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GABINETE DO PREFEITO
 GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3.145, DE 08 DE JANEIRO DE 2019
ESTABELECE O PRAZO DE 60 DIAS PARA O TÉRMINO DA AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DAS 

DEPENDÊNCIAS DO VELÓRIO MUNICIPAL PELA EMPRESA FUNERÁRIA BARBIERI DE ITU LTDA.
GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei; e,
  CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 2.903, de 28 de Dezembro de 2017, que autorizou a Empresa Fune-
rária Barbieri de Itu Ltda. - EPP a utilizar espaços públicos localizados no interior do prédio do Velório Municipal;
  CONSIDERANDO que a utilização dos espaços pela Concessionária foi autorizada de forma temporária, para que 
esta pudesse realizar obras de reforma na sua sede, cujo término estava previsto para o mês de outubro/2018;
  CONSIDERANDO o requerimento formulado pela Concessionária informando a impossibilidade do término das 
obras na data avençada e requerendo que a autorização fosse mantida por mais um período. 
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do presente Decreto, para o 
término da autorização para utilização das dependências do Velório Municipal "Igor Viana Rocha", concedida à 
Empresa Funerária Barbieri de Itu Ltda. - EPP, por meio do Decreto nº 2.903, de 28 de dezembro de 2017. 
  Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

  PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
  Aos 08 de Janeiro de 2019.

  GUILHERME DOS REIS GAZZOLA
  PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

  Registrado no livro próprio e publicado. Prefeitura da Estância Turística de Itu, 08 de Janeiro de 2019.

  EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA
  SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA

 

PORTARIA Nº 017, DE 02 DE JANEIRO DE 2019

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei;
I - NOMEIA os membros abaixo relacionados para compor a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, fi-
cando assim constituída, em sua maioria por servidores dos quadros permanentes dos órgãos da Administração 
responsáveis pela licitação, para atender às demandas relacionadas aos procedimentos licitatórios das Secretarias 
Municipais, Órgãos e Autarquias abaixo elencados:
GABINETE DO PREFEITO:
  Ana Paula de Oliveira Mello
  Danielle de Santana Borges
  Mônica Ananias de Oliveira
  Roberta Costa Albanese
  Tamires Rafaela Suman
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 
  Lucas Andre Netto Cardoso
  Moysés Alberto Leis Pinheiro
  Renata Catarina de Arruda
  Luciana Rios
  Diego Dias Camargo
  Flávio Volponi Steffen
  Rogério Pires da Silva
  Amanda Nascimento
SECRETARIA DE JUSTIÇA:
  Murilo Guimarães Cintra
  Mariana Carlini Marostica
  Giovanni da Silva Araújo
  Ana Paula Otávio da Silva

  Wellington de Marchi

SECRETARIA DE CULTURA E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO:
Kátia Aparecida Silveira Guimarães  Paulo Ernesto Aranha Rodrigues



GA
BI

NE
TE

AD
M

IN
IS

TR
AÇ

ÃO
ÍN

DI
CE

IMPRENSA OFICIAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

11 JANEIRO / 2019

427
3

  Luis Gabriel Silva de Almeida 
  Emerson Ribeiro Castilho
  Thomas Rodrigo de Oliveira
SECRETARIA DE FINANÇAS: 
  Paulo Eduardo Ortiz
  Áurea Araújo da Silva Florêncio
  Lenimar Marques
  Karen Lais do Couto
  Gabriela Camargo de Almeida Prado
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 
  Isabel Cristina Ricci
  Bruna Aparecida Camilo
  Matheus Daniel dos Santos Notare
  Cristiano Rogério Spinoso
  Emílio Carlos Hubert
SECRETARIA DE ESPORTES: 
  Paulo Marcelo de Castro Lima
  Delci Kelly Constante
  Adriana Maria Volpato Liose
  Mariana Chirai
  Dalmário Marques dos Santos 
SECRETARIA DE GOVERNO E CASA CIVIL: 
  Marinete Barberato
  Denise Maria Boff Ávalos Fernandes
  Renata Guarnieri
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS: 
  Celio Cotting
  Barbara Kovac
  Jefferson do Espírito Santo
SECRETARIA DE OBRAS: 
  Antonio de Padua Bonaldo
  Antonio Luiz Gatti de Oliveira
  Cláudia Imenes Rodrigues
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS: 
  Mauricio Rodrigues Gomes
  Felipe Cortijo Conceição
  Mario Lucidio Navarro
SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 
  Sandra Regina Fermino 
  Eugênio Rodrigues de Souza
  Maria Angela Volpato
  Suzana Aparecida de Paula 
  Sidnei Estancioni
SECRETARIA DE SAÚDE: 
  Michele Freire
  Daniela Cristina de Moraes
  Gustavo Henrique Bochine Zacarias
SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA E RURAL: 
  Hélio Tomba Júnior
  Rogério Luis Gomes
  Maria da Penha Borges
  Cleudecy Gonçalves Lima
  Gabriella Guimarães Ribeiro
  Érika Elisabete Abacherly
SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS: 
  Roberto Cremasco
  Edson Luiz de Oliveira
  Erika Alves
  Reinaldo Barbieri Neto
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  Adauto Gonçales
SECRETARIA DE TURISMO, LAZER E EVENTOS: 
  Célia Maria Toledo
  Francini Lima Costa Beber
  Fabio Luiz Grizoto
  Susana Aparecida Salvi Felipe
  Cesar Waldemarim
SUBPREFEITURA REGIONAL DA ZONA LESTE: 
  Marcio Milano
  Caroline Theodora Stuque
  Elias Aparecido Libânio
SUBPREFEITURA REGIONAL DO PIRAPITINGUI:
  Aline Fernanda Pires Ibelli
  Lucas Henrique dos Santos Bruni
  Rogério Augusto Almeida Prado
  Rosane Aparecida Augusto
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU (ITUPREV): 
  Kiara Farias Berni
  José Júlio Junior
  Cristiane Aparecida de Maceno
  Edivaldo Alves de Oliveira
  Katia Carolina de Souza Candido
COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO (CIS): 
  Aline Fabiana Padilha
  Ana Carolina de Medeiros Aguilar
  Cristina Machado
  Claudia Gisele Zanoni Pierrone
  José Geraldo Munhoz Junior
  Luciana Ramires Navarro
  Marcos Silveira Conceição Filho
  William Renato Engler
  Shirlei Maria da Rocha Soares
  Helenise Schincariol Tomé Alayon
II - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
III - Revoga a Portaria nº 239, de 09 de maio de 2018.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
  Aos 02 de Janeiro de 2019.

  GUILHERME DOS REIS GAZZOLA
  PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

  Registrada em Livro próprio e afixada no local de costume. Prefeitura da Estância Turística de Itu, 02 de Janeiro 
de 2019.

  EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA
  SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA

 

PORTARIA Nº 018, DE 02 DE JANEIRO DE 2019

MOYSÉS ALBERTO LEIS PINHEIRO, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura da Estância Turística de 
Itu, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 64, inciso II, alínea "e", da Lei 
Municipal nº 3.153, de 04 de abril de 1990;
CONSIDERANDO a regulamentação da utilização do pregão por meio de recursos de tecnologia da informação 
e presencial, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município da Estância Turística de Itu;
CONSIDERANDO que o parágrafo primeiro do artigo 5º do Decreto nº 302, de 14 de dezembro de 2006 determi-
na a designação dos pregoeiros e da respectiva equipe de apoio para condução do pregão eletrônico e presencial.
RESOLVE:
I - Ficam os servidores públicos municipais, abaixo relacionados, designados para atuarem como pregoeiros e equi-
pe de apoio, ficando assim constituída: 
PREGOEIROS:
  Rogério Pires da Silva
  Flávio Volponi Steffen
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  Diego Dias Camargo
  Lucas Andre Netto Cardoso
  Moysés Alberto Leis Pinheiro
EQUIPE DE APOIO:
GABINETE DO PREFEITO: 
  Ana Paula de Oliveira Mello
  Mônica Ananias de Oliveira
  Danielle de Santana Borges
  Roberta Costa Albanese
  Tamires Rafaela Suman
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO:
  Gustavo Lovatto Allegretti
  Vanessa Daniela Corrêa
  Amanda Nascimento
SECRETARIA DE JUSTIÇA:
  Murilo Guimarães Cintra
  Mariana Carlini Marostica
  Giovanni da Silva Araújo
  Ana Paula Otávio da Silva
  Wellington de Marchi
SECRETARIA DE CULTURA E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO:
  Kátia Aparecida Silveira Guimarães
  Paulo Ernesto Aranha Rodrigues
  Luis Gabriel Silva de Almeida 
  Emerson Ribeiro Castilho
  Thomas Rodrigo de Oliveira
SECRETARIA DE FINANÇAS: 
  Paulo Eduardo Ortiz
  Áurea Araújo da Silva Florêncio
  Lenimar Marques
  Karen Lais do Couto
  Gabriela Camargo de Almeida Prado
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 
  Isabel Cristina Ricci
  Bruna Aparecida Camilo
  Matheus Daniel dos Santos Notare
  Cristiano Rogério Spinoso
  Emílio Carlos Hubert
SECRETARIA DE ESPORTES: 
  Paulo Marcelo de Castro Lima
  Delci Kelly Constante
  Adriana Maria Volpato Liose
  Mariana Chirai
  Dalmário Marques dos Santos 
SECRETARIA DE GOVERNO E CASA CIVIL: 
  Marinete Barberato
  Denise Maria Boff Ávalos Fernandes
  Renata Guarnieri
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS: 
  Celio Cotting
  Barbara Kovac
  Jefferson do Espírito Santo
SECRETARIA DE OBRAS: 
  Antonio de Padua Bonaldo
  Antonio Luiz Gatti de Oliveira
  Cláudia Imenes Rodrigues
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS: 
  Maurício Rodrigues Gomes
  Felipe Cortijo Conceição
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  Mario Lucídio Navarro
SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 
  Sandra Regina Fermino 
  Eugênio Rodrigues de Souza
  Maria Angela Volpato
  Suzana Aparecida de Paula 
  Sidnei Estancioni
SECRETARIA DE SAÚDE: 
  Michele Freire
  Daniela Cristina de Moraes
  Gustavo Henrique Bochine Zacarias
SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA E RURAL: 
  Hélio Tomba Júnior
  Rogério Luis Gomes
  Maria da Penha Borges
  Cleudecy Gonçalves Lima
  Gabriella Guimarães Ribeiro
  Érika Elisabete Abacherly
SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS: 
  Roberto Cremasco
  Edson Luiz de Oliveira
  Erika Alves
  Reinaldo Barbieri Neto
  Adauto Gonçales
SECRETARIA DE TURISMO, LAZER E EVENTOS: 
  Célia Maria Toledo
  Francini Lima Costa Beber
  Fabio Luiz Grizoto
  Susana Aparecida Salvi Felipe
  Cesar Waldemarim
SUBPREFEITURA REGIONAL DO PIRAPITINGUI:
  Aline Fernanda Pires Ibelli
  Lucas Henrique dos Santos Bruni
  Rogério Augusto Almeida Prado
  Rosane Aparecida Augusto
SUBPREFEITURA REGIONAL DA ZONA LESTE: 
  Marcio Milano
  Caroline Theodora Stuque
  Elias Aparecido Libânio
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU (ITUPREV): 
  Kiara Farias Berni
  José Júlio Junior
  Cristiane Aparecida de Maceno
  Edivaldo Alves de Oliveira
  Katia Carolina de Souza Candido
COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO (CIS): 
  Aline Fabiana Padilha
  Ana Carolina de Medeiros Aguilar
  Cristina Machado
  Claudia Gisele Zanoni Pierrone
  José Geraldo Munhoz Junior
  Luciana Ramires Navarro
  Marcos Silveira Conceição Filho
  William Renato Engler
  Shirlei Maria da Rocha Soares
  Helenise Schincariol Tomé Alayon
II - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
III - Revoga-se, em todos os seus termos, a Portaria nº 009, de 04 de janeiro, da Secretaria de Administração.
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
  Aos 02 de Janeiro de 2019.

  MOYSÉS ALBERTO LEIS PINHEIRO
  SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

  Registrada em Livro próprio e afixada no local de costume. Prefeitura da Estância Turística de Itu, 02 de Janeiro 
de 2019.
 

LEI Nº 2043, DE 02 DE JANEIRO DE 2019
APROVA PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DE MEIOS DE PROPAGANDA E OUTROS ELEMENTOS NAS FACHADAS 
DOS IMÓVEIS DA ZONA HISTÓRICA E NA ZONA DE PRESERVAÇÃO HISTÓRICA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 

ITU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei; 
  FAZ SABER que a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Esta Lei aprova parâmetros para fixação de meios de propaganda fixa e ordenação dos elementos que 
compõem a paisagem urbana, visíveis a partir de logradouros públicos no âmbito da Zona Histórica (ZH) e na Zona 
de Preservação Histórica (ZPH).
Art. 2º. Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:
I - anúncio: qualquer instrumento ou forma de comunicação visual de mensagens, móvel ou não, tais como car-
tazes, placas, letreiros, banners, pôsteres, faixas, outdoors, totens, luminosos, mostruários, vitrines removíveis e 
outros, inclusive aquele que contiver apenas dizeres, desenhos, siglas, dísticos, símbolos ou logotipos indicativos ou 
representativos de nomes, produtos, locais ou atividades de pessoas físicas ou jurídicas, pintado, colado ou fixado 
por qualquer meio nas fachadas e elementos externos de uma edificação;
II - bem de valor cultural: aquele de interesse paisagístico, cultural, turístico, arquitetônico, ambiental e/ou de 
consagração popular, público ou privado, composto pelas áreas, edificações, monumentos e espaços públicos e 
privados, no âmbito da ZH e da ZPH;
III - fachada: cada uma das faces exteriores de uma edificação, voltada para as vias públicas, contendo paredes, 
aberturas, vãos iluminantes e/ou ventilantes e demais elementos decorativos e/ou estruturais;
IV - imóvel: a unidade imobiliária, individualizada a nível de parcelamento do solo de uma quadra, com pelo menos 
uma divisa lindeira à via pública, podendo abrigar uma ou mais construções, em regime de condomínio ou não;
V - paisagem urbana: o espaço aéreo e a superfície externa de qualquer elemento construído, tais como cons-
truções, edifícios, anteparos, superfícies aparentes de equipamentos de infraestrutura e de segurança, anúncios 
de qualquer natureza, elementos de sinalização urbana, equipamentos de informação e comodidade pública e 
logradouros públicos, visíveis por qualquer observador situado em logradouros ou áreas de uso comum do povo;
VI - testada: a linha divisória entre o imóvel e a via pública.
§ 1º. Para efeitos desta Lei, não são considerados anúncios:
I - os nomes, símbolos, entalhes, relevos, números ou logotipos, incorporados à fachada por meio de aberturas 
ou gravados nas paredes, sem aplicação ou afixação, integrantes de projeto aprovado das edificações ou quando 
já constantes nas fachadas de edificações devidamente inscritas como regulares, pela sua antiguidade, junto ao 
Cadastro Municipal ou averbadas em matrícula do Cartório de Registro de Imóveis do município;
II - os banners ou pôsteres indicativos de eventos culturais que serão exibidos na própria edificação, como museus, 
teatros, escolas ou igrejas, desde que não ultrapassem 10% (dez por cento) da área total de todas as fachadas, 
com o máximo de 10,00 mº (dez metros quadrados);
III - as placas indicativas obrigatórias de obras de construção civil, com os dados dos profissionais responsáveis pelo 
projeto e/ou pela execução das mesmas, desde que afixadas no local das referidas obras e restritas ao prazo de 
sua duração.
§ 2º. Os anúncios mencionados no inciso II do parágrafo anterior deverão ser colocados, no máximo, 30 (trinta) 
dias antes do evento a que se referem, devendo ser retirados em, no máximo, 03 (três) dias após o término do 
mesmo.
Art. 3º. Fica vedada, nas fachadas das edificações contidas na ZH e na ZPH, a colocação de novos anúncios, ele-
mentos, vitrines removíveis, mostruários, equipamentos ou estruturas, fixos ou móveis, publicitários ou não, toldos 
fixos, retrocortinas, condicionadores de ar, condensadores, compressores e outros aparelhos, painéis ou suportes 
de qualquer natureza, projetados ou não sobre o passeio, aderidos ou fixados por qualquer meio a tapumes, 
fachadas, vitrines, janelas, portas, trilhos, batentes, marquises, frisos, ornatos e outros elementos arquitetônicos, 
decorativos e ou estruturais, que descaracterizem as fachadas originais, em desacordo com os parâmetros descri-
tos nesta Lei.
§ 1º. Quaisquer alterações relativas à pintura, reformas e demais intervenções que venham a ser executadas nas 
fachadas das edificações contidas na ZH e na ZPH somente poderão ser iniciadas após consulta prévia e emissão 
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de autorização por escrito por parte da Prefeitura, não dispensando a aprovação prévia do IPHAN e do CON-
DEPHAAT, se julgada necessária por parte do órgão municipal responsável pela aprovação.
§ 2º. Todas as edificações deverão seguir a padronização cromática e revestimentos de suas fachadas, conforme 
abaixo, sendo que os imóveis residenciais, cujas cores, embora desgastadas, atendam ao Anexo I da presente Lei, 
acrescido das cores Branco, Gelo e Areia, não serão obrigados a serem pintados:
I - Todas as edificações, sejam de valor histórico ou não, situadas na ZH e na ZPH, devem manter a mesma unidade 
cromática de fachada entre todos os pavimentos, conforme a paleta de cores constante no Anexo I.
II - Para fins de definição da unidade cromática mencionada no inciso I deste parágrafo, serão adotadas as cores 
do guia Pantone, relacionadas no Anexo I, anexado ao presente, acrescido das cores Branco, Gelo e Areia.
III - Em casos onde exista revestimento original de fachada através de pastilhas, pedras, texturas e outros, deve-
-se mantê-los, sempre que possível, não os sobrepondo com outros materiais de revestimento, sendo permitida 
sobre estes apenas a instalação do anúncio indicativo do estabelecimento, respeitando as dimensões e condições 
estipuladas nesta Lei.
§ 3º. As edificações com ano de construção anterior a 1960, as tombadas pelo IPHAN e pelo CONDEPHAAT e 
também aquelas que, independente do tombamento, forem consideradas com valor histórico, após avaliação 
pelo órgão municipal responsável pela aprovação, deverão seguir, além das normas previstas no parágrafo 2º 
deste artigo, regras de pintura diferenciada que assegurem que os adornos e demais detalhes arquitetônicos 
(aberturas, molduras, balaústres, cornijas, ornatos etc.) sejam destacados através da utilização da cor branca ou 
tonalidade diferenciada da mesma cor aplicada na maior parte da fachada, respeitando a paleta de cores mencio-
nada no inciso II do parágrafo 2º deste artigo e exemplificadas no Anexo I, e após aprovação do referido órgão 
municipal responsável.
§ 4º. Admitir-se-á a colocação de toldos retráteis e ou removíveis sobre portas e janelas, desde que sejam da 
mesma cor da maior parte da fachada, ou em tom de cor imediatamente mais claro ou mais escuro do que o da 
cor da maior parte da fachada, conforme a padronização cromática mencionada no parágrafo 2º deste artigo, ou 
na cor branca, e desde que todos os toldos da edificação sejam pintados na mesma cor e não sirvam de suporte 
para anúncios, devendo os mesmos permanecerem recolhidos durante o horário em que o estabelecimento não 
estiver em funcionamento.
§ 5º. A critério do órgão municipal responsável pela análise e aprovação, e sem prejuízo do disposto no inciso III 
do parágrafo 2º deste Artigo, poderão ser autorizados revestimentos de fachadas através de pastilhas, pedras, 
texturas e outros, exclusivamente em imóveis que venham a ser construídos, desde que suas cores obedeçam à 
padronização cromática e estejam de acordo com a paleta de cores mencionadas no parágrafo 2º deste Artigo.
Art. 4º. A proibição mencionada no caput do artigo anterior também se aplica às faces externas de bancas, 
quiosques, containers, sanitários, abrigos de parada de ônibus ou táxi, cabines, lixeiras, postes e outras estruturas 
e/ou equipamentos similares, componentes ou não do mobiliário urbano, a critério do Poder Público Municipal.
Art. 5º. A colocação de novos anúncios e elementos, conforme descritos no inciso I do artigo 2º e no artigo 3º, 
somente será autorizada pelo Poder Público Municipal desde que limitados a 01 (um) por estabelecimento, sem 
prejuízo do disposto no parágrafo 4º do artigo 6º, e atendam os seguintes requisitos:
I - ofereçam condições de segurança ao público; 
II - sejam mantidos em bom estado de conservação, no tocante à estabilidade, à resistência dos materiais e ao 
aspecto visual; 
III - recebam tratamento final adequado em todas as suas superfícies, inclusive na sua estrutura; 
IV - atendam às normas técnicas pertinentes à segurança e estabilidade de seus elementos; 
V - atendam às normas técnicas emitidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, pertinentes às 
distâncias das redes de distribuição de energia elétrica, ou a parecer técnico emitido pelo órgão público estadual 
ou empresa responsável pela distribuição de energia elétrica; 
VI - respeitem a vegetação arbórea;
VII - não prejudiquem visibilidade de sinalização de trânsito ou outro sinal de comunicação institucional, destinado 
à orientação do público, bem como a numeração imobiliária e a denominação dos logradouros; 
VIII - não provoquem reflexo, brilho ou intensidade de luz que possa ocasionar ofuscamento, prejudicar a visão 
dos motoristas, interferir na operação ou sinalização de trânsito ou, ainda, causar insegurança ao trânsito de veí-
culos e pedestres, quando com dispositivo elétrico ou com película de alta refletividade; 
IX - não prejudiquem a visualização de bens de valor cultural. 
§ 1º. No caso de imóvel de esquina, ou quando o mesmo possuir mais de uma testada, admitir-se-á a colocação 
de 01 (um) anúncio para cada fachada correspondente à respectiva testada, sem prejuízo do disposto no § 4º do 
artigo 6º.
§ 2º. Aplica-se o disposto no caput e no parágrafo anterior deste artigo inclusive para imóveis que caracterizem 
condomínios de qualquer tipo, com mais de um registro de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).
Art. 6º. A fixação de anúncios somente será autorizada pelo Poder Público Municipal desde que atendidas as 
seguintes disposições:
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§ 1º. Os anúncios não poderão interferir nos elementos arquitetônicos e/ou estruturais externos, devendo obri-
gatoriamente ser colocados paralelamente às fachadas com comprimento máximo equivalente a 1/3 (um terço) 
da testada correspondente à via pública, altura máxima igual a 60cm (sessenta centímetros), com área máxima de 
5,00mº (cinco metros quadrados) e afastamento máximo, em relação às fachadas, de 15cm (quinze centímetros).
§ 2º. Em nenhuma hipótese serão admitidos anúncios colocados perpendicularmente às fachadas.
§ 3º. A altura mínima de fixação do anúncio será de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) contados do 
ponto mais baixo do mesmo em relação ao nível mais alto do passeio na extensão da testada correspondente.
§ 4º. Os anúncios de profissionais liberais e/ou autônomos somente poderão ser afixados paralelamente às fa-
chadas, com afastamento máximo de 2cm (dois centímetros) em relação às mesmas, podendo haver mais de um 
anúncio na mesma fachada (um para cada profissional) desde que cada anúncio tenha altura máxima de 20cm 
(vinte centímetros), comprimento máximo de 60cm (sessenta centímetros), e mantenha afastamento mínimo de 
10cm (dez centímetros) em relação a outro anúncio da mesma fachada, tanto horizontal quanto verticalmente, 
com o limite máximo de comprimento, em conjunto, de 1/3 (um terço) da fachada e altura máxima, em conjun-
to, de 80cm (oitenta centímetros), não podendo prejudicar os elementos arquitetônicos originais das fachadas, 
quando se tratar de imóveis de interesse histórico tombados pelo IPHAN e/ou CONDEPHAAT.
§ 5º. No caso previsto no parágrafo 4º, a altura de fixação dos anúncios poderá ser inferior a 2,50m (dois metros 
e cinquenta centímetros) em relação ao nível mais alto do passeio na extensão da testada correspondente.
Art. 7º. É proibida a instalação de quaisquer tipos de anúncios em: 
I - leitos de rios e cursos d'água; 
II - vias, parques, praças e outros logradouros públicos; 
III - imóveis não edificados;
IV - postes ou torres de iluminação pública, rede de energia elétrica ou telefonia, inclusive cabines e telefones 
públicos; 
V - hidrantes; 
VI - faixas ou placas acopladas à sinalização de trânsito; 
VII - pontes e passarelas; 
VIII- muros, paredes, coberturas e empenas cegas de edificações;
IX - árvores de qualquer porte;
X - tapumes, andaimes e outras estruturas de sustentação e/ou proteção.
Parágrafo único. Caso seja exercida atividade em imóvel não edificado, desde que possua a devida licença de 
funcionamento, poderá ser instalado anúncio indicativo, observado o disposto nesta Lei.
Art. 8º. É proibido colocar anúncio na paisagem que: 
I - oblitere, mesmo que parcialmente, a visibilidade de bens tombados; 
II - prejudique a edificação em que estiver instalado ou as edificações vizinhas; 
III - prejudique, por qualquer forma, a insolação ou a aeração da edificação em que estiver instalado ou a dos 
imóveis vizinhos; 
IV - apresente conjunto de formas e cores que se confundam com as convencionadas internacionalmente para as 
diferentes categorias de sinalização de trânsito; 
V - apresente conjunto de formas e cores que se confundam com as consagradas pelas normas de segurança para 
a prevenção e o combate a incêndios;
VI - descaracterize de qualquer forma a fachada do imóvel com a colocação de painéis ou outro dispositivo;
VII - ultrapasse os limites externos da fachada onde se encontre;
VIII - prejudique a área de exposição de outro anúncio.
Art. 9º. Para fins do disposto nesta Lei, considera-se visível o anúncio instalado em espaço externo ou interno da 
edificação. 
Parágrafo único. No caso de se encontrar afixado em espaço interno de qualquer edificação, o anúncio será 
considerado visível quando localizado até 1,00m (um metro) de qualquer abertura ou vedo transparente que se 
comunique diretamente com o exterior. 
Art. 10. Nos imóveis públicos ou privados somente serão permitidos anúncios indicativos das atividades neles 
exercidas e que estejam em conformidade com as disposições estabelecidas na lei de uso e ocupação do solo em 
vigor e possuam as devidas licenças de funcionamento. 
Parágrafo único. Não serão permitidos, dentro ou fora dos imóveis públicos ou privados, inclusive nos passeios, 
a colocação de faixas, banners acima de 1,0 mº ou qualquer outro elemento, visando chamar a atenção da popu-
lação para ofertas, produtos ou informações que não aquelas estabelecidas nesta Lei.
Art. 11. A veiculação de anúncios especiais relacionados a eventos culturais dependerá de análise prévia e autori-
zação do Poder Público Municipal.
Art. 12. Os anúncios somente poderão ser instalados após a devida emissão da licença municipal, em procedi-
mento próprio, que terá validade por 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua expedição, que será realizada no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias.
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§ 1º. Findo o prazo mencionado no caput deste artigo, ou havendo qualquer alteração na característica, dimen-
são ou estrutura de sustentação do anúncio, haverá a necessidade de imediata solicitação de nova licença. 
§ 2º. A critério do Poder Público Municipal, poderão ser exigidos Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, para a expedição da licença para fixação do anún-
cio, em função de suas características, dimensões e localização.
Art. 13. A licença para fixação do anúncio será automaticamente extinta nos seguintes casos: 
I - por solicitação do interessado, mediante requerimento padronizado; 
II - se forem alteradas as características do anúncio e/ou não estiverem em consonância com o projeto aprovado 
do referido anúncio; 
III - quando ocorrer mudança de local de instalação de anúncio; 
IV - se forem modificadas as características do imóvel; 
V - quando ocorrer alteração de proprietário do imóvel junto ao Cadastro Municipal; 
VI - por infringência a qualquer das disposições desta Lei;
VII - pelo não atendimento a eventuais exigências dos órgãos competentes;
VIII - pela ocorrência da hipótese prevista no parágrafo 1º do art. 12 desta lei. 
Parágrafo único. Os responsáveis pelo anúncio deverão manter, no imóvel onde está instalado, à disposição da 
fiscalização, toda a documentação comprobatória da regularidade do mesmo e o espelho do IPTU atualizado do 
imóvel. 
Art. 14. Para efeitos desta Lei, será responsável pelo anúncio o proprietário, se o imóvel estiver desocupado, ou o 
inquilino se locado, sem prejuízo do disposto no § 2º do artigo 12.
§ 1º. A empresa instaladora é também solidariamente responsável pelos aspectos técnicos e de segurança de 
instalação do anúncio, bem como de sua remoção. 
§ 2º. Quanto à segurança e aos aspectos técnicos referentes à parte estrutural e elétrica, também são solidaria-
mente responsáveis os respectivos profissionais. 
§ 3º. Quanto à segurança e aos aspectos técnicos referentes à manutenção, também é solidariamente responsável 
a empresa de manutenção. 
§ 4º. Os responsáveis pelo anúncio responderão administrativa, civil e criminalmente pela veracidade das informa-
ções prestadas. 
§ 5º. No caso de anúncios relativos a eventos artísticos, esportivos, culturais e outros, responderão solidariamente 
também os promotores dos mesmos.
Art. 15. Para os fins desta Lei, consideram-se infrações: 
I - exibir anúncio:
a) sem a necessária licença; 
b) com dimensões diferentes das aprovadas; 
c) fora do prazo constante da licença; 
II - manter o anúncio em mau estado de conservação; 
III - não atender a intimação do órgão competente para a regularização ou a remoção do anúncio; 
IV - veicular qualquer tipo de anúncio em desacordo com o disposto nesta Lei e demais normas previstas na legis-
lação municipal, estadual e federal pertinente; 
V - praticar qualquer outra violação às normas previstas nesta Lei.
Parágrafo único. Para todos os efeitos desta Lei, respondem solidariamente pela infração praticada os responsá-
veis pelo anúncio nos termos do artigo 14. 
Art. 16. A inobservância das disposições desta Lei sujeitará os infratores às seguintes penalidades: 
I - Advertência, com a notificação para regularização no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
II - Multa, correspondente a 4.000 UFMI (Unidade Fiscal do Município de Itu) por anúncio e/ou elemento irregular, 
conforme previsto no artigo 3º desta Lei, se imóvel comercial, e 400 UFMI (Unidade Fiscal do Município de Itu) se 
residencial;
III- cancelamento imediato da licença do anúncio;
IV- remoção do anúncio e/ou elemento irregular.
§ 1º. O prazo previsto no inciso I poderá ser prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, mediante solicitação formal 
e justificada, cabendo à Secretaria de Obras a análise do pedido.
§ 2º.Nos casos de imóveis residenciais, o prazo será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
Art. 17.Na hipótese do infrator não proceder à regularização ou remoção do anúncio e/ou elemento instalado 
irregularmente nos prazos estabelecidos no artigo 16, o Poder Público Municipal adotará as medidas para sua 
retirada, ainda que esteja instalado em imóvel privado, cobrando os respectivos custos de seus responsáveis, inde-
pendentemente da aplicação das multas e demais sanções cabíveis.
§ 1º. O Poder Público Municipal poderá ainda interditar e providenciar a remoção imediata do anúncio, ainda 
que esteja instalado em imóvel privado, em caso de risco iminente de segurança ou da reincidência na prática de 
infração, cobrando os custos de seus responsáveis, não respondendo por quaisquer danos causados ao anúncio e/
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ou elemento quando de sua remoção.
§ 2º.Para os efeitos da cobrança prevista neste artigo, o custo apurado pela Municipalidade será inscrito na dívida 
ativa não tributária.
Art. 18. Além das penalidades mencionadas no artigo 16, o descumprimento do disposto nesta Lei acarretará a 
aplicação de sanções civis e criminais previstas na legislação, inclusive as constantes na Lei Federal nº 9605/98, de 
12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais). 
Art. 19. Em caso de descumprimento das disposições previstas nesta Lei serão impostas as penalidades previstas 
no artigo 16: 
I - à empresa que tenha requerido a licença do anúncio;
II - ao proprietário ou possuidor do imóvel onde o anúncio estiver instalado; 
III - ao anunciante; 
IV - à empresa instaladora; 
V - aos profissionais responsáveis técnicos; 
VI - à empresa de manutenção;
VII - aos promotores do evento, no caso de anúncios relativos a eventos artísticos, esportivos, culturais e outros.
Art. 20. Novas tecnologias e meios de veiculação de anúncios, bem como projetos diferenciados não previstos 
nesta Lei, serão enquadrados e terão seus parâmetros estabelecidos pelo Poder Público Municipal.
Art. 21. Não se aplicam os dispositivos desta Lei às ruas limítrofes da ZPH (Zona de Preservação Histórica).
Art. 22. Os pedidos de licença de anúncios pendentes de apreciação na data da entrada em vigor desta Lei deve-
rão adequar-se às exigências e condições por ela instituídas. 
Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se também a todos os pedidos de licencia-
mento de anúncios pendentes de apreciação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
  Aos 02 de Janeiro de 2019.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA
  Prefeito da Estância Turística de Itu

  Registrada no livro próprio e publicada. Prefeitura da Estância Turística de Itu, 02 de Janeiro de 2019.

EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA

 

DECRETO Nº 3.133, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando de suas atri-
buições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 1.945 de 27 de Novembro de 2017, Art. 6º, Inciso I; 
D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Vigente, na importância de R$ 612.300,00 
(seiscentos e doze mil e trezentos reais), observando-se as classificações Institucional, Econômica, Funcional-Pro-
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gramática, Despesa, Fontes de Recursos e Códigos de Aplicação, conforme Quadro I.

  Orgao Economica Funcional   Fonte Cod.Aplic.  Despesa DescricaodaAcao Valor Lancado
05.02.00 3.3.90.47.00  04 122 7025 0001 1 1100000 645  PASEP - GERAL 360.000,00
12.06.00 3.3.90.39.00  12 361 2014 2063 5 2200006 1416  TRANSPORTE ALUNOS 252.300,00

612.300,00

SUPLEMENTAÇÃO
QUADRO I

Art. 2°. O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo 1º será coberto com recursos a que alude o Art. 
43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, no valor de R$ R$ 612.300,00 (seiscentos e doze 
mil e trezentos reais), conforme Quadro II. 

  Orgao Economica Funcional   Fonte Cod.Aplic.  Despesa DescricaodaAcao Valor Lancado
05.02.00 3.2.90.21.00  28 843 7025 0006 1 1100000 640 SERVICODADIVIDAINTERNA- GERAL -274.400,00
05.02.00 4.6.90.71.00  28 843 7025 0006 1 1100000 649 SERVICODADIVIDAINTERNA- GERAL -85.600,00
12.05.00 3.3.90.39.00  12 306 2013 2066 5 2200006 359  MERENDA DISTRIBUIDA -218.500,00
12.05.00 3.3.90.30.00  12 306 2013 2066 5 2200006 1525  MERENDA DISTRIBUIDA -33.800,00

-612.300,00

QUADRO II
ANULAÇÃO

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

  Aos 13 de dezembro de 2018.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA  
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Registrado no livro próprio e publicado. Prefeitura da Estância Turística de Itu, aos 13 de dezembro 2018.  
EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA

  SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA

GEORGIA AUGUSTA ORTENZI
  SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 

DECRETO Nº 3.134, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 1.945 de 27 de Novembro de 2017, Art. 7º, Incisos I e III; 
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Vigente, na importância de R$ 7.817.947,70 
(sete milhões, oitocentos e dezessete mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta centavos), observando-se 
as classificações Institucional, Econômica, Funcional-Programática, Despesa, Fontes de Recursos e Códigos de Apli-
cação, conforme Quadro I.
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  Orgao Economica Funcional   Fonte Cod.Aplic.  Despesa Descricao daAcao Valor Lancado

12.06.00 3.3.90.39.00  12 361 2014 2063 2 2200008 1421  TRANSPORTE ALUNOS 6.947,70
12.03.00 3.1.90.11.00  12 361 2012 2230 2 2610000 345  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 1.600.000,00
12.01.00 3.1.90.11.00  12 365 2012 2230 2 2710000 1438  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 64.809,48

1.671.757,18

03.01.00 3.1.90.13.00  04 122 7021 2230 1 1100000 34  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 15.000,00
03.01.00 3.1.91.13.00  04 122 7021 2230 1 1100000 37  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00
06.01.00 3.1.90.03.00  04 122 7006 2230 1 1100000 100  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 25.000,00
06.01.00 3.1.90.13.00  04 122 7006 2230 1 1100000 103  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00
08.01.00 3.1.90.13.00  23 695 6011 2230 1 1100000 133  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00
09.05.00 3.1.90.11.00  10 122 1009 2230 1 3100000 249  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 700.000,00
09.05.00 3.1.90.16.00  10 122 1009 2230 1 3100000 251  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 40.000,00
10.01.00 3.1.90.11.00  13 392 3003 2230 1 1100000 261  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00
11.01.00 3.1.90.11.00  27 812 3012 2230 1 1100000 279  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 20.000,00
11.01.00 3.1.90.13.00  27 812 3012 2230 1 1100000 280  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 7.000,00
11.01.00 3.1.90.16.00  27 812 3012 2230 1 1100000 281  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 28.000,00
12.01.00 3.1.90.11.00  12 365 2012 2230 1 2120000 1437  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 1.200.000,00
12.01.00 3.1.90.16.00  12 365 2012 2230 1 2120000 1443  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 160.000,00
12.01.00 3.1.90.11.00  12 365 2012 2230 2 2710000 1438  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 635.190,52
12.01.00 3.1.91.13.00  12 365 2012 2230 1 2120000 1449  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 470.000,00
12.02.00 3.1.90.11.00  12 365 2012 2230 1 2130000 1466  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 400.000,00
12.02.00 3.1.90.13.00  12 365 2012 2230 1 2130000 1469  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 8.000,00
12.02.00 3.1.90.11.00  12 365 2012 2230 2 2720000 1467  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 1.100.000,00
12.02.00 3.1.91.13.00  12 365 2012 2230 1 2130000 1478  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 150.000,00
12.03.00 3.1.90.11.00  12 361 2012 2230 1 2200000 344  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 800.000,00
12.04.00 3.1.90.13.00  12 366 2012 2230 1 2200000 1396  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 12.000,00
12.04.00 3.1.91.13.00  12 366 2012 2230 1 2200000 1405  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 32.000,00
14.01.00 3.1.90.11.00  08 244 4010 2230 1 1100000 424  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 30.000,00

QUADRO I
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 

SUPLEMENTAÇÃO

14.01.00 3.1.90.11.00  08 244 4010 2230 1 1100000 424  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 30.000,00
14.01.00 3.1.90.13.00  08 244 4010 2230 1 1100000 430  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 2.000,00
15.01.00 3.1.90.16.00  04 451 7023 2230 1 1100000 508  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00
16.01.00 3.1.90.13.00  15 452 5010 2230 1 1100000 533  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 1.000,00
16.01.00 3.1.90.16.00  15 452 5010 2230 1 1100000 534  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 20.000,00
16.01.00 3.1.91.13.00  15 452 5010 2230 1 1100000 536  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 40.000,00
16.02.00 3.1.90.16.00  15 452 5010 2230 1 1100000 555  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00
16.02.00 3.1.91.13.00  15 452 5010 2230 1 1100000 557  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 12.000,00
16.03.00 3.1.90.11.00  15 452 5010 2230 1 1100000 608  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 28.000,00
16.03.00 3.1.91.13.00  15 452 5010 2230 1 1100000 631  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00
16.03.00 3.1.90.05.00  15 452 5010 2306 1 1100000 626  MANUTENCAO SERVICOS FUNERARIOS 1.000,00
17.01.00 3.1.90.13.00  06 181 8009 2230 1 1100000 566  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 8.000,00
17.01.00 3.1.90.16.00  06 181 8009 2230 1 1100000 567  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 9.000,00
17.02.00 3.1.90.11.00  06 181 8007 2234 1 1100000 581 MANUTENCAOSERVICOSADMINISTRATIVOS 20.000,00
23.01.00 3.1.90.16.00  18 541 6012 2230 1 1100000 654  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00
24.01.00 3.1.90.11.00  04 122 7029 2230 1 1100000 681  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00
24.01.00 3.1.90.13.00  04 122 7029 2230 1 1100000 682  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 1.000,00
24.01.00 3.1.91.13.00  04 122 7029 2230 1 1100000 685  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 15.000,00
24.02.00 3.1.91.13.00  04 122 5020 2230 1 1100000 615  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00
24.03.00 3.1.90.16.00  04 122 7030 2230 1 1100000 914  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 1.000,00
25.01.00 3.1.90.11.00  26 782 5019 2230 1 1100000 1278  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 70.000,00
25.01.00 3.1.90.13.00  26 782 5019 2230 1 1100000 1279  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 1.000,00
25.01.00 3.1.90.16.00  26 782 5019 2234 1 1100000 1280 MANUTENCAOSERVICOSADMINISTRATIVOS 7.000,00

6.146.190,52

TOTAL 7.817.947,70

Art. 2°. O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo 1º, será coberto com recursos oriundos de Excesso 
de Arrecadação que alude o Art. 43, § 1º Inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, no valor R$ 
1.671.757,18 (um milhão seiscentos e setenta e um mil setecentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos) e 
Art. 43, § 1º Inciso III da mesma Lei, no valor de R$ 6.146.190,52 (seis milhões cento e quarenta e seis mil cento e 
noventa reais e cinquenta e dois centavos) conforme Quadros I e II.
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05.01.00 3.3.90.30.00  04 129 7019 2287 1 1100000 813 EDUCACAOFISCALNASESCOLAS -7.000,00
05.01.00 3.3.90.30.00  04 129 7019 2288 1 1100000 79 NOTAFISCALPREMIADA -8.000,00
05.01.00 3.3.90.31.00  04 129 7019 2288 1 1100000 86 NOTAFISCALPREMIADA -78.000,00
05.01.00 3.3.90.39.00  04 129 7019 2290 1 1100000 21 FISCALIZACAOTRIBUTARIADASEMPRESASDOMUNICIPIO -267.000,00
05.01.00 3.3.90.39.00  04 129 7019 2291 1 1100000 863 REVISAO/ATUALIZ. DOCODIGOMUNICIPALDETRIBUTOS -54.000,00
05.01.00 3.3.90.39.00  04 129 7019 2292 1 1100000 22 MANUTENCAODOIPTUEM DIA -24.000,00
05.01.00 3.3.90.31.00  04 129 7019 2292 1 1100000 85 MANUTENCAODOIPTUEM DIA -46.000,00
05.01.00 3.3.90.30.00  04 129 7020 2234 1 1100000 84 MANUTENCAOSERVICOSADMINISTRATIVOS -110.000,00
05.01.00 3.3.90.39.00  04 129 7020 2234 1 1100000 138 MANUTENCAOSERVICOSADMINISTRATIVOS -350.000,00
05.01.00 3.3.90.35.00  04 129 7020 2234 1 1100000 810 MANUTENCAOSERVICOSADMINISTRATIVOS -25.000,00
05.02.00 3.1.91.13.00  04 122 7025 2230 1 1100000 968  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS -700.000,00
05.02.00 4.6.90.71.00  28 843 7025 0006 1 1100000 649 SERVICODADIVIDA INTERNA- GERAL -459.764,68
06.01.00 3.3.90.39.00  15 452 5001 2164 1 1100000 112 COLETAEDESTINACAOFINALDOLIXO -1.181.235,32
12.01.00 3.1.90.13.00  12 365 2012 2230 2 2710000 1441  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS -40.347,64
12.01.00 3.1.90.16.00  12 365 2012 2230 2 2710000 1444  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS -1.184,49
12.01.00 3.1.90.05.00  12 365 2012 2230 2 2730000 1436  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS -40.000,00
12.01.00 3.1.90.11.00  12 365 2012 2230 2 2730000 1439  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS -453.567,69
12.01.00 3.1.90.13.00  12 365 2012 2230 2 2730000 1442  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS -69.636,65
12.01.00 3.1.90.16.00  12 365 2012 2230 2 2730000 1445  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS -2.047,94
12.02.00 3.1.90.05.00  12 365 2012 2230 2 2720000 1464  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS -30.000,00
12.02.00 3.1.90.05.00  12 365 2012 2230 2 2740000 1465  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS -24.566,63
12.02.00 3.1.90.11.00  12 365 2012 2230 2 2740000 1468  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS -123.375,54
12.02.00 3.1.90.13.00  12 365 2012 2230 2 2740000 1471  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS -44.991,79
12.02.00 3.1.91.13.00  12 365 2012 2230 2 2720000 1479  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS -64.939,89
12.03.00 3.1.90.13.00  12 361 2012 2230 2 2610000 347  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS -186.299,50
12.03.00 3.1.90.11.00  12 361 2012 2230 2 2620000 346  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS -277.533,60
12.03.00 3.1.90.13.00  12 361 2012 2230 2 2620000 348  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS -29.239,66
12.03.00 3.1.91.13.00  12 361 2012 2230 2 2610000 353  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS -49.083,45
12.03.00 3.1.91.13.00  12 361 2012 2230 2 2620000 354  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS -138.728,20
12.04.00 3.1.90.16.00  12 366 2012 2230 2 2610000 1400  GESTAO DE RECURSOS HUMANOS -159.647,85
12.06.00 3.3.90.39.00  12 361 2014 2063 1 2200000 1415  TRANSPORTE ALUNOS -1.101.000,00

-6.146.190,52

QUADRO II
ANULAÇÃO

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data. 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU  
Aos 13 de dezembro de 2018.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA
  PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

  Registrado no livro próprio e publicado. Prefeitura da Estância Turística de Itu, aos 13 de dezembro de 2018.

EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA
  SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA

GEORGIA AUGUSTA ORTENZI
  SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 

LEI Nº 2060, DE 02 DE JANEIRO DE 2019
DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DA 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, MODIFICA DISPOSITIVOS DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.707, DE 14 DE NOVEMBRO 
DE 2014 E SUAS ALTERAÇÕES, Nº 1.391, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2011 E Nº 1.393, DE 23 DE NOVEMBRO DE 

2011, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 
GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei; 
  FAZ SABER que a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art.1º. Esta Lei disciplina a nova estrutura organizacional da Administração Direta desta Municipalidade, incluindo 
os cargos públicos dos Agentes Políticos e os cargos em comissão, no que diz respeito às denominações, requisitos 
de nomeação, remuneração, enquadramento salarial, atribuições e jornada.
Parágrafo único. Os cargos e atribuições que não estiverem expressamente tratados nesta Lei, permanecem 
vinculados às disposições previstas na Lei Municipal nº 1.707/2014 e suas alterações.
Art.2º. A nova estrutura administrativa da Administração Direta da Estância Turística de Itu compõe-se dos se-
guintes órgãos municipais:
  I- Gabinete do Prefeito;
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  II- Secretaria Municipal de Governo e Casa Civil;
  III- Secretaria Municipal de Justiça;
  IV- Secretaria Municipal de Finanças;
  V- Secretaria Municipal de Administração;
  VI- Secretaria Municipal de Educação;
  VII- Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social;
  VIII- Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
  IX- Secretaria Municipal do Emprego;
  X- Secretaria Municipal de Serviços Rurais;
  XI- Secretaria Municipal de Cultura e do Patrimônio Histórico;
  XII- Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos;
  XIII- Secretaria Municipal de Obras;
  XIV- Secretaria Municipal de Saúde;
  XV- Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural;
  XVI- Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Gestão de Projetos;
  XVII- Secretaria Municipal de Esportes;
  XVIII- Secretaria Municipal de Comunicação Social e Relações Institucionais;
  XIX- Subprefeitura Regional do Pirapitingui;
  XX- Subprefeitura Regional da Zona Leste.
§ 1º. As atribuições dos ocupantes de cada Secretaria passam a ser especificadas nesta Lei.
§ 2º. Todos os Secretários, a Presidente do Fundo Social, o Controlador Geral, o Gabinete da Procuradoria, o 
Subprefeito Regional da Zona Leste e o Subprefeito Regional do Pirapitingui, contarão com uma Chefia de Gabi-
nete.
§ 3º. Os cargos de Secretários Municipais, Secretários Adjuntos, Subprefeitos, Controladores Gerais e Chefe de 
Gabinete do Prefeito, são de natureza jurídica de Agentes Políticos, todos de livre nomeação e exoneração pelo 
Chefe do Executivo Municipal, com remuneração fixada na forma de subsídios, nos termos do artigo 74, daLei 
Orgânicado Município da Estância Turística de Itu e da Lei Municipal nº 1.669/2014 e alterações posteriores, todos 
com quantidades, atribuições, requisitos de nomeação e forma de remuneração, conforme previstos nesta Lei.
§ 4º. Os cargos públicos em comissão, criados no âmbito desta Administração Pública, sujeitam-se ao Estatuto 
do Servidor Público de Itu, no que couber, e serão exclusivamente de Direção, Chefia e Assessoramento, confor-
me quantidades, atribuições, requisitos de nomeação, remuneração, consoante o quanto estipulado no Anexo I, 
constante da presente Lei e se sujeitam ao regime de integral dedicação ao serviço, nos termos do §7º, do artigo 
50, da Lei Municipal nº 1.175/2010.
§ 5º. Na ocupação dos cargos em comissão e de agentes políticos, o Chefe do Poder Executivo, priorizará o in-
gresso de servidores dos quadros efetivos da Municipalidade e a tanto fica determinado o percentual mínimo de 
10% (dez por cento) das vagas para preenchimento por servidores efetivos da Administração Direta, mediante o 
atendimento dos requisitos legais inerentes ao cargo a ser ocupado, sendo que a constatação dos requisitos do 
cargo poderá se dar também através de entrevistas, de onde se extrairão as subjetividades extravagantes a con-
dição de confiança do Prefeito e onde seja possível constatar que o pretenso candidato a ocupante dos cargos 
conheça tais escopos e atue para implantar as políticas públicas de interesse da coletividade e em cumprimento 
das metas e planos de governo da autoridade nomeante.
§ 6º. Para a nomeação dos cargos em comissão e agentes políticos, o Chefe do Executivo Municipal deverá ater-se 
a limitação de que seus ocupantes tenham amplo e notório conhecimento das matérias afetas à Pasta de atuação 
e, ainda, que possuam capacidade de gestão e liderança, quando o cargo assim exigir, ainda que em diversos níveis 
hierárquicos e detenham amplo conhecimento das políticas públicas de interesse social que fazem parte dos pro-
jetos de governabilidade do Chefe do Poder Executivo, objetivando que atuem em total consonância, de forma 
uníssona com os interesses da Administração;
§ 7º. Para os cargos onde for necessário e exigido, o candidato deverá possuir representatividade perante seus 
pares, perante a sociedade civil organizada e, quando for o caso, perante sociedades de classe, órgãos ou entida-
des inerentes às categorias correlatas direta ou indiretamente ao cargo a ser ocupado.
§ 8º. Não se localizando nos quadros efetivos da Municipalidade, servidores que atendam às especificações do 
parágrafo anterior e os requisitos do cargo a ser ocupado, o Chefe do Poder Executivo, fará a escolha dentre os 
profissionais disponíveis no mercado de trabalho, seguindo os mesmos parâmetros e requisitos para a sua regular 
ocupação.
§ 9º. O ocupante de cargo em Comissão submete-se a regime de dedicação integral ao serviço, podendo ser con-
vocado sempre que houver interesse da Administração, ficando à disposição do Prefeito ou de seus respectivos su-
periores hierárquicos, podendo, inclusive, ser convocado para o exercício de suas funções aos sábados, domingos 
e feriados, não havendo remuneração extraordinária para tais atividades, condição que o diferencia dos servidores 
efetivos, além da relação de confiança inerente à nomeação.
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§ 10. O ocupante de cargo em Comissão fica sujeito ao regime estatutário da lei Municipal nº 1.175/2010, com 
vínculo previdenciário ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS e fará jus ao quanto disposto no Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais de Itu, aplicando-se os mesmos direitos e deveres dos servidores efetivos, ressalva-
dos os casos expressamente previstos em lei.

CAPÍTULO II
Das Descrições, Condições e Atribuições Dos Cargos
Art.3º. Ficam criados os cargos de Subprefeitos da Regional do Pirapitingui e da Regional da Zona Leste, nas con-
dições do §3º, do artigo 2º desta Lei, a quem cabe a decisão, direção, gestão e o controle dos assuntos municipais 
em nível local, respeitada a legislação vigente e observadas as prioridades estabelecidas pelo Poder Executivo 
Municipal e tendo as seguintes atribuições:
  I- Representar política e administrativamente a Prefeitura na região;
  II- Coordenar técnica, política e administrativamente esforços, recursos e meios legalmente postos à sua disposi-
ção para elevar os índices de qualidade de vida, observadas as prioridades e diretrizes estabelecidas pelo Governo 
Municipal;
  III- Coordenar e supervisionar a execução das atividades e programas da Subprefeitura, de acordo com as dire-
trizes, programas e normas estabelecidas pela Prefeitura; 
  IV- Sugerir à Administração Municipal diretrizes para o planejamento municipal; 
  V- Propor à Administração Municipal, de forma integrada com os órgãos setoriais de gestão local, prioridades 
orçamentárias relativas aos serviços, obras e atividades a serem realizadas no território da Subprefeitura; 
  VI- Participar da elaboração da proposta orçamentária da Prefeitura e do processo de orçamento participativo; 
  VII- Garantir, de acordo com as normas da instância central, a execução, operação e manutenção de obras, ser-
viços, equipamentos sociais e próprios municipais, existentes nos limites da Subprefeitura; 
  VIII- Assegurar, na medida da competência da Subprefeitura, a obtenção de resultados propostos nos âmbitos 
central e local; 
  IX- Fiscalizar, no âmbito de competência da Subprefeitura, na região administrativa correspondente, o cumpri-
mento das leis, portarias e regulamentos; 
  X- Fixar prioridades e metas para a Subprefeitura, de acordo com as políticas centrais de Governo; 
  XI- Garantir, em seu âmbito, a interface política necessária ao andamento dos assuntos municipais; 
  XII- Fornecer subsídios para a elaboração das políticas municipais e para a definição de normas e padrões de 
atendimento das diversas atividades de responsabilidade do Município; 
  XIII- Desempenhar, em seu âmbito territorial, outras competências que lhe forem delegadas pelo nível central; 
  XIV- Decidir, na instância que lhe couber, os assuntos da área de sua competência; 
  XV- Garantir a ação articulada e integrada da Subprefeitura;
  XVI- Convocar audiências públicas para tratar de assuntos de interesse da região; 
  XVII- Garantir a participação da Subprefeitura nos conselhos, colegiados e comissões, indicando seus represen-
tantes; 
  XVIII- Promover ações visando ao bem-estar da população local, especialmente quanto à segurança urbana e 
defesa civil; 
  XIX- Elaborar a proposta orçamentária da Subprefeitura, garantindo processo participativo em sua construção; 
  XX- Proceder à execução orçamentária e promover a realização de licitações e contratações que envolvam área 
de sua exclusiva competência, observadas as diretrizes centrais do Governo Municipal; 
  XXI- Realizar despesas operacionais, administrativas e de investimento, com autonomia, mediante o gerencia-
mento de dotação orçamentária própria; 
  XXII- Alocar recursos humanos e materiais necessários para o desenvolvimento das atividades da Subprefeitura; 
Art.4º. A remuneração do Subprefeito será realizada na forma de subsídio, no importe equivalente ao subsídio 
do Secretário Municipal, consoante tabela constante do Anexo I desta Lei.
Art.5º. O cargo de Subprefeito fica condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos, além daqueles dis-
postos nos §§ 3º, 6º e 7º, do artigo 2º desta Lei:
  1. Existência de vaga no cargo.
  2. Aprovação em avaliação médica oficial.
  3. Qualificação profissional compatível com as atribuições do cargo, inclusive com regular registro no órgão de 
classe.
  4. Contar com mais de 21 anos na data da posse.
  5. Estar em gozo dos direitos políticos e quite com as obrigações militares e eleitorais.
 6. Apresentar declaração de bens e valores no início e no término da sua nomeação para o exercício do cargo.
  7. Agente Político de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
Art.6º. Os cargos de Secretários Municipais ficam criados por esta Lei, em número, condições e atribuições estipu-
lados neste ordenamento, a quem competem exercer a coordenação, orientação e supervisão dos órgãos e en-
tidades da Administração Pública Municipal, na área de sua competência, além de referendar os atos normativos 
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expedidos pelo Chefe do Executivo Municipal, cumprir e fazer cumprir as leis, decretos e regulamentos vigentes, 
prestar contas de sua gestão, praticar atos pertinentes às atribuições que lhes foram outorgadas ou delegadas 
pelo Prefeito, expedir instruções para a execução das leis, regulamentos e decretos, prestar informações à Câmara 
Municipal, quando solicitado, comparecer à Câmara Municipal sempre que convocado pela mesma para prestação 
de esclarecimentos oficiais, além de executar outras tarefas correlatas e inerentes às atividades desenvolvidas na 
Secretaria de sua lotação.
Art.7º. O cargo de Secretário Municipal fica condicionado ao seu ocupante o preenchimento dos seguintes requi-
sitos, além daqueles dispostos nos §§ 3º, 6º e 7º, do artigo 2º desta Lei:
  1. Existência de vaga no cargo.
  2. Aprovação em avaliação médica oficial.
  3. Qualificação profissional compatível com as atribuições do cargo, inclusive com regular registro no órgão de 
classe.
  4. Contar com mais de 21 anos na data da posse.
  5. Estar em gozo dos direitos políticos e quite com as obrigações militares e eleitorais.
 6. Apresentar declaração de bens e valores no início e no término da sua nomeação para o exercício do cargo.
  7. Agente Político de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
Art.8º. A remuneração dos Secretários Municipais será paga em forma de subsídio, consoante estipulado no §3º, 
do artigo 2º e no Anexo I, da presente Lei.
§ 1º. Equiparam-se aos cargos de Secretários, para fins remuneratórios e de hierarquia, o Cargo de Controlador 
Geral, Chefe de Gabinete do Prefeito e Procurador Geral.
§ 2º. Equipara-se ao cargo de Secretário Municipal, para fins exclusivamente de hierarquia, a função de Presidente 
do Fundo Social. 
Art.9º. As Secretarias Municipais de Governo e Casa Civil, Administração, Finanças, Justiça, Educação, Obras, Saú-
de, Planejamento, Habitação e Gestão de Projetos e a de Segurança, Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana 
e Rural, contarão com um Secretário Adjunto cada uma delas, cujos cargos ficam ora criados em suas respectivas 
unidades administrativas.
Art.10. Os ocupantes dos cargos de Secretário Adjunto ficam condicionados ao preenchimento dos seguintes 
requisitos, além daqueles dispostos nos §§ 3º, 6º e 7º, do artigo 2º desta Lei:
  1. Existência de vaga no Cargo.
  2. Aprovação em avaliação médica oficial.
  3. Qualificação profissional compatível com as atribuições do cargo, inclusive com regular registro no órgão de 
classe.
  4. Contar com mais de 21 anos na data da posse.
  5. Estar em gozo dos direitos políticos e quite com as obrigações militares e eleitorais.
 6. Apresentar declaração de bens e valores no início e no término da sua nomeação para o exercício do cargo.
  7. Agente Político de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
  Remuneração: subsídio, consoante estipulado no §3º, do artigo 2º e no Anexo I da presente Lei, no valor corres-
pondente a 75% do subsídio do Secretário Municipal.
Art.11. Compete ao Secretário Adjunto: 
  I- Subsidiar e assessorar o Secretário titular da Pasta nas tomadas de decisão referentes à Secretaria;
  II- Substituir o Secretário em suas ausências e impedimentos, coadjuvando no desempenho das atribuições que 
lhe são próprias;
  III- Participar das ações de planejamento, organização, coordenação, avaliação e integração de todas as ativida-
des desenvolvidas no âmbito da Secretaria;
  IV- Representar o Secretário da Pasta junto às autoridades ou órgãos quando lhe for solicitado;
  V- Prestar assistência na supervisão e coordenação das atividades da Secretaria;
  VI- Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas pelo Secretário Municipal titular da Pasta.
Art.12. Os cargos de Diretor serão criados na quantidade expressada no Anexo I desta Lei e o seu preenchimento 
ficará condicionado aos seguintes requisitos, além daqueles dispostos nos §§ 4º, 5º, 6º e 7º, do artigo 2º desta Lei:
  1. Existência de vaga no Cargo.
  2. Aprovação em avaliação médica oficial.
  3. Qualificação profissional compatível com as atribuições do cargo, inclusive com regular registro no órgão de 
classe.
  4. Contar com mais de 18 anos na data da posse.
  5. Estar em gozo dos direitos políticos e quite com as obrigações militares e eleitorais.
 6. Apresentar declaração de bens e valores no início e no término da sua nomeação para o exercício do cargo.
  7. Agente Comissionado de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
  Remuneração: consoante estipulado no §4º, do artigo 2º e no Anexo I da presente Lei.
Art.13. Competem aos ocupantes dos cargos de Diretor, as seguintes atribuições:
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  I- Acompanhar a execução dos planos e programas no âmbito do seu Departamento e da Secretaria de sua lo-
tação, avaliando e controlando os seus resultados;
  II- Estudar e avaliar, permanentemente, o custo benefício de projetos e atividades de competência do seu De-
partamento;
  III- Elaborar planos, programas e projetos pertinentes à área de atuação de seu Departamento;
  IV- Articular-se com todas as unidades administrativas básicas da Secretaria, de forma a obter um fluxo contínuo 
de informações, facilitando a coordenação e o processo de tomada de decisões;
  V- Despachar com o Secretário Municipal e Secretário Adjunto;
  VI- Substituir os Secretários Municipais e Adjuntos, aos quais estiver subordinado, por delegação destes, em suas 
faltas e impedimentos;
  VII- Praticar atos administrativos da competência dos Secretários Municipal, por delegação destes;
  VIII- Delegar competências específicas do seu cargo, mediante anuência prévia do Secretário Municipal;
  IX- Submeter à consideração do Secretário Municipal os assuntos que excedam a sua competência;
  X- Promover estudos, pesquisas, levantamentos, análise técnica de assuntos pertinentes à área de atuação do 
seu Departamento;
  XI- Preparar expedientes, relatórios e outros documentos de interesse geral da Secretaria;
  XII- Corresponsabilizar-se com o Secretário Municipal, por delegação deste, pela atualização permanente dos 
dados referentes aos programas do Plano Plurianual - PPA, visando o acompanhamento, monitoramento e avalia-
ção das ações governamentais;
  XIII- Co-participar com o Secretário Municipal, por delegação deste, da elaboração dos programas integrantes 
do Plano Plurianual - PPA da Secretaria;
  XIV- Promover o controle e a fiscalização das áreas subordinadas à sua Diretoria;
  XV- Administrar o controle de frequência de todos os servidores da Secretaria, elaboração anual de escala de 
férias, atualizações e arquivamento de dados pessoais e funcionais dos servidores;
  XVI- Representar o titular da pasta em situações peculiares e inerentes ao cargo;
  XVII- Dirigir a elaboração de cronogramas de trabalho para melhor aproveitamento de recursos humanos e eco-
nomicidade dos projetos elaborados pela Secretaria, bem como fiscalizar o seu cumprimento;
  XVIII- Dirigir e supervisionar os projetos, planos ou programas desenvolvidos pela Secretaria;
  XIX- Dirigir e coordenar as equipes que desenvolvem projetos junto à Secretaria, orientando e determinando os 
procedimentos;
  XX- Desempenhar outras atribuições correlatas à área de atuação do órgão onde estiver lotado, observando os 
ditames de leis específicas.
  XXI- O Diretor terá plena autonomia no desempenho de suas funções, podendo exercer, além das atribuições 
previstas nesta lei, outras atividades compatíveis com as suas atribuições;
  XXII- O Diretor será o responsável direto dos funcionários vinculados ao seu departamento, devendo opinar em 
todos os processos funcionais da Secretaria ao qual estiver subordinado, ficando o Secretário vinculado ao seu 
parecer;
  XXIII- Nas situações previstas no inciso XXII deste artigo, somente o Secretário e Secretário Adjunto, ao qual 
estiver vinculado, poderá suprir a ausência do Diretor.
Art.14. Fica reservado o percentual de 50% (cinquenta por cento) dos cargos de Diretor para serem ocupados por 
profissionais com nível superior completo.
Art.15.Os ocupantes dos cargos de Chefe de Gabinete do Secretário Municipal, Chefe de Gabinete do Fundo So-
cial de Solidariedade, Chefe de Gabinete da Controladoria, Chefe de Gabinete da Procuradoria Municipal, Chefe 
de Gabinete das Subprefeituras do Pirapitingui e da Zona Leste e do Gabinete do Vice-Prefeito, ficam condiciona-
dos ao preenchimento dos seguintes requisitos, além daqueles dispostos nos §§ 4º, 5º, 6º e 7º, do artigo 2º desta Lei:
  1. Existência de vaga no Cargo.
  2. Aprovação em avaliação médica oficial.
  3. Qualificação profissional compatível com as atribuições do cargo, inclusive com regular registro no órgão de 
classe.
  4. Contar com mais de 18 anos na data da posse.
  5. Estar em gozo dos direitos políticos e quite com as obrigações militares e eleitorais.
 6. Apresentar declaração de bens e valores no início e no término da sua nomeação para o exercício do cargo.
  7. Agente Comissionado de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
  Remuneração: consoante estipulado no §4º, do artigo 2º e no Anexo I da presente Lei.
Art.16. Competem aos Chefes de Gabinetes descritos no artigo anterior, as seguintes atribuições:
  I- Colaborar com o Subprefeito ou Secretário titular da Pasta no exercício de suas funções auxiliando-o na dire-
ção, organização, orientação, coordenação e controle das atividades da Secretaria;
  II- Auxiliar na coordenação, no planejamento e na elaboração dos Planos Plurianual, Anual e do Orçamento, 
conforme a LDO, em relação aos assuntos vinculados à Secretaria;
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  III- Coordenar a elaboração do Relatório Anual de Atividades em consonância com as demais unidades da Se-
cretaria;
  IV- Examinar e preparar o expediente encaminhado à consideração ou decisão do titular da Pasta, bem como os 
serviços de representação e de confiança do Secretário;
  V- Prestar assessoramento técnico abrangente ao Subprefeito ou Secretário titular da Pasta sob a forma de es-
tudos, pesquisas, investigações, planos, projetos, avaliações, exposições de motivos, análises, representação, atos 
normativos, minutas e controle de legitimidade de atos administrativos;
  VI- Promover reuniões com os responsáveis pelas unidades administrativas, para a coordenação das atividades 
operacionais da Secretaria;
  VII- Responsabilizar-se pelas atividades de relações públicas e assistir o Subprefeito ou Secretário Municipal em 
suas representações política e social;
  VIII- Coordenar o atendimento do público, controlando a agenda de audiências e reuniões;
  IX- Zelar pela divulgação e pelo cumprimento dos atos emanados pelo Subprefeito ou pelo Secretário;
  X- Exercer outras atividades que lhe forem conferidas ou delegadas, compatíveis com suas atribuições e de acor-
do com as determinações do Subprefeito ou do Secretário titular da Pasta;
  XI- Gerenciar as atividades institucionais do Subprefeito ou Secretário;
  XII- Promover atos de organização e congruência entre o Secretário, o Secretário Adjunto, os Diretores, Chefes 
de Departamentos e Comissionados na Secretaria;
  XIII- Responsabilizar-se pela divulgação interna de atos da Administração Pública para sua Secretaria, envolvendo 
inclusive os cargos efetivos;
Art.17. Ficam criados os cargos comissionados de Chefia de Departamentos, os quais estão condicionados ao 
preenchimento dos seguintes requisitos, além daqueles dispostos nos §§ 4º, 5º, 6º e 7º, do artigo 2º desta Lei:
  1. Existência de vaga no Cargo.
  2. Aprovação em avaliação médica oficial.
  3. Qualificação profissional compatível com as atribuições do cargo, inclusive com regular registro no órgão de 
classe.
  4. Contar com mais de 18 anos na data da posse.
  5. Estar em gozo dos direitos políticos e quite com as obrigações militares e eleitorais.
 6. Apresentar declaração de bens e valores no início e no término da sua nomeação para o exercício do cargo.
  7. Agente Comissionado de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
  Remuneração: consoante estipulado no §4º, do artigo 2º e no Anexo I da presente Lei.
Art.18. Competem às Chefias de Departamentos, além daquelas atribuições específicas do órgão de lotação de 
seus ocupantes, as seguintes atribuições típicas:
  I- Dirigir, orientar, planejar e controlar as atividades do setor e da equipe que dirige, acompanhando os trabalhos 
dos mesmos para assegurar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos, sempre em consonância e sob 
as ordens do Secretário Municipal do setor; 
  II- Dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos, respondendo pelos encargos a eles atribuídos; planejar e 
mandar executar trabalhos; 
  III- Obedecer a ordens superiores; cobrar execução de trabalhos; 
  IV- Distribuir tarefas; 
  V- Zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; 
  VI- Manter controle e elaborar relatórios; 
  VII- Comunicar a seu superior imediato todo e qualquer problema de pessoal ou de trabalho que não possa 
resolver; 
  VIII- Tomar iniciativas na ausência do Diretor Responsável; 
  IX- Zelar pelas ferramentas, veículos, máquinas, equipamentos e implementos sob sua responsabilidade; 
  X- Solicitar a aquisição de materiais, peças e outras tarefas correlatas.
Art.19. Ficam criados os cargos comissionados de Assessoria Superior de Secretaria, os quais estão condicionados 
ao preenchimento dos seguintes requisitos, além daqueles dispostos nos §§ 4º, 5º, 6º e 7º, do artigo 2º desta Lei:
  1. Existência de vaga no Cargo.
  2. Aprovação em avaliação médica oficial.
  3. Qualificação profissional compatível com as atribuições do cargo, inclusive com regular registro no órgão de 
classe.
  4. Contar com mais de 18 anos na data da posse.
  5. Estar em gozo dos direitos políticos e quite com as obrigações militares e eleitorais.
 6. Apresentar declaração de bens e valores no início e no término da sua nomeação para o exercício do cargo.
  7. Agente Comissionado de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
  Remuneração: consoante estipulado no §4º, do artigo 2º e no Anexo I da presente Lei.
Art.20. Competem aos ocupantes dos cargos de Assessor Superior de Secretaria, as seguintes atribuições:
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  I- Ficam responsáveis pelo cumprimento das metas e objetivos previstos nas leis de diretrizes e orçamento anuais 
e plurianuais;
  II- Submeter ao Secretário da Pasta, a programação de desembolso das despesas inerentes à Secretaria;
  III- Prover o Secretário com informações atualizadas sobre a situação financeira da Secretaria;
  IV- Assinar com o Secretário, os balanços, balancetes e outros documentos oficiais relativos às despesas e receitas 
da Secretaria;
  V- Orientar e fiscalizar, em todos os níveis da Secretaria os procedimentos financeiros de acordo com a lei, as 
convenções e normas técnicas;
  VI- Organizar e apresentar ao Secretário, nos prazos estabelecidos, a programação financeira da Secretaria;
  VII- Emitir relatórios mensais ao Secretário da Pasta, a fim de cumprir ao quanto disposto na Lei Municipal nº 
1.967/2018;
  VIII- Executar atos que garantam o cumprimento das determinações atribuídas ao Secretário quanto às necessi-
dades da contratação e licitação na forma da Lei Municipal nº 1.967/2018;
  IX- Ter conhecimento da gestão financeira da Secretaria;
  X- Auxiliar na elaboração das diretrizes financeiras anuais;
  XI- Estabelecer limites de atuação financeira mensal;
  XII- Auxiliar na gestão financeira da Secretaria;
  XIII- Responsabilizar-se pela verificação dos recursos, mensalmente, encaminhando ao Secretário os valores a 
serem aplicados, os contratos e empenhos pendentes, ainda que o faça de forma concorrente com outros cargos;
  XIV- Organizar e atuar diretamente em todos os processos de contratação feitos diretamente pela Secretaria, 
ainda que o faça de forma concorrente com outros cargos;
  XV- Elaborar relatórios e documentos financeiros da Secretaria, quando lhe for solicitado;
  XVI- Executar outras atribuições afins.
Art.21. Ficam criados os cargos comissionados de Assessoria Setorial os quais estão condicionados ao preenchi-
mento dos seguintes requisitos, além daqueles dispostos nos §§ 4º, 5º, 6º e 7º, do artigo 2º desta Lei:
  1. Existência de vaga no Cargo.
  2. Aprovação em avaliação médica oficial.
  3. Qualificação profissional compatível com as atribuições do cargo, inclusive com regular registro no órgão de 
classe.
  4. Contar com mais de 18 anos na data da posse.
  5. Estar em gozo dos direitos políticos e quite com as obrigações militares e eleitorais.
 6. Apresentar declaração de bens e valores no início e no término da sua nomeação para o exercício do cargo.
  7. Agente Comissionado de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
  Remuneração: consoante estipulado no §4º, do artigo 2º e no Anexo I da presente Lei.
Art.22. Competem aos ocupantes dos cargos de Assessor Setorial, as seguintes atribuições:
  I- Prestar assessoramento ao Secretário;
  II- Assessorar na elaboração de despachos, pesquisas e estudos de natureza administrativa;
  III- Assessorar diretamente o Secretário da Pasta no controle do patrimônio da Secretaria; 
  IV- Assessorar diretamente o Secretário da Pasta no controle de solicitação e agendamentos de viagens e de 
eventual frota da Secretaria;
  V- Assessorar diretamente o Secretário da Pasta e seus superiores hierárquicos no controle das questões relativas 
ao pessoal, jornada e distribuição das atribuições específicas das funções dos servidores da Secretaria;
  VI- Assessorar na redação e revisão de propostas, relatórios e documentos;
 VII- Atender ao público interno e externo, identificando o munícipe nos assuntos a serem tratados, para o enca-
minhamento aos respectivos Departamentos da Secretaria Municipal onde estiver lotado;
  VIII- Receber delegações gerais dos Diretores, dos Chefes de Departamentos e do Chefe de Gabinete, visando o 
cumprimento das finalidades e metas da Secretaria;
  IX- Executar os eventos da Secretaria, acompanhando-os, preferencialmente, de forma pessoal;
  X- Delegar atribuições específicas para a execução dos eventos, quando for impossível acompanhar pessoalmen-
te a execução dos mesmos;
  XI- Elaborar relatório prévio de cada evento, indicando os procedimentos administrativos, de pessoal e financeiro, 
que serão necessários para seu cumprimento;
  XII- Elaborar relatório posterior ao acontecimento de cada evento, narrando detalhadamente os fatos ocorridos;
  XIII- Dar ordens diretas e específicas aos servidores, repassando diretrizes das políticas públicas da administração, 
garantindo que as ações estejam concentradas seguindo tais especificações.
  XIV- Desempenhar outras atividades correlatas determinadas pelo Secretário da Pasta.
Art.23. Ficam criados os cargos comissionados de Assessoria Geral de Departamento, os quais estão condiciona-
dos ao preenchimento dos seguintes requisitos, além daqueles dispostos nos §§ 4º, 5º, 6º e 7º, do artigo 2º desta Lei:
  1. Existência de vaga no Cargo.
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  2. Aprovação em avaliação médica oficial.
  3. Qualificação profissional compatível com as atribuições do cargo, inclusive com regular registro no órgão de 
classe.
  4. Contar com mais de 18 anos na data da posse.
  5. Estar em gozo dos direitos políticos e quite com as obrigações militares e eleitorais.
 6. Apresentar declaração de bens e valores no início e no término da sua nomeação para o exercício do cargo.
  7. Agente Comissionado de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
  Remuneração: consoante estipulado no §4º, do artigo 2º e no Anexo I da presente Lei.
Art. 24. Competem aos ocupantes dos cargos de Assessor Geral de Departamento, as seguintes atribuições:
  I- Prestar assessoramento ao Diretor de Departamento, ao Chefe de Gabinete e ao Assessor Superior e Assessor 
Setorial;
  II- Assessorar na elaboração de despachos, pesquisas e estudos de natureza administrativa;
  III- Controlar a distribuição dos processos administrativos de trâmite interno nas secretarias;
  IV- Gerir os prazos processuais na forma da Lei 646/2005, emitindo relatórios sobre eventuais descumprimentos 
diretamente ao Diretor Administrativo;
  V- Auxiliar na análise de matérias e interpretação de assuntos de natureza consultiva;
  VI- Assessorar na redação e revisão de propostas, relatórios e documentos;
  VII- Atender ao público interno e externo, identificando o munícipe nos assuntos a serem tratados, para o enca-
minhamento aos respectivos Departamentos da Secretaria Municipal onde estiver lotado;
  VIII- Desempenhar funções de confiança não atribuíveis aos servidores da Secretaria;
  IX- Comparecimento em eventos da Secretaria, auxiliando na operacionalização dos mesmos e zelando pelo seu 
regular direcionamento, principalmente se os eventos acontecerem fora do horário regular de trabalho da admi-
nistração;
  X- Desempenhar outras atividades correlatas determinadas pelo Diretor de Departamento.
Art.25. Ficam criados os cargos comissionados de Assessor Especial da Secretaria de Justiça, com o escopo de 
prestarem assessoramento à Procuradoria Municipal, os quais estão condicionados ao preenchimento dos seguin-
tes requisitos, além daqueles dispostos nos §§ 4º, 5º, 6º e 7º, do artigo 2º desta Lei:
  1. Existência de vaga no Cargo.
  2. Aprovação em avaliação médica oficial.
  3. Qualificação profissional compatível com as atribuições do cargo, inclusive com regular registro no órgão de 
classe.
  4. Contar com mais de 21 anos na data da posse.
  5. Estar em gozo dos direitos políticos e quite com as obrigações militares e eleitorais.
 6. Apresentar declaração de bens e valores no início e no término da sua nomeação para o exercício do cargo.
  7. Agente Comissionado de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
  8. Escolaridade de Nível Superior Completo em Bacharelado em Direito e habilitação junto a Ordem dos Advo-
gados do Brasil para o exercício da advocacia.
  9. Impedimento de exercício da advocacia 
  Remuneração: consoante estipulado no §4º, do artigo 2º e no Anexo I da presente Lei.
Art.26. Competem aos ocupantes dos cargos de Assessor Especial da Secretaria de Justiça para assessoramento 
da Procuradoria Municipal, as seguintes atribuições:
  I- Realizar a distribuição processual entre assuntos e pastas aos Procuradores;
  II- Proceder à busca de pareceres e teses já suscitadas pelo Município em demandas repetitivas;
  III- Assessorar diretamente os Procuradores;
  IV- Assessorar diretamente os Diretores;
  V- Assessorar diretamente o Gabinete da Procuradoria;
  VI- Assessorar diretamente o Secretário Adjunto;
  VII- Assessorar diretamente o Secretário Municipal de Justiça;
  VIII- Emitir notas técnicas em Processos Administrativos, que serão encartadas nos mesmos e remetidas aos Pro-
curadores oficiantes, afim de que estes as acolham ou não, sustentando seus pareceres;
  IX- Emitir notas técnicas em questionamentos judiciais antes da manifestação da Procuradoria, embasando sua 
decisão e eventual defesa;
  X- Representar os Diretores em reuniões ou outros atos administrativos oficiais, em que estes não puderem 
comparecer;
  XI- Elaborar minutas de atos administrativos de competência dos Secretários Municipais das respectivas pastas;
  XII- Substituir os Diretores, na vacância do cargo, férias, afastamentos e outros impedimentos;
Art.27. Fica criado o cargo comissionado de Assessor Especial de Técnica e Processo Legislativo, o qual está con-
dicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos, além daqueles dispostos nos §§ 4º, 5º, 6º e 7º, do artigo 2º 
desta Lei:
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  1. Existência de vaga no Cargo.
  2. Aprovação em avaliação médica oficial.
  3. Qualificação profissional compatível com as atribuições do cargo, inclusive com regular registro no órgão de 
classe.
  4. Contar com mais de 21 anos na data da posse.
  5. Estar em gozo dos direitos políticos e quite com as obrigações militares e eleitorais.
 6. Apresentar declaração de bens e valores no início e no término da sua nomeação para o exercício do cargo.
  7. Agente Comissionado de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
  8. Escolaridade de Nível Superior Completo em Bacharelado em Direito.
  Remuneração: consoante estipulado no §4º, do artigo 2º e no Anexo I da presente Lei.
Art.28. Competem aos ocupantes dos cargos de Assessor Especial de Técnica e Processo Legislativo, as seguintes 
atribuições:
  I- Elaborar minutas de leis, decretos e portarias da lavra do Chefe do Executivo;
  II- Analisar tecnicamente e proceder anotas técnicas sobre Projetos de Lei de autoria do Executivo;
  III- Promover estudos específicos sobre leis de autoria do Executivo e do Legislativo, observando a existência de 
leis semelhantes e sua receptividade no ordenamento jurídico e perante o crivo do Poder Judiciário, emitindo nota 
técnica sobre tal;
  IV- Substituir o Diretor da Pasta, na vacância do cargo, férias, afastamentos e outros impedimentos;
Art.29. Fica criado o cargo comissionado de Assessor Especial de Tecnologia da Informação, o qual está condicio-
nado ao preenchimento dos seguintes requisitos, além daqueles dispostos nos §§ 4º, 5º, 6º e 7º, do artigo 2º desta 
Lei:
  1. Existência de vaga no Cargo.
  2. Aprovação em avaliação médica oficial.
  3. Qualificação profissional compatível com as atribuições do cargo, inclusive com regular registro no órgão de 
classe.
  4. Contar com mais de 18 anos na data da posse.
  5. Estar em gozo dos direitos políticos e quite com as obrigações militares e eleitorais.
 6. Apresentar declaração de bens e valores no início e no término da sua nomeação para o exercício do cargo.
  7. Agente Comissionado de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
  8. Escolaridade de Nível Técnico na área de Informática ou Superior Completo em Ciências da Computação.
  Remuneração: consoante estipulado no §4º, do artigo 2º e no Anexo I da presente Lei.
Art.30. Compete ao ocupante do cargo de Assessor Especial de Tecnologia da Informação, as seguintes atribui-
ções:
  I- Atuar tecnicamente à distância, remotamente ou fisicamente, em finais de semana, feriados e domingos, ga-
rantindo, 24 horas por dia, em todos os dias da semana a segurança e a estabilidade dos sistemas de informática 
da Prefeitura e de seus setores;
  II- Sugerir a implantação de sistemas e tecnologias que ampliem a segurança das informações e que facilitem o 
acesso da população aos serviços públicos disponíveis na rede mundial de computadores;
  III- Sugerir ao Diretor da Pasta ações visando o aprimoramento da consolidação dos dados;
  IV- Elaborar relatórios diários e semanais sobre a estabilidade do sistema;
  V- Elaborar relatórios sobre a segurança de dados, agindo para prevenir e garantir a integridade dos dados da 
Municipalidade e dos usuários dos sistemas de informação.
Art.31. Fica criado o cargo comissionado de Assessor Especial de Diretrizes, Planejamento e Ampliação das Redes 
Elétricas Urbanas e Rurais, o qual está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos, além daqueles 
dispostos nos §§ 4º, 5º, 6º e 7º, do artigo 2º desta Lei:
  1. Existência de vaga no Cargo.
  2. Aprovação em avaliação médica oficial.
  3. Qualificação profissional compatível com as atribuições do cargo, inclusive com regular registro no órgão de 
classe.
  4. Contar com mais de 21 anos na data da posse.
  5. Estar em gozo dos direitos políticos e quite com as obrigações militares e eleitorais.
 6. Apresentar declaração de bens e valores no início e no término da sua nomeação para o exercício do cargo.
  7. Agente Comissionado de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
  8. Escolaridade de Nível Superior Completo em Engenharia Elétrica.
  Remuneração: consoante estipulado no §4º, do artigo 2º e no Anexo I da presente Lei.
Art.32. Compete ao ocupante do cargo de Assessor Especial de Diretrizes, Planejamento e Ampliação das Redes 
Elétricas Urbanas e Rurais, as seguintes atribuições:
  I- Elaborar e dirigir estudos e projetos de engenharia elétrica, estudando características e especificações, prepa-
rando plantas, técnicas de execução e recursos necessários, a fim de possibilitar e orientar as fases de construção, 
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instalação, funcionamento, manutenção e reparação de instalações, aparelhos e equipamentos elétricos, dentro 
dos padrões técnicos exigidos no âmbito do Município de Itu; 
  II- Promover estudos visando a viabilidade técnica, elaboração, fiscalização e coordenação da execução de proje-
tos elétricos das construções, ampliações e reformas em geral promovidas pelo Poder Público Municipal; 
  III- Fiscalizar o cumprimento dos contratos administrativos, em seus aspectos técnicos, firmados pela Municipali-
dade, sob a responsabilidade de seu órgão de lotação;
  IV- Inspecionar a execução dos serviços técnicos e das obras realizadas pela Municipalidade ou por terceiros, para 
cumprimento de contrato administrativo, apresentando relatório sobre a situação dos mesmos; 
  V- Executar vistorias técnicas em instalações elétricas e áreas afins das edificações do Município ou que este se 
utilize;
  VI- Elaborar orçamento para execução de construção e reforma de instalações elétricas de alta e baixa tensão; 
  VII- Estudar, dimensionar e detalhar a maneira ideal de instalação de equipamentos e materiais eletroeletrônicos 
em geral; 
  VIII- Emitir pareceres técnicos sobre projetos, obras e serviços no âmbito de sua área de atuação; 
  IX- Primar pela qualidade dos serviços executados; 
  X- Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierár-
quico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular anda-
mento do serviço público;
  XI- Desempenhar outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico.

CAPÍTULO III
Da Estrutura Organizacional da Administração Direta
Do Gabinete do Prefeito

Art.33. O Gabinete do Prefeito compreende:
  I- Fundo Social da Solidariedade;
  II- Chefia do Gabinete do Prefeito;
  III- Controladoria Geral;
  IV- Gabinete do Vice-Prefeito.

Do Fundo Social da Solidariedade

Art.34. O Fundo Social da Solidariedade compreende:
  I - Presidente do Fundo Social de Solidariedade; 
  II- Diretoria de Gestão Administrativa Interna e de Recursos Financeiros do Fundo Social;
  III - Diretoria de Atividades Recreativas e Inclusivas do Fundo Social;
  IV- Chefia de Gabinete do Fundo Social de Solidariedade;
  V- Assessoria Superior de Secretaria;
  VI- Assessoria Setorial;
  VII- Assessoria Geral de Departamento.
Art.35. O cargo de Presidente do Fundo Social de Solidariedade tem natureza de voluntariado e será exercido 
pela Primeira-dama desta Municipalidade ou, ainda, por nomeação do Chefe do Executivo Municipal, e estará 
incumbido de exercer atividade de estrita confiança da autoridade máxima da Administração Municipal, respon-
sável por cumprir políticas públicas estabelecidas em diretrizes governamentais.
Art.36. À Presidente do Fundo Social de Solidariedade compete:
  I- Exercer a administração geral e representação formal do Fundo Social da Solidariedade, cumprindo e fazendo 
cumprir as normas legais para aplicação dos recursos do fundo; 
  II- Convocar e presidir as reuniões do Conselho Deliberativo; 
  III- Elaborar planos e estabelecer diretrizes de aplicação de recursos e de uniformização de procedimentos a serem 
adotados por órgãos e entidades executoras de programas e projetos desenvolvidos com a sua co-participação; 
  IV- Atuar como interveniente na realização de convênios e ajustes entre órgãos e entidades públicas e particu-
lares, compreendendo empresas, associações e instituições assistenciais e filantrópicas, de qualquer natureza, para 
a execução de programas de apoio e promoção ao desenvolvimento social;
  V- Levantar recursos humanos, materiais, financeiros e outros mobilizáveis na comunidade, por meio de articula-
ções e entrosamento com outros órgãos e entidades públicas ou da iniciativa privada; 
  VI- Valorizar, estimular e apoiar iniciativas da comunidade voltadas para a solução dos problemas locais; 
  VII- Incentivar, na sociedade, o desenvolvimento de organizações de natureza privada que realize, em parceria 
com a Administração Pública Municipal, o combate a situações que exponham a população à condição de vulne-
rabilidade social; 
  VIII- Realizar campanhas para a solução de problemas sociais de natureza temporária, cíclica, intermitente ou que 
possam ser debelados ou erradicados por esse meio; 
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  IX- Propor e incentivar a elaboração de estudos e pesquisas e a realização de seminários, campanhas, encontros 
e outros eventos correlacionados com a sua finalidade. 
Art.37. Fica criado o cargo de Diretor de Gestão Administrativa Interna e de Recursos Financeiros do Fundo So-
cial, que terá, além das atribuições gerais e requisitos dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das 
seguintes funções específicas:
  I- Gerir as atividades e atribuições sociais do Fundo Social;
  II- Manter amplo relacionamento com entidades de classe voltadas ao amparo social;
  III- Buscar incentivos fiscais e financeiros junto aos demais Entes do Poder Executivo;
  IV- Elaborar projetos específicos para o cumprimento dos objetivos da Secretaria,apresentando-os à Presidente 
do Fundo Social;
  V- Elaborar o calendário de atividades anuais, apresentando-o para aprovação da Presidente do Fundo Social de 
Solidariedade;
  VI- Traçar metas e objetivos da Secretaria, que deverão ser aprovadas pela Presidente do Fundo Social de Soli-
dariedade.
  VII- Ordenar e dividir tarefas entre os demais cargos e supervisionar sua fiel execução;
  VIII- Aplicar as verbas públicas, conforme diretrizes e decisões da Presidente do Fundo Social de Solidariedade;
  IX- Desempenhar atividades correlatas, a critério da Presidente do Fundo Social.
Art.38. Fica criado o cargo de Diretor de Atividades Recreativas e Inclusivas do Fundo Social, que terá, além das 
atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes atribuições 
específicas:
  I- Executar os eventos da Secretaria, acompanhando-os, preferencialmente, de forma pessoal;
  II- Delegar atribuições específicas para a execução dos eventos, quando for impossível acompanhar pessoalmen-
te a execução dos mesmos;
  III- Elaborar relatório prévio de cada evento, indicando os procedimentos administrativos, de pessoal e financeiros 
e que serão necessários para seu cumprimento;
  IV- Elaborar relatório posterior à realização de cada evento, narrando detalhadamente os fatos ocorridos;
  V- Dar ordens diretas e específicas aos servidores, repassando diretrizes das políticas públicas da administração, 
garantindo que as ações estejam concentradas seguindo tais especificações.
Art.39. O Fundo Social terá ainda, um cargo de Chefe de Gabinete do Fundo Social de Solidariedade, que desem-
penhará as atribuições e funções dispostas no artigo 16 desta lei, um cargo de Assessor Superior de Secretaria, 
que desempenhará as atribuições e funções dispostas no artigo 20 desta Lei, um cargo de Assessor Setorial de 
Secretaria, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no artigo 22 desta lei e um cargo de Assessor 
Geral de Departamento, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no artigo 24 desta Lei, sendo pelo 
menos um para o Departamento Administrativo e um para o Departamento Operacional.

Da Chefia do Gabinete do Prefeito

Art.40. A Chefia do Gabinete do Prefeito compreende:
  I- Chefe de Gabinete do Prefeito; 
  II- Diretoria de Gestão Administrativa Interna e de Recursos Financeiros do Gabinete do Prefeito;
  III- Diretoria de Tecnologia e Informação do Gabinete do Prefeito e da Prefeitura;
  IV- Diretoria da Assessoria Técnico-Legislativa do Gabinete do Prefeito;
  V- Chefia de Eventos do Gabinete do Prefeito;
  VI- Assessor Superior de Secretaria;
  VII- Assessor Setorial;
  VIII- Assessor Geral de Departamento;
  IX- Assessor Especial de Técnica e Processo Legislativo;
  X- Assessor Especial de Tecnologia da Informação.
Art.41. O cargo de Chefe de Gabinete do Prefeito possui os requisitos, atribuições, descrições e especificações 
previstas nos artigos 15 e16 desta Lei.
Art.42. Ao Chefe de Gabinete do Prefeito, além das atribuições descritas no artigo 16, desta Lei,compete especi-
ficamente:
  I-Assessorar diretamente o Prefeito na sua representação civil, social e administrativa;
  II-Assessorar o Prefeito na adoção de medidas administrativas que propiciem a harmonização das iniciativas dos 
diferentes órgãos municipais;
  III-Prestar assessoramento ao Prefeito, encaminhando-lhe, para pronunciamento final, as matérias que lhe forem 
submetidas pelo Prefeito;
  IV- Elaborar e assessorar o expediente oficial do Prefeito, supervisionar a elaboração de sua agenda administra-
tiva e social;
  V-Encaminhar para publicação os atos do Prefeito, articulando-se, para efeito de observância a prazos, requisitos 
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e demais formalidades legais, com a Secretaria de Gestão de Pessoas, Logística e Modernização Organizacional;
  VI-Apoiar o Prefeito no acompanhamento das ações das demais Secretarias, em sincronia com o plano de go-
verno municipal;
  VII-Coordenar, em articulação com as demaissecretarias, o atendimento às solicitações e convocações da Câmara 
Municipal da Estância Turística de Itu;
  VIII-Cuidar da administração geral do prédio em que funciona o Gabinete do Prefeito, zelando pelos bens imó-
veis e móveis, incluindo acervo de obras de arte;
 IX-Coordenar a elaboração de mensagens e exposições de motivos do Prefeito à Câmara Municipal, bem como a 
elaboração de minutas de atos normativos, em articulação com a Procuradoria Geral do Município ou secretário 
da área específica;
  X-Controlar a observância dos prazos para emissão de pronunciamentos, pareceres e informações da responsa-
bilidade do Prefeito;
  XI- Receber e atender com cordialidade a todos quantos o procurem para tratar, junto a si ou ao Prefeito, de 
assuntos de interesse do cidadão ou da comunidade, providenciando, quando for o caso, o seu encaminhamento 
às secretarias da área;
  XII- Supervisionar a organização do cerimonial das solenidades realizadas no âmbito da Administração Municipal 
que contem com a participação do Prefeito;
  XIII- Promover mecanismos de interação da população com o Gabinete do Prefeito, através de Central de Rela-
cionamentos que possibilite a manifestação do cidadão sobre assuntos pertinentes ao governo municipal;
  XIV-Proceder no âmbito do órgão à gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua 
Unidade, bem como à gestão de pessoas e dos recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e 
regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
  XV- Auxiliar nos cerimoniais e organização administrativa do Gabinete do Prefeito;
  XVI- Agendar reuniões com outros Setores Públicos;
  XVII- Coordenar e organizar as correspondências recebidas e enviadas, internas ou externas, para repartições 
públicas, secretários, secretários de Estado e outros órgãos;
  XVIII- Coordenar a publicação e expedição da correspondência e dos atos oficiais do Município;
  XIX- Arquivamento e supervisão dos atos administrativos do Município, bem como outros assuntos atinentes ao 
Gabinete, competindo-lhe, ainda, auxiliar o Prefeito Municipal em tudo que seja necessário, inclusive no atendi-
mento e encaminhamento do público em geral;
  XX- Acompanhar o Prefeito em viagens, reuniões e/ou eventos sempre que necessário, bem como cuidar do 
agendamento;
  XXI- Exercer outras atividades correlatas ou que lhe sejam delegadas pelo Prefeito Municipal.
Art.43. Fica criado o cargo de Diretor de Gestão Administrativa Interna e de Recursos Financeiros do Gabinete do 
Prefeito, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho 
das seguintes funções específicas:
  I- Gerir as atividades e atribuições sociais da sociedade;
  II- Estabelecer a comunicação entre as Secretarias e órgãos da Administração Direta e Indireta;
  III - Elaborar projetos específicos para o cumprimento dos objetivos do Gabinete do Prefeito;
  IV- Elaborar o calendário de atividades anuais, apresentando-o para aprovação do Chefe de Gabinete;
  V- Traçar metas e objetivos do Gabinete do Prefeito;
Art. 44. Fica criado o cargo de Diretor de Tecnologia e Informações do Gabinete do Prefeito e da Prefeitura de 
Itu, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das 
seguintes funções específicas:
  I- Gerir as atividades e atribuições sociais da sociedade;
  II- Estabelecer a comunicação entre as Secretarias e órgãos da Administração Direta e Indireta;
  III- Elaborar projetos específicos para o cumprimento dos objetivos do Gabinete do Prefeito
  IV- Elaborar o calendário de atividades anuais, apresentando-o para aprovação do Chefe de Gabinete.
  V- Traçar metas e objetivos do Gabinete do Prefeito;
Art.45. Fica criado o cargo de Diretor da Assessoria Técnico-Legislativa do Gabinete do Prefeito, que terá, além 
das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções 
específicas:
  I- Elaborar Projetos de Lei, Decretos e Portarias de lavra do Chefe do Executivo Municipal;
  II- Encaminhar Projetos de Lei ao Poder Legislativo;
  III- Acompanhar o andamento dos Projetos de Lei encaminhados ao Legislativo;
  IV- Analisar Projetos de Lei de iniciativa do Poder Legislativo;
  V- Controlar prazos de vetos do Prefeito;
  VI- Arrazoar vetos;
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  VII- Elaborar e/ou digitar ofícios, atas, comunicados, relatórios, quadros demonstrativos, termos e outros de 
interesse do Poder Executivo;
  VIII- Verificar e acompanhar a pauta das sessões do Poder Legislativo remetendo-as a Chefia de Gabinete e ao 
Prefeito;
  IX- Efetuar a publicidade dos atos da administração, encaminhando-os aos setores próprios para tal;
  X- Executar outras atividades a critério do superior imediato.
Art. 46. Fica criado o cargo de Chefe de Eventos do Gabinete do Prefeito,que terá, além das atribuições gerais e 
requisitos, dispostos nos artigos 17 e 18 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Executar os eventos da Secretaria, acompanhando-os, preferencialmente, de forma pessoal;
  II- Delegar atribuições específicas para a execução dos eventos, quando for impossível acompanhar pessoalmen-
te a execução dos mesmos;
  III- Elaborar relatório prévio de cada evento, indicando os procedimentos administrativos, de pessoal e financeiro 
que serão necessários para seu cumprimento;
  IV- Elaborar relatório posterior ao acontecimento de cada evento, narrando detalhadamente os fatos ocorridos;
  V- Dar ordens diretas e específicas aos servidores, repassando diretrizes das políticas públicas da administração, 
garantindo que as ações estejam concentradas seguindo tais especificações.
Art.47. A Chefia de Gabinete do Prefeito terá ainda, um cargo de Assessor Superior de Secretaria, que desempe-
nhará as atribuições e funções dispostas no artigo 20 desta Lei, um cargo de Assessor Setorial, que desempenhará 
as atribuições e funções dispostas no artigo 22 desta Lei e um cargo de Assessor Geral de Departamento, que 
desempenhará as atribuições e funções dispostas no artigo 24 desta Lei, além de um Cargo de Assessor Especial 
de Técnica e Processo Legislativo, que desempenhará suas atribuições e funções dispostas no artigo 28 desta Lei 
e um Cargo de Assessor Especial de Tecnologia da Informação, que desempenhará suas atribuições e funções na 
forma disposta no artigo 30 desta Lei.

