
LEI COMPLEMENTAR N° 94/2008 
 
 
 

“Dispõe sobre extinção e alteração de cargos e de 
referências salariais no âmbito do funcionalismo 
municipal” 

 
 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São Sebastião, no exercício de 
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei 
Complementar: 

 
Artigo 1º Ficam extintos os cargos constantes na tabela descrita do inciso I deste 

artigo: 
 
I – Cargos Permanentes: 
 

AUXILIAR DE AGRIMENSOR 
BORRACHEIRO 
COVEIRO 

FERRAMENTEIRO 
INSPETOR DE MÁQUINAS 
LUBRIFICADOR 

MAESTRO DE CORPORAÇÃO MUSICAL 

MESTRE DE OBRAS 
OFICIAL DE GABINETE 

REGENTE DE CORAL 

SECRETÁRIA JÚNIOR 

SECRETÁRIO DE JUNTA MILITAR 

TÉCNICO AMBIENTAL I 

TÉCNICO AMBIENTAL II 
 
Artigo 2º Ficam renomeados os seguintes cargos permanentes do Quadro dos 

Servidores Públicos Municipais, conforme os incisos seguintes: 
 
I – Os cargos de almoxarife, apontador, assistente administrativo, assistente de pessoal, auxiliar de 
contabilidade, escriturário, oficial administrativo, secretária plena e secretária sênior terão sua 
denominação alterada para assistente de serviços administrativos, com referência salarial 8 da tabela 
dos servidores públicos municipais, sendo requisito do cargo ensino médio completo;  
 



II - Os cargos de fiscal de obras e fiscal ambiental terão sua denominação alterada para agente fiscal 
de obras e meio ambiente, com referência salarial 10 da tabela dos servidores públicos municipais, 
sendo requisito do cargo o respectivo registro no CREA, na área de atuação de seu cargo; 
a) Os atuais ocupantes dos cargos de carreira de fiscal de obras e fiscal ambiental que possuírem 

registro no CREA, na área de atuação de seu cargo, deverão em 30 (trinta) dias, a partir da 
publicação desta Lei, apresentá-lo no Departamento de Recursos Humanos; 

b) Os atuais ocupantes dos cargos de carreira de fiscal de obras e fiscal ambiental que não tiveram 
registro no CREA, na da área de atuação de seu cargo, permanecerão em seus cargos de 
concurso e respectiva referência, até que apresentem o registro. 

 
III - Os cargos de fiscal de posturas municipais terão sua denominação alterada para agente fiscal de 
posturas municipais, com referência salarial 10 da tabela dos servidores públicos municipais, sendo 
requisito do cargo o ensino médio completo. 
 
IV – Os cargos de pajem, copeira, cozinheira, merendeira e inspetor de alunos terão sua 
denominação alterada para auxiliar de educação, com referência salarial 4 da tabela de servidores 
públicos municipais, sendo requisito do cargo formação em nível médio na modalidade Normal ou 
curso técnico de nível médio na área de serviços de apoio escolar. 
a) Os atuais ocupantes dos cargos de pajem, copeira, cozinheira, merendeira e inspetor de alunos que 

não atenderem o requisito mínimo do cargo, descrito no inciso IV deste artigo, permanecerão em 
seus cargos de concurso e respectiva referência, até que atendam todas as exigências do cargo de 
auxiliar de educação. 

 
V – Os cargos de técnico em contabilidade e contador terão sua denominação alterada para 
assistente de finanças, com referência salarial 13 da tabela de servidores públicos municipais, sendo 
requisito do cargo registro no CRC – Conselho Regional de Contabilidade. 
a) Os atuais ocupantes dos cargos de carreira de técnico em contabilidade que não atenderem as 

exigências do cargo, permanecerão em seus cargos de concurso e respectiva referência, até que 
apresentem os requisitos exigidos. 

