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AUTÓGRAFO N° 26, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019. 

(Dispõe sobre alteração dos artigos 1° e 2° e parágrafo 2° do artigo 2° da Lei Complementar n°49 de 

27 de dezembro de 2017 e dá outras providências). 

O Senhor SIDNILSON DOS REIS 
DONIZETE CARDOSO, Presidente da Câmara 
Municipal de Pontes Gestal, Comarca de 
Cardoso, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara 
Municipal 

APROVA: 

Art. 1° Altera a redação dos artigos 1° e 2° e parágrafo 2° do artigo 2° da Lei Complementar n° 49 de 

27 de dezembro de 2017, que passará a ter a seguinte redação: 

Art. 1° Fica criado no Quadro da Administração Pública Municipal, nos termos do Anexo I, da Lei 

Complementar 19, de 13 de março de 2012, de provimento efetivo de Monitor Educacional de 

Informática com o número de vaga e referência estabelecidas na tabela abaixo: 

DENOMINAÇÃO REF. VAGAS - 
QUANT. 

Monitor Educacional de Informática 09 01 

Art. 2° O cargo de provimento efetivo de Monitor Educacional de Informática será composto com 

jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, cujas atividades contidas no projeto político 

pedagógico, serão desenvolvidas nas escolas de educação básica, da Rede Municipal de Ensino. 

§ 2° Os requisitos mínimos necessários para o preenchimento do cargo público de Monitor 

Educacional de Informática compreendem o ensino superior em qualquer área e curso em nível técnico 

de informática. 

Art. 2° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações próprias destinadas à 

Educação, suplementadas se necessário. 

Art. 3° Esta Lei entrará em vigência na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário, com aplicabilidade a partir de 01/01/2020. 

Câmara Municipal de Pontes Gestal, aos dezeno dias do mês de novembro do ano de dois mil e 

dezenove. (19.11.2019) 

SIDNILSON DOS 	 CARDOSO 
PRESIDENTE D ÂMARA 
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