Da Controladoria Geral do Município

Art.48.A Controladoria Geral do Município de Itu compreende:
  I- Controlador Geral;
  II- Chefia de Gabinete da Controladoria Geral;
  III- Chefia de Controle Financeiro;
Parágrafo único.Além dos cargos de Chefia, que deverão ser preenchidos preferencialmente por servidores ocu-
pantes de cargos de provimento efetivo, o Controlador Geral designará até 05 (cinco) servidores ocupantes de 
cargos de provimento efetivo com conhecimentos em administração pública, finanças públicas, direito, licitações, 
contratos e/ou recursos humanos para auxiliá-lo no Sistema de Controle Interno da Administração Direta e Indi-
reta do Município da Estância Turística de Itu, lotando-os no Controle Interno, se necessário.
Art.49. O cargo de Controlador Geral do Município possui as atribuições, descrições e especificações, consoante 
previsão dos artigos 6º, 7º e 8º desta Lei.
Art.50. Ao Controlador Geral do Município compete, especificamente, a atuação prévia, concomitante e poste-
rior aos atos administrativos, visando à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos órgãos da Ad-
ministração Direta do Município, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, e, 
em especial, tem as seguintes atribuições:
  I- Avaliar, no mínimo, por exercício financeiro, o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execu-
ção dos programas de governo;
  II- Verificar o atingimento das metas fiscais, físicas e de resultados dos programas de governo, quanto à eficácia, a 
eficiência e a efetividade da gestão nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como da 
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;
  III- Comprovar a legitimidade dos atos de gestão;
  IV- Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;
  V- Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
  VI- Realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de despesas em Restos a Pagar;
  VII- Supervisionar as medidas adotadas pelo Poder Executivo para o retorno da despesa total com pessoal ao 
respectivo limite, caso necessário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei Complementar Federal nº 101/2000;
  VIII- Acompanhar o cumprimento das providências indicadas pelo Poder Executivo, conforme o disposto no art. 
31 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária 
aos respectivos limites;
  IX - Averiguar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitu-
cionais e da Lei Complementar Federal nº 101/2000;
  X- Cientificar a(s) autoridade(s) responsável (eis) quando constadas ilegalidades ou irregularidades na adminis-
tração municipal.
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  XI- Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do Município, abrangendo a Ad-
ministração Direta e Indireta e, promovendo a integração operacional e a elaboração dos atos normativos sobre 
procedimentos de controle;
  XII- Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando e auxiliando as unidades 
executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de documentos 
e informações, atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas, tramitação 
dos processos e apresentação dos recursos;
  XIII- Assessorar a Administração nos aspectos relacionados com os controles, interno e externo e quanto à lega-
lidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;
  XIV- Interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimo-
nial, sempre que necessário;
  XV- Medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de controle interno, através das ativida-
des de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas 
administrativos da Prefeitura Municipal, abrangendo a Administração Direta e Indireta, expedindo relatórios com 
recomendações para o aprimoramento dos controles;
  XVI- Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Dire-
trizes Orçamentárias e no Orçamento anual, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de 
recursos oriundos do Orçamento Fiscal e de Investimentos;
  XVII - Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;
  XVIII- Estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar 
os resultados quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e ope-
racional da Prefeitura Municipal;
  XIX- Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Muni-
cípio;
  XX- Verificar o cumprimento dos limites estabelecidos para despesa com pessoal e, constatando terem sido ul-
trapassados, supervisionar as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, 
nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
  XXI- Identificar a necessidade de redução do endividamento e determinar as providências redutoras adicionais a 
serem adotadas, conforme o disposto no art. 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para recondução dos montan-
tes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;
  XXII- Aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitu-
cionais e as da Lei de Responsabilidade Fiscal;
  XXIII- Acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de 
Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;
  XXIV- Participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual;
  XXV- Manifestar-se, quando solicitado pela Administração, acerca da regularidade e legalidade de processos 
licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros 
instrumentos congêneres;
  XXVI- Propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as ativi-
dades da administração pública, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar 
o nível das informações;
  XXVII- Instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Con-
trole Interno;
  XXVIII- Verificar a regularidade dos atos de admissão de pessoal, aposentadorias, reformas, revisão de proventos 
e pensões, para posterior registro no Tribunal de Contas;
  XXIX- Manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a 
identificar e sanar as possíveis irregularidades;
  XXX- Alertar formalmente à autoridade administrativa competente, para que instaure imediatamente Tomada 
de Contas, sob pena de responsabilidade solidária, destinada a apurar atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegí-
timos ou antieconômicos, que resultem em prejuízo ao erário, praticada por agentes públicos, ou quando não 
forem prestadas contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;
  XXXI- Revisar e emitir parecer sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais, instaurados no âmbito do 
Poder Executivo Municipal, determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado;
  XXXII- Representar ao TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sobre as irregularidades e ilegalidades 
identificadas e as medidas adotadas;
  XXXIII- Emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela Administração;
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  XXXIV- Realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno.
Art. 51.A Controladoria Geral do Município será composta por 02 (dois) cargos de Controlador Geral, de pro-
vimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, devendo recair em profissional 
de nível superior, com notórios conhecimentos de direito, administração pública, idoneidade moral e reputação 
ilibada.
Parágrafo Único.A Controladoria Geral do Município de Itu terá um cargo de Chefe de Gabinete do Controlador 
Geral, que desempenhará suas atribuições e funções na forma do disposto no artigo 16, desta Lei.
Art.52. Fica criado o cargo de Chefe de Controle Financeiro da Controladoria Geral do Município, o qual, além 
das atribuições gerais e requisitos dispostos nos artigos 17 e 18 desta Lei, desempenhará especificamente, ainda:
  I- Agir de forma institucional, em algumas atribuições, voltadas para a criação de um compliance dentro da 
Municipalidade, visando estabelecer procedimentos padronizados e genéricos que permitam que os órgãos da 
Administração Direta e Indireta, evitem procedimentos já constatados como irregulares ou que tenham sofrido 
apontamentos perante outros órgãos de controle interno e de controle externo da administração;
  II- Acompanhamento e relacionamento por temas de decisões ou manifestações do Tribunal de Contas do Esta-
do de São Paulo quanto a contratações e atos da Administração Municipal Direta e Indireta, disponibilizando este 
banco de dados à Procuradoria e outros órgãos pareceristas;
  III- Criar banco de dados sobre procedimentos de contas;
  IV- Analisar procedimentos adotados em outros Municípios e Ente Públicos e que possam ser aplicados na Mu-
nicipalidade Ituana, garantindo eficiência no controle de despesas e na efetividade dos procedimentos da Con-
troladoria Geral do Município.
Do Gabinete do Vice-Prefeito

Art.53.O Gabinete do Vice-Prefeito terá um cargo de Chefe de Gabinete, que desempenhará suas atribuições e 
funções na forma do disposto no artigo 16, desta Lei.
Da Secretaria Municipal de Governo e da Casa Civil
Art.54. Fica criada a Secretaria Municipal de Governo e da Casa Civil, que compreende os seguintes departamen-
tos, setores e chefias, além das atribuições conforme seguem:
  I- Secretário Municipal de Governo e da Casa Civil; 
  II- Secretário Adjunto de Governo e da Casa Civil;
  III- Diretoria de Gestão Administrativa, Financeira, Operacional e de Relacionamento, Estratégia e Articulação da 
Secretaria Municipal de Governo e da Casa Civil;
  IV- Diretoria de Inteligência da Secretaria Municipal de Governo e da Casa Civil;
  V- Diretoria de Segurança Institucional Secretaria Municipal de Governo e da Casa Civil;
  VI - Chefia de Gabinete da Secretaria Municipal de Governo e da Casa Civil;
  VII- Assessor Superior de Secretaria;
  VIII- Assessor Setorial;
  IX- Assessor Geral de Departamento;
Art.55. O Secretário de Governo e da Casa Civil do Município possui as atribuições, descrições e especificações 
conforme previsão dos §§ 3º, 6º e 7º, do artigo 2º, bem como à previsão do 6º e 7º, desta Lei.
Art.56. Ao Secretário de Governo e da Casa Civil do Município, além das atribuições descritas no artigo 6º, da 
presente Lei, compete especificamente:
  I- Assessorar o Prefeito Municipal na articulação política, coordenação e na garantia de continuidade do processo 
de desenvolvimento global do Município;
  II- Executar as atividades de assessoramento legislativo e manter contatos com lideranças políticas do Município 
e demais entes federativos;
  III- Planejar e coordenar, com a participação dos órgãos e entidades da Administração Pública, as políticas de 
mobilização social;
  IV- Assessorar o Governo Municipal em sua representação política e em assuntos de natureza técnico-legislativa;
  V- Responsabilizar-se pela gestão da relação política e administrativa com o Poder Legislativo municipal;
  VI- Prestar suporte técnico e administrativo aos diversos Conselhos Municipais;
  VII- Coordenar a execução das atividades administrativas e financeiras da Secretaria, do Gabinete do Prefeito, do 
Gabinete do Vice-Prefeito e das Assessorias ligadas à Secretaria;
  VIII- Acompanhar e supervisionar programas especiais de interesse da municipalidade;
  IX- Promover e executar os serviços de Ouvidoria do Município;
  X- Promover a cidade em nível nacional;
  XI- Promover a divulgação das políticas, decisões e ações da Administração Direta do Município;
  XII- Dar suporte e avaliar previamente os eventos e campanhas institucionais das Secretarias Municipais e das 
entidades da Administração Pública Indireta;
  XIII- Promover pesquisas de opinião pública;
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  XIV- Manter permanente articulação com os meios de comunicação;
 XV- Criar, produzir e supervisionar material de divulgação interna e externa da Prefeitura;
 XVI- Zelar pela imagem do Governo junto à mídia local, estadual e nacional;
 XVII- Coordenar e desenvolver outras atividades destinadas à consecução dos objetivos do Governo Municipal;
  XVIII- Desempenhar outras atribuições que lhe forem expressamente cometidas pelo Prefeito Municipal.
Art.57. O cargo de Secretário Adjunto de Governo e da Casa Civil do Município se sujeita às disposições do artigo 
10 e 11 desta Lei e possui as mesmas atribuições daquelas inerentes ao titular da Pasta, exercendo-as a seu mando 
ou nas suas ausências e impedimentos, na forma do quanto disposto no artigo 56 desta Lei.
Art.58. O Secretário Adjunto de Governo e da Casa Civil do Município, além das atribuições descritas no artigo 11, 
compete às seguintes atividades específicas:
  I- Atendimento de Secretários visando orientações, quanto aos atos da Casa Civil;
  II- Coordenar as medidas relativas ao cumprimento dos prazos de pronunciamento, pareceres e informações do 
Poder Executivo às solicitações da Câmara Municipal, remetendo-os ao Secretário da Pasta;
  III- Integrar as Secretarias e Órgãos da Administração Direta e Indireta;
 IV- Transmitir aos demais níveis hierárquicos as determinações, ordens de serviço, portarias e outros atos do Go-
verno;
  V- Elaborar pareceres sobre os assuntos de natureza política e administrativa, submetidos à deliberação do Se-
cretário de Governo, do Secretário de Justiça e do Prefeito.
Art.59. Fica criado o cargo de Diretor de Gestão Administrativa, Financeira, Operacional e de Relacionamento, 
Estratégia e Articulação da Secretaria de Governo e da Casa Civil do Município, o qual terá, além das atribuições 
gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Solicitar documentos, ofícios, respostas e processos administrativos que se destinem ao cumprimento dos atos 
de relacionamento com o Poder Legislativo e com os atos da Casa Civil;
  II- Controlar os prazos estabelecidos nos ofícios e processos originados e que sofreram o crivo da Secretaria de 
Governo e da Casa Civil;
  III- Estabelecer a comunicação entre a Secretaria de Governo e da Casa Civil e a Controladoria e órgãos da Ad-
ministração Direta e Indireta;
  IV- Elaborar projetos específicos para o cumprimento dos objetivos da Secretaria de Governo e da Casa Civil; 
  V- Elaborar o calendário de atividades anuais, apresentando-o para aprovação do Secretário de Governo e da 
Casa Civil.
  VI- Traçar metas e objetivos da Secretaria de Governo e da Casa Civil.
  VII- Operacionalizar todas as atividades e eventos de Governo e da Casa Civil;
  VIII- Ordenar e dividir tarefas entre os demais cargos e supervisionar sua fiel execução;
  IX- Ordenar e traçar prioridades operacionais e de execução que deverão ser inseridas anualmente na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias;
  X- Manter relacionamento periódico com Vereadores, buscando analisar as principais demandas da sociedade 
que chegam até os representantes eleitos pelo povo;
  XI- Apresentar, sempre que possível, explicações individuais sobre projetos de lei, decreto e outros atos emana-
dos do Chefe do Poder Executivo;
  XII- Assessorar politicamente o Chefe do Executivo Municipal;
  XIII- Traçar estratégias capazes de facilitar a ampla discussão dos projetos apresentados pelo Poder Executivo, 
primeiramente com a sociedade e posteriormente com os Edis.
  XIV- Auxiliar os órgãos próprios da Administração Municipal, responsáveis pela elaboração de Projetos de Lei, 
garantindo que sua redação e forma de apresentação possibilitem o cumprimento das estratégias traçadas.
  XV- Acompanhar o andamento dos trabalhos legislativos; 
  XVI- Encaminhar aos órgãos da Administração Pública Municipal as demandas e expedientes do Legislativo; 
  XVII- Atender parlamentares, autoridades, representantes de instituições públicas e privadas, associações comu-
nitárias e outros, fazendo o seu encaminhamento às autoridades solicitadas; 
  XVIII- Encaminhar ao Legislativo, projetos de lei, mensagens, comunicados e razões de veto, bem como acompa-
nhar a sua tramitação; 
  XIX- Receber e responder os requerimentos, indicações e moções advindas da Câmara Municipal, como também 
acompanhar os prazos para as respectivas respostas;
  XX- Assessorar o Secretário na interlocução com o Poder Legislativo, Conselhos, movimentos sociais, lideranças 
comunitárias, e demais órgãos e entidades públicas e privadas; 
  XXI- Disponibilizar informações que subsidiem o relacionamento entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e 
as demais instituições públicas e privadas; 
  XXII- Conferir a documentação recebida e enviada ao Poder Legislativo; 
  XXIII- Implantar, supervisionar e acompanhar programas de inclusão social nas comunidades de bairros.
Art.60. Fica criado o cargo de Diretor de Inteligência da Secretaria Municipal de Governo e da Casa Civil, o qual, 
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além das atribuições gerais e requisitos dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes fun-
ções específicas:
  I- Promover estudos sobre as relações sócio-econômicas da população do Município, visando propor políticas 
públicas de segurança e que diminuam os riscos de desordem social;
  II- Produzir e difundir conhecimentos às autoridades competentes, relativos a fatos e situações que ocorram 
dentro e fora do âmbito das Secretarias Municipais e que possam, de forma imediata ou potencial, influenciar os 
processos e atos decisórios da Prefeitura de Itu em seus níveis estratégicos, táticos e operacionais de gestão de 
pessoas e situações de risco;
  III- Proteger o conhecimento produzido no âmbito das Secretarias e do Município, identificar, acompanhar e 
avaliar ameaças reais ou potenciais à segurança e produzir conhecimentos e propostas que subsidiem ações para 
neutralizar ameaças a salvaguarda de dados, conhecimentos, pessoas, áreas e instalações;
  IV- Promover e efetuar intercâmbio de conhecimentos e informações, com órgãos governamentais e demais 
organizações congêneres nacionais e estrangeiras, na sua área de atuação;
  V- Analisar e organizar os procedimentos e protocolos de segurança inerentes ao Município, à Casa Civil e ao 
Prefeito.
  VI- Apresentar as informações solicitadas, em períodos mensais e toda vez que entender necessário, mediante 
análise das situações, ao Diretor de Segurança Institucional.
  VII- Secretariar os encontros de trabalho dos Secretários com o Prefeito;
  VIII- Definição de políticas voltadas para a implantação de ações que objetivem a formação, a promoção e o 
fomento das relações comunitárias;
  IX- Acompanhar os programas estratégicos de governo, em conjunto com a principal Secretaria envolvida, con-
tribuindo especialmente na supervisão dos assuntos que envolvam interesse da comunidade. 
Art.61. Fica criado o cargo de Diretor de Segurança Institucional da Secretaria Municipal de Governo e da Casa 
Civil, que terá, além das atribuições gerais e requisitos dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, as seguintes com-
petências específicas:
  I- Solicitar informações da Diretoria de Inteligência desta Secretaria, bem como, dos demais órgãos da Adminis-
tração Municipal, direta e indireta, que visem à efetivação da segurança e da ordem públicas;
  II-Analisar e acompanhar questões com potencial de risco à estabilidade institucional;
  III- Prevenir a ocorrência e articular o gerenciamento de crises em caso de grave e iminente ameaça à estabilidade 
institucional;
IV-Coordenar as atividades:
  a)de inteligência, junto a Diretoria desta Secretaria; e
  b) de segurança da informação e das comunicações, junto aos órgãos da Administração Municipal, responsáveis 
por tais misteres;
  V-Realizar o assessoramento pessoal em assuntos de segurança;
  VI-Planejar e coordenar viagens do Prefeito, reuniões públicas onde estejam presentes Prefeitos, ex-prefeitos, 
Governadores, Presidente da República e outras autoridades, de onde possa emanar alguma situação de risco a 
qualquer uma delas.
Art.62. A Secretaria Municipal de Governo e da Casa Civil terá um cargo de Chefe de Gabinete do Secretário, que 
desempenhará suas atribuições e funções na forma do disposto no artigo 16, desta Lei, dois cargos de Assessor 
Superior, que desempenharão as atribuições e funções dispostas no artigo 20, desta Lei, dois cargos de Assessor 
Setorial de Secretaria, quedesempenharão as atribuições e funções dispostas no artigo 22, desta Lei e dois cargos 
de Assessor Geral de Departamento, que desempenharão as atribuições e funções dispostas no Artigo 24 desta 
Lei.

Da Secretaria Municipal de Justiça

Art.63. Fica criada a Secretaria Municipal de Justiça, que compreende os seguintes departamentos, setores e che-
fias, com as atribuições consoante segue:
  I- Secretário Municipal de Justiça;
  II- Secretário Adjunto de Justiça;
  III- Diretoria de Administração Interna e de Patrimônio Imobiliário da Secretaria de Justiça;
  IV- Diretoria de Gestão Jurídica da Secretaria de Justiça;
  V- Diretoria de Defesa do Consumidor, do Executivo Fiscal e de Incentivo à Conciliação - CONCILIA ITU;
  VI- Chefia do CONCILIA - ITU;
  VII- Chefia do Anexo Fiscal;
  VIII- Chefia do PROCON;
  IX - Chefia de Gabinete do Secretário de Justiça;
  X- Procuradoria Geral do Município;
  XI- Chefia de Gabinete da Procuradoria;
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  XII- Assessor Superior de Secretaria;
  XIII- Assessor Setorial de Secretaria;
  XIV- Assessor Geral de Departamento;
  XV- Assessor Especial da Secretaria de Justiça na Procuradoria;
  XVI- Defensor Público da Guarda Civil Municipal.
Art.64. O Secretário Municipal de Justiça possui as atribuições, descrições e especificações previstas nos §§ 3º, 6º e 
7º, do artigo 2º, bem como dos artigos 6º e 7º, desta Lei.
Art.65. O Secretário Municipal de Justiça, além das atribuições descritas no artigo 6º, desta Lei, terá as seguintes 
competências específicas:
  I- Assistir ao Prefeito e aos demais Secretários Municipais nos assuntos de competência da Secretaria, exercendo 
a orientação, coordenação e supervisão dos Órgãos e Entidades jurisdicionadas à Secretaria na área de sua com-
petência;
  II- Propor e coordenar a execução de políticas públicas, praticando os atos decorrentes, relativos à melhoria da 
qualidade de atendimento ao cidadão, modernização administrativa e desenvolvimento organizacional, logística, 
capacitação e desenvolvimento de recursos humanos e tecnologias da informação, no âmbito da Secretaria;
  III- Firmar e assinar convênios, acordos e contratos com organismos e instituições oficiais e privadas, locais, nacio-
nais ou internacionais, no âmbito da Pasta;
  IV- Expedir instruções para a execução das leis, decretos e demais regulamentos, no âmbito de atuação da Se-
cretaria;
  V- Avocar o exame e a solução de qualquer assunto a cargo de autoridade inferior, na sua área de atuação, sem 
prejuízo da continuidade da competência e das atribuições originárias ou delegadas que a medida atingir;
  VI- Aprovar pronunciamentos e informações prestados sobre assuntos submetidos a exame da Secretaria;
  VII- Constituir comissões e grupos de trabalho;
  VIII- Adotar medidas pertinentes à realização de concursos públicos, mediante solicitação dos Órgãos e Entidades 
jurisdicionadas à Secretaria, na área de sua competência;
  IX- Propor a abertura de sindicâncias e processos administrativos disciplinares, no âmbito de sua competência;
  X- Propor a designação e a dispensa de substitutos eventuais de titulares de cargos em comissão e funções de 
confiança;
  XI- Promover ações de articulação interna e externa, visando à implementação de programas, projetos e ativi-
dades inerentes à Secretaria;
  XII- Promover a administração geral da Secretaria em estrita observância das disposições legais;
  XIII- Exercer a liderança política e institucional da Pasta, promovendo contatos e relações com autoridades e or-
ganizações dos diferentes níveis governamentais;
  XIV- Promover o controle e a fiscalização dos Órgãos integrantes da Secretaria;
  XV- Apreciar, em grau de recurso, quaisquer decisões no âmbito da Secretaria;
  XVI- Emitir parecer final, de caráter conclusivo, sobre os assuntos submetidos à sua decisão;
  XVII- Expedir portarias sobre a organização interna da Secretaria, não envolvida por atos normativos superiores 
e sobre a aplicação de leis, decretos, e outras disposições de interesse da Secretaria;
  XVIII- Aprovar despesas e dispêndios da Pasta;
  XIX- Articular-se com entidades e Órgãos públicos ou privados, nacionais para a consecução dos objetivos da 
Secretaria;
  XX- Responsabilizar-se pela atualização permanente do Sistema de Informações Gerenciais com os dados refe-
rentes aos programas do Plano Plurianual - PPA, visando o acompanhamento, monitoramento e avaliação das 
ações governamentais;
  XXI- Participar da elaboração dos programas integrantes do Plano Plurianual - PPA da Secretaria, em estreita 
integração com os Órgãos que lhe são subordinados;
  XXII- Exercer o poder disciplinar em sua esfera de competência;
  XXIII- Efetuar a abertura de processos administrativos, bem como, do seu encaminhamento interno e externo, 
recebendo, dividindo, distribuindo e enviando documentos que se fizerem necessários ao andamento dos proces-
sos aos demais Departamentos e Órgãos da Administração Municipal;
  XXIV- Proceder aos registros e controle dos créditos orçamentários e adicionais, bem como da programação e 
execução orçamentária e financeira das despesas da Secretaria; 
  XXV- Exercer as atribuições compatíveis e que lhe forem expressamente delegadas pelo Prefeito, admitida a 
subdelegação à autoridade diretamente subordinada.
Art.66. Fica criado um cargo de Secretário Adjunto da Secretaria de Justiça, consoante previsão do artigo 10 desta 
Lei, o qual possui as mesmas atribuições, daquelas inerentes ao Secretário Municipal, exercendo-as a seu mando 
ou na sua ausência e impedimento, na forma do quanto disposto e previsto no artigo 65 desta Lei.
Art.67. O Secretário Adjunto da Secretaria de Justiça do Município, além das atribuições descritas no artigo 11 
desta Lei, desempenhará as seguintes atividades específicas:
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  I- Substituir o Secretário Municipal nas suas ausências e impedimentos; 
  II- Analisar os expedientes relativos à Secretaria de Justiça e despachar diretamente com o Secretário; 
  III- Exercer, sob a administração superior do Secretário Municipal respectivo, a coordenação, gerência e direção-
-geral das atividades da Secretaria; 
  IV- promover a perfeita integração funcional entre as Secretarias Municipais e os diversos órgãos da Administra-
ção Pública Municipal;
  V- Atuar como principal auxiliar do Secretário;
  VI- Exercer a coordenação geral e o comando sobre as unidades orgânicas departamentais, responsáveis pela 
execução das ações programáticas e gestão dos sistemas e projetos da Secretaria; 
  VII- Acompanhar e auxiliar na execução do orçamento e produzir dados para sua reformulação e aperfeiçoa-
mento; 
  VIII- Promover a coleta de informações técnicas determinadas pelas Secretarias instrumentais;
  IX- Manter estreita articulação com as unidades especializadas das Secretarias Instrumentais, para execução de 
suas diretrizes e determinações técnicas no âmbito da Secretaria;
  X- Promover e coordenar a implantação de programas de racionalização, reforma e modernização administrativa, 
no âmbito da Secretaria, com vistas à eficiência e qualificação dos seus serviços; 
  XI- Promover a fiscalização do uso e aplicação de serviços, equipamentos e facilidades, para detectar formas 
de desperdício, uso inadequado e impróprio; promover a avaliação, pelas chefias, do desempenho de servidores, 
sempre que determinada; 
  XII- Coordenar a execução de programas de treinamento, no âmbito da Secretaria;
  XIII- Promover a consolidação e divulgação sistemática de dados e informações de interesse da Secretaria e para 
o processo decisório de seus dirigentes; 
  XIV- Promover reuniões com os responsáveis pelas demais unidades orgânicas de nível departamental da Secre-
taria; 
  XV- Auxiliar o Secretário no controle dos resultados das ações da Secretaria em confronto com a programação, 
expectativa inicial de desempenho e volume de recursos utilizados; 
  XVI- Submeter à consideração do Secretário os assuntos que excedam à sua competência; 
  XVII- Desempenhar outras tarefas compatíveis com a posição e as determinadas pelo Secretário; 
  XVIII- Participar, quando indicado, de conselhos, comitês, comissões e grupos de estudos em geral, que requei-
ram assessoramento técnico; 
  XIX- Assessorar a chefia superior na avaliação dos indicadores de desempenho e de qualidade das unidades de 
trabalho; 
  XX- Executar, privativa e independentemente do Secretário de Justiça, a supervisão de ações judiciais de relevân-
cia ao Município, reportando seus andamentos e promovendo a análise de teses jurídicas de relevância;
  XXI- Buscar recursos e programas que possibilitem a ampliação dos bancos de dados para consultas e estudos 
dos Procuradores e servidores da Secretaria;
  XXII- Criar e gerir o banco de jurisprudências, decisões e pareceres da Secretaria de Justiça;
  XXIII- Promover estudos a respeito de conciliação judicial, judicialização de políticas públicas e temas judiciais no-
vos e relevantes, apresentando parecer ao Secretário de Justiça e ao Procurador Geral do Município que poderão 
adotá-los em ações judiciais e processos administrativos;
  XXIV- Exercer as atribuições compatíveis e que lhe forem expressamente delegadas pelo Secretário, admitida a 
subdelegação à autoridade diretamente subordinada.
Art.68. Fica criado o cargo de Diretor de Administração Interna e de Patrimônio Imobiliário da Secretaria Munici-
pal de Justiça, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desem-
penho das seguintes funções específicas:
  I- Gerir a relação de pessoal da Secretaria;
  II- Ser responsável pelos contratos celebrados pela Secretaria;
  III- Traçar metas e objetivos da Secretaria, que deverão ser aprovadas pelo Secretário de Justiça;
  IV- Solicitar documentos, ofícios, respostas e processos administrativos que se destinem ao cumprimento dos 
atos perante o Ministério Público, Poder Judiciário e outros órgãos externos e internos;
  V- Controlar os prazos estabelecidos nos ofícios e processos originados e que sofreram o crivo desta Secretaria;
  VI- Estabelecer a comunicação entre a Secretaria de Justiça e órgãos da Administração Direta e Indireta;
  VII- Elaborar projetos específicos para o cumprimento dos objetivos da Secretaria de Justiça; 
  VIII- Elaborar, conjuntamente com os demais Diretores da Secretaria, o calendário de atividades anuais, apresen-
tando-o para aprovação do Secretário Municipal;
  IX- Manter-se responsável pelos contratos, serviços, compras e licitações da Secretaria;
  X- Prestar assessoria jurídica aos órgãos da Administração Direta nosassuntosde desapropriação, doação, venda, 
permuta, concessão, permissão e autorização de uso dos bens imóveis municipais, entre outros;
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  XI- Promover as expropriações, de forma amigável ou judicial, dos bens declarados de utilidade pública, necessi-
dade pública e interesse social;
  XII- Estudar os processos de aquisição, transferência ou alienação de bens, em que for interessado o Município, 
examinando toda a documentação concernente à transação;
  XIII- Proceder ao gerenciamento, controle e registro do patrimônio imóvel do Município;
 XIV- Promover a pesquisa e a regularização dos títulos de propriedades dos bens próprios municipais;
  XV- Atuar junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, requerendo a inscrição, transcrição ou averbação de título, 
cartas de sentença, escrituras e outros relativos a imóveis do patrimônio público que exijam tal formalidade;
  XVI- Prestar as informações pertinentes nos processos administrativos instrutórios judiciais nas matérias relativas 
à posse, usucapião, desapropriação indireta, retificação de área, entre outras;
  XVII- Redigir minutas de escrituras e registros;
  XVIII- Normatizar rotinas e procedimentos de inclusão, alteração e exclusão de imóvel no Cadastro Imobiliário 
Tributário do Município de Itu;
  XIX- Fiscalizar e fazer cumprir as posturas municipais, pertinentes à legislação municipal de edificações, de zone-
amento e as relativas ao desenvolvimento de atividades, procedendo às autuações e interdições, quando coube-
rem;
  XX- Avaliar bens imóveis, para fins de desapropriação ou cessão;
  XXI- Inventariar os próprios municipais;
  XXII- Representar o Município da Estância Turística de Itu em qualquer instância judicial, atuando nos processos 
afetos a este Departamento; e
  XXIII- Executar outras tarefas correlatas.
Art.69. Fica criado o cargo de Diretor de Gestão Jurídica da Secretaria Municipal de Justiça, o qual terá, além das 
atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções es-
pecíficas:
  I- Gerir os ritos internos dos Processos Administrativos;
  II- Instituir políticas administrativas para gestão de prazos em ações judiciais e processos administrativos;
  III- Receber e triar os processos administrativos internos, encaminhando-os a Procuradoria Geral já com as desti-
nações e prazos de devolução estabelecidos;
  IV- Gerar relatórios semanais com prazos de cada processo administrativo;
  V- Informar o Secretário e o Secretário Adjunto sobre alterações procedimentais;
  VI- Elaborar projetos específicos para o cumprimento dos objetivos da Secretaria, apresentando-os ao Secretário;
  VII- Elaborar o calendário de atividades anuais, apresentando-o para aprovação do Secretário de Justiça.
  VIII- Traçar metas e objetivos da Secretaria, que deverão ser aprovadas pelo Secretário de Justiça. 
Art.70. Fica criado o cargo de Diretoria de Defesa do Consumidor, do Executivo Fiscal e do Incentivo a Conciliação 
e CONCILIA - ITU, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o de-
sempenho das seguintes funções específicas:
  I- Estabelecer políticas municipais de proteção e defesa do consumidor;
  II- Fomentar a atuação informativa e preventiva para proteção ao consumidor;
  III- Atuar diretamente junto ao PROCON e outros órgãos de proteção e defesa do Consumidor, preferencialmen-
te, implantando na circunscrição do Município suas unidades e ainda, se possível, municipalizando seus serviços e 
atendimentos;
  IV- Atuar de forma a fomentar o aumento na arrecadação através do Executivo Fiscal
  V - Garantir que anualmente serão propostas execuções fiscais, evitando assim, renúncias de receita e prescrições;
  VI- Estabelecer relacionamento com o Serviço de Execução Fiscal do Fórum da Comarca de Itu, buscando, sempre 
que possível, destinar funcionários e condições para que o grande volume de execuções fiscais da Municipalidade, 
permaneça em andamento, inclusive propondo convênios com o Poder Judiciário e outros órgãos;
  VII- Adotar medidas visando o fomento das políticas públicas de conciliação em demandas judiciais e extrajudi-
ciais, evitando assim, a judicialização ou ainda, reduzindo seu impacto nas contas públicas;
  VIII- Fomentar a ampliação dos serviços prestados pelo CONCILIA - ITU.
Art.71. Fica criado o cargo de Chefe do CONCILIA - ITU, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, dispos-
tos nos Artigos 17 e 18 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Responsabilizar-se pela triagem dos processos seguindo padrões já estabelecidos acerca dos atos e procedi-
mentos adotados em no CONCILIA - ITU;
  II- Controlar os prazos dos Processos Administrativos, Judiciais, Acordos, Conciliações e outros procedimentos, 
avisando previamente o ou os Procuradores responsáveis;
  III- Realizar os peticionamentos, físicos ou digitais, em ações judiciais onde existam petições e modelos padroni-
zados ou petições autorizadas pelo procurador responsável por aquele ato específico;
  IV- Estabelecer metas de arrecadação, baseadas em procedimentos que garantam mais celeridade no processa-
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mento de Execuções Fiscais e em Acordos perante o CONCILIA - ITU;
  V- Propor medidas que garantam maior eficácia no cumprimento de acordos e políticas públicas quanto à judi-
cialização da Educação e da Saúde;
  VI- Organizar as agendas de audiências de cada espécie de conciliação;
  VII- Estabelecer contato com o CEJUSC e com o Serviço de Anexo Fiscal do Poder Judiciário, para garantir o efi-
ciente andamento e os resultados das conciliações;
  VIII- Organizar ritos que permitam garantir o cumprimento dos acordos judiciais e administrativos quanto ao for-
necimento de vagas em creche e fornecimento de medicamentos, insumos, tratamentos e internações médicas, 
bem como os demais acordos previstos na lei do CONCILIA-ITU;
Art.72. Fica criado o cargo de Chefe do Anexo Fiscal, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos 
nos artigos 17 e 18 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Responsabilizar-se pela triagem dos processos seguindo padrões já estabelecidos acerca dos atos e procedi-
mentos adotados pelo Procurador responsável;
  II- Controlar os prazos dos Processos Administrativos Judiciais, Acordos, Conciliações e outros procedimentos, 
avisando previamente o ou os Procuradores responsáveis;
  III- Realizar os peticionamentos, físicos ou digitais, em ações judiciais onde existam petições e modelos padroni-
zados ou petições autorizadas pelo procurador responsável por aquele ato específico;
  IV- Estabelecer metas de arrecadação, baseadas em procedimentos que garantam mais celeridade no processa-
mento de Execuções Fiscais;
  V- Propor medidas que garantam maior eficácia no cumprimento de acordos;
  VI- Controlar as baixas de pagamentos de débitos principais e demais despesas processuais, mantendo-as em 
arquivo próprio e promovendo os atos para extinção das Execuções Fiscais;
  VII- Realizar o peticionamentoanual, de uma única vez ou de forma dividida em períodos, de todas as execuções 
fiscais referentes às dívidas ativas passíveis de cobrança judicial, evitando a renúncia de receita e eventual prescri-
ção;
  VIII- Estabelecer contato com o Serviço de Anexo Fiscal do Poder Judiciário, para garantir o eficiente andamento 
e os resultados das conciliações;
Art.73. Fica criado o cargo de Chefe do PROCON que terá, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos 
Artigos 17 e 18 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Responsabilizar-se pela triagem dos processos seguindo padrões já estabelecidos acerca dos atos e procedi-
mentos adotados pelo PROCON;
  II- Estabelecer metas de atendimentos, conciliações e fiscalização;
  III- Propor medidas que garantam maior eficácia no cumprimento de acordos e políticas públicas de defesa do 
consumidor;
  IV- Organizar as agendas de audiências de cada espécie de conciliação;
  V- Garantir procedimentos que permitam celeridade nos atendimentos e realizações de tentativas de concilia-
ções;
  VI- Estabelecer metas e diretrizes para procedimentos preventivos, informativos e de fiscalização atribuíveis ao 
PROCON;
  VII- Sugerir ao Secretário a realização de cursos e debates sobre a temática do Direito do Consumidor, objetivan-
do levar informação aos prestadores de serviços, fornecedores e consumidores;
Art.74. A Secretaria Municipal de Justiça terá um cargo de Chefe de Gabinete do Secretário Municipal e um Chefe 
de Gabinete da Procuradoria, os quais desempenharão suas atribuições e funções na forma do quanto disposto 
no artigo 16 desta Lei, um cargo de Assessor Superior de Secretaria, que desempenhará as atribuições e funções 
dispostas no Artigo 20 desta lei, dois cargos de Assessor Setorial, que desempenharão as atribuições e funções 
dispostas no artigo 22 desta lei, 03 (três) cargos de Assessor Especial da Secretaria de Justiça na Procuradoria, que 
desempenharão as atribuições e funções dispostas no artigo 26 desta lei e um cargo de Assessor Geral de Depar-
tamento, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no artigo 24 desta Lei.
Art.75. A Procuradoria do Município da Estância Turística de Itu passa a ser regulamentada pela presente Lei, 
tendo por fim, dentre outras atribuições, representar judicial ou extrajudicialmente o Município da Estância Turís-
tica de Itu em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, nas causas em que este for interessado, propondo as ações 
pertinentes, exclusivamente as cobranças da dívida ativa, prestar assessoria jurídica a todas as Secretarias Muni-
cipais, promovendo, fomentando e zelando pela qualificação dos procuradores municipais no exercício de suas 
atribuições durante e pela ascensão em suas carreiras, sendo composta por procuradores concursados, do quadro 
efetivo da Municipalidade, mediante a seguinte subdivisão:
  I- Procuradoria Consultivo-Administrativo;
  II- Procuradoria Consultivo-Judicial;
  III- Procuradoria Consultivo-Tributário;
  IV- Procuradoria do Contencioso Trabalhista;
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  V- Procuradoria do Contencioso Geral;
  VI- Procuradoria de Próprios Municipais; 
  VII- Procuradoria de Fazendária, de Execução Fiscal e Conciliação; 
  VIII- Procuradoria dos Serviços Autárquicos;
  IX- Procuradoria Disciplinar; 
  X- Procuradoria Geral;
  XI- Sub Procuradoria Geral;
  XII- Chefia da Procuradoria Judicial; 
  XIII- Chefia da Procuradoria Administrativa e Consultiva;
§1º. Poderão ser designados um ou mais procuradores para os exercícios das atividades de cada Procuradoria, 
desde que devidamente designados a tanto, pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, observada a hierarquia das 
funções e as suas respectivas atribuições funcionais.
§ 2º. A designação do Procurador para o exercício de cada função ou cargo, dentro das atribuições de cada Pro-
curadoria, será feita com base nesta Lei, pelo Chefe do Executivo Municipal.
§ 3º. A Procuradoria do Município, seus cargos, funções e atribuições deve ser composta, única e exclusivamente 
por procuradores concursados, tendo como remuneração enquadramento salarial no importe de uma vez e meia 
o montante da Classe C, Padrão VI, e do Grau 1, da Lei Municipal nº 1.707/2014 e alterações posteriores, ficando 
estes sujeitos as prerrogativas previstas na Lei Federal nº 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia), sem 
dedicação exclusiva, restando, contudo a vedação de exercer a advocacia em desfavor do Município empregador.
Art.76. A Procuradoria Consultivo-Administrativo será regida por, pelo menos, um Procurador responsável a tanto 
e terá as seguintes competências:
  I- Prestar assessoramento jurídico às unidades administrativas do Município, emitindo pareceres sobre os assuntos 
submetidos à sua apreciação, conforme o órgão de sua lotação ou conforme a distribuição interna dos trabalhos;
  II- Interpretar normas legais e administrativas diversas para responder consultas das Unidades Administrativas da 
Administração Direta;
  III- Realizar pesquisas das legislações vigentes, jurisprudências, doutrinas, julgados e instruções regulamentares, a 
fim de consubstanciarem os pareceres e as manifestações jurídicas expedidas;
  IV- Estudar e redigir minutas de projetos de lei,decretos, atos normativos, bem como documentos contratuais de 
toda espécie, em conformidade com as normas legais;
  V- Estudar e manifestar-se emitindo pareceres, recomendações ou orientações jurídicas sobre questões de inte-
resse do Município que apresentam aspectos jurídicos específicos;
  VI- Assistir ao Município nas negociações de contratos, convênios e acordos com outras entidades públicas ou 
privadas;
  VII- Elaborar pareceres, consultas, despachos e dar andamento processual nos expedientes administrativos em 
trâmite na Administração Municipal;
 VIII- Elaborar ofícios, notificações, intimações e outros instrumentos pertinentes para a instrução e prosseguimen-
to processual dos feitos administrativos;
  IX- Promover a elaboração e a revisão de anteprojetos de Leis,Decretos, Instruções, Circulares, Avisos e Portarias;
  X- Redigir minutas de contratos e de editais de licitação;
  XI- Orientar os processos por infração de cláusulas previstas em contratos; e
  XII- Opinar em quaisquer processos ou expedientes administrativos relacionados com matéria de sua competên-
cia;
  XIII-Executar outras tarefas correlatas, a critério do Procurador Geral, do Secretário Municipal e/ou Secretário 
Adjunto.
Art.77. A Procuradoria Consultivo-Judicial será regida por, pelo menos, um Procurador responsável a tanto e terá 
as seguintes competências:
  I- A Procuradoria Consultivo-Judicial tem por fim atuar administrativamente ou judicialmente, em todas as esfe-
ras, instâncias e tribunais em nome do Município da Estância Turística de Itu, nos processos em que seja autor, réu, 
assistente ou oponente, no sentido de resguardar seus direitos e interesses;
  II- Prestar assessoria jurídica aos órgãos da Administração Direta nos assuntos de sua competência;
  III- Recomendar a propositura de ações judiciais que visem a defesa dos atos, direitos ou interesses do Município 
de Itu, inclusive àquelas por danos a bens e direitos de valor ambiental, artístico, estético, histórico, turístico e pai-
sagístico, assim como contra infratores da legislação ambiental ou urbanística municipal;
  IV- Realizar a elaboração da legislação relacionada à matéria de sua competência, quando assim for solicitado 
pelo Procurador Geral ou pelo Secretário Municipal;
  V-Opinar previamente sobre Termos de Ajustamento de Conduta a serem firmados pelo Município de Itu, exer-
cendo ali a sua representação legal;
  VI- Elaborar, quando solicitado, informações em mandados de segurança que versem sobre matéria de sua com-
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petência.
  VII- Executar tarefas diretamente relacionadas ao impulso processual dos feitos administrativos ou judiciais sob 
a sua responsabilidade;
  VIII- Realizar controle dos prazos processuais;
  IX- Promover o devido acompanhamento processual dos feitos judiciais em trâmite perante o Poder Judiciário, 
através do processo réplica;
  X- Providenciar o arquivamento dos processos réplicas quando findados os feitos judiciais respectivos;
  XI- Analisar, elaborar e conferir os cálculos, mediante manifestação técnica prévia, em processos judiciais ou ex-
trajudiciais em que seja parte o Município da Estância Turística de Itu, de acordo com a orientação do Secretário 
de Justiça;
  XII- Conferir a correção dos cálculos e promover a execução dos precatórios judiciais contra a Fazenda Pública 
Municipal, com manifestação prévia do Secretário de Justiça, até a sua inclusão no orçamento anual;
  XIII- Manifestar-se sobre os cálculos apresentados por perito judicial para instrução das peças processuais na de-
fesa do interesse público municipal;
  XIV- requisitar das unidades administrativas da Administração Direta, documentos e informações necessárias 
para a defesa do Município; 
  XV- Opinar em quaisquer processos ou expedientes administrativos relacionados com matéria de sua compe-
tência;
  XVI- Executar outras tarefas correlatas, a critério do Procurador Geral ou do Secretário Municipal e/ou Secretário 
Adjunto.
Art.78. A Procuradoria Consultivo-Tributário será regida por, pelo menos, um Procurador responsável a tanto e 
terá as seguintes competências:
  I - Exercer as funções de assessoramento e consultoria dos órgãos da Administração Municipal Direta em maté-
rias fiscal e tributária, ressalvadas as competências próprias das demais Procuradorias;
  II- Auxiliar a Procuradoria de Execução Fiscal na promoção da cobrança judicial ou extrajudicial da dívida ativa;
  III-Elaborar, quando solicitado, informações em mandados de segurança que versem sobre matéria de sua com-
petência;
  IV- Promover a análise jurídica das questões relativas às infrações à legislação tributária e penalidades inciden-
tes,benefícios e incentivos fiscais e formas de exclusão do crédito tributário;
  V- Adotar as providências pertinentes às questões de inventário, arrolamento e partilha, arrecadação de bens 
de ausentes, herança jacente, habilitação de herdeiros, falência, concordata e usucapião de interesse do Município 
de Itu;
  VI- Examinar previamente os processos administrativos relativos a créditos tributários e não-tributários encami-
nhados para inscrição em Dívida Ativa, visando à apuração da certeza e liquidez do crédito do Município de Itu;
  VII-Determinar a inscrição na Dívida Ativa, dos créditos tributários e não-tributários do Município de Itu que 
tenham sido regularmente apurados e já não comportem recursos administrativos;
  VIII- Opinar, quando assim solicitado, em processos e expedientes administrativos relacionados com matéria de 
sua competência, inclusive nos que tratem sobre prescrição e cancelamento de créditos inscritos e não-inscritos 
na Dívida Ativa, ressalvada as competências próprias das demais Procuradorias;
  IX- Elaborar, quando solicitada, informações em mandados de segurança que versem sobre matéria de sua com-
petência;
  X- Emitir pareceres jurídicos em matéria de dívida ativa, tributária e não tributária, mediante solicitação do Pro-
curador Geral do Município ou do Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos;
  XI- Elaborar orientações normativas, mediante solicitação do Procurador Geral do Município, de caráter vincula-
tivo, visando ao aprimoramento das teses envolvendo as questões da dívida ativa tributária e não tributária;
  XII- Executar outras tarefas correlatas, a critério do Procurador Geral ou do Secretário Municipal e/ou Secretário 
Adjunto.
Art.79. A Procuradoria do Contencioso Trabalhista será regida por, pelo menos, um Procurador responsável a 
tanto e terá as seguintes competências:
  I - Representar o Município de Itu, em qualquer juízo ou instância, ativa ou passivamente, em caráter principal, 
incidental ou acessório, que versem sobre matéria de pessoal, nas ações ou feitos e tramitação perante a Justiça 
Especializada do Trabalho ou na Justiça Comum, inclusive nas questões de Direito Constitucional, Administrativo e 
do Trabalho relacionadas com a matéria de sua competência;
  II-Opinar em quaisquer processos ou expedientes administrativos relacionados com a matéria de sua competên-
cia;
  III-Elaborar, quando solicitada, informações em mandados de segurança que versem sobre matéria de sua com-
petência;
  IV- Executar tarefas diretamente relacionadas ao impulso processual dos feitos administrativos ou judiciais sob a 
sua responsabilidade;
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  V-Realizar controle dos prazos processuais;
  VI- Promover o devido acompanhamento processual dos feitos judiciais em trâmite perante o Poder Judiciário, 
através do processo réplica;
  VII-Providenciar o arquivamento dos processos réplicas quando findados os feitos judiciais respectivos;
  VIII-Analisar, elaborar e conferir os cálculos, mediante manifestação técnica prévia, em processos judiciais ou ex-
trajudiciais em que seja parte o Município da Estância Turística de Itu, de acordo com a orientação do Secretário 
de Justiça;
  IX- Conferir a correção dos cálculos e promover a execução dos precatórios judiciais contra a Fazenda Pública 
Municipal, com manifestação prévia do Secretário de Justiça, até a sua inclusão no orçamento anual;
  X- Manifestar-se sobre os cálculos apresentados por perito judicial para instrução das peças processuais na defesa 
do interesse público municipal;
  XI- Requisitar das unidades administrativas da Administração Direta, documentos e informações necessárias para 
a defesa do Município; 
  XII- Executar outras tarefas correlatas, a critério do Procurador Geral ou do Secretário Municipal e/ou Secretário 
Adjunto.
Art.80. A Procuradoria do Contencioso Geral será regida por, pelo menos, um Procurador responsável a tanto e 
terá as seguintes competências:
  I- A Procuradoria do Contencioso Geral tem por fim representar o Município de Itu, em todas as instâncias e 
tribunais, em que seja autor, réu, assistente ou oponente, no sentido de resguardar seus direitos e interesses;
  II- Prestar assessoria jurídica aos órgãos da Administração Direta nos assuntos de sua competência;
  III- Promover exclusivamente a cobrança judicial da dívida ativa e auxiliar a Pasta competente na cobrança judicial 
e extrajudicial, respeitadas as competências próprias das demais procuradorias;
  IV- Promover as desapropriações judiciais, respeitadas as competências próprias das demais procuradorias;
  V- Recomendar a propositura de ações judiciais que visem à defesa dos atos, direitos ou interesses do Município 
de Itu, inclusive àquelas por danos a bens e direitos de valor ambiental, artístico, estético, histórico, turístico e pai-
sagístico, assim como contra infratores da legislação ambiental ou urbanística municipal;
  VI- Realizar a elaboração da legislação relacionada à matéria de sua competência, quando assim for solicitado 
pelo Procurador Geral ou pelo Secretário Municipal;
  VII- Elaborar, quando solicitado, informações em mandados de segurança que versem sobre matéria de sua 
competência.
  VIII- Executar tarefas diretamente relacionadas ao impulso processual dos feitos administrativos ou judiciais sob 
a sua responsabilidade;
  IX- Realizar controle dos prazos processuais;
  X- Promover o devido acompanhamento processual dos feitos judiciais em trâmite perante o Poder Judiciário, 
através do processo réplica;
  XI- Providenciar o arquivamento dos processos réplicas quando findados os feitos judiciais respectivos;
  XII- Analisar, elaborar e conferir os cálculos, mediante manifestação técnica prévia, em processos judiciais ou ex-
trajudiciais em que seja parte o Município da Estância Turística de Itu, de acordo com a orientação do Secretário 
de Justiça;
  XIII- Conferir a correção dos cálculos e promover a execução dos precatórios judiciais contra a Fazenda Pública 
Municipal, com manifestação prévia do Secretário de Justiça, até a sua inclusão no orçamento anual;
  XIV- Manifestar-se sobre os cálculos apresentados por perito judicial para instrução das peças processuais na 
defesa do interesse público municipal;
  XV- requisitar das unidades administrativas da Administração Direta, documentos e informações necessárias para 
a defesa do Município; 
  XVI- Opinar em quaisquer processos ou expedientes administrativos relacionados com matéria de sua compe-
tência;
  XVII- Executar outras tarefas correlatas, a critério do Procurador Geral ou do Secretário Municipal e/ou Secretário 
Adjunto.
Art.81. A Procuradoria de Próprios Municipais será regida por, pelo menos, um Procurador responsável a tanto e 
terá as seguintes competências:
  I- Proceder ao inventário dos bens imobiliários, pertencentes ao patrimônio público municipal e promover a sua 
regularização e registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis local;
  II- Prestar assessoria jurídica aos órgãos da Administração Direta nos assuntos de desapropriação, doação, venda, 
permuta, concessão, permissão e autorização de uso dos bens imóveis municipais, entre outros;
  III- Promover as expropriações, de forma amigável ou judicial, dos bens declarados de utilidade pública, necessi-
dade pública e interesse social;
  IV- Estudar os processos de aquisição, transferência ou alienação de bens, em que for interessado o Município, 
examinando toda a documentação concernente à transação;
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  V- Proceder ao gerenciamento, controle e registro do patrimônio imóvel do Município;
 VI- Promover a pesquisa e a regularização dos títulos de propriedades dos bens próprios municipais;
  VII- Representar a Administração Pública Municipal junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, requerendo a ins-
crição, transcrição ou averbação de título, cartas de sentença, escrituras e outros relativos a imóveis do patrimônio 
público que exijam tal formalidade;
  VIII- Prestar as informações pertinentes nos processos administrativos instrutórios judiciais nas matérias relativas 
à posse, usucapião, desapropriação indireta, retificação de área, entre outras;
  IX- Normatizar rotinas e procedimentos de inclusão, alteração e exclusão de imóvel no Cadastro Imobiliário Tri-
butário do Município de Itu;
  X- Fiscalizar e fazer cumprir as posturas municipais, pertinentes à legislação municipal de edificações, de zonea-
mento e as relativas ao desenvolvimento de atividades, procedendo às autuações e interdições, quando coube-
rem;
  XI- Avaliar bens imóveis, para fins de desapropriação ou cessão;
  XII- Redigir minutas de escrituras e registros;
  XIII- Representar o Município da Estância Turística de Itu em qualquer instância judicial, atuando nos processos 
afetos a este Departamento; e
  XIV- Executar outras tarefas correlatas, a critério do Procurador Geral ou do Secretário de Justiça e/ou Secretário 
Adjunto.
Art.82. A Procuradoria de Fazendária, de Execução Fiscal e Conciliação será regida por, pelo menos, um Procura-
dor responsável a tanto e terá as seguintes competências:
  I- Representar o Município de Itu em qualquer juízo ou instância, ativa ou passivamente, nas ações ou feitos que, 
em caráter principal, incidental ou acessório, versem sobre matéria fiscal ou tributária;
  II- Representar a Fazenda Pública Municipal em processos de inventário, arrolamento e partilha, falência, concor-
data e usucapião, este para efeito do imposto de transmissão;
  III- Defender os interesses da Fazenda Pública Municipal em processos judiciais em que se discuta matéria de 
natureza fiscal ou tributária;
  IV- Apurar a liquidez e a certeza dos créditos da Fazenda Pública Municipal, inscrevendo e controlando, com 
exclusividade, a dívida ativa, tributária ou não;
  V- Promover a cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa do Estado, de qualquer natureza, tributária ou não;
  VI- Defender os interesses do Município de Itu em quaisquer ações e processos de natureza Tributária, inclusive 
nos mandados de segurança, mandado de injunçãoe outros;
  VII- Elaborar e ajustar acordos para pagamento parcelado dos créditos inscritos e não-inscritos na Dívida Ativa, 
ajuizados ou não-ajuizados, mantendo em arquivo próprio os respectivos termos e acompanhando seu fiel cum-
primento;
  VIII- Emitir guias para pagamento de créditos tributários e não-tributários inscritos na Dívida Ativa, ajuizados ou 
não-ajuizados;
  IX- Verificar e atestar, em processos judiciais, o efetivo pagamento da Dívida Ativa tributária; e
  X- Examinar as decisões judiciais, em matéria tributária, orientando o órgão incumbido de seu cumprimento;
  XI- Opinar, para decisão do Procurador-Geral ou do Secretário de Justiça, sobre parcelamento do crédito tribu-
tário ou não tributário, inclusive os decorrentes da ação judicial em curso ou a ser proposta, nos termos e limites 
fixados em lei;
  XII- Colaborar para a solução de problemas entre os órgãos lançadores e fiscalizadores e os Departamentos Fiscal 
e Judicial da Procuradoria Geral do Município, com vistas ao aprimoramento dos lançamentos tributários e das 
autuações da fiscalização municipal;
  XIII- Executar outras tarefas correlatas, a critério do Procurador Geral ou do Secretário de Justiça e/ou Secretário 
Adjunto.
Art.83. A Procuradoria dos Serviços Autárquicos será regida por, pelo menos, um Procurador responsável a tanto 
e terá as seguintes competências:
  I- A Procuradoria dos Serviços Autárquicos tem por fim atuar administrativamente ou judicialmente, em todas 
as esferas, instâncias e tribunais em nome do Município da Estância Turística de Itu, nos processos em que seja 
autor, réu, assistente ou oponente, no sentido de resguardar seus direitos e interesses, na qualidade de sucessor 
das autarquias extintas e absorvidas pela Administração Direta;
  II- Prestar assessoria jurídica aos órgãos da Administração Direta nos assuntos de sua competência, notadamente 
àqueles que envolvam as Autarquias existentes ou extintas;
  III- Recomendar a propositura de ações judiciais que visem a defesa dos atos, direitos ou interesses do Município 
de Itu, na qualidade de sucessor das Autarquias extintas e absorvidas pela Administração Direta;
  IV- Prestar assessoramento jurídico às unidades administrativas do Município, emitindo pareceres sobre os as-
suntos submetidos à sua apreciação, conforme o órgão de sua lotação ou conforme a distribuição interna dos 
trabalhos;
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  V- Interpretar normas legais e administrativas diversas para responder consultas das Unidades Administrativas da 
Administração Direta;
  VI- Realizar pesquisas das legislações vigentes, jurisprudências, doutrinas, julgados e instruções regulamentares, 
a fim de consubstanciarem os pareceres e as manifestações jurídicas expedidas;
  VII- Estudar e manifestar-se emitindo pareceres, recomendações ou orientações jurídicas sobre questões de inte-
resse do Município que apresentam aspectos jurídicos específicos das Autarquias existentes ou extintas;
  VIII- Elaborar ofícios, notificações, intimações e outros instrumentos pertinentes para a instrução e prossegui-
mento processual dos feitos administrativos ou judiciais;
  IX- Opinar em quaisquer processos ou expedientes administrativos relacionados com matéria de sua competên-
cia;
  X - Executar outras tarefas correlatas, a critério do Secretário Municipal de Justiça e/ou Secretário Adjunto;
Art.84. A Procuradoria Disciplinar será regida por, pelo menos, um Procurador responsável a tanto, e terá as se-
guintes competências:
  I- Promover o processamento de sindicâncias investigativas e punitivas e de processos disciplinares envolvendo 
servidores públicos municipais por cometimento de infrações funcionais ou delitos previstos nos ordenamentos 
jurídicos vigentes, propondo as sanções aplicáveis ou o arquivamento;
    II- Promover a regular condução dos procedimentos de natureza disciplinar;
  III- Indicar os membros que comporão determinado procedimento disciplinar;
 IV-Requisitar o comparecimento de servidores públicos municipais, bem como de qualquer outro cidadão, solici-
tando informações, documentos e perícias às demais Unidades da Administração, quando necessários à instrução 
probatória;
  V- Expedir ofícios e comunicações às autoridades policiais, ao Ministério Público e às demais repartições públicas, 
de âmbito municipal, estadual ou federal, quando a averiguação decorrer de delitos previstos nas legislações em 
vigor;
  VI- Realizar as diligências que julgar necessárias à apuração dos fatos;
  VII- Fazer publicar no órgão oficial, os atos decisórios do Prefeito atinentes a procedimentos de natureza disci-
plinar;
  VIII- Atuar no processo de revisão do procedimento disciplinar, quando determinado pelo Prefeito;
  IX- Observar os prazos legais, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório nos procedimentos dis-
ciplinares; e
  X- Executar outras tarefas correlatas, a critério do Procurador Geral ou do Secretário Municipal de Justiça e/ou 
Secretário Adjunto;
Parágrafo Único. Fica excepcionada da competência desta Procuradoria a apuração de danos ocasionados em 
bens públicos municipais, eis que, nestes casos, seguirão o rito processual previsto na Lei Municipal nº646/2005; 
bem como os servidores pertencentes à Guarda Civil Municipal, os quais se sujeitam às regras próprias da sua 
Corregedoria Disciplinar. 
Art. 85. Fica criado o Gabinete da Procuradoria Geral, que terá como principal atribuição dar suporte para o Se-
cretário de Justiça desempenhar suas atribuições e ofertar condições para que o corpo de Procuradores executem 
a defesa do Município, ficando ainda estabelecido que seja de sua competência:
  I- Promover o desenvolvimento de estudos e apresentação de propostas ao Secretário de Justiça, que visem a 
melhoria das condições de atuação dos Procuradores;
  II - Incentivar e sugerir ações para fomentar a maior eficiência e obtenção de bons resultados em demandas 
judiciais;
  III-Atuar para o aumento da estrutura de trabalho dos Procuradores;
  IV- Contribuir ativamente com o Secretário Adjunto na criação de um banco de jurisprudências, no desenvol-
vimento de provimentos internos visando unificar os entendimentos jurídicos, a divisão dos processos entre os 
procuradores, quando assim for necessário e a análise de pareceres e entendimentos adotados pelos Procuradores 
nos processos administrativos e judiciais. 
Parágrafo Único. Os atos do Gabinete da Procuradoria Geral estão vinculados aos Diretores da Secretaria, ao Se-
cretário Adjunto e ao Secretário de Justiça, sendo que compete ao último, sempre emitir ciência e concordância, 
quando assim entender devido.
Art.86.Fica criado o Gabinete da Procuradoria Geral será assim composto:
  I- Procurador Geral;
  II- Subprocurador Geral;
  III- Procurador Chefe Judicial;
  IV- Procurador Chefe Administrativo e Consultivo;
  V - Conselheiro Deliberativo da Procuradoria; e
  VI - Chefe de Gabinete da Procuradoria.
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Art.87.O Procurador Geral desenvolverá as seguintes atribuições:
  I- Assessorar e dar suporte técnico ao Secretário de Justiça, Secretário Adjunto, e aos Diretores da Secretaria de 
Justiça, quando solicitado;
  II- Revisar pareceres e manifestações dos demais procuradores, quando determinado pelo Secretário Municipal 
de Justiça, podendo manifestar-se de forma divergente ou ainda solicitando a revisão da manifestação pelo Pro-
curador, sempre de forma justificada;
  III- Emanar voto de minerva em decisões colegiadas da Procuradoria;
  IV- Avocar processos administrativos para análises prévias às manifestações dos procuradores oficiantes;
  V- Representar, quando determinado pelo Prefeito ou pelo Secretário Municipal de Justiça, os Procuradores e a 
Procuradoria, em cerimônias, reuniões e outros atos internos ou externos;
  VI- Auxiliar procedimentos administrativos de controladoria, sempre que designado para tal pelo Prefeito ou 
pelo Secretário Municipal de Justiça, emanando manifestações opinativas e técnicas, sem poder de decisão.
Art.88.O Subprocurador Geral desenvolverá as seguintes atribuições:
  I- Substituir o Procurador Geral, sempre que necessário e quando pelo mesmo for determinado;
  II- Receber os Processos da Diretoria da Secretaria de Justiça, já com o encaminhamento para cada Procurador, 
observada sua área de atuação ou os processos em que estes já são oficiantes e encaminhá-los aos Procuradores 
Chefes das áreas do Judicial ou do Administrativo e Consultivo;
  III- Criar bancos de jurisprudências, petições, pareceres e atos administrativos, sempre visando promover os prin-
cípios da administração pública;
  IV- Promover grupos de estudos, designando Procuradores, para a discussão de novas teses doutrinárias e juris-
prudenciais;
  V- Promover grupos de estudos, designando Procuradores, para a apresentação de projetos e propostas que 
visem à melhoria das condições de trabalho da Procuradoria;
  VI- Designar Procuradores para formação de colegiado para dirimir conflito de pareceres ou posicionamentos 
conflitantes da Procuradoria, encaminhando as manifestações para o Procurador Geral;
Art.89.Os Procuradores Chefes das áreas Judicial e Administrativo-Consultivo desenvolverão, respectivamente, as 
seguintes atribuições:
  I- Receber os processos administrativos dos Procuradores, com seus pareceres ou ainda com suas atuações, 
quando se tratar de processos judiciais, encaminhando o feito ao Sub Procurador ou ao Procurador Geral, quando 
assim entender necessário, para que depois, estes encaminhem ao crivo definitivo do Secretário de Justiça ou da 
Diretoria que este assim determinar.
  II- Separar casos repetitivos, encaminhando-os aos Sub Procurador Geral afim de que sejam criados bancos de 
jurisprudências, pareceres e atos administrativos;
  III- Sugerir ao Procurador Geral, cursos de aperfeiçoamento, aquisição de livros, softwares e afins que visem am-
pliar e melhorar as condições de trabalho da Procuradoria e dos Procuradores;
  IV- Participar dos grupos de estudos, referentes à sua área de chefia;
Art.90.O Conselheiro Deliberativo da Procuradoria Geral desenvolverá as seguintes atribuições:
  I- Analisar questões inerentes a atos institucionais da Procuradoria, emitindo parecer sobre sua atuação como 
corporação;
  II- Emitir parecer sobre questões que colocadas em votação para a procuradoria, não necessitem de voto decisivo 
do Procurador Geral;
  III-Auxiliar as demais Procuradorias no tocante as atividades institucionais e corporativas, bem como, nas ques-
tões divergentes principalmente quanto a pareceres envolvendo questões que podem trazer resultados e efeitos 
repetitivos ou danosos aos cofres públicos.
Parágrafo Único. O parecer ou voto do Conselheiro Deliberativo, sempre terá peso único e não será preponde-
rante para que a decisão siga seu aconselhamento, sendo, contudo, imprescindível para decisões conjuntas.
Art.91.Além das atribuições específicas de cada função dos membros do Gabinete da Procuradoria Geral da Se-
cretaria de Justiça, estes ainda deverão ativar-se especificamente conforme solicitação do Procurador Geral, do 
Secretário de Justiça ou do Secretário Adjunto, ou ainda da Diretoria da Secretaria de Justiça, quando por estes 
solicitados, bem como, outras atribuições poderão ser designadas através de decreto, sem que altere a condição 
de análise técnica inerente ao cargo público e às funções atribuídas ao Gabinete da Procuradoria Geral.
§1º.Em todos os casos, após a emissão de pareceres e apresentação de defesas e atos em processos judiciais, sem-
pre que houver a necessidade de decisão específica da Secretaria de Justiça, os feitos devem ser encaminhados 
para o crivo final do Secretário de Justiça.
§2º.Em caso de discordância do Secretário de Justiça, quanto aos procedimentos descritos nocaputdeste artigo, 
este determinará que o Secretário Adjunto ou a Diretoria da Secretaria de Justiça adote medidas para a revisão 
técnica dos processos, podendo esta redistribuir os processos livremente entre os Procuradores, ou reencaminhá-
-los ao Procurador Geral para que assim o faça.
Art.92.O exercício das funções de cada membro do Gabinete da Procuradoria Geral da Secretaria de Justiça, não 
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implica em poder de chefia, supervisão ou coordenação geral sobre os demais Procuradores na acepção técnica 
do desenvolvimento das atribuições inerentes ao cargo de Procurador de cada um deles, sendo vedada qualquer 
ingerência neste sentido, preservada a autonomia profissional e as prerrogativas do cargo e do Estatuto da Ad-
vocacia, representando, estas funções, apenas o cumprimento de decisões técnicas e outras de representação da 
instituição Procuradoria e do Secretário Municipal de Justiça ou do Prefeito, quando por estes assim determinada.
§1º. Sempre que houver divergência de ordem técnica, esta será lavrada de forma escrita e fundamentada, po-
dendo ensejar a designação de um ou mais procuradores para opinarem sobre a matéria e sempre, em todos os 
casos, devendo o crivo final ser emitido pelo Secretário de Justiça, Secretário Adjunto ou por Diretor da Secretaria 
de Justiça, que adotarão as medidas já previstas no §2º do artigo 91 desta Lei.
§2º.As funções de Procurador Geral, Sub-Procurador Geral, Procurador Chefe da área Judicial e Procurador Chefe 
da área Administrativo e Consultivo, em face da excepcionalidade assemelham-se ao quanto disposto aos comis-
sionados, aplicando-se aos mesmos o quanto previsto no §4º do Artigo 52, do Estatuto do Servidor Municipal, 
razão pela qual, inclusive deverão ser exercidas cumulativamente com outras atribuições e funções já exercidas 
pelos respectivos Procuradores.
§3º.Exatamente pelo acúmulo das atribuições, previstos no parágrafo segundo deste artigo, o Procurador Geral 
fará jusa remuneração do Secretário Municipal, paga em forma de subsídio, consoante estipulado no artigo 8º §1º, 
do artigo 2º e no Anexo I, da presente Lei.
Art.93. Com exceção do Chefe de Gabinete da Procuradoria, previsto no inciso VI do artigo 86, a Procuradoria 
Geral será composta por Procuradores Municipais concursados,no efetivo exercício do cargo há, no mínimo, 05 
(cinco) anos ininterruptos, escolhidos pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, cuja designação se dará por livre 
nomeação e exoneração.
Parágrafo Único.Não poderão concorrer ao cargo de Procurador Geral, os Procuradores que estejam afastados 
de suas funções e os Defensores Públicos Municipais.
Art.94.O Chefe de Gabinete, previsto no inciso VI do art. 86 desta Lei, será cargo de provimento em comissão, de 
livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal e desempenhará suas atribuições e funções na forma dos 
artigos 15 e 16 desta lei. 
Art. 95. O Gabinete da Procuradoria será composto de 01 (um) cargo de Procurador Geral, 01 (um) cargo de 
Sub-Procurador Geral, 01 (um) cargo de Chefe da Procuradoria Administrativa e Consultiva e 01 (um) cargo de 
Chefe da Procuradoria Judicial.
Art.96.Os Procuradores Municipais não farão jus a eventuais diferenças salariais retroativas, bem como ao paga-
mento de eventuais honorários advocatícios não quitados até a aprovação da presente Lei, excetuando-se os re-
lativos às execuções fiscais, tendo em vista a opção adotada, que consolida a situação anterior, ficando revogadas 
expressamente eventuais disposições em contrário.
Art.97.Fica criado o Cargo de Defensor Público da Guarda Civil Municipal, com enquadramento salarial no impor-
te de uma vez e meia o montante da Classe C, Padrão VI, e do Grau 1, da Lei Municipal nº 1.707/2014 e alterações 
posteriores, ficando estes sujeitos as prerrogativas previstas na Lei Federal nº 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto 
da Advocacia), sem dedicação exclusiva, na forma do Anexo II desta Lei.
Parágrafo único. Aos Guardas Civis Municipais, no efetivo exercício de suas atribuições, ou em decorrência delas, 
que se envolvam ou que sejam implicados em casos que demandem tutela judicial ou extrajudicial, mediante re-
querimento do interessado, dirigido ao Diretor Comandante da Guarda, o Município de Itu, assegurará assistência 
jurídica integral, consultiva ou contenciosa, gratuita