 
Artigo 3º Os cargos de Professor terão as seguintes denominações e áreas de 

atuação:  
 

 

Professor de Educação Básica I 
Educação Infantil 
Ensino Fundamental - Séries Iniciais 
Educação Especial 

Professor de Educação Básica II 
 
Ensino Fundamental - Séries Finais 
 

Professor de Educação Física 

Educação Infantil  
Ensino Fundamental 
Educação Especial 
Atividades físicas, esportes e treinamento  

Artigo 4º A quantidade de provimento dos cargos, requisitos, referências 
discriminadas no inciso I deste artigo, passam a ser a seguinte: 

 
 
 



I – Cargos Permanentes: 
 

DENOMINAÇÃO QUANTIDADE REFERÊNCIA JORNADA 
SEMANAL REQUISITOS 

Assistente de Serviços 
Administrativos 304 8 40 horas 

semanais Ensino Médio Completo 

Agente Fiscal de Obras  
e Meio Ambiente 60 10 40 horas 

semanais 

Ensino Médio Completo e 
Registro no CREA, dentro 
da área de atuação de seu 
cargo. 

Agente Fiscal de Posturas 
Municipal 30 10 40 horas 

semanais Ensino Médio Completo 

Agente Fiscal de  
Saúde Pública 10 10 40 horas 

semanais Ensino Médio Completo 

Auxiliar de Educação 408 4 40 horas 
semanais 

Formação em nível médio 
na modalidade Normal ou 
curso técnico de nível 
médio na área de serviços 
de apoio escolar 

Assistente de Finanças 15 13 40 horas 
semanais Registro no CRC 

Professor de Educação 
Básica I 579 8 

20 Horas 
semanais +  
4 horas de 

HTPC 

Normal Superior ou 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia com 
habilitação na área de 
Atuação 

Professor de Educação 
Básica II 140 9 

20 Horas 
semanais +  
4 horas de 

HTPC 

Normal Superior ou 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia com 
habilitação na área de 
Atuação 

Professor de Educação 
Física 116 9 

20 Horas 
semanais +  
4 horas de 

HTPC 

Licenciatura Plena na 
área específica 

 
Artigo 5º As atividades dos cargos encontram-se descritos no Anexo I. 
 
Artigo 6º Esta Lei entra em vigor em 1º de abril de 2008. 
 

São Sebastião, 4 de abril de 2008. 
 
 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 
Prefeito 

 
 

Registrada em livro próprio e publicado por afixação data supra. 



ANEXO I 
 

Cargo: Assistente de Serviços Administrativos  
Executam serviços de apoio a todas as secretarias; atendem aos munícipes e servidores; 
fornecem e recebem informações sobre serviços; tratam de documentos variados, cumprindo 
todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; 
executam serviços gerais administrativos.  
 
Cargo: Auxiliar de Educação  
Compreendem os cargos que executam sob supervisão, ações educativas e de cuidados para 
as diversas faixas etárias, cumprindo o disposto na proposta político-pedagógica da escola. 
Participar da organização e executar atividades de cuidar que envolvam a dimensão afetiva e 
cuidados com os aspectos biológicos do corpo, oferecendo oportunidades para o 
desenvolvimento global do aluno. Participar da organização de situações de aprendizagem 
através de jogos e brincadeiras, de forma integrada, propiciando à criança o 
desenvolvimento dos aspectos cognitivos, afetivo, motor e psicológico. Participar da 
organização e desenvolver atividades de caráter cultural, voltadas à realização de projetos, 
ao acompanhamento de pesquisas educacionais junto aos alunos e à seleção de materiais de 
leitura. Participar de reuniões, treinamento e cursos de aperfeiçoamento, quando 
convocados. Auxiliar a direção e professores nas atividades que envolvam a comunidade e no 
atendimento aos pais. Auxiliar a direção nas atividades administrativas e de rotina. Elaborar 
relatórios das atividades desenvolvidas. Executar atividades básicas de informática. 
Acompanhamento e orientação dos alunos no âmbito nutricional. Organizam ambiente 
escolar e providenciam manutenção predial.  
 
Cargo: Assistente de Finanças  
Compreende os cargos que se destinam a executar atividades de contabilidade geral, visando 
assegurar que todos os relatórios e registros sejam feitos de acordo com os princípios e 
normas contábeis e legislação pertinente, dentro dos prazos e das normas e procedimentos 
estabelecidos pelo órgão público. 
 
Cargo: Agente Fiscal de Obras e Meio Ambiente 
Compreende os cargos que se destinam a orientar e fiscalizar o cumprimento das leis, 
regulamentos e normas que regem a execução de obras públicas, particulares, saneamento e 
meio ambiente, para prevenção/preservação ambiental por meio de vistorias, inspeções e 
análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos; promovem educação 
ambiental.  
 
 
 
 


