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA - MT
GABINETE DO PREFEITO

Mensagem n2

0JD/2019

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Com meus cordiais e respeitosos cumprimentos, submeto à superior deliberação
legislativa o projeto de lei apenso, que autoriza ao Poder Executivo Municipal a realização do
processo seletivo próprio para a contratação de servidores em caráter efetivo para os cargos
descritos no atual Plano de Cargos,Carreirase Saláriosdescritos na lei Municipal nº 1.031/2016.

o presente Projeto de lei

visa viabilizar a disponibilidade servidores efetivos para

atender a demanda dos serviços públicos prestados aos munícipes de Juscimeira - MT de forma a
garantir um nível aceitável de qualidade que nossaquerida população tanto carece.
No âmbito do Quadro de PessoalPermanente de nossa prefeitura temos carreiras
profissionais que, ou possuem ausência de profissionais disponíveis em relação as vagas, ou estão
na eminência de ficarem desprovidos de colaboradores por motivos de vacância dos aludidos
cargos. Tal situação e possível de ser observada por meio de uma análise detalhada do
lotacilograma das aludidas categorias.
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Nos termos da Constituição Federal em seu artigo 37, mais especificadamente em
seu inciso II com a redação trazida pela Emendaconstitucional nº 19 de 1998:
lia investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadasas nomeaçõespara cargo em comissão declarado em lei de livre (
nomeação e exoneração;
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Muitas das vagas que hoje estão ocupadas perderão seus servidores nos próximos
mesesem decorrência basicamente de dois fatores.
•

Em primeiro por consequência do processo de aposentadoria dos
servidores que acabarão impactando redução de servidores efetivos e,

•

Em segundo, por decorrência do grande fluxo de servidores que
abandonam suas carreiras na administração pública municipal para
ingressarem em novas oportunidades em outras administrações públicas
ou na própria iniciativa privada, muitas das vezes com salários e condições
de trabalho mais vantajosas.

Outro ponto preocupante é a baixa ocupação nos cargos ligados à área de saúde
que reduz drasticamente a oferta de serviços disponibilizados a nossa população, com destaque a
categoria de nutricionista e fonoaudióloga que não possuem profissionais efetivos no quadro de
servidores municipais.
Considerando que o quadro de servidores se encontra defasado em relação ao
número de vagas ocupadas em relação a algumas categorias, fazendo-se necessário a realização
imediata de processo seletivo para os cargos dos quais passaremos a discorrer na presente
mensagem.
Sobre o impacto no gasto com pessoal, é importante destacar:

DENOMINAÇÃO DO CARGO

Salários
propostos

VAGAS
PREVISTAS

VACÂNCIA

Auxiliar de Consultório dentário

R$1.046,69

2

O

R$O,OO

Operador de Máquinas Pesadas

R$2.352,40

7

2

R$4.704,79

Motorista de Veículos Grandes

R$2.091,02

2

o

R$O,OO

Oficial Administrativo

1

R$1.093,02

IMPACTO NA
FOLHA

R$1.093,02

20

Fiscal de Tributos

R$1.093,02

3

1

R$1.093,02

Fiscal Sanitário

R$1.093,02

2

1

R$1.093,02

Assistente SociaI

R$2.587,33

2

o

Farmacêutico/Bioquímico

R$2.587,33

2

1

R$2.587,33

Fisioterapeuta

R$2.587,33

2

1

R$2.587,33

Fonoaudiólogo

R$2.587,33

1

1

R$2.587,33

Odontólogo

R$2.587,33

3

o

R$O,OO

Nutricionista

R$2.587,33

2

2

R$5.174,66

Contador

R$4.470,65

1

1

R$4.470,65

I

.0
VAGAS
PREVISTAS

11

R$O,OO

I

0$25.301,15

I
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Pela proposta trazida no projeto de Lei em anexo seriam 11 vagas para

provimento imediato ao custo de pouco mais de R$ 25.000,00 por mês o que tranquilamente seria
absorvido pela margem da folha de funcionários paga mensalmente, não comprometendo o limite
de gasto com pessoalem relação a Receita Corrente Líquida
Com relação as vagas previstas em sede de cadastros de reserva, estas somente
seriam preenchidas conforme forem sendo realizada a vacânciados cargos ora apresentados.
Salientamos que os referidos cargosde provimento efetivo serão preenchidos
através de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a necessidadee
conveniência da administração pública.
Ante ao exposto, são essas,Senhor Presidente, as razõesque me levam a propor o
presente Projeto de Lei.

Reitero a Vossa Excelênciaos meus votos de profundo respeito e admiração a essa
EgrégiaCâmara Municipal e solicito a aprovação do presente Projeto.