Da Secretaria Municipal de Finanças

Art.98. Fica criada a Secretaria Municipal de Finanças, a qual compreende os seguintes setores, chefias, departa-
mentos e atribuições:
  I- Secretário Municipal de Finanças;
  II- Secretário Municipal de Finanças Adjunto;
  III - Diretoria de Gestão Administrativa;
  IV- Diretoria de Controle de Arrecadação;
  V- Diretoria Orçamentária; 
  VI- Diretoria de Gerenciamento de Cadastro dos Contribuintes; 
  VII- Diretoria de Controle de Liquidação;
  VIII- Diretoria de Receitas Imobiliárias;
  IX- Diretoria de Contabilidade e Orçamento;
  X- Diretoria de Receitas Mobiliárias;
  XI- Diretoria de Monitoramento de Requisições Judiciais;
  XII- Diretoria do CADA;
  XIII - Chefia de Gabinete da Secretaria de Finanças;
  XIV- Assessor Superior de Secretaria;
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  XV- Do Assessor Setorial;
  XVI-Do Assessor Geral de Departamento.
Art.99. O Secretário Municipal de Finanças possui as atribuições, descrições e especificações conforme previsão 
dos §§ 3º, 6º e 7º, do artigo 2º, bem como dos artigos 6º e 7º, desta Lei.
Art.100. Ao Secretário Municipal de Finanças, além das atribuições descritas no artigo 6º desta Lei, compete es-
pecificamente:
  I- Desenvolver o planejamento operacional e a execução da política financeira, tributária e econômica do Muni-
cípio;
  II- Assessorar as secretarias municipais em assuntos financeiros;
  III- Desenvolver estudos e coordenar o planejamento e a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, bem como orientar, coordenar, acompanhar e controlar a execução do 
orçamento de acordo com as disposições legais, respeitando os princípios e limites estabelecidos na Lei 8.666/93, 
4.320/64 e Lei complementar 101/2000;
  IV- Realizar o planejamento econômico e a proposta orçamentária;
  V- Definir e executar as diretrizes das políticas orçamentárias, econômicas, tributárias e financeiras do município, 
atendendo a legislação em vigor e otimizando os recursos públicos;
  VI- Acompanhar os sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e a dívida pública, proporcionando a contabi-
lização e a liquidação da despesa pública;
  VII- Realizar as prestações de contas do Município;
  VIII- Elaborar demonstrativos e relatórios do comportamento das despesas orçamentárias;
  IX- Programar o desembolso financeiro, o empenho, a liquidação e o pagamento das despesas;
  X- Elaborar balancetes, demonstrativos e balanços, bem como, disponibilizar as informações estabelecidas na Lei 
Complementar Federal nº 101/2000 e demais legislações vigentes;
  XI- Supervisionar os investimentos públicos e controlar a capacidade de endividamento do Município;
  XII- Inscrever e cadastrar os contribuintes, bem como prestar orientação aos mesmos;
  XIII- Realizar o lançamento, a arrecadação e fiscalização dos tributos devidos ao Município;
  XIV- Realizar a inserção e baixa em dívida ativa dos contribuintes;
  XV- Implementar campanhas visando à arrecadação;
  XVI- Executar o registro e controles contábeis da administração financeira e patrimonial e o registro da execução 
orçamentária;
  XVII- Fiscalizar e autuar as infrações cometidas contra a legislação vigente relacionada à sua área de competência;
  XVIII- Orientar as unidades administrativas sobre os possíveis remanejamentos e abertura de crédito adicional ao 
orçamento, bem como, sobre as necessidades de correção de eventuais desvios na execução do orçamento e nas 
diretrizes propostas;
  XIX- Efetuar o remanejamento orçamentário e abertura de crédito adicional ao orçamento quando solicitado 
pelas unidades administrativas, de acordo com as disposições legais;
  XX- Gerir a legislação tributária e financeira do Município;
  XXI- Manter, revisar e atualizar o cadastro econômico do Município;
  XXII- Controlar e acompanhar a execução de convênios;
  XXIII- Fiscalizar o cumprimento do Código de Posturas do Município em conjunto com a Secretaria de Municipal 
de Planejamento e Urbanismo, Secretaria de Obras e Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
  XXIV- Executar em conjunto com a Secretaria Municipal de Serviços Rurais a emissão e o cadastro da nota do 
produtor rural;
  XXV- Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;
  XXVI- Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria;
  XXVII- Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria;
  XXVIII- Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais no âmbito da secretaria;
  XXIX- Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre eventuais alterações.
Art.101. O cargo de Secretário Municipal de Finanças Adjunto possui as mesmas atribuições, daquelas inerentes 
ao Secretário, exercendo-as a seu mando ou na sua ausência e impedimento, na forma do quanto disposto e 
previsto no artigo 100 desta Lei.
Art.102. O Secretário Municipal de Finanças Adjunto deste Município, além das atribuições descritas no artigo11, 
compete às seguintes atividades específicas:
  I- Atendimento de Secretários, visando orientações, quanto aos atos da Secretaria de Finanças;
  II- Coordenar as medidas relativas ao cumprimento dos prazos de pronunciamento, pareceres e informações 
do Poder Executivo às solicitações da Câmara Municipal, Tribunal de Contas e outros órgãos internos e externos, 
remetendo-os ao Secretário da Pasta;
  III- Integrar as Secretarias e Órgãos da Administração Direta e Indireta;
  IV- Controlar a capacidade de endividamento do Município, remetendo ao Secretário da Pasta o pertinente pa-
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recer, incluindo eventual projeção.
Art.103. Fica criado o cargo de Diretor de Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Finanças, que terá, 
além das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes fun-
ções específicas:
  I- Assessorar o Secretário em assuntos de natureza econômico-fiscal;
  II- Elaborar estudos, pareceres e notas técnicas sobre temas econômico-fiscais quando forem solicitados;
  III- Subsidiar o Secretário na formulação, proposição, acompanhamento e coordenação da política econômica do 
Município;
  IV- Promover o acompanhamento, a avaliação e a projeção da receita municipal;
  V- Promover o acompanhamento e a avaliação da despesa municipal;
  VI- Elaborar relatórios periódicos sobre a evolução da conjuntura econômica e respectivos impactos na gestão 
fiscal do Município;
  VII- Elaborar e avaliar a demonstração de cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre;
 VIII- Participar de conselhos, comitês e grupos de trabalho relacionados a temas econômico-fiscais, coordenando, 
nesses temas, a atuação e representação da Secretaria de Finanças;
  IX- Acompanhar e projetar a evolução de indicadores econômicos e sociais, bem como propor e divulgar, quando 
necessário, os índices econômicos que servem de base para os reajustes de preços, multas e tributos;
Art.104. Fica criado o cargo de Diretor de Controle de Arrecadação, que terá, além das atribuições gerais e requi-
sitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Coordenar, supervisionar, controlar e avaliar as atividades de administração tributária do Município, segundo as 
diretrizes estabelecidas, bem como aproximar a arrecadação efetiva da arrecadação potencial, inclusive avocando 
as atividades desenvolvidas pelas unidades que lhe são subordinadas;
  II- Definir diretrizes e metas para a atuação das unidades que lhe são subordinadas;
  III- Resolver conflitos ou lacunas de competência entre as unidades que lhe são subordinadas;
  IV- Promover estudos destinados à identificação da prática de ilícitos de natureza fiscal e propor medidas para 
preveni-las ou combatê-las;
  V- Propor medidas de aperfeiçoamento, regulamentação e consolidação da legislação tributária municipal;
  VI- Propor a celebração de convênios com órgãos e entidades da Administração Federal, Estadual e outras en-
tidades de direito público ou privado para permuta de informações, racionalização de atividades e realização de 
operações conjuntas voltadas à Administração Tributária;
  VII- Requisitar, especificar, homologar, implantar, avaliar e manter sistemas de suporte às atividades de adminis-
tração tributária;
  VIII- analisar informações e conhecimentos dos dados tributários para fins estratégicos, táticos e operacionais;
  IX- coordenar as ações relativas ao controle, ao acompanhamento e monitoramento da regularidade tributária 
dos contribuintes de maior interesse de arrecadação potencial e efetiva - Grandes Contribuintes;
  X- Elaborar, em articulação com as unidades competentes, a estimativa das receitas dos tributos administrados 
pela Secretaria de Finanças e dos repasses e transferências tributárias, bem como analisar e acompanhar a sua 
arrecadação;
  XI- Quantificar ou estimar a renúncia das receitas dos tributos administrados pela Secretaria de Finanças em ra-
zão de incentivos, benefícios, reduções, deduções ou isenções;
  XII- Subsidiar a Pasta de Finanças na elaboração da proposta de metas de arrecadação;
 XIII- Administrar a tabela de códigos de arrecadação de receitas dos tributos administrados pela Secretaria de 
Finanças;
  XIV- realizar estudos relativos à arrecadação tributária e seus desdobramentos, bem como auxiliar a elaboração 
e a avaliação de anteprojetos de legislação tributária;
  XV- Exercer outras atribuições compatíveis com sua área de atuação.
Art.105. Fica criado o cargo de Diretor Orçamentário, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos 
nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Acompanhar e projetar a evolução de indicadores econômicos e sociais, bem como propor e divulgar, quando 
necessário, os índices econômicos que servem de base para os reajustes de preços, multas e tributos;
  II- Coordenar a elaboração da previsão da receita orçamentária para subsidiar a elaboração do Plano Plurianual 
- PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e da Lei Orçamentária Anual - LOA;
  III- Coordenar e supervisionar a execução das atividades relativas à elaboração da tabela de preços públicos;
  IV- Analisar os pedidos de revisão de preços, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos administrativos;
  V- Elaborar, em articulação com os demais órgãos envolvidos, propostas de aperfeiçoamento das políticas públi-
cas vigentes, visando à eficiência econômica.
Art.106. Fica criado o cargo de Diretor de Gerenciamento de Cadastros dos Contribuintes, que terá, além das 
atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções es-
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pecíficas:
  I- executar as atividades relativas à cobrança de tributos administrados pela Secretaria de Finanças ou em decor-
rência de convênios firmados com outros entes da federação;
  II- gerenciar os registros de pagamentos e de parcelamentos de débitos, exceto os de IPTU;
  III- gerenciar a disponibilização de créditos tributários para inscrição na dívida ativa;
 IV- gerenciar, solicitar providências de outras unidades e dar tratamento aos créditos tributários cuja inscrição na 
dívida ativa tenha sido negada;
  V- gerenciar a disponibilização e realizar o acompanhamento de pendências relativas a débitos tributários admi-
nistrados pela Secretaria de Finanças no Cadastro Informativo Municipal - CADIN MUNICIPAL;
  VI - analisar e decidir sobre pedidos referentes à correção de pagamentos relativos ao ISS, Taxa de Fiscalização de 
Estabelecimentos - TFE, Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA e Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - 
TRSS e à realocação de pagamentos relativos à Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Noé e à Nota Fiscal Eletrônica 
do Tomador/Intermediário de Serviços - NFTS;
  VII- analisar e decidir os processos que demandem revisão de ofício de créditos tributários constituídos por De-
clarações de Débitos Tributários - DDT em parcelamento e os decorrentes de NFS-e e de NFTS, inscritos ou não 
em dívida ativa do Município, em razão de pagamento;
  VIII- gerenciar as atividades relacionadas aos pedidos de quitação parcial de dívidas do IPTU dos contribuintes 
ascendentes.
Art.107. Fica criado o cargo de Diretor de Controle de Liquidação, que terá, além das atribuições gerais e requisi-
tos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Administrar as disponibilidades financeiras da Administração Pública Municipal Direta;
  II- Programar e controlar os pagamentos a serem realizados pela Administração Pública Municipal Direta;
  III- Controlar e custodiar valores de terceiros sob a guarda da Prefeitura;
  IV- Manter os serviços de tesouraria;
  V- Registrar e controlar a arrecadação orçamentária e extra-orçamentária do Município;
 VI- Gerenciar os serviços prestados pela rede bancária arrecadadora das receitas da Administração Direta;
  VII- Efetuar a programação de pagamentos;
  VIII- Recepcionar e controlar as penhoras judiciais de credores da Prefeitura, exceto os decorrentes da folha dos 
funcionários e servidores;
  IX- analisar e propor respostas aos ofícios judiciais sobre pagamentos e penhoras sob controle da Divisão;
  X- Viabilizar a efetivação e a liberação dos pagamentos em conjunto com DIDIS;
 XI- efetivar o pagamento de credores no Sistema de Orçamento e Finanças - SOF com pendências no CADIN 
MUNICIPAL para cumprimento de ordens judiciais e administrativas.
Art.108. Fica criado o cargo de Diretor de Receitas Imobiliárias, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, 
disposto nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Analisar, decidir e processar inscrições, alterações ou cancelamentos de dados do cadastro de imóveis;
  II- Analisar, decidir e proceder ao desdobro, englobamento e remembramento fiscal de imóveis;
  III- Constituir créditos tributários relativos ao IPTU;
  IV- Providenciar a entrega das notificações de lançamento do IPTU geradas em produção avulsa não passíveis de 
envio por via postal, bem como a coleta de dados para eventual atualização do Cadastro Imobiliário Fiscal - CIF 
referente aos imóveis objetos dessas notificações;
  V- Providenciar a revisão de emplacamento efetuado pelas Prefeituras Regionais para atualização do CIF;
  VI- Prestar as informações solicitadas pelo Poder Judiciário ou outros órgãos públicos, relativas a dados cadastrais 
de imóveis;
  VII- Propor a atualização de desenhos de plantas de quadras e de setores fiscais, ressalvadas as competências da 
DIVIM;
  VIII- Retificar ou cancelar de ofício os lançamentos tributários que efetuar, quando constatado erro em sua emis-
são, enquanto não apresentada impugnação e não inscrito o crédito em dívida ativa;
  IX- Exercer outras atribuições compatíveis com sua área de atuação.
Art.109. Fica criado o cargo de Diretor de Contabilidade e Orçamento, que terá, além das atribuições gerais e 
requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Elaborar balanços, demonstrações contábeis e relatórios destinados a compor o balanço geral do Município;
  II- Gerenciar as atividades atinentes à elaboração de balanços, balancetes e outros demonstrativos legais e a con-
solidação com os órgãos e as entidades da Administração Pública Municipal, com fundamento nas normas gerais 
de direito financeiro;
  III- Prestar atendimento e orientação técnica, bem como fornecer informações gerenciais e contábeis às unidades 
da Secretaria de Finanças, às auditorias interna e externa e a outros órgãos externos relacionados à sua área de 
atuação;
  IV- Gerenciar os fatos que alterem o patrimônio da Administração Pública Municipal Direta e a sua escrituração 
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contábil, nas diversas contas e sistemas contábeis envolvidos;
  V- Coordenar a elaboração e o aprimoramento do Plano de Contas Único do Município e dos demonstrativos 
contábeis, de acordo com as normas aplicadas ao setor público;
  VI- Realizar a conciliação geral das contas contábeis para fins de encerramentos mensais e anuais;
  VII- Emitir as demonstrações contábeis da Administração Pública Municipal Direta e as demonstrações contábeis 
consolidadas exigidas pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e pela Lei Orgânica do Município;
  VIII- Elaborar, sistematizar e estabelecer normas e procedimentos contábeis padronizados para prestações de 
contas e consolidação das contas públicas, inclusive quanto às normas de encerramento do exercício;
  IX- Definir, orientar e acompanhar os procedimentos relacionados com a integração dos dados dos órgãos e 
entidades não integrantes do SOF;
  X- Prestar suporte técnico aos órgãos e entidades para melhoria da qualidade do processo sistêmico e organiza-
cional da gestão contábil;
  XI- Desenvolver estudos para aperfeiçoar o registro e a consistência da informação contábil.
Art.110. Fica criado o cargo de Diretor de Receitas Imobiliárias, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, 
dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Fazer executar os serviços de inscrição e atualização do lançamento dos tributos;
  II- Pesquisar os lançamentos quinquenais para fornecimento de certidões negativas de débitos fiscais para a Di-
visão de Dívida Ativa; 
  III- Coordenar as atividades de lançamento de tributos; 
  IV- Orientar os cálculos e as formas de apuração dos tributos, dos sujeitos passivos das obrigações tributárias e 
dos fatos geradores do tributo; 
  V- Manter permanente articulação com os serviços de processamento de dados; 
  VI- Organizar as escalas de trabalho e distribuir o pessoal conforme as necessidades do serviço; 
  VII - Executar outras atribuições afins.
Art.111. Fica criado o cargo de Diretor de Monitoramento de Requisições Judiciais, que terá, além das atribuições 
gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I - Elaborar relatórios gerenciais relativos às requisições judiciais de pagamento;
  II- Organizar histórico de pagamentos de requisições judiciais;
  III- Controlar os pagamentos das parcelas e saldo devedor de precatórios de cada período;
  IV- Emitir a ordem de pagamento mensal das requisições judiciais, atendendo-se a ordem cronológica;
  V- Manter relacionamento com o DEPRE para atualização dos débitos e do saldo remanescente;
  VI- Atualizar-se de acordo com a edição de novas legislações acerca do pagamento dos precatórios;
  VII- Manter relação de prazo para quitação de cada dívida inscrita nos Precatórios Municipais;
  VIII- Controlar os recursos orçamentários referentes ao pagamento dos Precatórios;
 IX- Acompanhar a movimentação e saldo de precatórios individualmente e de forma geral;
  X- Preparar documentos e demonstrativos necessários para a projeção de quitação;
  XI - Elaborar proposta de formas de quitação e conciliação de Precatórios, encaminhando-as à Secretaria de 
Justiça para aprovação;
  XII- Executar outras atribuições afins.
Art.112. Fica criado o cargo de Diretor do CADA, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos 
artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Monitorar a equipe de atendimento ao público, bem como supervisionar e coordenar os serviços relacionados 
ao controle e análise da arrecadação; 
  II- Desenvolver, programar e manter mecanismos e procedimentos que possibilitem subsidiar as diversas áreas 
afins;
  III- Promover à baixa e cancelamento de tributos municipais;
  IV- Executar a manutenção do cadastro de convênio de arrecadação bancária;
  V- Conferir e validar o código de barras dos boletos e/ou carnês emitidos pelas áreas geradoras de lançamentos;
  VI- Elaborar relatórios gerenciais;
  VII- Analisar e decidir os pedidos de contribuintes, remetendo sua manifestação à decisão superior;
  VIII- Prestar suporte às demais Secretarias relativos à receita.
Art.113. A Secretaria Municipal de Finanças terá um cargo de Chefe de Gabinete do Secretário, que desempe-
nhará suas atribuições e funções na forma disposto no artigo 16 desta Lei, um cargo de Assessor Superior de 
Secretaria, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no artigo 20 desta Lei, um cargo de Assessor 
Setorial de Secretaria, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no artigo 22 desta Lei e um cargo de 
Assessor Geral de Departamento, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no artigo 24 desta Lei.
Da Secretaria Municipal de Administração
Art.114. Fica criada a Secretaria Municipal de Administração, que compreende os seguintes departamentos e 
atribuições:
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  I- Secretário Municipal de Administração;
  II- Secretário Municipal de Administração Adjunto;
  III- Diretoria de Gestão Administrativa Interna e de Procedimentos da Secretaria;
  IV- Diretoria de Gestão Pessoal; 
  V- Diretoria Central de Compras; 
  VI- Diretoria de Gestão Jurídica;
  VII- Diretoria de Operações; 
  VIII- Diretoria de Inovações;
  IX- Chefia de Arquivo Geral;
  X- Chefia de Protocolo;
  XI- Chefia de Patrimônio Mobiliário;
  XII- Chefia de Gabinete da Secretaria de Administração;
  XIII- Assessor Superior de Secretaria;
  XIV- Do Assessor Setorial;
  XV- Do Assessor Geral de Departamento.
Art.115. O Secretário Municipal de Administração possui as atribuições, descrições e especificações conforme 
previsão dos §§ 3º, 6º e 7º, do artigo 2º, bem como dos artigos 6º e 7º, desta Lei.
Art. 116. Ao Secretário de Administração do Município, além das atribuições descritas no artigo 6º desta Lei, 
compete especificamente:
  I- Prestar assistência direta ao Chefe do Executivo Municipal no desempenho de suas atribuições;
  II- Subsidiar os procedimentos administrativos disciplinares e apoiar os outros órgãos da Administração Municipal 
nos procedimentos correlatos;
  III- Planejar, desenvolver e coordenar a política geral de recursos humanos, a política salarial da Administração 
Direta, executando as atividades de administração de pessoal, compreendendo o recrutamento, a seleção, a ad-
missão, a alocação, o remanejamento e a exoneração de pessoal da Administração Direta;
  IV- Promover e manter atualizado o cadastro de pessoal, o controle dos atos formais de pessoal e confeccionar 
a folha de pagamento;
  V- Promover política de segurança do trabalho dos servidores municipais e coordenar os setores de perícia mé-
dica, de higiene e de segurança do trabalho e de concessão de benefícios;
  VI-Promover e coordenar a gestão do plano de carreiras dos servidores públicos municipais;
 VII- Promover, em conjunto com as outras Secretarias, a avaliação do estágio probatório dos servidores recém 
admitidos;
  VIII- Promover, em conjunto com as outras Secretarias, a avaliação de desempenho do pessoal ativo;
  IX- Desenvolver estudos e coordenar projetos de modernização administrativa;
  X- Promover, em conjunto com as outras Secretarias Planos e Programas de Capacitação e Desenvolvimento dos 
servidores;
  XI- Acompanhar as relações do município com seus servidores inativos e associações de servidores e sindicatos;
  XII- Coordenar, desenvolver e executar todas as atividades relacionadas com o patrimônio, almoxarifado e apoio 
logístico;
  XIII- Administrar e controlar a guarda e manutenção dos bens patrimoniais do município, incluindo equipamen-
tos, bem imóveis, a frota da Prefeitura Municipal, incluindo seguros, emplacamentos, multas e sinistro e consumo 
de combustível;
  XIV- Administrar e controlar os documentos do arquivo, do protocolo, e dos setores de reprografia da adminis-
tração municipal;
  XV- Administrar e exercer ação normativa e fiscalizadora dos serviços gerais e auxiliares e de copa;
  XVI- Administrar e controlar a ocupação física dos prédios de uso da Administração Municipal;
  XVII- Controlar os contratos de locação de prédios usados para instalações de unidades da Administração Mu-
nicipal;
  XVIII- Decidir sobre o aproveitamento ou alienação dos bens municipais considerados inservíveis;
  XIX- Promover, em conjunto com as outras Secretarias, a gestão de compras, estabelecendo programação, ca-
dastro atualizado de fornecedores, consolidação e controle da demanda dos órgãos, assessorando na montagem 
dos processos, estimativa de preços e observância a legislação pertinente;
  XX- Administrar e controlar os contratos de prestação de serviços relativos à sua área de atividade;
  XXI- Registrar e publicar Atos Oficiais, em conjunto com a Secretaria de Governo;
  XXII- Assessorar os demais órgãos, na área de suas competências;
  XXIII- Emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência;
  XIV- Planejar, programar, executar e controlar o orçamento da Secretaria;
  XXV- Fiscalizar, acompanhar e controlar, na área de sua responsabilidade, a execução e vigência de contratos e 
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convênios e outras formas de parcerias;
  XXVI- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal;
Art.117. O cargo de Secretário de Administração Adjunto do Município possui as mesmas atribuições, daquelas 
inerentes ao Secretário, exercendo-as a seu mando ou na sua ausência e impedimento, na forma do quanto dis-
posto e previsto no artigo 116 desta Lei.
Art.118. O Secretário Adjunto de Administração do Município, além das atribuições descritas no artigo 11 com-
pete às seguintes atividades específicas:
  I- Atendimento de Secretários, visando orientações, quanto aos atos da Secretaria de Administração;
  II- Coordenar as medidas relativas ao cumprimento dos prazos de pronunciamento, pareceres e informações 
do Poder Executivo às solicitações da Câmara Municipal, Tribunal de Contas e outros órgãos internos e externos, 
remetendo-os ao Secretário da Pasta;
  III- Integrar as Secretarias e Órgãos da Administração Direta e Indireta;
  IV- Nomear pregoeiro e equipe de apoio, a fim de atender aos desígnios da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho 
de 2002;
  V- Nomear comissões para as determinações previstas nos artigos 15, § 8º, 51 e 73, inciso I, alínea "b", da Lei Fe-
deral nº 8.666, de 21 de Junho de 1993;
 VI- Autorizar a realização de licitações nas modalidades de concorrência, tomada de preços, convite e pregão, 
para aquisição de materiais e execução de obras e serviços, no interesse deste Município;
  VII- Proceder à homologação de leilão de bens permanentes;
  VIII- Funcionar com instância recursal das decisões proferidas pelos pregoeiros e pelas comissões referidas no 
inciso IV deste artigo;
  IX- Dar provimento e determinar vacância de cargos públicos e demais atos de efeito individual relativos aos 
servidores municipais;
  X- Praticar atos relativos à lotação e reputação nos quadros de pessoal;
 XI- Autorizar contratação de servidores por prazo determinado e dispensá-los, na forma do artigo 37, IX, da 
Constituição Federal;
  XII- Praticar outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto.
Parágrafo Único. O Secretário da Administração poderá subdelegar a atribuição mencionada no inciso IV deste 
artigo ao Chefe de Divisão de Licitações, que observará os limitem traçados na subdelegação.
Art.119. Fica criado o cargo de Diretor de Gestão Administrativa Interna e de Procedimentos da Secretaria de 
Administração do Município, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta 
Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Controlar os prazos estabelecidos nos ofícios e processos originados e que sofreram o crivo da Secretaria de 
Administração;
  II- Estabelecer a comunicação entre a Secretaria e órgãos da Administração Direta e Indireta;
  III- Elaborar projetos específicos para o cumprimento dos objetivos da Secretaria;
  IV- Elaborar o calendário de atividades anuais, apresentando-o para aprovação do Secretário;
  V- Traçar metas e objetivos da Secretaria;
Art.120. Fica criado o cargo de Diretor de Gestão Pessoal, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, dis-
postos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Dirigir o setor de Recursos Humanos delegando tarefas aos servidores integrantes da equipe de trabalho; 
  II- Supervisionar os atos relativos à vida funcional dos servidores públicos;
  III- Supervisionar os serviços de elaboração de folha de pagamento e demais rotinas do setor; 
  IV- Dirigir a emissão de pareceres sobre os serviços que lhe são inerentes; 
  V- Supervisionar a montagem de processos de aposentadoria e pensão na forma da lei; 
  VI- Assessorar a comissão que executa o processo do estágio probatório dos servidores;
  VII- Chefiar os serviços de cálculos diversos: exonerações, rescisões de contratos, aposentadorias, folhas comple-
mentares, adicionais, gratificações, etc.;
  VIII- Gerenciamento e manutenção do relógio eletrônico de ponto;
  IX- Apontamento de frequência dos servidores;
  X- Realizar o controle das rotinas de: empréstimos consignados, cesta-básica, vale-transporte, holerites e outros;
  XI- Geração dos arquivos da DIRF e Informe de Rendimentos;
  XII- Inclusão e exclusão de pensões alimentícias e processos judiciais;
  XIII- Importação e exportação de arquivos de convênios;
  XIV- Desenvolvimento de melhorias nas rotinas administrativas, sistemas e processos;
  XV- Recrutamento, seleção, administração de cargos e funções e do Plano de Remuneração dos servidores;
  XVI- Manter atualizado o plano de lotação numérica dos órgãos da Prefeitura, por categoria funcional;
  XVII- Administrar as avaliações de desempenho dos servidores;
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  XVIII- Cadastramento e atualização dos dados dos servidores no sistema informatizado de folha de pagamento;
  XIX- Organizar e manter atualizados, entre outros, os seguintes registros: servidores no exercício de funções de 
direção, chefias e assessoramento; servidores da Prefeitura de Itu à disposição de outras instituições; servidores 
afastados ou desligados por qualquer motivo; classificação pessoal por categoria funcional; número de cargos 
vagos, dentre outros;
  XX- Promover a elaboração da declaração de bens dos servidores;
  XXI- Promover a apuração de tempo de serviço, de servidores e ex-servidores para fins de aposentadoria;
  XXII- Promover a apuração de tempo de serviço, de servidores para fins de Férias Prêmio;
  XXIII- Incluir e informar o direito às Férias regulamentares e Férias Prêmio em gozo no sistema informatizado de 
folha de pagamento;
  XXIV- Incluir e informar abonos de faltas no sistema informatizado;
  XXV- Outras atribuições afins.
Art.121. Fica criado o cargo de Diretor Central de Compras, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, 
dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes atividades específicas:
  I- A execução centralizada de todos os procedimentos de aquisição de materiais e contratação de serviços, atra-
vés de processos de licitação de compras, bens, serviços e obras, efetuados por todos os órgãos da Administração 
Pública Municipal, direta e indireta, tais como: empresas públicas, fundações e agências e institutos de natureza 
autárquica; 
  II- A coordenação e a execução dos processos licitatórios para aquisição de materiais e equipamentos e prestação 
de serviços e alienação de bens, para os Órgãos da administração direta e indireta, tais como: empresas públicas, 
fundações e agências e institutos de natureza autárquica; 
  III- A elaboração e a coordenação dos expedientes, convocações, comunicações, relatórios e documentos afins, 
relativos à preparação, comunicação de resultados, manifestação em recursos e impugnações, e demais providên-
cias decorrentes de procedimentos licitatórios, bem como, de dispensas e inexigibilidades da Prefeitura Municipal 
de Pederneiras; 
  IV- A elaboração e a disponibilização dos editais de licitação;
  V- O recebimento e aprovação da documentação exigida dos fornecedores; 
  VI- O acompanhamento e o controle do consumo de bens, materiais, e da prestação de serviços e do estoque 
dos almoxarifados dos Órgãos da administração direta e indireta, tais como: empresas públicas, fundações e agên-
cias e institutos de natureza autárquica; 
  VII- O recebimento das solicitações de compras emitidas pelas Secretarias Municipais, a verificação de sua confor-
midade com as políticas de compras, a comprovação de sua real necessidade e definição da modalidade que será 
utilizada para o atendimento; 
  VIII- A verificação da documentação para homologação do certame licitatório e adjudicação do objeto, bem 
como o acompanhamento de todo o processo de aquisição de materiais; 
  IX- A organização, a regulamentação e a gestão centralizada do cadastro de fornecedores do Município de Itu;
  X- A regulamentação, a implantação e a gestão do sistema de registro de preços; 
  XI- A execução de atribuições correlatas.
Art.122. Fica criado o cargo de Diretor de Gestão Jurídica, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, dis-
postos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Coordenar e dar orientação jurídica em todos os atos administrativos e processos de competência da Secreta-
ria, em especial, aqueles atinentes a Diretoria de Compras e Licitação;
  II- Formular, planejar, disciplinar e coordenar procedimentos administrativos prévios, capazes de garantir o cum-
primento dos princípios da Administração Pública no que tange os procedimentos de compras e licitação;
  III- Emitir pareceres sobre processos licitatórios;
  IV- Promover a instalação, instrução e regularização de documentos e procedimentos em processos licitatórios;
  V- Promover todos os atos procedimentais preparatórios e regularizatórios inerentes a prestação de contas anu-
ais do Município, no que tange às Licitações e Compras;
  VI- Promover todos os atos procedimentais preparatórios e regularizatórios inerentes ao Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo;
  VII- A execução de atribuições correlatas.
Art.123. Fica criado o cargo de Diretor de Operações, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos 
nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Promover meios de controle, fiscalização, gestão e planejamento das atividades internas da Administração 
Direta;
  II- Estabelecer formas de controle e fiscalização do acompanhamento econômico das atividades internas da 
Administração Direta;
  III- Gerir contratos e prazos;
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  IV- Programar, implantar e gerir o sistema de gestão de documentos, atos e procedimentos internos da Admi-
nistração Direta;
  V- Conceber, implantar e gerir sistema integrado de processos e de atendimento, garantindo acesso rápido e 
eficiente da população às informações e/ou serviços que pleiteia;
  VI- Pesquisar e propor de modo permanente novas formas de organização (reestruturação, reformas) e de rea-
lização dos serviços municipais, visando à sua contínua melhoria e redução de custos;
  VII- Estabelecer e gerir o sistema estratégico de Compras e Contratos.
Art.124. Fica criado o cargo de Diretor de Inovações, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos 
nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Criar, desenvolver, estruturar, prospectar e acompanhar projetos administrativos que visem à captação de re-
cursos para ampliar as condições de prestação dos serviços públicos;
  II- Analisar periodicamente processos e procedimentos disponíveis para ampliar a facilidade de acesso da popu-
lação aos serviços públicos, apresentando-os ao Secretário da Pasta;
  III- Estabelecer metas de atendimento ao público e de cumprimento das projeções entre os períodos, promoven-
do medidas que visem solucionar déficits na efetivação da prestação dos serviços públicos;
Art.125. Fica criado o cargo de Chefia do Arquivo Geral do Município de Itu, que terá, além das atribuições gerais 
e requisitos, dispostos nos artigos 17 e 18 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Supervisionar a organização do Arquivo Municipal;
  II- Proceder ao arquivamento/desarquivamento dos processos;
  III- Supervisionar a guarda, conservação e controle dos processos e demais documentos recebidos.
  IV- Garantir o acesso às informações e arquivos no âmbito da administração pública municipal, observadas as 
restrições legais aplicáveis; 
  V- Estabelecer e divulgar, mediante a elaboração de instruções normativas, diretrizes e normas para a gestão de 
documentos, inclusive em suporte magnético ou óptico, visando à organização e funcionamento dos protocolos 
e dos arquivos integrantes da rede municipal de arquivos; 
  VI- Coordenar os trabalhos de avaliação de documentos públicos do Município e orientar a elaboração e aplica-
ção de planos de classificação e tabelas de temporalidade de documentos; 
  VII- Autorizar as eliminações dos documentos públicos municipais desprovidos de valor permanente, na condição 
de instituição arquivística municipal, de acordo com a legislação vigente;
  VIII- Realizar o recolhimento dos documentos de valor permanente e guarda definitiva e assegurar sua preser-
vação e acesso público; 
  IX- Dar treinamento e orientação técnica aos profissionais responsáveis pelas atividades de arquivo, protocolo e 
comunicações administrativas das unidades integrantes do Sistema Municipal de Arquivos; 
  X- Promover a integração e incentivar a cooperação, pesquisa e interdisciplinaridade entre os profissionais en-
volvidos na gestão de documentos, inclusive a gestão informatizada de documentos, sistemas de informação e 
sistema de arquivos; 
  XI- Realizar projetos de ação educativa e cultural, de preservação e divulgação do patrimônio documental, visan-
do à recuperação da memória coletiva e as pesquisas sobre a História do Município; 
  XII- Estender a custódia aos documentos de origem privada, considerados de interesse público e social, sempre 
que houver conveniência e oportunidade;
  XIII- Propor convênios e parcerias para efetivar a implantação de política de gestão de documentos e sistemas 
de informação.
  XIV- Proceder ao recolhimento e dar tratamento arquivístico adequado aos documentos de valor permanente 
e guarda definitiva; 
  XV- Promover a descrição, mediante a elaboração de instrumentos de pesquisa, que garantam acesso pleno às 
informações contidas nos documentos; 
  XVI- Orientar e localizar para os usuários os documentos de seu interesse; 
  XVII- Fornecer reproduções de documentos, de acordo com as disponibilidades do órgão e a qualidade dos su-
portes originais; 
  XVIII- Programar programa de conservação preventiva de documentos; 
  XIX- Manter a documentação organizada de acordo com sua proveniência e em satisfatórias condições de hi-
giene; 
  XX- Atender às consultas dos órgãos de origem dos documentos e controlar os empréstimos; 
  XXI- Proceder à eliminação de documentos de acordo com os prazos previstos nas tabelas de temporalidade, 
lavrando o respectivo Termo de Eliminação de Documentos; 
  XXII- Manter atualizadas as informações sobre espaços disponíveis no depósito;
  XXIII- Expedir certidões dos documentos sob sua custódia; 
Art.126. Fica criado o cargo de Chefia de Protocolo Geral, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, dis-
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postos nos artigos 17 e 18 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Criar e manter sistemas atualizados de recebimento de documentos, identificação e distribuição entre os seto-
res e órgãos da Administração Direta;
  II- Promover estudos frequentes que permitam mais celeridade no processamento dos documentos protocoli-
zados;
  III- Responder diretamente pelo recebimento dos documentos protocolizados e seu devido processamento;
  IV- Criar metodologias para cumprimento de prazos internos acerca da remessa dos processos administrativos 
que tem origem com os protocolos;
  V- Exercer outras atividades correlatas.
Art.127. Fica criado o cargo de Chefe de Patrimônio Mobiliário, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, 
dispostos nos artigos 17 e 18 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Promover meios de controle, fiscalização, gestão e planejamento das atividades internas da Administração 
Direta;
  II- Estabelecer formas de controle e fiscalização do acompanhamento econômico das atividades internas da 
Administração Direta;
  III- Gerir contratos e prazos;
  IV- Programar, implantar e gerir o sistema de gestão de Patrimônio;
  V- Pesquisar e propor de modo permanente novas formas de organização (reestruturação, reformas) e de reali-
zação do controle do patrimônio;
  VI- Registrar e cadastrar os bens móveis da Municipalidade;
  VII- Controlar a carga e a movimentação dos bens móveis;
  VIII- Instruir processos relativos afetos a suas atribuições;
  IX- Receber, recuperar e distribuir os bens móveis danificados ou devolvidos e propor a alienação daqueles con-
siderados ociosos, ou inservíveis e de recuperação antieconômica;
  X- Promover o inventário anual dos bens patrimoniais;
Art.128. A Secretaria de Administração terá um cargo de Chefe de Gabinete do Secretário, que desempenhará 
suas atribuições e funções na forma disposto no artigo 16 desta Lei, um cargo de Assessor Superior de Secretaria, 
que desempenhará as atribuições e funções dispostas no artigo 20 desta Lei, cinco cargos de Assessor Setorial de 
Secretaria, que desempenharão as atribuições e funções dispostas no artigo 22 desta Lei e um cargo de Assessor 
Geral de Departamento, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no artigo 24 desta Lei.
Da Secretaria Municipal de Educação
Art.129. Fica criada a Secretaria Municipal de Educação, que compreende os seguintes departamentos e atribui-
ções:
  I- Secretário Municipal de Educação; 
  II- Secretário Municipal de Educação Adjunto; 
  III- Diretoria de Gestão Interna;
  IV- Diretoria de Ensino Fundamental e de Educação de Jovens e Adultos - EJA; 
  V- Diretoria de Educação Infantil; 
  VI- Diretoria Pedagógica;
  VII- Diretoria de Apoio à Escola;
  VIII- Diretoria de Planejamento Educacional;
  IX - Chefia de Gabinete da Secretaria de Educação;
  X- Chefia da UNIT
  XI- Do Assessor Superior de Secretaria; 
  XII- Do Assessor Setorial;
  XIII- Do Assessor Geral de Departamento; 
Art.130. O Secretário Municipal de Educação possui as atribuições, descrições e especificações conforme previsão 
dos §§ 3º, 6º e 7º, do artigo 2º, bem como dos artigos 6º e 7º, desta Lei.
Art.131. Ao Secretário de Educação do Município, além das atribuições descritas no artigo 6º desta Lei, compete 
especificamente:
  I- Estruturar, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino;
  II- Promover no Município a integração das políticas e planos educacionais da União e do Estado;
  III- Promover o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho;
  IV- Exercer ação distributiva em relação às suas escolas;
  V- Propor e baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;
  VI- Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino, na área de sua compe-
tência;
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  VII- Disponibilizar a educação infantil em creches e pré-escolas;
  VIII- Elaborar e executar o Plano Municipal de Educação;
  IX- Efetivar a chamada pública para o acesso ao ensino infantil e fundamental;
  X- Zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência do aluno à escola;
  XI- Ajustar e desenvolver convênios com os órgãos federais, estaduais e entidades particulares objetivando o 
desempenho das atividades no âmbito de sua competência;
  XII- Acompanhar os serviços de alimentação e transporte escolar;
  XIII - Gerenciar a realização dos eventos municipais na área de sua competência;
  XIV- Proceder, no âmbito do seu órgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentários previstos 
na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes 
e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
  XV- Pesquisar, planejar e promover o aperfeiçoamento e a atualização permanentes das características e qualifi-
cações do magistério e da população estudantil, atuando de maneira compatível com os problemas identificados;
  XVI- Implantar e atualizar políticas públicas que assegurem o aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagem de 
alunos, professores e servidores;
  XVII- Organizar, administrar, supervisionar, controlar e avaliar a ação municipal no campo da educação;
  XVIII- Articular-se com órgãos dos Governos Federal e Estadual, assim como aqueles de âmbito Municipal para o 
desenvolvimento de políticas e para a elaboração de legislação educacional, em regime de parceria;
  XIX- Apoiar e orientar a iniciativa privada no campo da educação;
  XX- Administrar, avaliar e controlar o Sistema de Ensino Municipal promovendo sua expansão qualitativa e atu-
alização permanente;
  XXI- Implantar e programar políticas públicas que assegurem o aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagem 
de alunos, professores e servidores;
  XXII- Estudar, pesquisar e avaliar os recursos financeiros para o custeio e investimento no sistema educacional, 
assegurando sua plena utilização e eficiente operacionalidade;
  XXIII- Propor e executar medidas que assegurem processo contínuo de renovação e aperfeiçoamento dos mé-
todos e técnicas de ensino;
  XXIV- Integrar suas ações às atividades culturais e esportivas do município;
  XXV- Pesquisar, planejar e promover o aperfeiçoamento e a atualização permanentes das características e qualifi-
cações do magistério e da população estudantil, atuando de maneira compatível com os problemas identificados;
  XXVI- Assegurar às crianças, jovens e adultos, no âmbito do sistema educacional do Município, as condições ne-
cessárias de acesso, permanência e sucesso escolar;
  XXVII- Planejar, orientar, coordenar e executar a política relativa ao programa de assistência escolar, no que 
concerne a sua suplementação alimentar, como merenda escolar e alimentação dos usuários de creches e demais 
serviços públicos;
  XXVIII- Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentários pre-
vistos na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com as 
diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
  XXIX- Implantar política de qualificação profissional, quando necessário, na área artístico-cultural;
  XXX- Exercer outras atividades correlatas.
Art.132. O cargo de Secretário Adjunto de Educação do Município possui as mesmas atribuições, daquelas ine-
rentes ao Secretário, exercendo-as mediante seu mando ou na sua ausência e impedimento, na forma do quanto 
disposto e previsto no artigo 131, desta Lei.
Art.133. Ao Secretário Adjunto de Educação do Município, além das atribuições descritas no artigo 11, compete, 
ainda, às seguintes atividades específicas:
  I- Subsidiar e assessorar o Secretário Municipal de Educação nas tomadas de decisão referentes à Secretaria;
  II- Substituir o Secretário em suas ausências e impedimentos, coadjuvando no desempenho das atribuições que 
lhe são próprias;
  III- Participar das ações de planejamento, organização, coordenação, avaliação e integração de todas as ativida-
des desenvolvidas no âmbito da Secretaria;
  IV- Acompanhar os supervisores na ação técnica administrativa e pedagógica das unidades escolares municipais, 
por meio da leitura dos termos de visitas e análise dos dados obtidos, providenciando junto ao Secretário a solu-
ção de problemas encontrados.
Art.134. Fica criado o cargo de Diretor de Gestão Interna da Secretaria de Educação do Município, que terá, além 
das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções 
específicas:
  I- Controlar os prazos estabelecidos nos ofícios e processos originados e que sofreram o crivo da Secretaria de 
Educação;
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  II- Estabelecer a comunicação entre a Secretaria e órgãos da Administração Direta e Indireta;
  III- Elaborar projetos específicos para o cumprimento dos objetivos da Secretaria;
  IV- Elaborar o calendário de atividades anuais, apresentando-o para aprovação do Secretário;
  V- Traçar metas e objetivos da Secretaria;
  VI- Instalação, manutenção, administração, controle e fiscalização do funcionamento das unidades que com-
põem a Rede Oficial do Sistema Municipal de Ensino;
  VII- Melhoria da qualidade do ensino;
  VIII- Apoio e assistência ao estudante economicamente desfavorecido;
  IX- Medidas de valorização do Magistério do Município de Itu;
  X- Articulação com a Secretaria da Saúde visando à execução dos programas de assistência técnica e de saúde 
para a população escolar da Rede Oficial do Sistema Municipal de Ensino;
  XI- Operacionalização, no nível de delegação ou outorga recebida, dos recursos oriundos do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental.
  XII- Promoção de campanhas destinadas a incentivar a frequência e à permanência do aluno na escola;
  XIII- Elaboração e desenvolvimento de programas de educação física, desportiva e sanitária junto à clientela es-
colar e comunidade;
  XIV- Censos e levantamentos da população em idade escolar, procedendo a sua chamada à escola;
  XV- Combate sistemático à evasão escolar, à repetência e a todas as causas de baixo rendimento do alunado, 
