
! ! TABELA I ANEXA A LEI N9 10 089 DE 26 DE Junho DE 1 '986 

,. SITOAÇJi:O ATUAL SITTJA. Ji:O NOVA -
~ QUANl', REF. Prov:IMENI"O Dl'l CXJl\Nl'. REF pR:lV'D'IENlt) 

01. SUbPrefeito da 5 OA-16 Livre p.rov:!Jrento pelo 
sé, de Vila~ Prefeito, dentre pro 
ria, de· Santo fissionaiS engenhei = 
AmarO e da Pe ros. 
nhaii S.Miguel 

.Pau sta 
02. Olefe ele Gab!. 5 m•l4 Livre P.tov:lln!nto pelo 

rete 
_. 

Prefeito_ 

03. Assessor Jur!. 5 m.:.13 i:J. vre P.rov:!Jrento pelo 
dioo Olefe Prefeito; em oc:missão, 

- .. deritre titulares da 
carreira de Procurador 
rúveis II, III ou IV 
(l em cada Sub;,?refe1-
tura) 

04. SuperjnteOOen 5 t\\-13 Livre P.rov:!Jrento, pelo · 
te de Obras Prefeito, em oc:miss5<?, . (l em cada Subprefeitu .. ra). .. -

OS. Proc111:a&x A!. 5 M-i2 Livre P.i:ovinento, pelo 
sesso.r: Prefeito, em·~ssão, 

dentre titulares ele -
cargos da.· carreira de 
Procurador, rúveis II, 

• III ou IV (l em cada -
Subptefeitura) 

06. Assistente Té.s 5 M-12 Livre Provilrento, pelo 
nioo Prefeito, em =issão, 

dent.re t1 tulares ele car 
go da carreira de COn~ 
dor(l em cada Sli>prefe,!. 
l:ura). 

Secretário das 1d- i SM Livre Pl:cVimento pelO 07 seCretário Ge- 1' .UI bvre Pl:cV.Imenlo pelo 
ministraQÕes Regio Pl:efeito ral das SUbpt:! feito 
nais . .- feituras - I 

I 

Olefe de ASsessor! 1 -~-13 LiV:re Pl:cV.in'ento pelo 08 Olefe de Asses- 1 M-13 Livre P.rovimento pelo 

Técnica de Assun - Prefeito, 'dentre por- · soria Técnica Prefeito,. em cc:mi.ssão; . 
tos Jurídicos da t:adores de diplana de de Assuntos Ju- . dentre titulares do ca;!l 

Secretaria das,~ Bacharel em Ciências rídioos da Se - · 90 da can:eira de Pxo-

nistraQÕes Reqio - Jurídicas e Sociais cretaria Geral· curador, nlveis II,III 
"' 

nais ' das Subprefeit~ ou 'IV 
ras. 

-Assessoria Técnica 6 DA-12 LiVI:e Pxovjmento pelo. Q9 .Assessor Téo- 6 DA-12 ' Livre P.rovimento,pe!o 

de Assuntas JUri .,.. Prefeito,dentre Bacha, nico de Assun - Prefeito, em·cc:missao, 

dic:os reis emCiéncias JUrÇ to;; JUrídicos dentre titul.ares de em! 

dicas e scx:.ía1S ro.! da.carreira de Pro":' 
-curador, níveis II,--- III ou.IV 

1188~·- 60 M-11 ' LiVI:e Pl:cV~to pelo !lO AssiStellte ~ 60 Dl\o-11 Livre Pmvimento,pelo 
Prefeito ,dentre porta · co ' - Prefeito, em cc:mi;;são, 
dores de tltulos uni= dentre portadores de 
versitár.1.o!\ (3 por .AR) titulo ' universitário 

. 12 ,;:or AR) e livre pro 
vimentO pelo Prefeito-;" 
em cc:missão,dentrc ti-
t ulares de cargo .de ca.r 
reira do Proc:Urooor ,IÚ 
vois II, II ou 'IV (1 

' 
por AR), 

Assistente JU11! 1 DA-11 Livre Provimento pe- 11 • .-Assistente 1 DA-11 Livre Provimento pe 
dico- san lo Prefeito, dentre Jur!dico - lo Prefeito; em cõ 

servidores municipa.ls . SGTI missão, dentre titü 
- portadores de diplo- lares de cargo dã 
~a de Bacharel de carreira de Procura 
rências Jurldicas- e dor, nlveis II, IIl 

' 
sociai,s. 
; 

ou IY 

" ... 
12. Assistente 27 DA-11 Livre Provimento pe · 

. Técnico lo Prefeito, em .co= 
missão,dentre. porta 
dores de titulo uni 
versitário (2_por:;; 
AR)e livre provimen' 
to pelo Prefeito,em 
comissão dentre ti-
tulares de cargo da 
carreira de Procura 
dor, nlveis II,III-

·' ou. IV 11 por AR). 