Respeitosamente,
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PROJETODELEIN9 OJÚ2019, DE06 DEMAIO DE2019.

"AUTORIZA O PODEREXECUTIVOMUNICIPAL DEJUSOMEIRA A
REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE
CARGOSEFETIVOS".

MOISÉSDOS SANTOS,Prefeito Municipal de Juscimeira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legaisconforme disposto no inciso IV do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a CâmaraMunicipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.
Art. 19. Em observância ao disposto no inciso II, do Artigo 37 da Constituição Federal, inciso II do artigo 20 da
Lei Orgânica Municipal, leis Municipais nº 199/1991 e 1.031/2016, fica o Poder Executivo Municipal autorizado
a realizar Concurso Público de provas ou de provas e títulos para provimento de cargos efetivos e
preenchimento de Cadastro de Reserva.
Parágrafo Único. As vagas de natureza de Cadastro de Reservasomente poderão ser preenchidas mediante
disponibilidade de vagas no quadro de servidores municipais respeitando a previsão do Plano de Cargos,
Carreira e Salário descritos na Lei Municipal nº 1.031/2016.
Art. 29 Por meio de Edital de Poder Executivo Municipal de Juscimeira-MT definirá as regras do processo
seletivo que deverão conter:
I - Data de início e término das inscrições;
II - Disposiçõesde vagasofertada por cargo;
III - Informações detalhada sobre a atribuição de cada cargo;
IV - Forma de inscrição e condições para a obtenção de isenção;
V - Condiçõesde aplicação das provas;
VI - Cronograma de realizaçãodas fazes do concurso;
Parágrafo Primeiro - O Edital do Concurso deverá presar pela transparência sendo devidamente publicado na
imprensa oficial e nos meios habituais de comunicação da Prefeitura.
Parágrafo Segundo - Demais informações que se fizerem necessáriaspara a realização do ProcessoSeletivo
deverão estar explicitados no Edital do Concurso.
'-
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Art. 32 Deverá ser constituída por meio de portaria expedida pelo Poder Executivo municipal uma Comissão
Especialdo Concurso Público, compostas por servidores efetivos para acompanhar todos os atos do Processo
Seletivo.
Parágrafo Primeiro - A ComissãoEspecialdo Concurso Público será formada por 03 (três) membros titulares,
sendo um presidente e um secretário identificados na própria Portaria de nomeação.
Parágrafo Segundo - Por conveniência da administração pública ou por solicitação dos membros da Comissão
Especialdo Concurso Público qualquer membro poderá ser substituído sem qualquer prejuízo aos atos
administrativos praticados anteriormente.
Art.4!! O concurso terá validade de 02 (dois) anos e poderá ter seu prazo prorrogado por meio de Decreto
expedido pelo Poder Executivo Municipal por no máximo igual período.
Parágrafo Único - O Decreto contendo a prorrogação deverá ser publicado dentro da validade do Concurso.
Art. 52 deverão ser respeitadas a destinação de 5% das vagaspara candidatos portadores de deficiência física
incluindo a classificaçãopara fins de cadastro de reserva.
Art. 62 A convocação de candidatos aprovados no concurso deverá obedecer ao critério de classificação.
Art. 72 O anexo I disporá sobre os cargosque poderão ser ofertados no ProcessoSeletivo para provimento de
servidores efetivos.
Art. 8º EstaLei Municipal entra em vigor na data de sua publicação.

Juscimeira-MT, 06 de maio de 2019.

I

Antôni
ar os da SilvaJúnior
SECRETÁRIO UNICIPALDEADMINISTRAÇÃO
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ANEXO I
CARGOSQUE PODERÃOSEROFERTADOSNO PROCESSOSELETIVOPARASERVIDORESEFETIVOS
(Em conformidade com a Lei Municipal nº 1.031/2016)

"

DENOMINAÇÃO DO CARGO

ESCOLARIDADE

VAGAS

CR

Auxiliar de Consultório Dentário
Operador de Máquinas Pesadas
Motorista de Veículos Grandes
Oficial Administrativo
Fiscal de Tributos
Fiscal Sanitário
Assistente Social
Farmacêutico/Bioquímico
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Odontólogo
Nutricionista
Contador

Fundamental Completo
Fundamental Completo
Fundamental Completo
Ensino Médio Completo
Ensino Médio Completo
Ensino Médio Completo
Ensino Superior
Ensino Superior
Ensino Superior
Ensino Superior
Ensino Superior
Ensino Superior
Ensino Superior

00
02
00
01
01
01
,00
01
01
01
00
02
01
11

sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
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