utilizando as medidas disponíveis de aperfeiçoamento do ensino e de assistência integral ao aluno;
  XVI- Operacionalizar todas as atividades e eventos de secretaria;
  XVII- Ordenar e dividir tarefas entre os demais cargos e supervisionar sua fiel execução;
  XVIII- Ordenar e traçar prioridades operacionais e de execução que deverão ser inseridas anualmente na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias;
  XIX- Garantir o cumprimento das metas traçadas e aprovadas pelo Secretário;
  XX- Operacionalização, no nível de delegação ou outorga recebida, dos recursos oriundos do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental.
  XXI- Promoção de campanhas destinadas a incentivar a frequência e à permanência no aluno na escola;
  XXII- Elaboração e desenvolvimento de programas de educação física, desportiva e sanitária junto à clientela 
escolar e comunidade;
  XXIII- Censos e levantamentos da população em idade escolar, procedendo a sua chamada à escola;
  XXIV- Promover e controlar todas as atividades de planejamento, execução e avaliação do ensino desenvolvido 
pelo Município;
Art.135. Fica criado o cargo de Diretor do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos - EJA, que terá, 
além das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes fun-
ções específicas:
  I- Dirigir a criação, implantação e implementação das políticas educacionais do ensino Fundamental, bem como 
acompanhar, avaliar e controlar sistematicamente sua execução;
  II-Promover articulação institucional, em nível interno e externo, com os organismosmunicipais, estaduais, fede-
rais e privados;
  III-Supervisionar e coordenar a definição de normas e diretrizes norteadoras do ensinofundamental;
  IV-Promover ações de aperfeiçoamento ao corpo docente, e ao pessoal técnico-administrativo e pedagógico;
  V-Orientar, avaliar, analisar e acompanhar as ações técnico-administrativas e pedagógicasem consonância com os 
objetivos das unidades de ensino e as políticas instituídas;
  VI-Coordenar e supervisionar as ações de aprimoramento do ensino fundamental, no quediz respeito à estrutura 
de ensino para a educação inclusiva e educação de jovens eadultos nos programas educacionais;
  VII-Dirigir a promoção, orientação e acompanhamento da execução de eventos de ordemeducacional;
  VIII- Identificar, analisar, fomentar e divulgar inovações científicas, tecnológicas eculturais; e
  IX- Realizar a supervisão da Gestão Escolar em todas as unidades educacionais da rede municipal;
  X-Realizar a supervisão da Gestão dos Processos de Alfabetização e Letramento;
  XI- Realizar a supervisão da Educação de Jovens e Adultos no Município de Itu;
  XII- Coordenar a elaboração, implantação e análise da criação dos projetos técnico-pedagógicos encaminhados 
à Secretaria Municipal de Educação;
  XIII-Coordenar a prestação de assistência técnico-pedagógica, de forma direta àsSupervisões da rede de ensino 
municipal;
  XIV- Coordenar a editoração das publicações de interesse da educação;
  XV- Orientar e acompanhar a execução dos programas implantados pela SecretariaMunicipal de Educação;
  XVI-Participar de estudos, encontros e intercâmbio com outras instituições, objetivando oaprimoramento das 
habilidades técnicas e profissionais do pessoal vinculado à Secretaria de Educação;
  XVII- Realizar visitas técnicas, servindo de elo facilitador entre a Secretaria de Educação eas unidades de ensino;
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  XVIII- Analisar, acompanhar e avaliar a eficácia dos instrumentos gerenciais das unidades deensino, propondo 
reestruturação quando necessário;
  XIX-Elaborar plano de ação a partir de diagnóstico, considerando a realidade escolar;
  XX- Acompanhar a construção e execução das ações estabelecidas para o cumprimentodas metas no Projeto 
Político Pedagógico e no Regimento Escolar, corrigindo os rumos quando necessário;
  XXI- Acompanhar as ações sobre os aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros,articuladas pelas demais 
diretorias e assessorias junto às Unidades de Ensino;
  XXII-Articular junto aos demais programas educacionais, ações que contribuam para apromoção dos processos 
de ensino e aprendizagem;
  XXIII- Comunicar às unidades de ensino as normas e orientações emanadas da SecretariaMunicipal de Educação 
e acompanhar sua aplicação;
  XXIV-Monitorar os resultados do desempenho dos alunos propondo ações preventivas ecorretivas junto à Equi-
pe Gestora da unidade escolar;
  XXV-Estabelecer relação colaborativa, propondo estratégias e intervindo junto à EquipeGestora para o efetivo 
processo de aprendizagem da rotina educacional;
  XXVI- Elaborar relatórios dos trabalhos realizados durante as visitas de supervisão àsunidades de ensino, plane-
jando e avaliando sua atuação, propondo modificações quandonecessário;
  XXVII-Participar de estudos, encontros e intercâmbio com outras instituições, objetivando oaprimoramento das 
habilidades técnicas e profissionais;
  XXVIII- Analisar e dar parecer dos projetos educacionais relacionados aos processos dealfabetização e letramen-
to;
  XXIX- Buscar estabelecer parcerias com instituições que contribuam para a aplicação emelhoria da qualidade dos 
processos de alfabetização e letramento;
  XXX- Planejar, orientar, coordenar e supervisionar a educação de jovens e adultos;
  XXXI- Garantir o acesso e a permanência do jovem e do adulto na escola, mediante políticasque fortaleçam sua 
inclusão social;
  XXXII- Promover articulação com os órgãos municipais, estaduais, federais e privados sobreassuntos da área de 
atuação;
  XXXIII- Executar e acompanhar o desenvolvimento das políticas educacionais referentes àeducação de jovens e 
adultos;
  XXXIV- Prestar assistência técnico-pedagógica de forma direta às unidades de ensino;
  XXXV- Supervisionar a elaboração da documentação necessária para a regulamentação daeducação de jovens e 
adultos no Município de Itu;
  XXXVI- Supervisionar a elaboração de relatórios dos trabalhos realizados;
  XXXVII- Elaborar levantamentos a fim de atender as necessidades de vagas do ensino fundamental e da educa-
ção de Jovens e Adultos, nas áreas em que há uma maior demanda;
  XXXVIII- Realizar estudos para ampliar o número de vagas existentes nas unidades educacionais, sempre respei-
tando as normas da Secretaria de Educação;
  XXXIX- Planejar e coordenar, em parceria com a direção das unidades, a situação organizacional das mesmas;
  XL- Levantar os dados junto às unidades do Sistema Municipal de Ensino, para elaboração do censo escolar;
  XLI- Viabilizar os programas de apoio aos estudantes, realizando o cadastro e registro dos dados referentes aos 
alunos que cada programa irá atender;
  XLII- Promover a implementação e a execução de políticas públicas educacionais voltadas ao Ensino Fundamental 
e à Educação de Jovens e Adultos, com foco na inclusão social e na formação integral, mediante a transmissão de 
valores e conhecimentos voltados à formação dos alunos e à ressignificação do ensino e do aprendizado.
  XLIII- Cumprir e fazer cumprir as determinações legais estabelecidas pelos órgãos competentes, bem como, 
comunicar ao Secretário Municipal, as irregularidades que tomar conhecimento, buscando medidas saneadoras;
  XLIV- Desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos.
Art.136. Fica criado o cargo de Diretor de Educação Infantil, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, 
dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Dirigir a criação, implantação e implementação das políticas educacionais da educaçãoinfantil, bem como 
acompanhar, avaliar e controlar sistematicamente sua execução;
  II- Dirigir a promoção da articulação institucional, em nível interno e externo, com osorganismos municipais, 
estaduais, federais e privados;
  III- Supervisionar e coordenar a definição de normas e diretrizes norteadoras da educaçãoinfantil;
  IV- Promover ações de aperfeiçoamento ao corpo docente, e ao pessoal técnico-administrativo e pedagógico;
  V- Orientar, avaliar, analisar e acompanhar as ações técnico-administrativas e pedagógicasem consonância com 
os objetivos das unidades de ensino e das políticas instituídas;
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  VI-Coordenar e supervisionar as ações de aprimoramento da educação infantil, no que dizrespeito à estrutura de 
ensino para a educação inclusiva e programas educacionais;
  VII- Promover, orientar e acompanhar a execução de eventos de ordem educacional;
  VIII- Identificar, analisar, fomentar e divulgar inovações científicas, tecnológicas eculturais; e
  IX-Desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superioreshierárquicos.
Parágrafo único. Integram a estrutura organizacional da Diretoria de Educação Infantil:
  a) Coordenadoria de Ensino, com as seguintes competências:
  I-Coordenar a elaboração, implantação e analise da criação dos projetos técnico-pedagógicos encaminhados à 
Secretaria Municipal de Educação;
  II-Coordenar a prestação de assistência técnico-pedagógica, de forma direta àssupervisões;
  III-Coordenar a editoração das publicações de interesse da educação;
  IV-Orientar e acompanhar a execução dos programas implantados pela SecretariaMunicipal de Educação;
  V-Participar de estudos, encontros e intercâmbio com outras instituições, objetivando o aprimoramento das 
habilidades técnicas e profissionais; e
  VI-Desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superioreshierárquicos.
  b) Supervisão de Gestão Escolar, com as seguintes competências:
  I-Realizar visitas técnicas, servindo de elo facilitador entre a Secretaria de Educação eunidades de ensino;
  II-Analisar, acompanhar e avaliar a eficácia dos instrumentos gerenciais das unidades deensino, propondo rees-
truturação quando necessário;
  III-Elaborar plano de ação a partir de diagnóstico, considerando a realidade escolar;
  IV-Acompanhar a construção e execução das ações estabelecidas para o cumprimentodas metas no Projeto Po-
lítico Pedagógico e no Regimento Escolar, corrigindo os rumos quando necessário;
  V-Acompanhar as ações sobre os aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros,articuladas pelas demais 
diretorias e assessorias junto às Unidades de Ensino;
  VI-Articular junto aos demais programas educacionais, ações que contribuam para apromoção dos processos de 
ensino e aprendizagem;
  VII-Comunicar às unidades de ensino as normas e orientações emanadas da Secretaria Municipal de Educação 
e acompanhar sua aplicação;
  VIII-Monitorar os resultados do desempenho dos alunos propondo ações preventivas ecorretivas junto à equipe 
gestora da unidade escolar;
  IX-Estabelecer relação colaborativa, propondo estratégias e intervindo junto à EquipeGestora, para o efetivo 
processo de aprendizagem da rotina educacional;
  X-Elaborar relatórios dos trabalhos realizados durante as visitas de supervisão àsunidades de ensino, planejando 
e avaliando sua atuação, propondo modificações quandonecessário;
  XI-Participar de estudos, encontros e intercâmbio com outras instituições, objetivando o aprimoramento das 
habilidades técnicas e profissionais; e
  XII-Desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superioreshierárquicos.
Art.137. Fica criado o cargo de Diretor Pedagógico, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos 
nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Organizar e acompanhar o trabalho de todos os Chefes, Diretores e Coordenadores da escola, para garantir 
que tudo o que é realizado siga a mesma linha pedagógica e definir o projeto político-pedagógico (PPP);
  II- Articular e integrar as ações pedagógicas desenvolvidas na escola, independentemente do turno ou do seg-
mento de ensino;
  III- Assegurar as condições para o desenvolvimento das atividades programadas no calendário escolar, dentre as 
quais: reuniões de pais, do HTPC (Horário de Trabalho Coletivo) e com os funcionários; preparação para conselho 
de classe; realização de reuniões do conselho escolar, organização das avaliações interna e externa e definição de 
prioridades para o uso dos recursos;
  IV- Preparar e conduzir as ações formativas diretamente com os professores e de fazer a gestão de sala de aula;
  V- Elaborar uma rotina de trabalho que favoreça aos docentes momentos em que possam: planejar as situações 
de aprendizagem para os seus alunos, aprofundar o conhecimento didático estudando; 
  VI- Analisar as atividades realizadas em sala de aula e trocar experiências entre seus pares. 
Art.138. Fica criado o cargo de Diretor de Apoio à Escola, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, dis-
postos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Realizar estudos relacionados à área de engenharia visando expansão e manutenção darede física no sentido 
de promover a segurança e o conforto comunidades de ensino;
  II- Promover a construção, manutenção e conservação dos prédios, materiais eequipamentos escolares;
  III- Promover em parceria com outros órgãos as autorizações e demais documentação correspondentes aos no-
vos e antigos contratos de locações;
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  IV- Disponibilizar no prazo estipulado recursos financeiros, materiais e equipamentosnecessários ao bom anda-
mento das unidades de ensino, de acordo com a sua tipologia; e
  V- Desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superioreshierárquicos.
Parágrafo único. Integram a estrutura organizacional da Diretoria de Apoio à Escola:
  a) Gerência de Obras, com as seguintes competências:
  I- Gerenciar a prestação de serviços, fornecidos por empresa contratadas paraconstruções ou reformas da estru-
tura física nas unidades de ensino;
  II- Realizar laudos de medições e acompanhamentos técnicos relacionados aodesenvolvimento de obras; e
  III- Desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superioreshierárquicos.
  b) Gerência de Projetos Arquitetônicos, com as seguintes competências:
  I - Desenvolver Projetos relacionados a edificações, visando à conservação, adaptação e ampliação das unidades 
de ensino;
  II- Executar juntamente com setores competentes a contração de projetos desenvolvidospor terceiros;
  III- Elaborar pareceres e laudos sobre obras e projetos; e
  IV- Desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superioreshierárquicos.
  c) Gerência de Manutenções, com as seguintes competências:
  I- Efetuar a compra de materiais para equipes de manutenção sob autorização do diretorou gerente operacional;
  II- Controlar junto com o assessor administrativo, as planilhas de solicitação de serviçosgeradas no sistema Help 
Desc (Sistema Gerenciador de Solicitação de Serviços) oucongênere;
  III- Distribuir diariamente os serviços para as equipes de manutenções;
  IV- Classificar as solicitações de serviços, conforme critérios de urgência;
  V- Acompanhar diretamente in loco os serviços prestados por terceirizados;
  VI- Construir planilhas eletrônicas com apresentação de desenvolvimento mensal dosserviços terceirizados;
  VII- Coordenar as equipes de manutenções e demais prestadores de serviços; e
  VIII- Desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos.
Art.139. Fica criado o cargo de Diretor de Planejamento Educacional, que terá, além das atribuições gerais e re-
quisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Coordenar a elaboração, implementação e avaliação do projeto político-pedagógico definido pela Secretaria 
de Educação nas unidades educacionais da rede municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade do ensino 
municipal;
  II- Colaborar na elaboração do plano de trabalho pedagógico da Secretaria de Educação, indicando metas, estra-
tégias de formação, cronogramas de formação continuada e de encontros para o planejamento do acompanha-
mento e avaliação com os membros da Equipe Gestora;
  III- Coordenar a elaboração, implementação e integração dos planos de trabalho dos professores e demais pro-
fissionais em atividades docentes, em consonância com o projeto político-pedagógico e as diretrizes curriculares 
da Secretaria Municipal de Educação;
  IV- Assegurar a implementação e avaliação dos programas e projetos que favoreçam a inclusão dos educandos, 
em especial dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;
  V- Promover a análise dos resultados das avaliações internas e externas, estabelecendo conexões com a elabo-
ração dos planos de trabalho dos docentes, da coordenação pedagógica e dos demais planos constituintes do 
projeto político-pedagógico;
 VI- Planejar ações que promovam o engajamento da Equipe Escolar na efetivação do trabalho coletivo, assegu-
rando a integração dos profissionais que compõem as diversas unidades educacionais do Município de Itu;
  VII- Participar da elaboração de critérios de avaliação e acompanhamento das atividades pedagógicas desenvol-
vidas na rede municipal de ensino;
  VIII- Promover o acesso da equipe docente aos diferentes recursos pedagógicos e tecnológicos disponíveis na 
unidade educacional, garantindo a instrumentalização dos professores quanto à sua organização e uso;
  IX- Promover e assegurar a implementação dos programas e projetos da Secretaria Municipal de Educação, por 
meio da formação dos professores, bem como a avaliação e acompanhamento da aprendizagem dos alunos, no 
que concerne aos avanços, dificuldades e necessidades de adequação;
  X- Desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superioreshierárquicos.
Art.140. Fica criado o cargo de Chefia da UNIT, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos 
artigos 17 e 18 desta Lei, desempenhará especificamente ainda:
  I- Formular, planejar, coordenar, implementar, monitorar e avaliar políticas públicas de educação profissional e 
tecnológica; 
  II- Desenvolver a educação profissional e tecnológica em regime de colaboração com os demais sistemas de en-
sino e os diversos agentes sociais envolvidos; 
  III- Planejar, coordenar, implementar, monitorar e avaliar o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego - Pronatec e outros programas voltados ao fomento da educação profissional e tecnológica, de forma 
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articulada com os sistemas de ensino e os diversos agentes sociais; 
  IV- Promover o fomento à inovação, à expansão e à melhoria da qualidade da educação profissional e tecnoló-
gica, especialmente quanto à integração com o ensino médio, à oferta na modalidade à distância, à certificação 
profissional de trabalhadores e ao diálogo com os setores produtivos e sociais; 
  V- Fomentar o desenvolvimento de modelos de ensino, avaliação e gestão na educação profissional e tecnológi-
ca, observadas as especificidades do público a ser atingido; 
  VI- Instituir mecanismos e espaços de controle social que garantam gestão democrática, transparente e eficaz no 
âmbito das políticas públicas e dos recursos destinados à educação profissional e tecnológica, em articulação com 
as redes de educação profissional e tecnológica, os sistemas de ensino e os demais agentes sociais; 
  VII- Elaborar políticas e programas de expansão da oferta de educação profissional e tecnológica de qualidade, 
em consonância com o Plano Nacional de Educação - PNE; 
  VIII- Fortalecer a rede pública federal de educação profissional e tecnológica e buscar a adequada disponibilidade 
orçamentária e financeira para a sua efetiva manutenção e expansão; 
  IX- Promover e realizar pesquisas e estudos voltados ao desenvolvimento da educação profissional e tecnológica; 
  X- Divulgar a educação profissional e tecnológica, visando a ampliar a sua atratividade e o seu reconhecimento 
social junto aos jovens, aos trabalhadores e à sociedade em geral; 
  XI- Estimular a integração das redes e instituições de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas dos 
sistemas de ensino; 
  XII- Apoiar técnica e financeiramente o desenvolvimento da educação profissional e tecnológica dos sistemas de 
ensino e buscar desenvolver o regime de colaboração nos diferentes níveis de governo; 
  XIII- Estabelecer mecanismos de articulação entre setores produtivos, sistemas de ensino e agentes sociais, em 
consonância com as demandas econômicas e sociais; 
  XIV- Formular e implementar políticas e ações de supervisão da educação profissional e tecnológica, no âmbito 
do sistema federal de ensino, e estimular ações em regime de colaboração com os demais sistemas de ensino; 
  XV- Formular e implementar políticas de avaliação da educação profissional e tecnológica, em articulação com 
o Conselho Nacional de Educação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, 
os sistemas de ensino e os demais agentes da educação profissional e tecnológica; 
  XVI- Propor ações de concepção e atualização dos referenciais e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Edu-
cação Profissional e Tecnológica; e
  XVII - Estabelecer políticas e programas voltados à internacionalização da educação profissional e tecnológica.
Art.141. A Secretaria Municipal de Educação terá um cargo de Chefe de Gabinete do Secretário, que desem-
penhará suas atribuições e funções na forma disposto no artigo 16 desta Lei, um cargo de Assessor Superior de 
Secretaria, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no artigo 20 desta Lei, onze cargos de Assessor 
Setorial de Secretaria, que desempenharão as atribuições e funções dispostas no artigo 22 desta Lei e um cargo 
de Assessor Geral de Departamento, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no artigo 24 desta Lei.
Da Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social
Art.142. A Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social compreende:
  I- Secretário de Promoção e Desenvolvimento Social;
  II- Diretoria Administrativa e de Educação Inclusiva;
  III - Diretoria de Vigilância Socioassistencial;
  IV- Diretoria Operacional e de Assistência Social;
  V - Chefia de Gabinete da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social;
  VI- Do Assessor Superior de Secretaria;
  VII- Do Assessor Setorial;
  VIII- Do Assessor Geral de Departamento.
Art.143. O Secretário de Promoção e Desenvolvimento Social do Município possui as atribuições, descrições e 
especificações conforme previsão dos §§ 3º, 6º e 7º, do artigo 2º, bem como dos artigos 6º e 7º, desta Lei.
Art.144. O Secretário de Promoção e Desenvolvimento Social do Município, além das atribuições descritas no 
artigo 6º desta Lei, compete especificamente:
  I- Prestar assistência direta ao Chefe do Executivo Municipal, no desempenho de suas atribuições;
  II- Planejar, orientar, coordenar e executar programas, projetos e atividades de assistência social do Município, 
com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a promoção 
de conhecimento auto-sustentável através de atividades educacionais e profissionalizantes das classes sociais mais 
carentes ou em situação de vulnerabilidade;
  III- Fomentar o desenvolvimento social e econômico dos cidadãos municipais através da indução e apoio às 
atividades econômicas sustentáveis, em especial àquelas consideradas estratégicas para a geração de emprego e 
renda, visando à inclusão social;
  IV- Executar ações voltadas para o bem-estar social, através de medidas que objetivam o amparo e a proteção 
de pessoas e/ou grupos sociais com a finalidade de reduzir ou evitar desequilíbrios sociais;
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  V- Atuar nos períodos críticos emergenciais e de calamidade pública;
  VI- Buscar a identificação dos principais problemas existentes na comunidade, ouvindo as instituições ou grupos 
que a representem e adotar ações políticas voltadas para sua superação;
  VII- Elaborar, com base nas informações coletadas, a assistência social da população através de programas de 
desenvolvimento social e econômico;
  VIII- Formular a política municipal de Assistência Social em consonância com as Políticas Estadual e Nacional de 
Assistência Social;
  IX- Articular através de cooperação técnico-financeira com instituições públicas e privadas de âmbito municipal, 
estadual e federal, com vistas à inclusão social dos destinatários da assistência social, através da implementação do 
Sistema Único de Assistência Social - SUAS;
  X- Coordenar a elaboração e execução do Plano Municipal Anual e Plurianual de Assistência Social, constituído 
de programas, projetos, serviços e benefícios da assistência social no âmbito municipal;
  XI- Definir padrões de qualidade e formas de acompanhamento, controle, supervisão, monitoramento e avalia-
ção das ações de assistência social desenvolvidas no município;
  XII- Garantir, ao Conselho Municipal de Assistência Social, o exercício do controle social, oferecendo-lhe apoio 
operacional;
  XIII- Gerir os recursos destinados à assistência social, através do Fundo Municipal de Assistência Social, tendo 
como referência a política municipal de assistência social, bem como o Plano Municipal de Assistência Social;
  XIV- Articular e coordenar, com centralidade na família, a rede de proteção social, estabelecendo fluxos, referên-
cias e retaguarda nos atendimentos aos usuários da assistência social do Município;
  XV- Estabelecer e apresentar, em conjunto com o Conselho Municipal de Assistência Social, as metas e indicado-
res anuais dos resultados definidos no Plano Municipal de Assistência Social;
  XVI- Executar ações de promoção social e de integração ao mercado de trabalho da criança e do adolescente, 
de acordo com o ECA;
  XVII- Coordenar a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiências e a promoção de sua integra-
ção à vida comunitária;
  XVIII- Coordenar e supervisionar as atividades de âmbito social no município, através de assistência e acompa-
nhamento ao idoso e sua integração social;
  XIX- Coordenar e supervisionar as atividades de âmbito social, através de assistência e acompanhamento à crian-
ça e ao adolescente;
  XX- Orientar as famílias sobre os problemas que podem levar à desagregação e ao abandono do menor;
  XXI- Estabelecer as prioridades a serem incluídas no planejamento do Município em situações que se refiram ou 
possam afetar as condições de vida das crianças e dos adolescentes;
  XXII- Promover a inclusão de jovens ao primeiro emprego;
  XXIII- Estabelecer os critérios, formas e meios de fiscalização das atividades municipais inerentes à criança e ao 
adolescente;
  XXIV- Dotar o Conselho Tutelar de espaço físico adequado, equipamentos e recursos humanos de apoio admi-
nistrativo, suficientes ao seu perfeito funcionamento;
 XXV- Coordenar e acompanhar a distribuição da Bolsa Família e de outros benefícios sociais amparados pela lei;
  XXVI- Emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência;
  XXVII- Assessorar os demais órgãos, na área de competência;
  XXVIII- Planejar, programar, executar e controlar o orçamento da Secretaria;
  XXIX- Fiscalizar, acompanhar e controlar a execução e vigência de contratos e convênios e outras formas de 
parcerias, na área de suas responsabilidades;
  XXX- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal;
Art.145. Fica criado o cargo de Diretor Administrativo e de Educação Inclusiva, que, além das atribuições gerais e 
requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Controlar os prazos estabelecidos nos ofícios e processos originados ou que sofreram o crivo da Secretaria 
Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social;
  II- Estabelecer a comunicação entre a Secretaria e órgãos da Administração Direta;
  III- Elaborar projetos específicos para o cumprimento dos objetivos da Secretaria;
  IV- Elaboraro calendário de atividades anuais, apresentando-o para aprovação do Secretário.
  V- Traçar metas e objetivos da Secretaria;
  VI- Coordenar a programa de subvenções sociais do orçamento municipal às entidades prestadoras de serviços 
de interesse social;
  VII- Supervisionar os servidores que lhe forem subordinados;
  VIII- Estruturar, implantar e gerenciar o sistema de proteção social básica dirigido à população que vive em situ-
ação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza e da fragilização dos vínculos afetivos e comunitários, em 
consonância com a Política Municipal de Assistência Social, o Sistema Único de Assistência Social - SUAS e a Política 
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Nacional de Assistência Social - PNAS;
  IX- Formular, implantar, regular, executar, monitorar e avaliar a Política Municipal de Assistência Social como parte 
integrante do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), visando à inclusão a todos os cidadãos que se encon-
tram em situação de vulnerabilidade ou risco, acolhendo a todos pela rede de serviço local;
  X- Promover o acesso dos usuários aos serviços, programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria de Promoção 
e Desenvolvimento Social;
  XI- Coordenar e supervisionar as políticas voltadas para a pessoa portadora de deficiência, à terceira idade e de 
defesa dos direitos humanos, além das unidades sociais que atuam na execução dessas políticas e integradas ao 
Sistema Único de Assistência Social no âmbito do Município de Itu;
  XII- Prestar atendimento integral através de ações que favoreçam a inclusão social dos segmentos atendidos pelo 
Departamento;
  XIII- Facilitar e mobilizar a sociedade visando o acesso aos direitos sociais da comunidade, possibilitando a melho-
ria da qualidade de vida;
  XIV- Possibilitar às pessoas vulnerabilizadas seu desenvolvimento pleno, através de ações efetivas, para a parti-
cipação na vida comunitária;
  XV- Participar do pacto de metas, do diagnóstico da rede assistencial e da avaliação das políticas de assistência 
social;
  XVI- Propor políticas de geração de renda e trabalho;
  XVII- Coordenar a equipe do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), além de unidades de 
referência sociais que atuam na execução dessas políticas;
  XVIII-Ordenar e dividir tarefas entre os demais cargos e supervisionar sua fiel execução;
  XIX- Ordenar e traçar prioridades operacionais e de execução que deverão ser inseridas anualmente na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias;
  XX- Garantir o cumprimento das metas aprovadas pelo Secretário;
  XXI- Planejar, propor e executar os programas municipais de atendimento social às famílias de baixa renda do 
Município;
  XXII- Buscar convênios e parcerias para execução das políticas públicas de assistência social visando ampliar o 
atendimento à população;
  XXIII-Oferecer suporte e trabalhar em conjunto com o Conselho Municipal de Assistência Social; Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e Adolescente e Conselho Tutelar;
  XXIV- Promover, articular e estimular a representação social;
  XXV-Coordenar o programa de subvenções sociais do orçamento municipal às entidades prestadoras de serviços 
de interesse social;
  XXVI-Supervisionar os servidores que lhe forem subordinados;
  XXVII- Articular com os governos Federal e Estadual, bem como com a sociedade civil no estabelecimento de 
diretrizes para as políticas municipais de desenvolvimento social, de segurança alimentar e nutricional, de renda e 
cidadania e de assistência social;
  XXVIII- Promover normatização, orientação, acompanhamento, avaliação e supervisão de planos, programas e 
projetos relativos às áreas de desenvolvimento social, de segurança alimentar e nutricional, de renda e cidadania 
e de assistência social;
  XXIX- Coordenar a supervisão, o controle e a avaliação da operacionalização de programas de transferência de 
renda;
  XXX- Elaborar o mapa de inclusão e exclusão no Município de Itu;
  XXXI- Coordenar a formulação e a implementação das Políticas Públicas Municipais de Assistência Social e o Sis-
tema Único de Assistência Social, observando as propostas das Conferências Municipal, Estadual e Nacional e as 
deliberações e competências do Conselho Municipal de Assistência Social;
  XXXII- Fomentar a educação inclusiva;
  XXXIII- Executar outras atividades correlatas, a critério do titular da Pasta;
Art.146. Fica criado o cargo de Diretor de Vigilância Socioassistencial, que terá, além das atribuições gerais e re-
quisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Elaborar o Plano de Ação Municipal das políticas da assistência social, do trabalho, da vigilância alimentar e 
antidrogas, com a participação de órgãos governamentais e não governamentais, submetendo-os à aprovação 
dos seus respectivos Conselhos;
  II- Coordenar, executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal de Assistência Social, em consonância com as 
diretrizes do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e da Política Nacional de assistência Social - PNAS;
  III- Coordenar, executar e avaliar a Política Municipal da Mulher, com vistas à sua promoção social, à eliminação 
de barreiras no mercado de trabalho e todas as formas de discriminação e de violência contra a sua dignidade de 
pessoa humana;
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  IV- Coordenar, executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal do Trabalho Emprego e Renda, articulada com 
as empresas locais;
  V- Coordenar, executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal sobre Drogas, em consonância com as diretri-
zes do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas - SISNAD;
  VI- Atuar na execução, no acompanhamento e na avaliação da Política Municipal de Vigilância Alimentar e Nu-
tricional, na esfera de sua competência, articulada às Políticas de Transferência de Renda e de Assistência Social;
  VII- Articular-se com os Conselhos vinculados à Secretaria e com os demais Conselhos Municipais, consolidando 
a gestão participativa na definição e controle social das políticas públicas;
Art.147. Fica criado o cargo de Diretor Operacional e de Assistência Social, que terá, além das atribuições gerais e 
requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Promover as políticas públicas de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e indivíduos; 
  II- Promover as políticas públicas que viabilizem a implantação e implementação do Serviço Especializado em 
Abordagem Social;
  III- Coordenar o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Sócio educativa de Li-
berdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC);
  IV- Fomentar o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias;
  V- Viabilizar o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua;
  VI- Promover o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI;
  VII- Realizar o acolhimento institucional para: crianças, adolescentes, jovens, famílias, mulheres em situação de 
violência, pessoas com deficiência e pessoas idosas, em conformidade com os programas de políticas públicas 
existentes e atendendo as regras vigentes e previstas na legislação regulamentadora;
  VIII- Coordenar ações de proteção social especial de média e alta complexidade;
IX-Coordenar às ações de atendimento às famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados, mas cujos 
vínculos familiares e comunitários não foram rompidos;
  X- Promover os serviços de acompanhamento individual visando maior flexibilidade nas soluções de proteção 
social;
  XI- Garantir proteção integral - moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido - para famílias e indiví-
duos que se encontram sem referência e/ou em situação de ameaça, vulnerabilidade ou risco, necessitando ser 
retirado do convívio familiar e/ou comunitário;
  XII- Implementar e garantir o funcionamento do sistema único de proteção social, baseado na cidadania e na 
inclusão social, mediante a unificação e descentralização de serviços, programas e projetos da assistência social;
  XIII- Executar outras atividades correlatas.
Art.148. A Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social terá um cargo de Chefe de Gabinete do 
Secretário, que desempenhará suas atribuições e funções na forma disposto no artigo 16 desta Lei, um cargo de 
Assessor Superior de Secretaria, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no artigo 20 desta Lei, cin-
co cargos de Assessor Setorial de Secretaria, que desempenharão as atribuições e funções dispostas no artigo 22 
desta Lei e um cargo de Assessor Geral de Departamento, que desempenhará as atribuições e funções dispostas 
no artigo 24 desta Lei.
Da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Art.149. Fica criada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que compreende os seguintes 
departamentos e atribuições:
  I- Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
  II- Diretoria Administrativa e de Educação Ambiental;
  III- Diretoria Operacional e de Desenvolvimento Sustentável;
  IV - Chefia de Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
  V- Assessoria Superior de Gestão Financeira Interna da Secretaria; 
  VI- Do Assessor Setorial de Secretaria;
  VII- Do Assessor Geral de Departamento.
Art.150. O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos possui as atribuições, descrições e especi-
ficações conforme previsão dos §§ 3º, 6º e 7º, do artigo 2º, bem como dos artigos 6º e 7º, desta Lei.
Art.151. O Secretário Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, além das atribuições descritas no artigo 
6º, compete especificamente:
  I- Prestar assistência direta ao Chefe do Executivo Municipal, no desempenho de suas atribuições;
  II- Planejar, programar, coordenar e executar a programação municipal com atribuições voltadas à defesa e a 
preservação do meio ambiente, integrada com os demais setores governamentais;
  III- Promover a participação direta do cidadão e das entidades da sociedade civil na defesa do meio ambiente;
  IV- Atuar na prevenção de danos ambientais e condutas consideradas lesivas ao meio ambiente, através do le-
vantamento de limites das áreas de preservação, legalização de loteamentos e zoneamento ambiental;
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  V- Coordenar a reparação dos danos ambientais causados por atividades desenvolvidas por pessoas físicas e ju-
rídicas, de direito público ou privado através do replantio e revitalização de áreas verdes;
  VI- Fiscalizar os poluidores pelo cumprimento das exigências legais de controle e prevenção ambientais nos 
processos produtivos e demais atividades econômicas que interfiram no equilíbrio ecológico do meio ambiente;
  VII- Alinhar a Política Municipal de Meio Ambiente com as Políticas Estaduais e Federais correlatas;
  VIII- Criar condições para parceria entre a sociedade civil e o Poder Público Municipal, a fim de levar Educação 
Ambiental para todas as comunidades como processo de desenvolvimento da cidadania;
  IX- Garantir à aplicação da Lei de Crime Ambiental no artigo que diz respeito ao uso de agrotóxicos e materiais 
pesados;
  X- Elaborar instrumentos normativos, em articulação com a Procuradoria Geral do Município, que assegurem o 
ordenamento e a regularização fundiária do espaço urbano e a preservação do meio ambiente e dos recursos 
hídricos;
  XI- Atuar em conjunto com a Defesa Civil do Município, em articulação com as demais entidades do sistema, 
Secretarias Municipais, e sociedade, de forma permanente, formulando e executando planos, programas e ações 
de monitoramento e controle de risco, em caráter preventivo, emergencial e estruturador;
  XII- Fiscalizar as reservas naturais, de parques, praças, e jardins municipais;
  XIII- Programar, coordenar e executar a política de preservação do meio ambiente, das praças, jardins, bosques, 
logradouros, etc;
  XIV- Coordenar e fiscalizar a execução da política e das atividades de paisagismo dos parques e praças municipais 
de serviços de limpeza pública quanto à coleta, reciclagem e disposição final dos resíduos sólidos, hospitalares e 
industriais, e a exploração da reciclagem do lixo diferenciado;
  XV- Manter e conservar as áreas de preservação do Município;
  XVI- Executar e manter atualizado levantamento e cadastramento das áreas verdes;
  XVII- Administrar a exploração de parques, bosques, hortos e viveiros municipais;
  XVIII- Possibilitar a participação do Conselho Municipal de Preservação do Meio Ambiente em operações de fis-
calização ambiental e nas reuniões destinadas à elaboração dos programas da Secretaria;
  XIX- Assegurar que os dispositivos previstos no Plano Diretor do Município referente às questões ambientais 
sejam observados e cumpridos;
  XX- Acompanhar e fiscalizar concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais;
  XXI- Estimular e promover o reflorestamento ecológico em áreas degradadas, objetivando especialmente a pro-
teção de encostas e dos recursos hídricos, bem como a consecução de um índice mínimo de cobertura vegetal;
  XXII- Criar critérios e punição para desmatamento em função de loteamento e até mesmo para corte de árvores 
das estradas e residências;
  XXIII- Emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência;
  XXIV- Assessorar os demais órgãos, na área de competência;
  XXV- Planejar, programar, executar e controlar o orçamento da Secretaria;
  XXVI- Fiscalizar, acompanhar e controlar a execução e vigência de contratos e convênios e outras formas de 
parcerias;
  XXVII- Promover encontro de professores para implantar o questionamento sobre Educação Ambiental na Lite-
ratura Infanto-Juvenil;
  XXVIII- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Chefe do Poder Executivo.
Art.152. Fica criado o cargo de Diretor Administrativo e de Educação Ambiental, que terá, além das atribuições 
gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Controlar os prazos estabelecidos nos ofícios e processos originados e que sofreram o crivo da Secretaria de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
  II- Estabelecer a comunicação entre a Secretaria e órgãos da Administração Direta e Indireta;
  III- Elaborar projetos específicos para o cumprimento dos objetivos da Secretaria;
  IV- Elaborar, conjuntamente com a Diretoria Operacional, o calendário de atividades anuais, apresentando-o para 
aprovação do Secretário.
  V- Traçar metas e objetivos da Secretaria;
  VI- Formular, coordenar e executar programas e campanhas de educação ambiental, objetivando a preservação, 
a conservação e o uso sustentável dos recursos ambientais do Município;
  VII- Implementar a Política Municipal de Educação Ambiental em conformidade com os princípios, objetivos e 
diretrizes da Política Nacional e Estadual de Educação Ambiental; 
  VIII- Planejar, diagnosticar, elaborar, aplicar e avaliar recursos formacionais para o processo de Informação e de 
Educação Ambiental, com foco nas causas, consequências, alternativas de soluções e contribuições efetivas para 
minimizar ou eliminar o agravamento dos impactos ambientais; 
  IX- Auxiliar na divulgação da Política de Educação Ambiental dos comitês e das ações decorrentes de sua aplica-
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ção nos diversos segmentos da sociedade inclusive em fóruns, congressos e outros eventos do gênero; 
  X- Promover Educação Ambiental por meio do ensino formal em conjunto com a Secretaria Municipal de Edu-
cação; 
  XI- Fomentar o desenvolvimento local sustentável na comunidade, tendo como foco principal o impulso a jovens 
empreendedores para implementação de ações socioambientais que fortaleça a relação de cuidado dos morado-
res com o seu território; 
  XII- Ter como princípio o respeito à cultura, valorizando a história, usos, costumes, raízes, arte e sabedoria desen-
volvendo projetos socioambientais; 
  XIII- Promover ações de educação ambiental nas políticas de conservação da biodiversidade, de zoneamento 
ambiental, de licenciamento e revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, de gerenciamento de 
resíduos, de gerenciamento costeiro, de gestão de recursos hídricos, de ordenamento de recursos pesqueiros, de 
manejo sustentável de recursos ambientais, de ecoturismo e melhoria de qualidade ambiental; 
  XIV- Promover ações que levam o desenvolvimento de habilidades e propiciem a atuação individual e coletiva, 
voltada à identificação de problemas ambientais e contribuição para soluções; 
  XV- Promover palestras, mini-cursos, e outras atividades de divulgação em eventos cujo espectro cubra o am-
biente acadêmico, a mídia, feira, exposições e afins; 
  XVI- Promover a participação da Secretaria Municipal de Meio ambiente nos diversos programas nacionais, esta-
duais e internacionais de educação ambiental; 
  XVII- Fomentar atividades que envolvam a comunicação educativa; 
  XVIII- Desenvolver e apoiar a realização de estudos, pesquisas e metodologias de educação ambiental; 
  XIX- Produzir material didático e informativo; 
  XX- Reunir, tratar e disseminar o conhecimento acumulado nessa área; 
  XXI- Promover a capacitação dos recursos humanos; 
  XXII- Monitorar e avaliar práticas de educação ambiental; 
  XXIII- Difundir programas e campanhas educativas de temas relacionados ao meio ambiente; 
  XXIV- Avaliar e intermediar, se for o caso, programas e projetos da área de educação ambiental, inclusive super-
visionando a captação, recepção e emprego dos recursos públicos e privados aplicados em atividades dessa área.
Art.153. Fica criado o cargo de Diretor Operacional e de Desenvolvimento Sustentável, que terá, além das atribui-
ções gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Formular, executar e avaliar a Política Municipal de Preservação, Conservação, Fiscalização, Controle e Uso 
Sustentável dos Recursos Naturais, em consonância com as diretrizes gerais do Governo Municipal e da legislação 
vigente; 
  II- Formular, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que visem à preservação, recuperação e 
o uso sustentável dos recursos ambientais, no âmbito das competências do Município; 
  III- Regulamentar, organizar, coordenar e executar as atividades relativas à fiscalização do cumprimento das nor-
mas referentes ao meio ambiente, em consonância com a legislação vigente; 
  IV- Formular, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que visem à recomposição de áreas com 
remanescentes de biomas;
  V- Manter permanente coordenação e integração com as polícias ambiental e florestal, nas atividades de fiscali-
zação e controle dos recursos naturais e ambientais do Município, em consonância com legislação vigente; 
  VI- Subsidiar a concessão de alvarás na área de sua competência, em consonância com legislação vigente; 
  VII- Regulamentar, organizar, coordenar e executar as atividades relativas ao licenciamento de empreendimen-
tos, projetos e obras públicas e privadas, de acordo com as normas vigentes;
  VIII- Articular-se com órgãos estaduais, regionais e federais competentes, e quando for o caso, com outros Mu-
nicípios, objetivando a solução de problemas comuns relativos à proteção e fiscalização ambiental;
  IX- Implantar, alimentar e manter atualizado um sistema integral de informação sobre a preservação, conserva-
ção, fiscalização e controle e uso sustentável dos recursos naturais do Município;
  X- Orientar e controlar as ações do Programa Patrulha Ambiental, segundo as diretrizes definidas para as opera-
ções de apoio à fiscalização e para o patrulhamento das áreas sob gestão ambiental;
  XI- Promover o atendimento às denúncias relacionadas ao Meio Ambiente em todo o Município, bem como, 
apoiar as ações de fiscalização, desenvolvidas pelas Diretorias da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
  XII- Proceder às ações de intervenção e fiscalização pertinentes ao controle da população animal, fazendo uso 
dos instrumentos legais do poder de polícia administrativa;
  XIII- Monitorar o funcionamento do Sistema Nacional de Recursos Hídricos; 
  XIV- Promover a integração da gestão ambiental com a de recursos hídricos; 
  XV- Coordenar a elaboração e o acompanhamento da implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos;
  XVI- Promover, em articulação com órgãos federais e estaduais, e entidades internacionais, os estudos técnicos 
relacionados aos recursos hídricos, propondo o encaminhamento de soluções;
  XVII- Coordenar, em sua esfera de competência, a elaboração de planos, programas e projetos nacionais referen-
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tes ao uso das águas subterrâneas, monitorando o desenvolvimento das ações previstas, dentro do princípio da 
gestão integrada dos recursos hídricos.
Art.154. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos terá um cargo de Chefe de Gabinete do 
Secretário, que desempenhará suas atribuições e funções na forma disposto no artigo 16 desta Lei, um cargo de 
Assessor Superior de Secretaria, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no artigo 20 desta Lei, um 
cargo de Assessor Setorial de Secretaria, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no artigo 22 desta 
Lei e um cargo de Assessor Geral de Departamento, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no 
artigo 24 desta Lei.

Da Secretaria Municipal do Emprego

Art.155. Fica criada a Secretaria Municipal do Emprego, a qual compreende os seguintes departamentos e atri-
buições:
  I - Secretário Municipal do Emprego;
  II - Diretoria Administrativa e Relações do Trabalho;
  III - Diretoria Operacional e de Fomento ao Desenvolvimento Econômico, Industrial e Comercial;
  IV - Chefia de Gabinete da Secretaria do Emprego;
  V - Do Assessor Superior de Secretaria; 
  VI - Do Assessor Setorial;
  VII - Do Assessor Geral de Departamento.
Art.156. O Secretário Municipal do Emprego possui as atribuições, descrições e especificações conforme previsão 
dos §§ 3º, 6º e 7º, do artigo 2º, bem como dos artigos 6º e 7º, desta Lei.
Art.157. Ao Secretário do Emprego, além das atribuições descritas no artigo 6º desta Lei, compete especificamen-
te:
  I- A desconcentração e o equilíbrio espacial das atividades econômicas no Município;
  II- A orientação das ações econômicas municipais a partir da articulação regional, objetivando o estabelecimento 
de política de desenvolvimento articulada com os municípios que nos circundam;
  III- O desenvolvimento de relações nacionais e internacionais com associações e instituições multilaterais, bem 
como com órgãos governamentais de âmbito federal, estadual e municipal, no intuito de realizar parcerias e con-
vênios de interesse da Cidade e viabilizar financiamentos e programas de assistência técnica e de desenvolvimento 
econômico, nacionais e internacionais, mediante políticas públicas, inclusive políticas de fomento e de incentivos;
  IV- O fomento às iniciativas que visem atrair investimentos, públicos e privados, nacionais e estrangeiros;
  V- O estímulo e o apoio ao acesso e ao desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico, pelas em-
presas, em especial pelos pequenos e micro empreendimentos, empreendedores rurais, cooperativas e empresas 
da área da internet e de tecnologia;
  VI- A articulação das políticas sociais com a política econômica, potencializando as ações públicas e compatibili-
zando crescimento econômico com justiça social, desenvolvimento social, cultural e equilíbrio ambiental;
  VII- A atração de investimentos produtivos como meio de geração das condições para planejamento, implanta-
ção e aperfeiçoamento de parques industriais, comerciais, de serviços e de tecnologia de informação do município;
  VIII- A consolidação da posição da cidade em grande centro atrativo por seu parque religioso, por sua caracte-
rística de "cidade onde tudo é grande" e pela característica de seus campings e hotéis;
  IX- Propor políticas de incentivos e de geração de mecanismos setoriais de controle e racionalização da gestão 
municipal, focando na geração de empregos, principalmente o primeiro emprego e o emprego para os trabalha-
dores que se aproximam da aposentadoria;
  X- Propor investimentos em infraestrutura urbana, de forma a minimizar e corrigir as deseconomias de aglome-
ração presentes no Município;
  XI- Propor a implementação de operações e projetos urbanos acoplados à política fiscal e de investimentos pú-
blicos e privados, com o objetivo de induzir o desenvolvimento econômico e social, e a distribuição mais equitativa 
das empresas no território urbano, bem como alcançar configuração do espaço mais equilibrada;
  XII- Estabelecer políticas de divulgação e efetiva utilização da situação geográfica do Município de Itu, em rela-
ção aos principais pólos e pontos de desenvolvimento do Estado de São Paulo, visando trazer empresas para se 
valerem dos corredores viários;
  XIII- Propor e apoiar as iniciativas que contribuam para a eliminação da guerra fiscal;
  XIV- Incrementar o comércio e as exportações, facilitando a atuação destas empresas, inclusive com orientações;
  XV- Incentivar o turismo de negócios em âmbito municipal;
  XVI- Desenvolver programas de trabalho por meio de ações coordenadas entre o Poder Público e a iniciativa 
privada, com o objetivo de promover a articulação entre as políticas econômica, urbana e social, tanto no plane-
jamento municipal e regional quanto na execução das ações de gestão;
  XVII- Formular, executar e avaliar a política Municipal de Desenvolvimento Econômico, visando o fortalecimento 
do modelo de desenvolvimento econômico do Município, integrando suas potencias e oportunidades produtivas 
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à melhoria da qualidade de vida de sua população, em consonância com as diretrizes gerais do Governo Municipal 
e da legislação vigente; 
  XVIII- Promover e coordenar a formulação e atualização permanente da estratégia de desenvolvimento econô-
mico de longo prazo do Município, que vise o aproveitamento das oportunidades criadas pelas empresas instala-
das no Município, e a exploração dos atributos da região;
  XIX- Formular, coordenar, executar e avaliar programas e ações que visem à geração de ocupação e renda da po-
pulação do Município através do desenvolvimento do empreendedorismo, da qualificação profissional e o acesso 
ao crédito e microcrédito de fomento; 
  XX- Planejar, gerenciar e avaliar os programas e ações de prestação de serviços gratuitos à população, de in-
termediação entre empresas que precisam de mão de obra e profissionais e pessoas que procuram emprego e 
solicitação de outros serviços relacionados com sua situação laboral; 
  XXI- Incentivar e orientar a instalação e a localização de unidades produtivas nos diferentes setores produtivos, 
conforme as potencialidades e vocação econômica do Município, respeitando a legislação ambiental vigente e as 
diretrizes do Plano Diretor do Município; 
  XXII- Promover a realização de fóruns, congressos, seminários e demais atividades que permitam o intercambio 
de experiências exitosas nos âmbitos empresariais e produtivos e a promoção das potencialidades de negócios do 
Município de Itu; 
  XXIII- Promover e atender as missões e visitas de empreendedores, disponibilizando informações sobre as poten-
cialidades e oportunidades de novos negócios no Município, em todas as suas áreas de atuação; 
  XXIV- Em coordenação com a Secretaria de Justiça e a Procuradoria Geral do Município, programar as atividades 
de consultoria e assessoramento jurídico necessárias para o desempenho oportuno e eficaz de suas atribuições, 
zelando em todo momento pela defesa dos interesses da Administração Pública Municipal, dentro das normas 
superiores de delegações de competências;
  XXV- Articular-se com as demais Secretarias de gestão missional no planejamento, execução e avaliação de 
programas e ações que precisem de coordenação interinstitucional para assegurar sua eficácia e economia dos 
recursos públicos.
Art.158. Fica criado o cargo de Diretor Administrativo e de Relações do Trabalho do Município, que terá, além 
das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções 
específicas:
  I- Controlar os prazos estabelecidos nos ofícios e processos originados e que sofreram o crivo da Secretaria do 
Emprego;
  II- Estabelecer a comunicação entre a Secretaria e órgãos da Administração Direta e Indireta;
  III- Elaborar projetos específicos para o cumprimento dos objetivos da Secretaria; 
  IV- Elaborar, conjuntamente com a Diretoria Operacional, o calendário de atividades anuais, apresentando-o para 
aprovação do Secretário;
  V- Traçar metas e objetivos da Secretaria;
  VI-Propor alterações na forma de condução das políticas de incremento das empresas em geral; 
  VII- Em cooperação com as demais Secretarias competentes coordenar ações e promover as articulações neces-
sárias à revisão, elaboração e implantação da legislação municipal que regula o incentivo e apoio ao Micro empre-
endedor, a Empresa de Pequeno Porte e o Empreendedor Individual; 
  VIII- Em cooperação com as demais Secretarias competentes, coordenar as discussões envolvendo a constante 
atualização e aperfeiçoamento da legislação municipal que regula o comércio eventual e ambulante exercidos no 
Município, integrando todos os órgãos correlatos; 
  IX- Promover estudos de viabilidade econômica para micro e pequenas empresas e empreendedores individuais, 
propondo convênios com instituições públicas e privadas e organizações não governamentais, em conformidade 
com a estratégia de desenvolvimento econômico de longo prazo definida para o Município; 
  X- Promover, com os demais órgãos municipais, de estudos e ações que contemplem as Microempresas, Em-
presas de Pequeno Porte e os Empreendedores Individuais como fornecedores locais à municipalidade e grandes 
empreendimentos.
Art.159. Fica criado o cargo de Diretor Operacional e de Fomento ao Desenvolvimento Econômico, Industrial e 
Comercial do Município, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, 
o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Operacionalizar todas as atividades e eventos de Secretaria; 
  II- Ordenar e dividir tarefas entre os demais cargos e supervisionar sua fiel execução;
  III- Elaborar o calendário de atividades anuais da Secretaria; 
  IV- Ordenar e traçar prioridades operacionais e de execução que deverão ser inseridas anualmente na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias;
  V- Garantir o cumprimento das metas traçadas pela Diretoria Administrativa e aprovadas pelo Secretário;
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  VI- Exercer o intercâmbio permanente com os demais órgãos municipais, estaduais e federais, organismos in-
ternacionais, instituições financeiras e entidades da sociedade civil de interesse público, visando à execução de 
política municipal de desenvolvimento econômico;
  VII- Estabelecer diretrizes visando à geração de trabalho e renda e ao desenvolvimento econômico do Município;
  VIII- Formular diretrizes para o estabelecimento da política de incentivos fiscais, tributária e outras, com a finali-
dade de atrair novos investimentos, além da expansão, modernização e consolidação das atividades econômicas 
existentes, apresentando-as aos demais órgãos municipais competentes para que se trace uma política pública 
neste sentido;
  IX- Planejar, gerenciar e avaliar os programas e ações de prestação de serviços gratuitos à população, de interme-
diação entre empresas que precisam de mão de obra e profissionais e pessoas que procuram emprego e solicita-
ção dos outros serviços relacionados com sua situação laboral;
  X- Coordenar o Programa de Atendimento ao Trabalhador - PAT, propondo melhorias no que couber;
  XI- Promover e incentivar os processos de incubação de cooperativas, com foco no trabalho autogestionário e 
em empresas que atuem na internet;
  XII- Desenvolver programas e ações destinadas à formação e qualificação de força de trabalho nos setores da 
indústria, comércio, serviços e agricultura, a fim de melhorar a produtividade e competitividade destes setores no 
Município e promover a inserção produtiva da população economicamente ativa;
  XIII- Fomentar as diversas atividades industriais, de comércio e de serviços em conjunto com os demais órgãos 
municipais, estaduais e federais, comissões e conselhos, associações representativas da classe empresarial e ONG`s.
Art.160. A Secretaria Municipal do Emprego terá um cargo de Chefe de Gabinete do Secretário, que desem-
penhará suas atribuições e funções na forma disposto no artigo 16 desta Lei, um cargo de Assessor Superior de 
Secretaria, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no artigo 20 desta Lei, um cargo de Assessor 
Setorial de Secretaria, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no artigo 22 desta Lei e um cargode 
Assessor Geral de Departamento, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no artigo 24 desta Lei.

Da Secretaria Municipal de Serviços Rurais

Art.161. Fica criada a Secretaria Municipal de Serviços Rurais, que compreende os seguintes departamentos e 
atribuições:
  I- Secretário Municipal de Serviços Rurais;
  II- Diretoria Administrativa e de Gestão da Frota; 
  III- Diretoria Operacional e de Infraestrutura;
  IV - Chefia de Gabinete da Secretaria de Serviços Rurais;
  V- Assessoria Superior da Secretaria; 
  VI- Do Assessor Setorial de Secretaria;
  VII- Do Assessor Geral de Departamento.
Art.162. O Secretário Municipal de Serviços Rurais possui as atribuições, descrições e especificações conforme 
previsão dos §§ 3º, 6º e 7º, do artigo 2º, bem como dos artigos 6º e 7º, desta Lei.
Art.163. O Secretário de Serviços Rurais do Município, além das atribuições descritas no artigo 6º desta Lei, com-
pete especificamente:
  I- Administrar, fiscalizar, implantar, regular e racionalizar os serviços de conservação de áreas públicas situadas no 
perímetro rural do Município de Itu;
  II- Dirigir a realização de ações que zelem pela manutenção predial, pela identificação e levantamento das ne-
cessidades de serviços de conservação e reparo, pela programação e execução dos serviços de manutenção de 
estradas e do patrimônio das fazendas, sítios, chácaras, logradouros, vias de servidão e outras, da zona rural;
  III- Articular-se com as demais Secretarias competentes para a promoção e manutenção da arborização e con-
servação dos espaços rurais, ajardinamento de vias e logradouros públicos e plantio regular de sementes e mudas 
ornamentais;
  IV- Promover a execução dos serviços de limpeza pública, compreendendo a capina, poda, varredura, coleta de 
materiais das vias, logradouros públicos e próprios municipais;
  V- Promover a fiscalização e a remoção dos entulhos em passeios, vias públicas e logradouros, especialmente 
aqueles que retirem o caráter turístico peculiar da zona Rural de Itu, bem como, que possam trazer transtornos 
aos moradores locais;
  VI- Conservação e melhoramento do sistema viário municipal, no perímetro rural, com as sugestões de obras que 
se fizerem necessárias e que serão aprovadas pelas demais Secretarias Municipais competentes;
  VII- Manter contato, organizar eventos e cadastrar as propriedades rurais da cidade, destacando a característica 
de cada uma delas, se voltada para moradia, se com exploração de cultura de subsistência, se destinadas a explo-
ração econômica e afins;
  VIII- Autorizar, acompanhar e fiscalizar a execução de serviços de sua competência, sejam aqueles executados di-
retamente pela Secretaria ou indiretamente, mediante contratação de empresas privadas ou de economia mista, 
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ou qualquer outra forma de execução não direta;
  IX- Gerenciar e controlar o uso e monitorar o desempenho da frota de veículos pesados da Administração Mu-
nicipal;
  X- Coordenar, planejar e dirigir os projetos e programas de desenvolvimento da infraestrutura rural, desenvol-
vendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência da prestação destas atividades.
Art.164. Fica criado o cargo de Diretor Administrativo e de Gestão da Frota do Município, que terá, além das 
atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções es-
pecíficas:
  I- Estabelecer a comunicação entre a Secretaria e órgãos da Administração Direta e Indireta;
  II- Elaborar projetos específicos para o cumprimento dos objetivos da Secretaria; 
  III- Elaborar, conjuntamente com a Diretoria Operacional, o calendário de atividades anuais, apresentando-o para 
aprovação do Secretário;
  IV- Traçar metas e objetivos da Secretaria;
  V- Administrar a frota geral referente à sua Secretaria;
  VI- Controlar as autorizações e habilitação dos servidores e servidoras municipais para utilizar os veículos da frota 
geral da administração direta;
  VII- Destinar o uso da frota ao atendimento das necessidades, programas e programações da Secretaria e dos 
Munícipes;
  VIII- Controlar o serviço de socorro à frota;
  IX- Controlar permanentemente os gastos com manutenção da frota;
  X- Proceder à avaliação dos serviços executados;
  XI- Programar e acompanhar as manutenções preventivas e corretivas, procedendo à avaliação dos defeitos 
apontados;
  XII- Administrar e controlar o abastecimento da frota e os gastos, buscando formas de reduzi-los;
  XIII- Analisar os equipamentos e veículos que forem consideráveis inservíveis, adotando as medidas pertinentes 
ao seu destino, seguindo a legislação em vigor e o quanto competente as demais Secretarias envolvidas.
Art.165. Fica criado o cargo de Diretor Operacional e de Infraestrutura, que terá, além das atribuições gerais e 
requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Operacionalizar todas as atividades e eventos de Secretaria; 
  II- Ordenar e dividir tarefas entre os demais cargos e supervisionar sua fiel execução;
  III- Elaborar o calendário de atividades anuais da Secretaria; 
  IV- Ordenar e traçar prioridades operacionais e de execução que deverão ser inseridas anualmente na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias;
  V- Garantir o cumprimento das metas traçadas pela Diretoria Administrativa e aprovadas pelo Secretário;
  VI- Coordenar, planejar e dirigir os projetos e programas de desenvolvimento da infraestrutura rural, desenvol-
vendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência da prestação destas atividades;
  VII- Supervisionar, orientar, chefiar e controlar os projetos e programas de desenvolvimento das estradas rurais, 
de forma a facilitar o trânsito, o turismo e a exploração econômica das atividades ali desenvolvidas;
  VIII- Promover a execução dos serviços de limpeza pública, compreendendo a capina, poda, varredura, coleta de 
materiais das vias, logradouros e prédios públicos municipais;
  IX- Promover a fiscalização da coleta, depósito e tratamento do lixo, segundo sua origem e destino;
  X- Promover, em conjunto com outros órgãos da administração a fiscalização e remoção dos entulhos em pas-
seios, vias públicas e logradouros;
  XI- promover medidas que visem proteger a boa qualidade da vida e meio ambiente;
  XII- Buscar meios de ampliar os sistemas de iluminação de vias e de ampliação de infraestrutura.
Art.166. A Secretaria Municipal de Serviços Rurais terá um cargo de Chefe de Gabinete do Secretário, que desem-
penhará suas atribuições e funções na forma disposto no artigo 16 desta Lei, um cargo de Assessor Superior de 
Secretaria, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no artigo 20 desta Lei, dois cargos de Assessor 
Setorial de Secretaria, que desempenharão as atribuições e funções dispostas no artigo 22 desta Lei e um cargo 
de Assessor Geral de Departamento, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no artigo 24 desta Lei.

Da Secretaria Municipal de Cultura e do Patrimônio Histórico

Art.167. Fica criada a Secretaria Municipal de Cultura e do Patrimônio Histórico, a qual compreende os seguintes 
setores, chefias, departamentos e atribuições:
  I- Secretário Municipal de Cultura e do Patrimônio Histórico; 
  II- Diretoria Administrativa e de Gestão de Políticas Públicas de Incentivo a Cultura; 
  III- Diretoria Operacional e de Projetos Culturais Históricos;
  IV - Chefia de Gabinete da Secretaria de Cultura e do Patrimônio Histórico;
  V- Chefia de Artes; 
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  VI- Do Assessor Superior de Secretaria;
  VII- Do Assessor Setorial;
  VIII- Do Assessor Geral de Departamento.
Art.168. O Secretário Municipal de Municipal de Cultura e do Patrimônio Histórico possui as atribuições, descri-
ções e especificações conforme previsão dos §§ 3º, 6º e 7º, do artigo 2º, bem como à previsão dos artigos 6º e 7º, 
desta Lei.
Art.169. Ao Secretário Municipal de Municipal de Cultura, além das atribuições descritas no artigo 6º desta Lei, 
compete especificamente:
  I- A formulação, coordenação e execução das políticas e planos voltados para atividades histórico-culturais e 
artísticas do Município;
  II- A promoção, coordenação e execução de pesquisas, estudos e diagnósticos visando a subsidiar as políticas, os 
planos, os programas, os projetos e as ações da Secretaria no domínio histórico-cultural e artístico;
  III- A preservação, ampliação, melhoria e divulgação do patrimônio histórico-cultural, arquitetônico e artístico do 
Município;
  IV- A promoção e o incentivo a exposições, cursos, seminários, palestras e eventos visando a elevar e enriquecer 
o padrão cultural da comunidade;
  V- A promoção, criação, desenvolvimento e administração de teatros, centros culturais, bibliotecas, exposições 
e outros espaços e equipamentos já existentes e que possam a ser criados, de forma permanente, provisória ou 
itinerantes, voltados para a preservação de valores históricos e para o fomento de atividades culturais e artísticas;
  VI- A formulação, administração e controle de convênios, acordos e contratos com a União, o Estado e outras 
entidades nacionais e internacionais para o desenvolvimento de projetos culturais, esportivos e recreativos, na 
área de competência do Município;
  VII- A formulação, coordenação e execução da política, planos, programas e projetos voltados para o desenvol-
vimento e fortalecimento da cultura do Município;
  VIII- A promoção, coordenação e execução de pesquisas, estudos e diagnósticos visando a subsidiar as políticas, 
os planos, os programas, os projetos e as ações da Secretaria;
  IX- O planejamento e organização do calendário cultural e artístico do Município, promovendo e apoiando as 
festividades, comemorações e eventos programados;
 X- O incentivo e apoio aos setores industriais, comerciais e de serviços relacionados à cultura no Município;
  XI- A captação e atração de eventos, seminários e feiras de negócio para o Município;
  XII- A promoção de campanhas e ações para o desenvolvimento da mentalidade cultural no Município e a par-
ticipação da comunidade local no fomento a cultura;
  XIII- A promoção e coordenação de estudos e análises visando à atração de investimentos e a dinamização de 
atividades esportivas e recreativas no Município;
  XIV- A celebração, a coordenação e o monitoramento de convênios e parcerias com associações e entidades 
afins, públicas e privadas, para a implantação de programas e realização de atividades artísticas.
Art.170. Fica criado o cargo de Diretor Administrativo e de Gestão de Políticas Públicas de Incentivo à Cultura, que 
terá, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes 
funções específicas:
  I- Controlar os prazos estabelecidos nos ofícios e processos originados e que sofreram o crivo da Secretaria de 
Cultura;
  II- Estabelecer a comunicação entre a Secretaria de Cultura e órgãos da Administração Direta e Indireta;
  III- Elaborar projetos específicos para o cumprimento dos objetivos da Secretaria de Cultura; 
  IV- Elaborar, conjuntamente com a Diretoria Operacional, o calendário de atividades anuais, apresentando-o para 
aprovação do titular da Secretaria de Cultura;
  V- Traçar metas e objetivos da Secretaria de Cultura;
  VI- Promover o acesso a bens culturais materiais e imateriais à população do Município, de forma equânime e 
participativa, visando o fortalecimento da identidade local e a valorização da diversidade cultural; 
  VII- Instituir a cultura como instrumento de transformações sociais em parceria com a iniciativa privada e gover-
namental, a fim de estabelecer um trabalho participativo e conjunto; 
  VIII- Dirigir, gerenciar, acompanhar e garantir a diversidade cultural em todas as suas manifestações e expressões 
criando anualmente um Plano Municipal de Cultura e realizando ações para cumprir o Plano Nacional de Cultura; 
  IX- Elaborar, implementar e acompanhar, com os setores diretamente interessados, eventos, festivais, seminários, 
festas populares em todas as suas vertentes tais como: teatro, audiovisual, dança artes plásticas, música, cultura 
urbana entre outras; 
  X- Dirigir, movimentar e acompanhar os equipamentos públicos de cultura, com a finalidade de difundir, preser-
var e promover o intercâmbio entre as várias formas de expressão cultural; 
  XI- Implantar e implementar escola de artes em suas diversas formas de expressão artística e cultural, teatro, 
audiovisual, fotografia, dança, desenho, artes plásticas, quadrinhos, poesia, literatura, música dentre outras; 
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  XII- Difundir a cidade em suas festas e atividades artísticas e culturais, em especial, as questões referentes à cul-
tura do patrimônio religioso e da "cidade dos exageros".
Art.171. Fica criado o cargo de Diretor Operacional e de Projetos Culturais Históricos, que terá, além das atribui-
ções gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Operacionalizar todas as atividades e eventos de Secretaria; 
  II- Ordenar e dividir tarefas entre os demais cargos e supervisionar sua fiel execução;
  III- Elaborar o calendário de atividades anuais da Secretaria;
  IV- Ordenar e traçar prioridades operacionais e de execução que deverão ser inseridas anualmente na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias;
  V- Garantir o cumprimento das metas traçadas pela Diretoria Administrativa e aprovadas pelo Secretário;
  VI- Estabelecer calendário de projetos culturais e de artes, atuando nesta parte em conjunto com os demais de-
partamentos desta Secretaria; 
  VII- Definir, promover e divulgar a Agenda Cultural Oficial do Município de forma articulada e participativa com 
as organizações culturais, sociais e comunitárias do Município, em consonância com as diretrizes gerais do Gover-
no Municipal e da legislação vigente;
  VIII- Realizar seminários e instituir discussões públicas sobre os principais movimentos artísticos e culturais que 
devem compor o calendário anual e o Plano Municipal de Cultura;
  IX- Acompanhar todos os eventos da Secretaria de Cultura, garantindo sua efetividade;
  X- Cadastrar grupos culturais e artísticos fomentando encontros periódicos;
  XI- Realizar, organizar e gerenciar festas, feiras, exposições e atividades culturais, periódicas, esporádicas, sazonais 
ou permanentes;
  XII- Ordenar e dividir tarefas entre os demais cargos e supervisionar sua fiel execução;
  XIII- Garantir o cumprimento das formas, normas, regras e procedimentos de análise técnica e assessoramento 
dos servidores públicos, para que suas condutas se adequem as políticas públicas em vigor;
  XIV- Proceder à análise técnica de projetos e pedidos que se refiram aos objetos principais da secretaria, emitindo 
parecer na sua esfera de competência; 
  XV- Coordenar as equipe de fiscais e profissionais técnicos quanto às políticas públicas referentes à Pasta em sua 
área;
  XVI- Realizar, através de equipe própria, a fiscalização dos projetos e do cumprimento das posturas, do próprio 
municipal e do zelo e preservação do patrimônio histórico do município;
  XVII- Fomentar, inventariar e orientar a preservação dos bens materiais e imateriais do Município; 
  XVIII- Pesquisar, preservar, recuperar, documentar e difundir todo e qualquer patrimônio cultural material e ima-
terial no Município; 
  XIX- Articular a reurbanização de praças e implantar imobiliário urbano que contemple a livre manifestação das 
diversas expressões culturais do município através de captações de recursos públicos e privados; 
  XX- Mapear e digitalizar acervos particulares de fotografia, artes plásticas, objetos, documentos, mapas, incenti-
vando exposições dos mesmos; 
  XXI- Elaborar arquivos em áudio, vídeo e escritos de personalidades que contribuam na preservação da memória 
e da história do município, preservando a história através da tradição oral; 
  XXII- Captar recursos nas esferas pública e privada para recuperação do patrimônio histórico material; 
  XXIII- Criar programas e meios de proteção efetiva do patrimônio histórico do Município;
  XXIV- Divulgar de forma ampla o patrimônio histórico do Município.
Art.172. Fica criado o cargo de Chefe de Artes, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos 
artigos 17 e 18 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- A promoção, coordenação e execução de pesquisas, estudos e diagnósticos visando a subsidiar as políticas, os 
planos, os programas, os projetos e as ações da Secretaria, especificamente voltados para as Artes, em todas suas 
demonstrações;
  II- Criar um grupo permanente, com representantes dos diversos movimentos artísticos cadastrados no Municí-
pio;
  III- Catalogar músicos, dançarinos, pintores, escultores, escritores e afins, para que se possa efetivar um senso 
artístico de Itu;
  IV- Estabelecer formas de garantir o planejamento e organização do calendário cultural e artístico do Município, 
promovendo e apoiando as festividades, comemorações e eventos programados;
  V- Criar e Gerenciar políticas, planos e programas de Artes, em articulação com os demais órgãos municipais 
competentes e em consonância com os princípios de integração social e promoção da cidadania;
  VI- A execução e apoio a projetos, ações e eventos orientados para o desenvolvimento das práticas artísticas em 
espaços públicos, escolas e organizações não governamentais.
Art.173. A Secretaria Municipal de Cultura terá um cargo de Chefe de Gabinete do Secretário, que desempenhará 
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suas atribuições e funções na forma disposto no artigo 16 desta Lei, um cargo de Assessor Superior de Secretaria, 
que desempenhará as atribuições e funções dispostas no artigo 20 desta Lei, um cargo de Assessor Setorial de 
Secretaria, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no artigo 22 desta Lei e um cargo de Assessor 
Geral de Departamento, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no artigo 24 desta Lei.

Da Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos

Art.174. Fica criada a Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos, que compreende os seguintes departa-
mentos e atribuições:
  I- Secretário Municipal de Turismo, Lazer e Eventos;
  II- Diretoria Administrativa e de Estruturação e Fomento ao Turismo;
  III- Diretoria Operacional e de Realização de Eventos, Planejamento e Ampliação do Lazer Municipal;
  IV - Chefia de Gabinete da Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos;
  V- Do Assessor Superior de Secretaria;
  VI- Do Assessor Setorial;
  VII- Do Assessor Geral de Departamento.
Art.175. O Secretário Municipal de Turismo, Lazer e Eventos, possui as atribuições, descrições e especificações 
conforme previsão dos §§ 3º, 6º e 7º, do artigo 2º, bem como à previsão dos artigos 6º e 7º, desta Lei.
Art.176. Ao Secretário Municipal de Turismo, Lazer e Eventos, além das atribuições descritas no artigo 6º desta 
Lei, compete especificamente:
  I- Prestar assistência direta ao Chefe do Executivo Municipal, no desempenho de suas atribuições;
  II- Desenvolver, no município e de forma conjunta, a política de desenvolvimento das atividades inerentes ao 
turismo, esporte e lazer;
  III- Proceder ao planejamento, implementação e regulação das políticas de desenvolvimento do turismo no Mu-
nicípio;
  IV- Formular diretrizes e promover a implantação e execução de planos, programas, projetos e ações relacionadas 
ao turismo e ao lazer no âmbito municipal;
  V- Organizar e promover os diversos eventos, promoções e programas da Secretaria;
  VI- Planejar e elaborar o calendário turístico, de eventos esportivos, recreativos e de lazer do Município de Itu;
  VII- Apoiar e estimular as instituições locais que necessitam de suporte para realização dos referidos eventos;
  VIII- Captar recursos técnicos, humanos e financeiros, visando o desenvolvimento do turismo no Município;
  IX- Captar recursos técnicos, humanos e financeiros, visando o desenvolvimento das atividades de turismo e lazer 
e a divulgação dos eventos e shows do Município;
  X- Promover, isoladamente ou em parceria com outras entidades (públicas ou privadas), ações destinadas a incre-
mentar o turismo como fator de desenvolvimento, geração de riqueza, trabalho e renda;
  XI- Promover e incentivar a inclusão da identidade cultural e dos valores históricos de Itu na promoção do turis-
mo;
  XII- Desenvolver e coordenar ações destinadas ao fomento do turismo, em articulação com outros Municípios, 
Estado, União e outras entidades privadas, visando o desenvolvimento da área;
  XIII- Propor, de forma continuada, medidas que objetivam a organização e expansão do turismo no Município;
  XIV- Elaborar o levantamento e mapeamento dos recursos turísticos, mantendo atualizado o cadastro dos pon-
tos turísticos do município;
  XV- Criar e manter atualizado sistema de informação turística do Município;
  XVI- Assegurar a proteção, conservação, recuperação e valorização dos recursos turísticos no Município;
  XVII- Implantar e desenvolver, em conjunto com os diversos órgãos da Administração Pública Municipal, a divul-
gação turística no município e comunicação dos eventos relacionados;
  XVIII- Organizar, promover e estimular atividades na área do desporto, através de programas e projetos, a serem 
desenvolvidos em todo território municipal;
  XIX- Apoiar e estimular as instituições locais que atuam na área turística de Itu;
  XX- Elaborar material de divulgação do Município em parceria com outros órgãos da Administração;
  XXI- Promover a cultura junto à comunidade o exercício e implementação das atividades que visem o desenvol-
vimento econômico, viabilizando a exploração do turismo no Município, com a criação de centros de convenções 
e de cultura, teatros, parques temáticos e de exposições;
  XXII- Realizar palestras, encontros com empresários para divulgação dos eventos, pontos turísticos e oportuni-
dade de negócios do Município;
  XXIII- Elaborar a programação visual com material de divulgação, quando da participação do Município em apoio 
aos eventos da comunidade;
  XXIV- Promover e coordenar a execução e supervisão das atividades desportivas e de lazer do Município;
  XXV- Estimular a participação da comunidade nas atividades da Secretaria;
  XXVI- Coordenar e fiscalizar, em conjunto com as outras Secretarias afins, a utilização das áreas públicas para fins 
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de recreação e lazer, priorizando os programas educativos e aqueles direcionados às pessoas carentes e portado-
ras de algum grau de deficiência;
  XXVII- Promover e difundir a prática desportiva, de lazer e recreação junto à comunidade;
  XXVIII- Emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência;
  XXIX- Assessorar os demais órgãos, na área de competência;
  XXX- Planejar, programar, executar e controlar o orçamento da Secretaria;
  XXXI- Fiscalizar, acompanhar e controlar a execução e vigência de contratos e convênios e outras formas de 
parcerias, na área de suas responsabilidades;
  XXXII- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal;
Art.177. Fica criado o cargo de Diretor Administrativo e de Estruturação e Fomento ao Turismo no Município, que 
terá, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes 
funções específicas:
  I- Controlar os prazos estabelecidos nos ofícios e processos originados e que sofreram o crivo da Secretaria de 
Turismo, Lazer e Eventos;
  II- Estabelecer a comunicação entre a Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos e órgãos da Administração Direta 
e Indireta;
  III- Elaborar projetos específicos para o cumprimento dos objetivos da Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos; 
  IV- Elaborar, conjuntamente com a Diretoria Operacional, o calendário de atividades anuais, apresentando-o para 
aprovação do titular da Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos;
  V- Traçar metas e objetivos da Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos;
  VI- Promover a formulação, coordenação e execução da política, planos, programas e projetos voltados para o 
desenvolvimento e fortalecimento do turismo do Município;
  VII- Promover a promoção, coordenação e execução de pesquisas, estudos e diagnósticos visando a subsidiar as 
políticas, os planos, os programas, os projetos e as ações da Secretaria, no domínio turístico;
  VIII- Realizar o planejamento e organização do calendário turístico do Município, promovendo e apoiando as 
festividades, comemorações e eventos programados;
  IX- Promover o incentivo e apoio aos setores industriais, comerciais e de serviços relacionados ao turismo no 
Município, especialmente nos setores de hotelaria, recepção, culinária e transporte;
  X- Realizar a captação e atração de eventos, seminários e feiras de negócio para o Município, visando fomentar 
o turismo no Município;
  XI- Incentivar a promoção de campanhas e ações para o desenvolvimento da mentalidade turística no Município 
e a participação da comunidade local no fomento ao turismo;
  XII- Fomentar a formulação de políticas, planos e programas turísticos, em articulação com os demais órgãos 
municipais competentes e em consonância com os princípios de integração social e promoção da cidadania;
  XIII- Realizar a promoção e coordenação de estudos e análises visando à atração de investimentos e a dinamiza-
ção de atividades turísticas no Município;
  XIV- Estabelecer diretrizes para a formulação da Política Municipal de Desenvolvimento do Turismo; 
  XV- Identificar, selecionar e divulgar oportunidades para investimentos turísticos no Município;
  XVI- Promover e incentivar a divulgação das potencialidades turísticas do Município; 
  XVII- Apoiar e viabilizar a exploração dos recursos turísticos do município;
  XVIII- Implantar e implementar infraestrutura básica em áreas de interesse turísticos; 
  XIX- Propiciar e realizar pesquisas sobre o turismo no âmbito municipal; 
  XX- Apoiar e promover a realização de eventos de finalidades turística; 
  XXI- Proceder à adoção de medidas voltadas a preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural, e das 
tradições e manifestações folclóricas e esportivas de interesse turístico no Município; 
  XXII- Firmar convênio de cooperação técnica com órgãos afins governamentais e não governamentais;
  XXIII- Incentivar e priorizar o turismo ecológico, com base no desenvolvimento sustentável;
  XXIV- Promover a integração e articulação com as demais políticas públicas na esfera municipal, estadual, federal 
e com organismos internacionais;
  XXV- Promover e executar cursos de qualificação profissional ao tradeturístico municipal; 
  XXVI- Exercer outras competências correlatas.
Art.178. Fica criado o cargo de Diretor Operacional e de Realização de Eventos e de Planejamento e Ampliação 
do Lazer do Município, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, 
o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Operacionalizar todas as atividades e eventos de Secretaria; 
  II- Ordenar e dividir tarefas entre os demais cargos e supervisionar sua fiel execução;
  III- Elaborar o calendário de atividades anuais da Secretaria;
  IV- Ordenar e traçar prioridades operacionais e de execução que deverão ser inseridas anualmente na Lei de 
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Diretrizes Orçamentárias;
  V- Garantir o cumprimento das metas traçadas pela Diretoria Administrativa e aprovadas pelo Secretário;
  VI- Assessorar a organização e divulgação do calendário de eventos turísticos do Município, promovendo, apoian-
do e monitorando sua efetiva realização;
  VII- Promover a execução e apoio a projetos, ações e eventos orientados para o desenvolvimento do turismo no 
Município;
  VIII- Promover a promoção e realização de ações educativas e campanhas de esclarecimento visando à conscien-
tização da população para a importância e os benefícios do turismo no Município;
  IX- O incentivo e apoio à organização e desenvolvimento no Município de associações e grupos com finalidades 
turísticas;
  X- Divulgação de produtos turísticos e da imagem do Município de Itu;
  XI- Propor, apoiar, planejar, coordenar e acompanhar as ações e projetos de marketing, promoção, propaganda 
e divulgação do turismo municipal no mercado regional e nacional; 
  XII- Formular, analisar e avaliar todas as ações promocionais, produção de campanhas de propaganda e publici-
dade, assim como a produção de material técnico da Secretaria; 
  XIII- Articular com a instância Regional e organismos Estadual e Nacional, visando ao desenvolvimento do turis-
mo Municipal; 
  XIV- Elaborar e atualizar o calendário oficial de Eventos Municipal e analisar a participação do referido departa-
mento em concordância com o planejamento da Secretaria; 
  XV- Promover e executar eventos geradores de fluxos turísticos e em âmbito municipal;
  XVI- Atrair e arrecadar recursos financeiros através do estabelecimento de taxas em realização de eventos de 
divulgação e promoção turística, cultural, desportiva;
  XVII- Potencializar, organizar e difundir o Trade Turístico de Itu;
  XVIII- Promover eventos, oficinas, palestras, simpósios, seminários, etc., para a capacitação e melhoria da mão 
de obra e atendimento em hotéis, bares, restaurantes, taxis, informações turísticas e guias de turismo no âmbito 
municipal; 
  XIX- Criar e gerenciar um sítio eletrônico para a difusão do turismo local e divulgação da boa imagem do Muni-
cípio; 
  XX- Promover a cooperação e articulação com os fóruns, conselhos, consórcios e entidades articuladoras do tu-
rismo nos âmbitos municipal, estadual, regional e nacional.
Art.179. A Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos terá um cargo de Chefe de Gabinete do Secretário, 
que desempenhará suas atribuições e funções na forma disposto no artigo 16 desta Lei, um cargo de Assessor 
Superior de Secretaria, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no artigo 20 desta Lei, dois cargos 
de Assessor Setorial de Secretaria, que desempenharão as atribuições e funções dispostas no artigo 22 desta Lei 
e umcargo de Assessor Geral de Departamento, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no artigo 
24 desta Lei.

Da Secretaria Municipal de Obras

Art.180.Fica criada a Secretaria Municipal de Obras, que compreende os seguintes departamentos e atribuições:
  I- Secretário Municipal de Obras;
  II- Secretário Municipal de Obras Adjunto;
  III- Diretoria Administrativa, de Apoio Técnico e Próprios Municipais;
  IV- Diretoria Operacional de Obras e Posturas;
  V- Chefia de Gabinete da Secretaria de Obras;
  VI -Do Assessor Superior de Secretaria; 
  VII- Do Assessor Setorial; 
  VIII- Do Assessor Geral de Departamento.
Art.181. O Secretário de Obras do Município possui as atribuições, descrições e especificações previstas nos §§ 3º, 
6º e 7º, do artigo 2º, bem como à previsão dos artigos 6º e 7º, desta Lei.
Art.182. Ao Secretário de Obras do Município, além das atribuições descritas no artigo 6º desta Lei, compete 
especificamente:
  I- Assessorar o Chefe do Executivo local, no planejamento, coordenação, execução, controle e avaliação de obras 
públicas municipais, saneamento, urbanização, viação e núcleo central dos sistemas de manutenção e infra-estru-
tura urbana, dos serviços públicos do Município, e de competência da referida Secretaria.
  II- Prestar assistência direta ao Chefe do Executivo local, no desempenho de suas atribuições;
  III- Planejar, projetar, orçar, coordenar, executar e fiscalizar as obras públicas da Prefeitura Municipal em conso-
nância com os demais órgãos da Administração Municipal;
  IV- Programar, coordenar e execução da política urbanística do Município o cumprimento do Plano Diretor e a 
obediência do Código de Posturas e Obras e da Lei de Ocupação e Uso do Solo;
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  V- Fiscalizar e aprovar loteamentos e condomínios, bem como fazer cumprir as normas relativas ao parcelamento 
e uso do solo;
  VI- Analisar, aprovar e fiscalizar projetos e a execução de edificações e construções;
  VII- Fixar diretrizes e políticas de permissão ou concessão de uso e parcelamento do solo, de fornecimento e 
controle da numeração predial; 
  VIII- Identificar os logradouros públicos e manter atualizado o sistema cartográfico municipal e as atividades ine-
rentes a coibir às construções e loteamentos clandestinos, a racionalização e manutenção atualizada do cadastro 
predial do Município;
  IX- Executar obras de saneamento básico em articulação com as demais secretarias do Município de Itu e com os 
órgãos municipais, federais e estaduais afetos;
  X- Promover os serviços de reposição, construção, conservação e pavimentação das vias públicas;
  XI- Manter a rede de galerias pluviais e fiscalizar a limpeza dos cursos d'água;
  XII- Executar as obras e/ou reparos solicitados pelas demais Secretarias, em articulação com seus setores especí-
ficos de prédios e equipamentos;
  XIII- Promover a execução de desenhos das obras projetadas, mapas e gráficos necessários aos serviços;
  XIV- Elaborar as especificações dos materiais a serem aplicados na execução das obras projetadas, tendo em vista 
o tipo de acabamento da obra;
  XV- Promover a elaboração de projetos para o Município;
  XVI- Encaminhar, estudar e orientar a aprovação de projetos de loteamento, desmembramento e remembra-
mento de terrenos de interesse social;
  XVII- Orientar e executar as atividades de planejamento físico do Município;
  XVIII- Apoiar a fiscalização do cumprimento das posturas municipais relativas a construções, edificações e insta-
lações particulares;
  XIX- Supervisionar o cumprimento das normas relativas ao zoneamento e uso do solo;
  XX- Conservar os prédios Municipais;
  XXI- Analisar e aprovar projetos particulares e conceder o Alvará de Licença de construção;
  XXII- Fiscalizar a aplicação de normas técnicas urbanísticas do Município;
  XXIII- Conservar e manter praças, calçamentos, estradas e prédios públicos em geral;
  XXIV- Garantir o funcionamento dos serviços de manutenção, limpeza e conservação das ruas, praças, avenidas, 
parques, canais, canaletas e rios que banham o Município;
  XXV- Gerenciar os serviços de drenagem, podação, capinação, terraplanagem e linhas d'água, objetivando a 
otimização dos serviços da área;
  XXVI- Propiciar o funcionamento e a qualificação da iluminação pública;
  XXVII- Coletar e dispor os resíduos sólidos e as águas pluviais;
  XXVIII- Emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência;
  XXIX- Assessorar os demais órgãos, na área de competência;
  XXX- Planejar, programar, executar e controlar o orçamento da Secretaria;
  XXXI- Fiscalizar, acompanhar e controlar a execução e vigência de contratos e convênios e outras formas de 
parcerias;
  XXXII- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Chefe do Executivo local;
  XXXIII- Atuar a fiscalização de contratos para execução de projetos viários, sistemas de drenagem, pavimentação 
geotécnica e geometria de vias;
  XXXIV- Prestar esclarecimentos e analisar solicitações de terceiros, por intermédio dos Termos de Compromisso 
e Autorização (TCA);
  XXXV- Fiscalizar os contratos de obras de construção e recuperação de infraestrutura do Município.
  XXXVI- Projetar, programar, executar e fiscalizar a construção de edifícios públicos.
  XXXVII- Aprovar e autorizar a ocupação do leito das vias públicas por equipamentos a serem implantados por 
entidades de direito público e privado;
  XXXVIII- Examinar o planejamento de obras e serviços que venham a se desenvolver nas vias e logradouros pú-
blicos;
  XXXIX- Organizar e manter o cadastro de instalações e equipamentos existentes;
  XL- Ser responsável pela execução de obras de drenagem, sistemas viários, e recuperações estruturais.
  XLI- Fiscalizar e acompanhar as obras de macro drenagem, que consistem na construção de galerias;
  XLII- Promover a contenção de margens de córregos;
  XLIII- Executar a construção de piscinões;
  XLIV- Promover a urbanização de fundos de vale;
  XLV- Prestar atendimento emergencial em ocasiões de chuvas intensas, que podem causar riscos à vida e ao 
patrimônio público e privado;
  XLVI- Executar obras de recuperação estrutural e construção de pontes e viadutos.
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Art.183. O cargo de Secretário Adjunto de Obras do Município possui as mesmas atribuições, daquelas inerentes 
ao Secretário, exercendo-as a seu mando ou na sua ausência e impedimento, na forma do quanto disposto e 
previsto no artigo 182 desta Lei.
Art.184. O Secretário de Obras Adjunto do Município, além das atribuições descritas no artigo 11 compete às 
seguintes atividades específicas:
  I- Elaborar cronogramas físico-financeiros;
  II- Elaborar memoriais descritivos e planos de trabalho para as obras de ampliações, manutenções e conservações 
de próprios públicos municipais;
  III- Promover suporte técnico a processos de licitação visando à elaboração de estudos, a especificação e a im-
plantação de projetos de investimento em obras e infraestrutura;
  IV- Promover a fiscalização de posturas e dos serviços de utilidade pública, permitidos e concedidos;
  V- Promover a fiscalização de obras de terceiros;
  VI- Emitir alvarás de obras de terceiros e certidões aos contribuintes;
  VII- Emitir certidões de diretrizes para novos loteamentos da cidade;
  VIII- Contratar projetos de Engenharia;
  IX- Promover medições e atestar os serviços executados em obras e infraestrutura;
  X- Assessorar e instruir o setor de Convênios na elaboração dos projetos;
  XI- Elaborar especificações técnicas, orientar as requisições de compras de materiais e serviços;
  XII- Gerenciamento de máquinas, equipamentos e insumos para as obras municipais;
  XIII- Superintender a execução de obras de engenharia, nas áreas de edificação, obras de arte, drenagem, pavi-
mentação e iluminação pública;
  XIV- Executar os serviços de reforma, manutenção e conservação dos bens públicos;
  XV- Promover serviços nas áreas de edificação, obras de arte, drenagem, pavimentação e iluminação pública;
  XVI- Implantar gestões de coleta e destinação de todos os resíduos gerados no município;
  XVII- Executar os serviços de limpeza pública de vias e logradouros, coleta, transporte e destinação de resíduos 
domiciliares, de construção e de poda;
  XVIII- Executar e controlar as atividades topográficas para obras e serviços;
  XIX- Realizar atendimento ao público.
Art.185. Fica criado o cargo de Diretor Administrativo, de Apoio Técnico e Próprios Municipais, o qual terá, além 
das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções 
específicas:
  I- Solicitar documentos, ofícios, respostas e processos administrativos que se destinem ao cumprimento dos atos 
de relacionamento com o Poder Legislativo e com os atos da Secretaria;
  II- Controlar os prazos estabelecidos nos ofícios e processos originados e que sofreram ao crivo da Secretaria de 
Obras;
  III- Estabelecer a comunicação entre a Secretaria de Obras e a Controladoria e órgãos da Administração Direta 
e Indireta;
  IV- Elaborar projetos específicos para o cumprimento dos objetivos da Secretaria de Obras; 
  V- Elaborar, conjuntamente com a Diretoria Operacional, o calendário de atividades anuais, apresentando-o para 
aprovação do Secretário;
  VI- Traçar metas e objetivos da Secretaria de Obras;
  VII- Formular, executar e avaliar a Política Municipal de Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana, subordinada 
à Política Municipal de Infraestrutura e Obras e em consonância com as diretrizes gerais do Governo Municipal e 
da legislação vigente;
  VIII- Programar e controlar a execução das obras públicas realizadas pelo Município; 
  IX- Orientar e acompanhar a fiscalização de construções públicas e particulares mantendo atualizado o arquivo 
de plantas e de edificações particulares;
  X- Proceder à direção da execução das obras públicas municipais, em consonância com as diretrizes traçadas para 
o planejamento urbano do município; 
  XI- Coordenar a implantação e execução de obras de infraestrutura, construção e manutenção de estradas, 
caminhos, escolas e próprios municipais, na área rural e urbana, em cooperação com outras Secretarias, cujas 
competências sejam correlatas; 
  XII- Executar os trabalhos topográficos necessários para a realização de obras e serviços de competência do 
Município; 
  XIII- Assessorar os demais órgãos municipais, quando solicitado.
  XIV- Participar de eventos e promover de forma ampla a divulgação dos conceitos do código de posturas e das 
diretrizes do próprio municipal;
  XV- Atuar em processos administrativos específicos sobre pareceres técnicos sobre normas relativas ao código 
de posturas e aos questionamentos do próprio municipal;
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  XVI- Coordenar as equipe de fiscais e profissionais técnicos quanto aos próprios municipais;
  XVII- Estabelecer as formas, normas, regras e procedimentos de análise técnica e assessoramento dos servidores 
públicos, para que suas condutas se adequem as políticas públicas em vigor;
  XVIII- Supervisionar a atualização do arquivo de escrituras, cartas de adjudicação, plantas, croquis e outros docu-
mentos relacionados com a aquisição, cessão e alienação de bens imóveis do município;
  XIX- Supervisionar a fiscalização dos terrenos públicos, com o objetivo de impedir a sua invasão, solicitando, 
quando necessário, a reintegração de posse;
  XX- Gerir cadastro dos imóveis declarados de utilidade pública;
  XI- Supervisionar a atualização do registro e cadastro geral de todos os bens móveis e imóveis do município para 
controle interno e prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do estado;
  XXII- Participar de comissões de inventários, avaliações e reavaliações;
  XXIII- Realizar o inventário anual de próprios municipais;
  XXIV- Supervisionar os processos de desapropriação dos imóveis de interesse público
  XXV- Realizar, através de equipe própria, a fiscalização dos projetos do próprio municipal;
  XXVI- Exercer o apoio técnico, para as ações de preservação e de efetivação do Próprio Municipal;
Art.186. Fica criado o cargo de Diretor Operacional de Obras e Posturas, que terá, além das atribuições gerais e 
requisitos dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Executar e fiscalizar serviços de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e outras obras viárias;
  II- Providenciar a limpeza das vias e logradouros públicos, a remoção do lixo e resíduos de qualquer natureza;
  III- Participar da formulação de política das ações de saneamento básico;
  IV- Promover a execução de desenhos, projetos, mapas, plantas, gráficos e respectivos cálculos, seja para fins de 
arquivo como para efeito de tributação;
  V- Proceder aos levantamentos planialtimétricos e trabalhos topográficos indispensáveis aos serviços de enge-
nharia no Município;
  VI- Instruir e se manifestar em termos técnicos nas licitações para contratações de obras públicas;
  VII- Coordenar, analisar, orçar os custos, executar projetos de obras públicas e fiscalizá-las;
  VIII- Gerenciar, fiscalizar e realizar acompanhamento técnico de convênios e das parcerias populares referentes 
às obras públicas;
  IX- Coordenar e implementar, pelas Subprefeituras Regionais, os serviços e manutenções pertinentes à Secretaria 
Municipal de Obras.
  X- Atuar no fiel cumprimento da legislação em vigor para fiscalizar e garantir as diversões públicas, até mesmo 
aquelas que não tenham cobrança de ingressos, dependendo do parecer da Fiscalização de Posturas, a sua auto-
rização para funcionamento;
  XI- Executar a análise prévia e a promoção de ações que visem o cumprimento do código de Posturas;
  XII- Participar de eventos e promover de forma ampla a divulgação dos conceitos do código de posturas e das 
diretrizes do próprio municipal;
  XIII- Atuar em processos administrativos específicos sobre pareceres técnicos sobre normas relativas ao código 
de posturas e aos questionamentos do próprio municipal;
  XIV- Realizar, através de equipe própria, a fiscalização dos projetos e do cumprimento das posturas, do próprio 
municipal e do zelo e preservação do patrimônio histórico do município
  XV- Garantir o cumprimento das formas, normas, regras e procedimentos de análise técnica e assessoramento 
dos servidores públicos, para que suas condutas se adequem as políticas públicas em vigor;
  XVI- Proceder a análise técnica de projetos e pedidos que se refiram aos objetos principais da secretaria, emitindo 
parecer; 
  XVII- Coordenar as equipe de fiscais e profissionais técnicos quanto às políticas públicas referentes à Pasta em 
sua área;
Art.187. A Secretaria Municipal de Obras terá um cargo de Chefe de Gabinete do Secretário, que desempenhará 
suas atribuições e funções na forma do quanto disposto no artigo 16 desta Lei, um cargo de Assessor Superior 
de Secretaria, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no Artigo 20 desta Lei, um cargo de Assessor 
Setorial de Secretaria, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no Artigo 22 desta lei e um cargo de 
Assessor Geral de Departamento, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no Artigo 24 desta Lei.
Da Secretaria Municipal de Saúde
Art.188.Fica criada a Secretaria Municipal de Saúde, que compreende os seguintes departamentos e atribuições:
  I-Secretário Municipal de Saúde;
  II- Secretário Municipal de Saúde Adjunto;
  III- Diretoria Gerencial e de Procedimentos da Saúde;
  IV- Diretoria de Gestão Jurídica;
  V- Diretoria Técnica de Gestão;
  VI- Diretoria Hospitalar;



GA
BI

NE
TE

AD
M

IN
IS

TR
AÇ

ÃO
ÍN

DI
CE

IMPRENSA OFICIAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

11 JANEIRO / 2019

427
74

  VII- Chefia da Gestão de Ações de Saúde;
  VIII- Chefia dos Serviços de Zoonoses;
  IX- Chefia dos Serviços de Vigilância em Saúde;
  X- Chefia de Engenharia Clínica e de Infraestrutura;
  XI- Chefia de Especialidades Médicas;
  XII- Chefia de Gabinete da Secretaria de Saúde;
  XIII- Do Assessor Superior de Secretaria;
  XIX- Do Assessor Setorial;
  XV- Do Assessor Geral de Departamento.
Art.189.O Secretário de Saúde do Município possui as atribuições, descrições e especificações conforme previsão 
dos §§ 3º, 6º e 7º, do artigo 2º, bem como à previsão dos artigos 6º e 7º, desta Lei.
Art.190.Ao Secretário de Saúde do Município, além das atribuições descritas no artigo 6º desta Lei, compete es-
pecificamente:
  I- Propor e implementar políticas públicas de gestão e promoção da saúde no município, em consonância com 
as diretrizes gerais do Governo Municipal e a legislação vigente;
  II- Estruturar, implantar e gerenciar o Sistema Municipal de Saúde em todos seus níveis, em consonância com as 
diretrizes gerais do Governo Municipal e do Sistema Único de Saúde - SUS;
  III- Promover o acesso universal da população às ações e serviços de Atenção e Vigilância em Saúde, em conso-
nância com as diretrizes gerais do Governo Municipal e a legislação vigente;
  IV- Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços públicos de saúde, bem como gerir e executar os 
serviços de saúde do Município a cargo da Prefeitura;
  V- Desenvolver e executar ações de vigilância à saúde, assegurando o cumprimento da legislação sanitária em 
vigor;
  VI- Promover e supervisionar, em articulação com os órgãos afins, programas e ações de qualificação e valoriza-
ção dos servidores e profissionais da área de saúde do Município;
  VII- Promover a produção e difusão de pesquisas cientifica e tecnológica de interesse para o desenvolvimento do 
Sistema Municipal de Saúde, em articulação com órgãos de pesquisa, intuições públicas e privadas e organizações 
não governamentais;
  VIII- Articular-se com as instituições de pesquisa científica e tecnológica e de prestação de serviços técnico-cien-
tíficos no âmbito da saúde pública, objetivando a promoção e difusão do conhecimento de interesse para a me-
lhoria das condições de saúde da população;
  IX- Administrar o funcionamento, manutenção e qualidade da infraestrutura física de todas as unidades que 
compõem o Sistema Municipal de Saúde;
  X- Coordenar a execução de programas municipais de saúde, decorrentes de contratos e convênios com órgãos 
estaduais e federais que desenvolvam políticas voltadas para a saúde da população;
  XI- Propor, no âmbito do Município, contratos, parcerias e convênios com entidades prestadoras da rede privada 
de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução;
  XII- Normatizar, complementarmente, as ações e os serviços públicos de saúde, no seu âmbito de atuação;
  XIII- Verificar o cumprimento das normas do SUS;
  XIV- Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde no âmbito municipal;
  XV- Exercer atividades de suporte e coordenação dos órgãos colegiados afins da área da saúde pública municipal;
  XVI- Acompanhar em todos os departamentos, a alimentação atualizada de todos os Sistemas de Informação so-
bre a saúde municipal, em articulação com órgãos estaduais e federais que atuem na esfera de sua competência;
  XVII- Acompanhar a administração dos atos praticados pelo fundo e serviços por eles realizados, relativos ao 
Fundo Municipal de Saúde;
  XVIII- Fiscalizar o cumprimento das posturas municipais no que se refere às ações de vigilância sanitária, exercen-
do o poder de polícia aplicado à higiene pública e ao saneamento;
  XIX- Desenvolver ações dirigidas ao controle e ao combate dos diversos tipos de zoonoses no Município em 
colaboração com organismos federais e estaduais;
  XX- Em coordenação com a Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social, organizar e executar 
as ações necessárias para atender as necessidades das famílias e pessoas afetadas por situações de calamidades 
públicas, desastres e sinistros;
  XXI- Em coordenação com as Secretarias Municipais de Planejamento, de Finanças e de Administração, realizar 
os procedimentos administrativos e de gestão orçamentária e financeira necessários para a execução de suas ati-
vidades e atribuições, dentro das normas superiores de delegações de competências;
  XXII- Em coordenação com a Procuradoria Geral do Município, programar as atividades de consultoria e assesso-
ramento jurídico necessárias para o desempenho oportuno e eficaz de suas atribuições, zelando em todo momen-
to pela defesa dos interesses da Administração Pública Municipal, dentro das normas superiores de delegações 
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de competências;
  XXIII- Em coordenação com a Secretaria Municipal de Governo e Casa Civil e com a Secretaria Municipal de 
Planejamento, monitorar e avaliar o cumprimento das diretrizes, metas e objetivos institucionais sob sua respon-
sabilidade, apresentando ao Chefe do Executivo Municipal as propostas de decisão e adequação que permitam o 
cumprimento dos compromissos assumidos com a população no Plano de Governo;
  XXIV- Acompanhar e apoiar as atividades dos órgãos colegiados afins, com vistas a colher subsídios para a defi-
nição de políticas, diretrizes e estratégias para o desenvolvimento da saúde do Município;
  XXV- Realizar ações de captação de recursos que permitam a viabilização do financiamento dos programas e 
ações dentro de sua competência;
  XXVI- Acompanhar e controlar a execução de contratos administrativos, contratos de gestão, parcerias e convê-
nios celebrados pelo Município na sua área de competência;
  XXVII- Promover a formação de recursos humanos para atuar no complexo regulador;
  XXVIII- Elaborar propostas para Educação Continuada e Humanização dos servidores da Secretaria Municipal de 
Saúde;
  XXIX- Ordenar, por seu titular, as despesas da Secretaria Municipal, responsabilizando-se pela gestão, adminis-
tração e utilização das dotações orçamentárias da unidade administrativa, nos termos da legislação em vigor, e 
em todas as esferas jurídicas, o que será objeto de comunicação aos órgãos de controle da Administração Pública 
Municipal;
  XXX- Em coordenação com a Secretaria Municipal de Administração, responsabilizar-se, em conjunto com o 
Chefe do Poder Executivo Municipal pelas autorizações para abertura de licitações e assinaturas de editais, bem 
como pela avaliação da execução contratual, sempre que as contratações recaírem sobre bens e/ou serviços dire-
tamente pertinentes às dotações orçamentárias específicas da Secretaria, inclusive as compras e serviços dispostos 
em almoxarifado central e os bens e serviços de manutenção e custeio geral e administrativo da Secretaria, com 
exceção das obras e serviços de engenharia, a cargo e responsabilidade exclusiva da Secretaria Municipal de Obras, 
cientificando o Prefeito Municipal;
  XXXI- Assinar, por seu titular e em conjunto com o Chefe do Poder Executivo Municipal, os contratos administra-
tivos diretamente vinculados às dotações orçamentárias da Secretaria, com exceção dos bens, compras e serviços 
dispostos em almoxarifado central, bens e serviços de manutenção e custeio geral e administrativo da Prefeitura 
e de obras e serviços de engenharia, a cargo, respectivamente, das Secretarias Municipais de Administração e de 
Obras;
  XXXII- Cumprir todas as obrigações assemelhadas, que forem dispostas em Decretos Municipais e Ordens de 
Serviço.
  XXXIII- Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Chefe do Executivo Municipal.
Art.191.O cargo de Secretário de Saúde Adjunto do Município possui as mesmas atribuições, daquelas inerentes 
ao Secretário, exercendo-as a seu mando ou na sua ausência e impedimento, na forma do quanto disposto e 
previsto no artigo 190 desta Lei.
Art.192.O Secretário de Saúde Adjunto do Município, além das atribuições descritas no artigo 11 compete às 
seguintes atividades específicas:
  I- Coordenação e elaboração dos instrumentos relativos à gestão do Sistema único de Saúde (SUS): Plano Muni-
cipal de Saúde, Programação Anual de Saúde, Relatório de Gestão, Indicadores de Saúde, dentre outros;
  II- Participação na elaboração dos seguintes instrumentos de gestão municipal: Plano Plurianual (PPA), Lei das 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA);
  III- Assessoria a projetos com divulgação para as áreas afins para a captação de recursos e ou atendimento as 
Portaria Ministeriais e Estaduais;
  IV- Assessoria técnica aos Departamentos, Divisões e Programas de Saúde com ênfase nas questões envolvendo 
a Atenção á Saúde;
  V- Assessoria aos projetos de construção, ampliação e reformas de Unidades de Saúde, através de estudos envol-
vendo eleição de prioridades, modelo de atenção, acessibilidade geográfica, definição de necessidades tecnológi-
cas e arquitetônicas (tipo de salas, quantidades e fluxo interno), em acordo com a legislação vigente;
  VI- Assessoria às Unidades de Saúde em relação aos instrumentos de Gestão do SUS e planejamento local de 
saúde;
  VII- Estudos embasados em análises estatísticas dos dados epidemiológicos, demográficos e de produção assis-
tencial (estudos de necessidade, produtividade, utilização e demanda dos serviços das unidades de saúde);
  VIII- Definição das áreas de abrangência das unidades de saúde do Município e coordenação de estudos técnicos 
sobre revisão e adequação das áreas, tendo como base o modelo de atenção, densidade demográfica e acessibi-
lidade;
  IX- Elaboração de pareceres técnicos sobre temas relativos à Secretaria;
  X- Coordenação da elaboração e monitoramento dos convênios celebrados pela Secretaria Municipal de Saúde;
  XI- Integração com outras secretarias da administração municipal para viabilização de ações intersetoriais.
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Art.193.Fica criado o cargo de Diretor Gerencial e de Procedimentos da Secretaria Municipal de Saúde, que terá, 
além das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes fun-
ções específicas:
  I- Controlar os prazos estabelecidos nos ofícios e processos originados e que sofreram o crivo da Secretaria de 
Saúde;
  II- Estabelecer a comunicação entre a Secretaria e órgãos da Administração Direta e Indireta;
  III- Elaborar projetos específicos para o cumprimento dos objetivos da Secretaria de Saúde;
  IV- Elaborar, o calendário de atividades anuais, apresentando-o para aprovação do Secretário;
  V- Traçar metas e objetivos da Secretaria;
  VI- Dirigir a elaboração de cronogramas de trabalho para melhor aproveitamento de recursos humanos e eco-
nomicidade dos projetos elaborados pela Secretaria, bem como fiscalizar o seu cumprimento;
  VII- Dirigir e supervisionar os projetos desenvolvidos pela Secretaria;
  VIII- Dirigir e coordenar as equipes que desenvolvem projetos junto à Secretaria, orientando e determinando os 
procedimentos;
  IX- Assessorar o titular da Pasta em suas relações públicas;
  X- Dirigir o processo de encaminhamento dos interessados aos órgãos competentes da Secretaria para atendi-
mento ou solução de consultas e reivindicações;
  XI- Operacionalizar todas as atividades e eventos da Secretaria;
  XII- Ordenar e dividir tarefas entre os demais cargos e supervisionar sua fiel execução;
  XIII- Elaborar o calendário de atividades anuais da Secretaria;
  XIV- Ordenar e traçar prioridades operacionais e de execução que deverão ser inseridas anualmente na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias;
  XV- Garantir o cumprimento das metas traçadas e aprovadas pelo Secretário;
  XVI- Oferecer infraestrutura para eventos de unidades de saúde da Pasta, agendando sua realização e a utiliza-
ção do espaço físico;
  XVII- Promover a guarda e manutenção dos equipamentos;
  XVIII- Controlar e acompanhar os bens patrimoniais do Centro e as necessidades para aquisição de materiais 
permanentes;
  XIX- Providenciar a instrução de processos e expedientes quando submetidos à sua apreciação;
  XX- Desempenhar outras atividades afins, atendendo às determinações do Secretário Municipal.
Art.194.Fica criado o cargo de Diretor de Gestão Jurídica que, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos 
nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Emitir pareceres em processos administrativos sobre a Pasta;
  II- Relatar ao Secretário a situação do cumprimento de liminares;
  III- Acompanhar e proceder a atos que evitem o descumprimento de ordens judiciais;
  IV- Assistir o Secretário, Diretores, Assessores e Gerentes no encaminhamento de matérias e questões em geral 
que envolvam aspectos jurídicos e legais:
  V- Assistir o Secretário, Diretores, Assessores e Gerentes no exame e elaboração de minutas de atos legais, nor-
mativos e administrativos vinculados às atividades finalísticas da Secretaria Municipal de Saúde;
  VI- Assistir o Secretário, Diretores, Assessores e Gerentes na elaboração de resposta técnica a pleitos vinculados 
às atividades finalísticas da Secretaria Municipal de Saúde;
  VII- Colaborar na execução de minutas de editais, termos de contrato, convênio, de ajuste e de protocolos em 
geral, a serem firmados pelo Secretário;
  VIII- Coordenar programas, atividades e trabalhos especiais de natureza jurídica de incumbência do Secretário; e
  IX- Articular-se nos projetos desenvolvidos e coordenados pela Procuradoria Geral do Município e da Secretaria 
Executiva de Assuntos Jurídicos.
Art.195.Fica criado o cargo de Diretor Técnico de Gestão, que, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos 
nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Coordenar a equipe local de saúde;
  II- Responsabilizar-se pela execução da atenção e da vigilância em saúde da população de sua área de abrangên-
cia, coordenando e supervisionando as equipes locais de saúde;
  III- Implementar o modelo de atenção, de acordo com as diretrizes assistenciais definidas pela política municipal 
de saúde, propondo e coordenando estratégias para sua operacionalização no âmbito municipal;
  IV- Viabilizar estratégias de gestão que garantam a execução da política municipal de saúde no âmbito municipal;
  V- Emitir, à Secretaria Municipal de Saúde, os relatórios de necessidades sobre quantitativo e perfil de pessoal, 
sobre educação permanente e processos assemelhados;
  VI- Realizar reuniões mensais com a equipe local de saúde, utilizando orientações para planejamento, avaliação 
de resultados no âmbito local;
  VII- Acompanhar as ações desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde, agentes da dengue e outros que 
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vierem a atuar na área de abrangência local de Saúde;
  VIII- Agilizar o acesso da população à assistência farmacêutica, em conformidade com o perfil epidemiológico e 
com a política municipal de medicamentos;
  IX- Apoiar a participação da sociedade organizada no processo de planejamento e gestão dos serviços, assesso-
rando na solução de demandas do controle social;
  X- Fomentar e apoiar sistematicamente, os Conselhos de Saúde, visando a potencializarão do exercício do con-
trole social;
  XI- Participar das reuniões do Conselho de Saúde com prévia autorização da
 Secretaria de saúde;
  XII- Participar de reuniões convocadas pelas chefias e de grupos específicos de trabalho, sempre que solicitado;
  XIII- Realizar outras atividades correlatas.
Art.196.Fica criado o cargo de Diretor Hospitalar que, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos arti-
gos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Coordenar a equipe da área de atendimento hospitalar e pronto atendimento;
  II- Responsabilizar-se pela execução da atenção e da vigilância em saúde da população na área hospitalar e de 
pronto atendimento, coordenando e supervisionando suas equipes;
  III- Implementar o modelo de atenção, de acordo com as diretrizes assistenciais definidas pela política municipal 
de saúde, propondo e coordenando estratégias para sua operacionalização no âmbito de sua atribuição;
  IV- Viabilizar estratégias de gestão que garantam a execução dos serviços hospitalares e de pronto atendimento;
  V- Emitir, à Secretaria Municipal de Saúde, os relatórios de necessidades sobre quantitativo e perfil de pessoal, 
sobre educação permanente e processos assemelhados;
  VI- Realizar reuniões mensais com as equipes hospitalares e de pronto atendimento, utilizando orientações para 
planejamento, avaliação de resultados no âmbito local;
  VII- Participar das reuniões do Conselho de Saúde com prévia autorização da
 Secretaria de saúde;
  VIII- Participar de reuniões convocadas pelas chefias e de grupos específicos de trabalho, sempre que solicitado;
  IX- Realizar outras atividades correlatas.
Art.197.Fica criado o cargo de Chefe de Gestão de Ações de Saúde, que, além das atribuições gerais e requisitos, 
dispostos nos artigos 17 e 18 desta Lei, desempenhará especificamente ainda:
  I- Participar na definição e implementação do modelo de atenção à saúde de acordo com as diretrizes assisten-
ciais da política municipal de saúde, propondo e coordenando estratégias para sua operacionalização;
  II- Assessorar o secretário municipal de saúde e demais setores da SMS na coordenação de ações e serviços ad-
vindos da atenção básica de saúde e das ações programáticas estratégicas;
  III- Propor e implantar estratégias e ações de atenção à saúde para grupos prioritários da população, apontados 
no plano municipal de saúde e planejamento estratégico;
  IV- Participar da formulação da política municipal de saúde e atuar no controle de sua execução, inclusive nos 
seus aspectos econômicos e financeiros e nas estratégias para sua aplicação, respeitando as decisões emanadas 
das instâncias legais e a programação local estabelecida anualmente;
  V- Propor e implantar mecanismos operacionais de referência e contra-referências dos usuários, aplicáveis à con-
dição de gestão do município;
  VI- Detectar necessidades de protocolos de atenção que visem à garantia do acesso, da integralidade, da quali-
dade e da equidade nas ações de saúde, propondo estudos pertinentes;
  VII- Acompanhar o processo de planejamento das ações de saúde no âmbito do município, observando ênfase 
na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação sob enfoque dos principais problemas de saúde da popula-
ção, em coerência com o plano municipal de saúde;
  VIII- Atuar em conjunto com a assessoria de vigilância em saúde visando o desenvolvimento de operações de 
interesse comum;
  IX- Participar da elaboração da programação e orçamento das atividades, em conjunto com as unidades de saú-
de;
  X- Realizar outras atividades correlatas ao modelo de atenção vigente.
Art.198.Fica criado o cargo de Chefe dos Serviços de Zoonoses, que além das atribuições gerais e requisitos, dis-
postos nos artigos 17 e 18 desta Lei, desempenhará especificamente ainda:
  I- Responsabilizar-se pelo controle de agravos e doenças transmitidas por animais (zoonoses), através do controle 
da população de animais domésticos (cães, gatos e animais de grande porte) e animais sinantrópicos (morcegos, 
pombos, ratos, mosquitos, abelhas e outros vetores);
  II- Promover pesquisas de doenças transmitidas por animais;
  III- Desenvolver atividades descentralizadas de vigilância em Saúde, para a formação, qualificação profissional, 
desenvolvimento de estudos e pesquisas científicas na área ambiental e animal;
  IV- Promover campanhas educativas e de conscientização acerca do tratamento aos animais;
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  V- Envolver a comunidade e a iniciativa privada no combate aos animais abandonados pela cidade;
  VI- Realizar outras atividades correlatas.
Art.199.Fica criado o cargo de Chefe dos Serviços de Vigilância em Saúde, que, além das atribuições gerais e re-
quisitos, dispostos nos artigos 17 e 18 desta Lei, desempenhará especificamente ainda:
  I- Promover ações de fiscalização em estabelecimentos de saúde ou de interesse da saúde, visando o controle de 
efluentes sólidos, líquidos ou gasosos, industrial ou não, que não apresentem tratamento adequado previsto em 
normas técnicas e legislação vigente;
  II- Assegurar condições adequadas de monitoramento da qualidade do meio ambiente, desenvolvendo as ações 
necessárias ao enfrentamento dos problemas ambientais e ecológicos, de modo a serem prevenidos, sanados ou 
minimizados a fim de não apresentarem risco à saúde e a vida, levando em consideração aspectos da economia, 
da política, da cultura e da ciência e tecnologia, com vistas ao desenvolvimento sustentável, como forma de ga-
rantir a qualidade de vida e a proteção ao meio ambiente, inclusive o do trabalho;
  III- Promover ações de preservação da natureza, protegendo a flora e as faunas benéficas ou inócuas, em relação 
à saúde individual ou coletiva e evitando destruição indiscriminada e/ou extinção das espécies;
  IV- Desenvolver os programas de controle de qualidade da água, do ar, do solo, de desastres e de produtos 
químicos;
  V- Realizar investigações de lançamentos irregulares de efluentes sanitários para o meio ambiente, controle da 
produção, manuseio, armazenamento, transporte, comercialização, uso e destino final de todos os produtos acima 
descritos, controle sanitário da qualidade do solo, do ar e da água e controle de vetores de importância sanitária;
  VI- Propor, elaborar e analisar projetos para implantação de melhorias sanitárias nas comunidades;
  VII- Planejar, viabilizar e executar Capacitação Técnica profissional do corpo técnico e da Rede Básica, conforme 
necessidade, visando melhoria crescente na qualidade dos serviços de prevenção e intervenção à saúde da popu-
lação;
  VIII- Administrar os Recursos Humanos pertinentes aos setores sob sua coordenação para o melhor desempenho 
das atividades;
  IX- Realizar outras atividades correlatas.
  X- Recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças e agravos;
  XI- Fornecer orientações técnicas permanentes às autoridades que têm a responsabilidade de decidir sobre a 
execução de ações de controle de doenças e agravos;
  XII- Planejar, organizar e operacionalizar os serviços de saúde, conhecendo o comportamento epidemiológico da 
doença ou agravo como alvo das ações;
  XIII- Coletar e processar dados, realizar notificação compulsória de doenças, conforme a legislação vigente sobre 
o assunto;
  XIV- Analisar e interpretar os dados processados;
  XV- Recomendar as medidas de controle indicadas pelos órgãos competentes a tanto;
  XVI- Avaliar a eficácia e efetividade das medidas adotadas;
  XVII- Divulgar informações pertinentes sobre a prevenção e controle das doenças e agravos;
  XVIII- Manter dados dos programas do Ministério da Saúde: API (Imunização), Sinan (Doenças de Notificação 
compulsória), Sim (Sistema de Informação de Mortalidade), Sinasc (Sistema de Informação Nascidos Vivos) e TB 
(Tuberculose) atualizados;
  XIX- Planejar, organizar e operacionalizar campanhas de imunização;
  XX-Promover a integração das ações de vigilância com as ações das diversas áreas técnicas da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, assim como com os programas de saúde, unidades locais e regionais e outros órgãos da Adminis-
tração Direta e Indireta do Município, quando pertinente;
  XXI- Emitir pareceres, elaborar normas técnicas, protocolos de condutas e procedimentos, manuais e boletins, no 
sentido de subsidiar as autoridades municipais para a adoção das medidas de controle;
  XXII- Desenvolver competências para o uso dos métodos e técnicas da epidemiologia nos processos de conheci-
mento dos problemas de saúde e no planejamento das atividades de vigilância;
  XXIII- Participar da elaboração e desenvolvimento dos projetos de capacitação dos profissionais envolvidos em 
atividades de vigilância;
  XXIV- Assessorar, desenvolver e programar políticas e ações de comunicação, visando à promoção em saúde;
  XXV- Realizar campanhas educativas para prevenção e agravos de doenças; XVII- Desempenhar outras atividades 
afins.
Art. 200.Fica criado o cargo de Chefe de Engenharia Clínica e Infraestrutura que, além das atribuições gerais e 
requisitos, dispostos nos artigos 17 e 18 desta Lei, desempenhará especificamente ainda:
  I- Promover a produção e difusão de pesquisas cientifica e tecnológica de interesse para o desenvolvimento do 
Sistema Municipal de Saúde, em articulação com órgãos de pesquisa, intuições públicas e privadas e organizações 
não governamentais;
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  II- Articular-se com as instituições de pesquisa científica e tecnológica e de prestação de serviços técnico-científi-
cos no âmbito da saúde pública, objetivando a promoção e difusão do conhecimento de interesse para a melhoria 
das condições de saúde da população;
  III- Coordenar o funcionamento, manutenção e qualidade da infraestrutura física de todas as unidades que com-
põem o Sistema Municipal de Saúde;
  IV- Coordenar e supervisionar o trabalho dos servidores lotados na sua esfera de gestão, dentro do âmbito das 
suas atribuições;
  V- Controlar e supervisionar as especificações técnicas de materiais e serviços relacionados à saúde.
  VI- Análise, desenvolvimento e fiscalização de fornecedores;
  VII- Executar as determinações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e pelo titular da pasta e tudo o 
mais inerente aos encargos legais e atribuições por eles delegadas;
Art.201.Fica criado o cargo de Chefe de Especialidades Médicas, que, além das atribuições gerais e requisitos, 
dispostos nos artigos 17 e 18 desta Lei, desempenhará especificamente ainda:
  I-Dirigir técnica e administrativamente os serviços de especialidades vinculados à Secretaria Municipal de Saúde;
  II- Planejar as ações de especialidades médicas de acordo com as demandas para prestar atendimento de acordo 
com as demandas;
  III- Formular a política de Diagnósticos e Especialidades (SADT) da Secretaria Municipal de Saúde;
  IV- Coordenar a política de Saúde Mental do município em consonância com as normas de Política Nacional de 
Saúde Mental e dentro dos princípios do Sistema Único de Saúde;
  V- Planejar as diretrizes para o atendimento Integral do Portador de Distúrbios Mentais dentro do Município;
  VI- Criar diretrizes para o atendimento integral do munícipe;
  VII- Prover os mecanismos de garantia dos direitos dos usuários;
  VIII- Ser membro em conselhos municipais ou órgãos governamentais quando for designado;
  IX-Participar na definição da política de atenção adotada pelo município na área da Saúde;
  X- Subsidiar as discussões e informações relacionadas às questões técnicas da Saúde ;
  XI- Elaborar e subsidiar o processo de implantação e implementação de planos, protocolos de atenção e projetos 
da rede de especialidades l, em conjunto com os demais setores;
  XII- Participar da elaboração de projetos visando a captação de recursos externos;
  XIII- Executar outras atribuições afins.
Art.202. A Secretaria Municipal de Saúde terá um cargo de Chefe de Gabinete do Secretário, que desempenhará 
suas atribuições e funções na forma do quanto disposto no artigo 16 desta Lei, um cargo de Assessor Superior de 
Secretaria, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no Artigo 20 desta Lei, dez cargos de Assessor 
Setorial de Secretaria, que desempenharão as atribuições e funções dispostas no Artigo 22 desta lei e um cargo 
de Assessor Geral de Departamento, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no Artigo 24 desta Lei.
Art.203. Esta lei estrutura, ainda, o Quadro de Pessoal Efetivo e o Plano De Cargos, Salários, Carreiras e Jornada 
de Trabalho dos Profissionais de Saúde, de Nível Auxiliar / Fundamental, Nível Médio / Técnico e de Nível Superior, 
do Município da Estância Turística de Itu, conforme o disposto nos Anexos III a XI desta Lei.
§ 1º. Profissionais de Saúde são todos os empregos e cargos públicos constantes desta Lei, que lotados ou não na 
Secretaria Municipal de Saúde, detêm formação profissional específica e qualificação técnica ou acadêmica para o 
desempenho de atividades ligadas direta ou indiretamente às ações de saúde.
§ 2º. As atividades de Saúde englobam atribuições e competências específicas de promoção, prevenção, prote-
ção, recuperação, reabilitação e atenção à saúde, desenvolvidas pelo Município e executadas por profissionais que:
  I- ocupam cargos nas unidades e/ou estabelecimentos de saúde da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura 
da Estância Turística de Itu;
  II- atuam efetivamente em setores e desempenham atividades específicas nas áreas de saúde;
  III- detém formação acadêmica e qualificação profissional específica no desempenho de atividades ligadas às 
ações e serviços de saúde;e
  IV- estão inseridos na execução de planos, programas, atividades, ações ou processos de trabalho relacionados 
à atenção à saúde.
Art. 204. O Plano de Cargos, Salários e Carreiras constitui instrumento de gestão da política de pessoal dos pro-
fissionais e está fundamentado em princípios que visam assegurar à Administração Municipal e aos servidores o 
desenvolvimento de suas competências e atribuições com eficiência, eficácia e efetividade, objetivando a qualida-
de dos serviços prestados à população.
Art.205. Ficam extintos, em sua vacância, os empregos públicos em conformidade com os Anexos, os quais fazem 
parte integrante desta Lei.
Art.206. Ficam criados nos quadros de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde os cargos públicos, em confor-
midade com os Anexos que integram a presente Lei.
Art.207. Ficam extintos dos quadros de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde os cargos públicos ocupados e 
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declarados em extinção, em conformidade com o Anexo que integra a presente Lei.
Art.208. Integram o Plano de Cargos, Salários e Carreiras da Secretaria Municipal de Saúde os Quadros de Profis-
sionais de Saúde constante dos artigos 205, 206 e 207 desta Lei.
Parágrafo único. A extinção dos cargos e empregos públicos efetivos ocupados dar-se-á quando ocorrer a sua 
vacância, conforme disposto no Título II, Capítulo II, da Lei nº 1.175, de 27 de maio de 2010, assegurando-se a seus 
ocupantes todos os direitos e vantagens estabelecidos em Lei.
Art.209. Integram o Quadro Permanente de Pessoal, para o exercício das atividades dos profissionais de Saúde, os 
cargos efetivos estruturados e organizados nas carreiras definidas nos artigos 210, 211, 212 e 213 desta Lei, os quais 
serão enquadrados nas suas respectivas Classes, Padrões e Graus, conforme as Tabelas de Vencimentos dispostas 
na forma dos Anexos integrantes desta Lei.
Art.210. Para o ingresso nos cargos que integram as Carreiras do Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria 
Municipal de Saúde, serão exigidos os seguintes níveis mínimos de escolaridade:
  I- Cargos da Carreira dos Profissionais Auxiliares de Saúde: Ensino Básico / Fundamental Completo;
  II- Cargos da Carreira dos Profissionais Técnicos de Saúde: Ensino Médio e/ou Técnico Completo, com curso téc-
nico profissionalizante na área de saúde;
  III- Cargos da Carreira dos Profissionais Especialistas de Saúde: Ensino Superior Completo, com graduação acadê-
mica e profissional específica da área de saúde e inscrição no respectivo Conselho de Classe; e
  IV- Cargos da Carreira dos Profissionais de Medicina: Ensino Superior Completo, com graduação acadêmica e 
especialização profissional específica na área de medicina, com o respectivo registro no Conselho de Classe.
§ 1º. A aplicação deste Plano de Cargos, Salários e Carreiras deverá respeitar, ainda, as competências privativas e 
os direitos instituídos pelas leis reguladoras do exercício das profissões regulamentadas.
§ 2º. A fixação dos requisitos de provimento e das exigências para o ingresso nos cargos do Quadro Permanente 
de que trata este artigo dar-se-á na forma desta Lei e da Lei Municipal nº 1.175, de 27 de maio de 2010 - Estatuto 
dos Servidores Público Municipais.
Art.211. A investidura nos cargos do Quadro Permanente dos profissionais da Saúde depende de aprovação pré-
via, em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, 
na forma prevista na Lei nº 1.175, de 27 de maio de 2010.
§ 1º. O candidato deverá satisfazer, ainda, os requisitos legais, para o provimento e exercício dos cargos efetivos 
previstos nesta Lei, além das exigências estabelecidas em Edital de convocação do concurso público.
§ 2º. O ingresso na Carreira dar-se-á no Grau 1, identificado como a Referência inicial de Vencimento dos Cargos, 
previstos nos Anexos integrantes desta Lei.
Art.212. A Secretaria de Saúde, diante da excepcionalidade dos serviços prestados e do caráter da necessidade de 
fomento das boas práticas voltadas à saúde pública e a humanização da saúde, poderá, justificadamente, conce-
der aos seus servidores, ou aqueles lotados em seus quadros, as Funções de Confiança Gratificadas, denominadas 
FCG e as Funções Comissionadas de Gratificação, denominadas "Função Saúde".
Parágrafo Único. Para ambas as Funções, descritas no caput, o servidor público titular de Emprego ou Cargo Pú-
blico efetivo e estável que vier a desempenhá-las, fará jus à incorporação automática ao seu patrimônio de valor 
correspondente a 10% (dez por cento) da vantagem ou da diferença de remuneração, a cada ano ininterrupto e 
completo de efetiva percepção até o limite de 100% (cem por cento).
Art.213. As Funções de Confiança Gratificadas, denominadas de FCG, de livre designação pelo Chefe do Executi-
vo, a serem desempenhadas, por prazo indeterminado, por servidor pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo da 
Secretaria Municipal de Saúde e que guardem similitudes compatíveis com as atribuições do Emprego ou Cargo 
Público por ele ocupado, serão designadas na forma da Lei Municipal nº 1.707, de 14 de novembro de 2014 e suas 
alterações.
Art.214. Além das Funções de Confiança descritas no artigo anterior, excepcionalmente para a área da Saúde, fica 
criada e instituída a atribuição comissionada e gratificada, denominada "Função Saúde", que será paga na forma 
prevista neste artigo: 
  I- A remuneração da Função Saúde pode ser paga pelo exercício de atribuições específicas, excepcionais, adi-
cionais, complementares ou ainda pela excelência no desempenho de atribuições dos Servidores da Secretaria 
Municipal de Saúde, pertencentes ao seu quadro efetivo ou nela lotadas. 
  II- As funções e atribuições específicas de que trata o inciso anterior, estão compreendidas em atividades corre-
latas ao bom desenvolvimento da saúde pública no Município de Itu, ao implemento de boas práticas, que permi-
tam atendimento de pontos específicos da Secretaria de Saúde e da Saúde Pública em geral, ao fomento de meios 
para melhoria na saúde pública ou na organização do trabalho ainda que direta ou indiretamente e, portanto, 
poderá ser concedida ao servidor municipal que, além das atribuições normais de seu cargo, for designado para 
exercer encargo que não venha justificar a criação de cargo ou função específica no âmbito do serviço público 
municipal. 
  III- As funções e atribuições podem ser previstas dentre aquelas inerentes ao exercício da função para a qual o 
Servidor fora originalmente contratado, desde que seu desempenho se dê com excelência, ou ainda que a produ-
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tividade de determinado servidor, possa ser mensurada ou atestada em relação aos demais, ou ainda, que a forma 
de implementar as práticas previstas neste artigo, tragam benefícios à população ou à Secretaria de Saúde, tudo 
na forma que for fundamentado em Processo Administrativo, de iniciativa do Secretário de Saúde e remetido ao 
Prefeito, indicando o servidor, o motivo do pedido e sugerindo os níveis de gratificação a serem concedidos.
  IV- Dentre as atribuições e funções, especificadas neste artigo, estão as atividades diretamente ligadas à área da 
saúde, ou indiretamente, desde que contribuam para os bons resultados das Políticas Municipais de Saúde Públi-
ca, podendo ser Funções Gratificadas, sempre de livre nomeação e designação pelo Chefe do Executivo, a serem 
desempenhadas, por prazo indeterminado, não necessitando guardar similitudes compatíveis com as atribuições 
do Emprego ou Cargo Público por ele ocupado;
  V- As denominações, atribuições e remunerações de cada "Função Saúde" serão instituídas por Portaria do Chefe 
do Executivo e poderão corresponder de 10% (dez por cento) a 120% (cento e vinte por cento) sobre o salário-
-base do Servidor.
  VI- A nomeação, feita por portaria do Chefe do Executivo, será resultado único e exclusivo da indicação e so-
licitação pelo Secretário Municipal de Saúde, sendo de sua exclusiva responsabilidade a análise dos critérios que 
conduzem a concessão da sua gratificação, bem como, sua mensuração. A cada período de 24 (vinte e quatro) 
meses, o Secretário de Saúde deverá indicar ao Prefeito se o servidor que está recebendo a Função Saúde, con-
tinua desempenhando suas atribuições com empenho e dedicação e se os motivos que originaram o pedido e a 
nomeação permanecem sendo motivadores da remuneração.
  VII- O ocupante de cargo em Comissão ou no desempenho de Função Gratificada submete-se ao regime de 
integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da Administração, devendo 
cumprir, no mínimo, a jornada laboral prevista para o seu cargo de provimento efetivo para fins de controle de 
frequência. 
  VIII-A gratificação a que se refere este artigo não poderá ser computada nem acumulada para fins de concessão 
de gratificações ulteriores, ressalvadas as disposições expressamente previstas no parágrafo único do artigo 212, 
desta Lei.
  IX - O simples exercício das atribuições inerentes ao cargo, não implica no direito ao recebimento da Função 
Saúde, sendo necessária instauração de Processo Administrativo, indicado neste artigo,que motive sua concessão.
Art.215. Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde ficam sujeitos a uma das modalidades de Jornada de Tra-
balho, devido às especificidades do trabalho realizado e conforme as necessidades da Administração, ressalvadas 
as profissões com carga horária diferenciada, disciplinada por legislação especial:
  I - Escala Padrão: cumprida de segunda à sexta-feira, exceto feriados, em jornada de 8 (oito) horas diárias, em 
2 (dois) turnos de 4 (quatro) horas cada, com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre os turnos, para repouso e 
alimentação;
  II - Escala de Revezamento de 12/36: quando o exercício do cargo for realizado em regime de turnos a jornada 
de trabalho se estenderá até 12 (doze) horas, hipótese em que o período de descanso do servidor, subsequente 
ao turno, corresponderá a 36 (trinta e seis) horas, com intervalo de 01 (uma) hora para repouso e alimentação;
  III - Escala de Revezamento de 6/18: cumprida em jornadas de turno único, de 6 (seis) horas diárias de trabalho 
ininterrupto, com 15 (quinze) minutos de intervalo para repouso e alimentação, seguidas de 18 (dezoito) horas 
subsequentes de descanso, assegurado, todavia, 1 (um) repouso semanal remunerado, preferencialmente, aos 
domingos;
  IV - Escala Especial com jornadas de 30 (trinta) horas de trabalho semanais: 06 (seis) horas por dia, com 15 (quin-
ze) minutos de intervalo para repouso e alimentação não computados na jornada.
Parágrafo Único. Para os efeitos da modalidade 12/36 e 6/18 horas, os sábados, domingos e feriados serão 
considerados dias normais de serviço e não ensejará a incidência de qualquer adicional, gratificação, benefício ou 
vantagem, exceto se prevista em Lei.
Art.216. A jornada de trabalho dos ocupantes dos cargos e empregos que exercem as atividades dos profissionais 
de Saúde de que trata esta Lei, estão definidas conforme dispostos nos incisos abaixo, ressalvadas as profissões 
com carga horária diferenciada, disciplinadas por legislação específica:
  I - Cargos da Carreira dos Profissionais Auxiliares da Saúde: Escala Padrão com Jornada de 6 (seis) horas diárias e 
30 (trinta) horas semanais, com exceção dos cargos de Maqueiros e Motoristas de Ambulância;
  II - Cargos da Carreira dos Profissionais Técnicos da Saúde: Escala Padrão com Jornada de 6 (seis) horas diárias e 
30 (trinta) horas semanais;
  III - Cargos da Carreira dos Profissionais Especialistas de Saúde: Jornada Especial de 6 (seis) horas diárias e 30 
(trinta) horas semanais;
  IV - Cargos da Carreira dos Profissionais Médicos: para aqueles que atuam em unidades como Hospitais, Ambula-
tórios de Especialidades Médicas, Ambulatórios de Doenças Infecto-contagiosas, Postos de Pronto Atendimento 
Municipal, Laboratórios Municipais de Análises Clínicas, Pronto Socorros ou Institutos de Saúde e/ou outras unida-
des ou estabelecimentos de saúde, integrantes da rede pública de atendimento médico, da Secretaria Municipal 
de Saúde, será de:
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  a) 10 (dez) horas semanais; ou
  b) 40 (quarenta) horas semanais para os Médicos que trabalham no Programa de Estratégia de Saúde da Família 
- ESF.
§ 1º. A Jornada de Trabalho dos Auxiliares de Enfermagem, Auxiliares de Laboratório, Auxiliares de Saúde Bucal, 
Auxiliares Comunitários de Saúde, Auxiliares de Saúde, Agente de Controle de Endemias, Fiscal de Vigilância Sani-
tária e Visitador Sanitário, será de 30 (trinta) horas semanais.
§ 2º. A Jornada de Trabalho dos Auxiliares de Enfermagem, Auxiliares de Laboratório, Auxiliares de Saúde Bucal, 
Auxiliares Comunitários de Saúde e Auxiliares de Saúde, que trabalham em regime de plantão, será de 12/36 
(doze por trinta e seis) horas.
§ 3º. A Jornada de Trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde do Programa de Estratégia de Saúde da Família 
- ESF será de 40 (quarenta) horas semanais.
§ 4º. A Jornada de Trabalho dos Técnicos de Enfermagem, dos Técnicos de Laboratório e dos Técnicos em Saúde 
Bucal será de 30 (trinta) horas semanais.
§ 5º. A Jornada de Trabalho dos Técnicos de Enfermagem e dos Técnicos em Saúde Bucal que trabalham em re-
gime de Plantão será de 12/36 (doze por trinta e seis) horas.
§ 6º. A Jornada de Trabalho dos Técnicos de Enfermagem que trabalham no Programa de Estratégia de Saúde da 
Família - ESF será de 40 (quarenta) horas semanais.
§ 7º. A Jornada de Trabalho dos Enfermeiros será de 30 (trinta) horas semanais.
§ 8º. A Jornada de Trabalho dos Enfermeiros que trabalham em regime de Plantão será de 12/36 (doze por trinta 
e seis) horas.
§ 9º. A Jornada de Trabalho dos Enfermeiros que trabalham no Programa de Estratégia de Saúde da Família - ESF 
será de 40 (quarenta) horas semanais.
§ 10. A Jornada de Trabalho dos Técnicos de Radiologia será de 24 (vinte e quatro) horas semanais, em regime de 
6/18 (seis por dezoito) horas.
§ 11. A Jornada de Trabalho dos Odontólogos e Médicos Veterinários poderá ser de 20 (vinte) ou 30 (trinta) horas 
semanais, consoante a jornada constante no concurso público em que obteve a sua aprovação no serviço público 
ou ainda, em regime de plantão:
  a) 12/36 (doze por trinta e seis) horas de trabalho, com turno de 12 (doze) horas, seguindo de 36 (trinta e seis) 
horas de descanso, com uma folga a cada 6 (seis) turnos;
  b) 24 (vinte e quatro) horas de trabalho, em um único turno, ou em dois turnos de 12 (doze) horas, em regime 
de plantão, exclusivamente para Cirurgião Odontólogo Bucomaxilofacial;
  c) 12 (doze) horas de trabalho, em regime de plantão, exclusivamente para Odontólogos das Unidades de pronto 
atendimento ou básicas de saúde que funcionem nos finais de semana.
§ 12. A Jornada de Trabalho dos Médicos que trabalham em regime de Plantão poderá ser de 12 (doze), 24 (vinte 
e quatro) ou 12/36 (doze por trinta e seis) horas, sendo:
  a) 12 (doze) horas de trabalho, ininterruptos e em regime de plantão, exclusivamente para Médicos das Unidades 
de pronto atendimento ou básicas de saúde que funcionem nos finais de semana;
  b) 24 (vinte e quatro) horas de trabalho, em um único turno, ou em dois turnos de 12 (doze) horas, em regime 
de plantão, exclusivamente para Médico; e
  c) 12/36 (doze por trinta e seis) horas de trabalho, com turno de 12 (doze) horas, seguido de 36 (trinta e seis) 
horas de descanso, com uma folga a cada 6 (seis) turnos.
§ 13. Poderá haver prorrogação da jornada de trabalho, por necessidade do serviço ou motivo de força maior, nos 
termos e na forma prevista na Lei nº 1.175, de 27 de maio de 2010.
§ 14. Fica vedada a redução de jornada aos servidores públicos municipais que ocupam empregos/cargos públicos 
com jornada de trabalho inferior a 08 (oito) horas diárias ou em regime de plantão.
§ 15. Os ocupantes das funções de motorista de ambulância e maqueiros, que seguem escala de revezamento 
de 12/36, com exercício do cargo realizado em regime de turno, a jornada de trabalho se estenderá até 12 (doze) 
horas diárias ininterruptas, com intervalo de 01 (uma) hora para repouso e alimentação, seguida de 36 horas ime-
diatamente subsequentes de descanso, respeitado um intervalo mínimo de descanso equivalente a um período 
de 11 (onze) horas consecutivas, e assegurado um repouso remunerado mensal, preferencialmente aos domingos, 
observando a semana cuja carga horária exceder o estabelecido de 36 (trinta e seis) horas semanais.
Art.217. Fica limitado em 04 (quatro) horas consecutivas o intervalo mínimo de plantão e de 12 (doze) horas con-
secutivas o intervalo máximo de plantão a ser realizado por dia pelo servidor escalado para o plantão.
Parágrafo único. Fica vedada ao Médico e ao Odontólogo plantonistas a execução de mais de 36 (trinta e seis) 
horas semanais ou 156 (cento e cinquenta e seis) horas mensais de plantão na rede pública municipal de saúde.
Art.218. Fica vedado aos Médicos e Odontólogos Plantonistas a possibilidade de gozar das faltas abonadas pre-
vistas no § 7º, do Artigo 54, da Lei Municipal nº 1.175, de 27 de maio de 2010.
Parágrafo Único. Em relação às faltas abonadas de que trata o § 7º, do artigo 54, da Lei Municipal nº 1.175, de 27 
de maio de 2010, fica estabelecido que:
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  I- As faltas abonadas dos cargos de carreira dos Profissionais de Saúde, cuja carga horária é de 10 (dez) horas 
semanais, não poderá exceder a 2 (duas) ao ano, limitadas 1 (uma) ao mês;
  II- As faltas abonadas dos cargos de carreira dos Profissionais de Saúde, cuja carga horária é de 20 (vinte) horas 
semanais, não poderá exceder a 6 (seis) ao ano, limitadas a 2 (duas) ao mês;
  III- As faltas abonadas dos cargos de carreira dos Profissionais de Saúde, cuja carga horária é de 30 (trinta) horas 
semanais, não poderá exceder a 6 (seis) ao ano, limitadas a 2 (duas) ao mês.
  IV- As faltas abonadas dos cargos de carreira dos Profissionais de Saúde, cuja carga horária é de 40 (quarenta) 
horas, serão de, no máximo, 6 (seis) ao ano, limitadas a 2 (duas) ao mês.
Art.219. O Sistema de Avaliação de Desempenho, Evolução Funcional e Desenvolvimento na Carreira dos profis-
sionais lotados na Secretaria Municipal de Saúde estão disciplinados na Lei Municipal nº 1.707, de 14 de novembro 
de 2.014 e suas alterações.
Art.220. Vencimento é a retribuição pecuniária mensal, devida ao servidor pelo efetivo exercício do cargo público, 
correspondente à Classe, Padrão e Grau em que o servidor se encontra enquadrado, nos termos desta Lei.
Parágrafo Único. O vencimento será devido ao servidor pelo cumprimento da carga horária mensal prevista para 
o cargo que ocupa.
Art. 221. A remuneração será composta pelo vencimento do emprego e/ou cargo público e pelas vantagens 
pecuniárias de natureza pessoal, permanentes e temporárias, previstas em lei.
Art. 222. O Adicional de Aperfeiçoamento dos profissionais lotados na Secretaria Municipal de Saúde será disci-
plinado pelo artigo 93, da Lei Municipal nº 1.175, de 25 de maio de 2010 e suas alterações, a partir da entrada em 
vigor desta Lei, ressalvadas as situações já consolidadas.
Parágrafo único. Os processos administrativos em cursos ficam sujeitos à legislação vigente à época do respecti-
vo protocolo.
Art.223. Os adicionais de insalubridade ou periculosidade serão calculados na forma da legislação vigente e nas 
condições previstas na Lei Municipal nº 1.175, de 27 de maio de 2010.
Parágrafo único. A classificação dos percentuais dos adicionais será estabelecida por ato do Prefeito Municipal, 
com base em Mapa de Risco dos ambientes de trabalho, elaborado pelo Serviço Especializado de Segurança e 
Medicina do Trabalho.
Art.224. O prêmio de produtividade será concedido para os profissionais médicos, após apuração dos 
procedimentos executados nas Unidades e Estabelecimentos de Saúde.
§1º. O prêmio de produtividade será avaliado por meio de instrumentos técnicos adequados, definidos pela Se-
cretaria Municipal de Saúde, em critérios objetivos, que permeiam o número de atos de cada profissional que fizer 
jus ao mesmo.
§2º. Os critérios levam em conta o tempo a disposição do profissional, o número de atendimentos feitos, o grau 
de satisfação e colaboração e a análise quantitativa.
§3º. O prêmio será pago em folha de pagamento mensal e os documentos que lastreiam cada pagamento deve-
rão permanecer em prontuário próprio do profissional, onde será demonstrado o meio pelo qual se alcançou o 
valor lançado como prêmio.
§4º. Não serão devidos prêmios por atividades ao profissional que tenha obrigação de exercê-las e nem mesmo 
se essas atividades ocorrerem durante seu horário normal e contratual de trabalho, exceto se:
  a) Houver aumento considerável da demanda de trabalho;
  b) Houver acúmulo de atendimentos e procedimentos resultantes de falta de outros profissionais;
  c) Motivos excepcionais de atendimento a questões emergenciais, de saúde pública ou outras que justifiquem a 
gravidade da medida.
§ 5º. Entende-se por procedimentos executados para efeitos desta lei, as atividades desempenhadas individual-
mente pelos profissionais médicos e serão concedidos pelo cumprimento de metas.
§ 6º. O pagamento do Prêmio por Produtividade se dará através de escalonamento baseado no número de atos, 
na relevância dos atos e sua complexidade, sempre obedecendo valores estabelecidos no SIGTAP - Sistema de 
Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, ou outra que venha a substi-
tuí-la pelo Ministério da Saúde, podendo o Município pagar o valor até 100% acima do teto referido na 
tabela, mediante regulamentação a ser editada por Decreto.
§ 7º. O Prêmio de Produtividade não se incorporará a remuneração dos servidores para nenhum efeito, bem 
como não servirá como base de cálculo no cômputo do décimo terceiro salário, acréscimo de 1/3 (um terço) de 
férias e descontos previdenciários.
Art.225. O Servidor Público Municipal que desempenhar a Responsabilidade Técnica dentro das Unidades ou 
Estabelecimentos de Saúde fará jus a um percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o salário base, me-
diante designação através de Portaria do Chefe do Executivo Municipal.
§ 1º. A Responsabilidade Técnica de que trata o caput deste artigo é acumulável com uma Função de Confiança 
Gratificada.
§ 2º. A Responsabilidade Técnica prevista no caput deste artigo não é passível de incorporação, nos termos do 
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artigo 68, da Lei Municipal nº 1.175/2010.
Art. 226. A partir da vigência desta Lei não poderá ser concedida nenhuma gratificação além daquelas previstas 
na Lei Municipal nº 1.175, de 27 de maio de 2010 e Lei Municipal nº 1.707, de 14 de novembro de 2014 e suas alte-
rações.

Art. 227. A partir da vigência desta Lei ficam revogados os atos normativos concessivos de qualquer gratificação, 
acréscimo de vencimentos ou retribuição pecuniária, a qualquer título, de forma definitiva ou transitória, pelo de-
sempenho de funções especiais, ou em razão das condições anormais em que se realiza o serviço ou, em razão de 
condições pessoais do servidor, excetuando-se aquelas definidas na Lei Municipal nº 1.175, de 27 de maio de 2010.
Art.228. Os servidores de que trata esta Lei farão jus aos direitos e vantagens pecuniárias previstas na Lei Munici-
pal nº 1.175, de 27 de maio de 2010, sem prejuízo de outros adicionais relacionados com indenização, gratificações, 
auxílios, previdência ou assistência social, previstos em legislação específica, desde que submetidos ao regime 
estatutário.
Art.229. O enquadramento salarial dos servidores públicos municipais da Secretaria Municipal de Saúde, previstos 
nesta Lei, dar-se-á no cargo de denominação idêntica ou correlata ao que ocupa e na Classe, Padrão e Grau da 
Tabela de Vencimentos definida de acordo com a Carreira que o Servidor estiver enquadrado, conforme previsto 
nesta Lei.
Art.230. Fica estabelecido que, a partir da promulgação desta Lei, os cargos administrativos da Secretaria Muni-
cipal de Saúde serão regidos pela Lei Municipal 1.707, de 14 de novembro de 2014 e suas alterações, eis que não 
possuem atribuições específicas da Secretaria Municipal de Saúde.
Art.231. Ficam asseguradas as acumulações de cargos na forma estabelecida no artigo 37, inciso XVI, da Constitui-
ção Federal, desde que haja a possibilidade de cumprimento integral de ambas as jornadas, bem como o intervalo 
de, pelo menos, uma hora entre uma jornada e outra, para fins de alimentação, descanso e locomoção.
Art.232. Os casos omissos observados na efetivação do enquadramento dos servidores nesta Lei serão analisados, 
mediante recurso ao Secretário Municipal de Administração.
Art.233. Os empregos e cargos públicos constantes dos Anexos que fazem parte integrante desta Lei, serão rea-
justados em igual percentual a ser aplicado aos servidores públicos municipais do Município da Estância Turística 
de Itu, na época própria do reajuste anual.
Art.234. A partir da vigência desta Lei, os Agentes Comunitários de Saúde - ESF, serão contratados conforme dis-
posto no Decreto nº 3.189, de 04 de outubro de 1.999, que Fixa diretrizes para o exercício da atividade de Agente 
Comunitário de Saúde (ACS) e da Portaria Ministerial nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, que Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, 
para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
Art.235. Os empregos públicos do Grupo Funcional de Nível Superior, constantes dos Anexos I e II da Lei Muni-
cipal nº 1.819, de 10 de maio de 2016, que tratam do Quadro de Pessoal Efetivo e das Atribuições dos Empregos 
Públicos Efetivos, ficam fazendo parte integrante desta Lei.

Da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural

Art.236. Fica criada a Segurança, Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana e Rural, a qual compreende os seguin-
tes setores, chefias, departamentos e atribuições:
  I- Secretário Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural; 
  II- Secretário Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural Adjunto;
  III- Diretoria de Gestão de Administração Interna e de Recursos Financeiros da Secretaria; 
  IV- Diretoria Operacional e de Procedimentos da Secretaria;
  V- Diretor-Comandante da Guarda Civil Municipal;
  VI- Diretoria de Defesa Civil;
  VII- Chefia de Gabinete da Secretaria de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural;
  VIII- Chefia de Engenharia de Tráfego e Mobilidade; 
  IX- Chefia de Segurança Patrimonial;
  X- Assessoria Superior de Secretaria;
  XI- Do Assessor Setorial de Secretaria;
  XII- Do Assessor Geral de Departamento.
Art.237. O Secretário Municipal de Segurança, Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana e Rural possui as atri-
buições, descrições e especificações conforme previsão dos §§ 3º, 6º e 7º, do artigo 2º, bem como à previsão do 6º 
e 7º, desta Lei.
Art.238. Ao Secretário Municipal de Segurança, Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana e Rural, além das atri-
buições descritas no artigo 6º desta Lei, compete especificamente:
  I- Prestar assistência direta ao Chefe do Executivo Municipal, no desempenho de suas atribuições;
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  II- Desenvolver, no Município e de forma conjunta, a política de desenvolvimento das atividades inerentes à se-
gurança, ao trânsito e à mobilidade urbana e rural; 
  III- Formular, propor, gerir e avaliar políticas públicas para o desenvolvimento da mobilidade urbana;
  IV- Estudar, planejar, gerir, integrar, fiscalizar e controlar os transportes individuais e coletivos do Município;
  V- Executar os serviços de trânsito da competência do Município e os que eventualmente lhe sejam delegados 
pelos poderes competentes, na forma legal própria;
  VI- Celebrar contratos, convênios e congêneres com a finalidade de efetivar os objetivos da Pasta;
  VII- Estabelecer diretrizes e normas para o uso da rede viária municipal;
  VIII- Desenvolver estudos e projetos nas modalidades de transporte por táxi, fretamento escolar, transporte por 
aplicativos e carga a frete;
  IX- Elaborar projetos de instalação de pontos de táxi;
  X- Cadastrar e promover os sorteios de pontos de táxi;
  XI- Desenvolver estudos de infraestrutura e logística de eventos culturais, esportivos e sociais;
  XII- Planejar, gerenciar, administrar, fiscalizar e operar o sistema de trânsito e de transportes públicos do muni-
cípio objetivando garantir a melhor fluidez viária, com segurança, de modo a melhorar a qualidade de vida da 
população; 
  XIII- Viabilizar a política municipal de trânsito e transportes, fixando prioridades, diretrizes, normas e padrões; 
  XIV- Promover convênios, acordos de cooperação técnica e consórcios com instituições diversas, relativos às 
questões de transportes e trânsito; 
  XV- Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o 
desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;
  XVI- Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário; 
  XVII- Estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento 
ostensivo de trânsito;
  XVIII- Integrar-se a outros órgãos e entidades do sistema nacional de trânsito para fins de arrecadação e com-
pensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplifica-
ção e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da 
federação; 
  XIX- Coordenar as ações relativas às políticas públicas na área de segurança do cidadão, em cooperação com os 
órgãos do Estado e da União; 
  XX- Exercer os serviços de proteção preventiva ou ostensiva, diurna e noturna, dos bens, instalações e serviços 
municipais, nos termos definidos na Constituição Federal, por intermédio da Guarda Civil Municipal; 
  XXI- Coordenar as ações relativas à Defesa Civil no Município, em colaboração com os demais entes federativos; 
  XXII- Auxiliar os serviços de alistamento militar;
  XXIII- Exercer a fiscalização sobre os coletivos e automóveis de aluguel;
  XXIV- Manter o registro das empresas de transporte coletivo, transporte por aplicativos e táxis;
  XXV- Determinar o itinerário e os o trânsito e respectiva sinalização;
  XXVI- Assessorar o Prefeito e demais Secretários Municipais na ação coordenadora das ações de segurança social 
do Município;
  XXVII- Planejar, promover articulação nas instâncias federal e estadual e com a sociedade visando potencializar 
as ações e os resultados na área da segurança social;
  XXVIII- Promover a cooperação entre as instâncias federal e estadual, articulando-se com os demais órgãos da 
Administração e com a sociedade, visando otimizar as ações na área de segurança pública e social de interesse do 
Município;
  XXIX- Apoiar e integrar, conjuntamente com representantes dos demais órgãos de segurança, Conselhos Muni-
cipais, Defesa Civil, articulando os esforços das instituições públicas e da sociedade;
  XXX- Promover a vigilância dos logradouros públicos e desempenhar as ações previstas nas legislações pertinen-
tes a Guarda Civil Municipal, seguindo suas atribuições legais;
  XXXI- Colaborar com a fiscalização municipal, na aplicação da legislação referente ao exercício do poder de po-
lícia administrativa do Município;
  XXXII- Promover a fiscalização das vias públicas, oferecendo o necessário suporte às demais secretarias munici-
pais;
  XXXIII- Acompanhar os órgãos institucionais de segurança em atividades operacionais de rotina ou emergenciais 
realizadas dentro dos limites do Município;
  XXXIV- Definir o aumento ou diminuição do efetivo da Secretaria;
  XXXV- Aplicar penalidades;
  XXXVI- Desempenhar outras atividades correlatas e a critério do Chefe do Poder Executivo Municipal.
Art.239. O cargo de Secretário Municipal Adjunto de Segurança, Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana e Ru-
ral possui as mesmas atribuições, daquelas inerentes ao Secretário, exercendo-as a seu mando ou na sua ausência 



GA
BI

NE
TE

AD
M

IN
IS

TR
AÇ

ÃO
ÍN

DI
CE

IMPRENSA OFICIAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

11 JANEIRO / 2019

427
86

e impedimento, na forma do quanto disposto e previsto no artigo 238 desta Lei.
Art.240. O Secretário Municipal Adjunto de Segurança, Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana e Rural, além 
das atribuições descritas no artigo 11, compete às seguintes atividades específicas:
  I- Atendimento de Secretários, visando orientações, quanto aos atos da Secretaria de Finanças
  II- Coordenar as medidas relativas ao cumprimento dos prazos de pronunciamento, pareceres e informações 
do Poder Executivo às solicitações da Câmara Municipal, Tribunal de Contas e outros órgãos internos e externos, 
remetendo-os ao Secretário da Pasta;
  III- Integrar as Secretarias e Órgãos da Administração Direta e Indireta;
  IV- Controlar a capacidade de endividamento do Município, remetendo ao Secretário da Pasta o pertinente pa-
recer, incluindo eventual projeção.
  V- Propor melhorias e regulamentar o sistema viário do Município;
  VI- Estudar e promover medidas pertinentes a melhoria e eficiência das políticas de segurança pública;
Art.241. Fica criado o cargo de Diretor de Gestão de Administração Interna e de Recursos Financeiros da Secreta-
ria de Segurança, Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana e Rural do Município, que terá, além das atribuições 
gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Controlar os prazos estabelecidos nos ofícios e processos originados e que sofreram o crivo da Secretaria de 
Segurança, Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana e Rural;
  II- Estabelecer a comunicação entre a Secretaria de Segurança, Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana e Rural 
e os órgãos da Administração Direta e Indireta;
  III- Elaborar projetos específicos para o cumprimento dos objetivos da Secretaria de Segurança, Trânsito, Trans-
portes e Mobilidade Urbana e Rural; 
  IV- Elaborar, conjuntamente com a Diretoria Operacional, o calendário de atividades anuais, apresentando-o para 
aprovação do titular da Secretaria;
  V- Traçar metas e objetivos da Secretaria;
Art.242. Fica criado o cargo de Diretor Operacional e de Procedimentos da Secretaria de Segurança, Trânsito, 
Transportes e Mobilidade Urbana e Rural, que, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 
13 desta Lei, desempenhará especificamente ainda:
  I- Operacionalizar todas as atividades e eventos de Secretaria de Segurança, Trânsito, Transportes e Mobilidade 
Urbana e Rural; 
  II- Ordenar e dividir tarefas entre os demais cargos e supervisionar a sua fiel execução;
  III- Elaborar o calendário de atividades anuais da Secretaria de Segurança, Trânsito, Transportes e Mobilidade 
Urbana e Rural;
  IV- Ordenar e traçar prioridades operacionais e de execução que deverão ser inseridas anualmente na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias;
  V- Garantir o cumprimento das metas traçadas pela Diretoria Administrativa e aprovadas pelo Secretário;
  VI- Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar e implementar a política de transportes e trânsito, bem como 
suas ações de fiscalização;
  VII- Prover o Município de transporte público prestando-o diretamente ou através de sua contratação;
  VIII- Organizar a circulação de cargas; 
  IX- Gerenciar, supervisionar, contratar ou executar obras e serviços no sistema viário relacionados com suas atri-
buições; 
  X- Monitorar e avaliar a implementação dos planos, programas e ações decorrentes de transporte e trânsito; 
  XI- Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar a execução de convênios firmados com órgãos federais e 
estaduais, bem como, entidades governamentais e não governamentais nas áreas de sua competência; 
  XII- Mapear e manter atualizada a estrutura viária do Município;
  XIII- Realizar estudos para a melhoria da estrutura viária do Município; 
  XIV- Propor alterações no trânsito e na estrutura viária para melhorar o fluxo de deslocamento dos veículos;
  XV- Manter cadastro atualizado das empresas de transporte de passageiros e respectivos veículos em uso; 
  XVI- Manter em perfeito estado de conservação as estradas de rodagem, bem como fiscalizar sua utilização; 
  XVII- Coordenar todos os serviços técnicos concernentes à construção, reconstrução, pavimentação e melhora-
mentos de estradas do Município;
  XVIII- Planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e fiscalizar as atividades do pessoal que estiver sob sua respon-
sabilidade;
  XIX- Participar da implantação de planos, fluxos e rotinas, objetivando a simplificação e aperfeiçoamento de 
métodos de trabalho; 
  XX- Propor convênios com outros órgãos federais, estaduais e/ou municipais sobre matérias relacionadas com o 
trânsito; 
  XXI- Conferir os registros de acidentes no trânsito; 
  XXII- Elaborar, através de sua direção, a sua programação anual, acompanhando-a a fim de observar o seu fiel 
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cumprimento, e propor providências no sentido de adaptá-la às necessidades emergenciais; 
  XXIII- Criar banco de dados para o controle das rotinas de autuações de infrações e ocorrências lavradas; 
  XXIV- Planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e fiscalizar as atividades do pessoal que estiver sob sua respon-
sabilidade; 
  XXV- Participar da implantação de planos, fluxos e rotinas, objetivando a simplificação e aperfeiçoamento de 
métodos de trabalho; 
  XXVI- Controlar a operação dos serviços de transportes no município, inclusive infraestrutura de terminais e 
pontos de parada; 
  XXVII- Elaborar estudos econômicos e tarifários, controlar custos e monitorar o fluxo de caixa do transporte 
público;
  XXVIII- Participar ativamente da fiscalização do fiel cumprimento do contrato de concessão do serviço de trans-
porte coletivo e dos demais serviços de transporte contratados pela municipalidade ou por ela cedidos, inclusive 
os escolares e da área da saúde, efetuando apontamentos, aprimoramentos e noticiando eventuais descumpri-
mentos contratuais;
  XXIX- Elaborar a programação operacional dos serviços de transportes e controlar sua execução; 
  XXX- Promover a implantação, a manutenção e operação do sistema de sinalização e demais equipamentos e 
dispositivos para o controle do trânsito; 
  XXXI- Operar o trânsito, desenvolver projetos de melhorias operacionais de sinalização e promover sua implan-
tação; 
  XXXII- Executar a fiscalização de trânsito, autuando e aplicando as medidas administrativas em conformidade 
com o Código de Trânsito Brasileiro, na área de atuação do Município;
  XXXIII- Estabelecer em conjunto com os órgãos da polícia de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo 
de trânsito. 
Art.243. Fica criado o cargo de Diretor-Comandante da Guarda Civil Municipal, cuja nomeação recairá sobre um 
dos integrantes do quadro de servidores efetivos da Guarda Civil Municipal de Itu, ocupantes dos cargos oficiais 
superiores de Inspetor ou Subinspetor, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 
e 13 desta Lei, desempenhará especificamente ainda:
  I- Planejar, orientar, coordenar e fiscalizar todo o serviço sob a responsabilidade da Corporação;
  II- Orientar a distribuição dos recursos humanos e materiais, tendo por objetivo aprimorar as atividades a serem 
desenvolvidas;
  III- Administrar o Departamento da Guarda Civil Municipal, implantando diretrizes para o perfeito funcionamen-
to da Corporação;
  IV- Manifestar-se em processos e expedientes que versem sobre assunto de interesse da Guarda Civil Municipal;
  V- Receber toda documentação oriunda dos Setores subordinados e/ou as encaminhadas à Guarda Civil Munici-
pal, decidindo sobre o que for de sua competência e opinando nas que dependam de decisões superiores ou de 
outros órgãos;
  VI- Supervisionar os serviços dos setores Administrativo, Operacional, Materiais e Meios, Trânsito, Videomonito-
ramento e Radiocomunicação e Formação e Instrução;
  VII- Conceder porte de arma de fogo funcional/particular aos servidores da Corporação, quando estes atende-
rem ao disposto na legislação federal sobre o tema, bem como as normas internas;
  VIII- Fiscalizar seus subordinados para fiel cumprimento das ordens e normas internas; 
  IX- Remeter à Corregedoria da Guarda Civil Municipal todas as irregularidades detectadas que necessitem de 
apuração disciplinar;
  X- Cientificar imediatamente o Secretário de Segurança, Trânsito e Transporte sobre ocorrências de grande vulto, 
tragédias ou calamidades detectadas pela GCM;
  XI- Manter-se atualizado quanto às novas tecnologias de atuação policial e segurança, sugerindo aquisição ou 
substituição de armas, munições, viaturas, equipamentos de proteção, sistemas informatizados, sistemas de vide-
omonitoramento e radiocomunicação, bem como demais materiais de uso controlado;
  XII- Conhecer seus comandados, promovendo o clima de cooperação e respeito mútuo entre todos, bem como 
a defesa dos direitos humanos;
  XIII- Estabelecer as normas administrativas ou operacionais, respeitando os princípios da Administração Pública 
e sugerindo a implementação de metodologias de trabalho, técnicas e procedimentos operacionais na instrução 
profissional e capacitação da Corporação;
  XIV- Providenciar para que ocorram formação e qualificação profissional do corpo técnico da Corporação seguin-
do os critérios estabelecidos por órgãos competentes em matrizes curriculares específicas;
  XV- Incentivar práticas que tenham como sua principal diretriz a preservação da vida;
  XVI- Decidir e gerenciar sobre questões conflituosas nos escalões subordinados;
  XVII- Imprimir em todos os seus atos, como exemplo, máxima correção, pontualidade e justiça;
  XVIII- Promover e presidir as reuniões periódicas com seus subordinados, objetivando debater questões relativas 
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à melhoria do desempenho das tarefas atribuídas à GCM, comunicando os superiores hierárquicos sobre os assun-
tos que dependam de deliberação superior;
  XIX- Manter relacionamento de cooperação mútua entre todos os órgãos públicos de atendimento à população, 
respeitadas as limitações e atribuições da Corporação.
  XX- Estabelecer estratégias e fixar diretrizes para implementação, no âmbito da Secretaria Municipal de Segu-
rança, Trânsito e Transporte, dos planos e programas de segurança e proteção dos bens, serviços e instalações 
públicas municipais, avaliando e controlando os seus resultados;
  XXI- Coordenar anualmente a elaboração dos Projetos de Segurança Pública, visando à captação de recursos 
financeiros federais, junto ao Fundo Nacional de Segurança Pública, bem como, a execução das despesas previstas 
com as verbas do Plano Plurianual (PPA) destinadas a Segurança Pública Municipal;
  XXII- Coparticipar junto ao Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte, por delegação deste, do 
processo de atualização permanente do Sistema de Informações Gerenciais com os dados referentes aos progra-
mas do Plano Plurianual (PPA), visando o acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações governamen-
tais; 
  XXIII- Desempenhar outras tarefas compatíveis com a posição e exercer outras atribuições que lhe forem confe-
ridas, determinadas ou delegadas pelo Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes.
  XXIV - Receber os requerimentos dos Guardas Civis Municipais e encaminhá-los ao Defensor Público da Guarda, 
para adoção das medidas pertinentes na defesa dos interesses e direitos do Requerente;
  XXV- Acompanhar o andamento dos Processos Judiciais e Administrativos dos Guardas Municipais, solicitando 
ao Defensor Público, sempre que necessário e uma vez ao ano, no mínimo, relatório dos mesmos, incluindo even-
tuais condenações judiciais, impedimentos e outros fatos que sejam relevantes e necessitem constar de prontu-
ários e documentos pregressos do Guarda Civil, inclusive para fins de promoção, progressão e demonstração de 
bom comportamento.
Art.244. Fica criado o cargo de Diretor de Defesa Civil, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos 
nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Planejar e promover a defesa permanente contra desastres naturais ou provocados pelo homem;
  II- Atuar na iminência e em situações de desastres;
  III- Prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir populações atingidas e recuperar áreas afetadas por desastres;
  IV- Promover a implantação de Núcleos Comunitários de Defesa Civil ou Conselhos e outras ações sociais nos 
Bairros;
  V- Coordenar e supervisionar as ações de defesa civil;
  VI- Manter atualizadas e disponíveis as informações relacionadas à defesa civil;
  VII- Elaborar e implementar planos, programas e projetos de defesa civil;
  VIII- Prever recursos orçamentários próprios necessários às ações assistenciais, de recuperação ou de recursos da 
União, na forma da legislação vigente;
  IX- Capacitar recursos humanos para as ações de defesa civil;
  X- Propor à autoridade competente a decretação ou homologação de situação de emergência e de estado de 
calamidade pública, observando os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC;
  XI- Providenciar a distribuição e o controle dos suprimentos necessários ao abastecimento em situações de de-
sastres.
Art.245. Fica criado o cargo de Chefe de Engenharia de Tráfego e Mobilidade, que terá, além das atribuições ge-
rais e requisitos, dispostos nos artigos 17 e 18 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;
  II- Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o de-
senvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;
  III- Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;
  IV- Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas;
  V- Estabelecer, em conjunto com outros órgãos públicos, de qualquer esfera governamental, as diretrizes para o 
policiamento ostensivo de trânsito e transporte;
  VI- Executar a fiscalização de trânsito e transporte, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por in-
frações de circulação, estacionamento e parada, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, no exercício regular do 
Poder de Polícia de Trânsito;
  VII- Aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e 
parada, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;
  VIII- Fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso 
de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;
  IX- Fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95 do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando as penali-
dades e arrecadando as multas nele previstas;
  X- Implantar, manter e operar direta ou indiretamente o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias pú-
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blicas;
  XI- Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas 
superdimensionadas ou perigosas;
  XII- Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção 
de veículos, escolta e transporte de carga indivisível;
  XIII- Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compen-
sação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação 
e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da 
Federação;
  XIV- Implantar as medidas das Políticas Nacional, Estadual e Municipal de Trânsito e do Programa Nacional, Esta-
dual e Municipal de Trânsito, respeitadas as competências de cada esfera governamental;
  XV- Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as di-
retrizes estabelecidas pelo CONTRAN;
  XVI- Planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o ob-
jetivo de diminuir a emissão global de poluentes;
  XVII- Registrar e fiscalizar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de tração e propulsão humana e de tra-
ção animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações;
  XVIII- Conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal;
  XIX- Articular-se com os demais órgãos de Trânsito e Transporte no Estado e na União;
  XX- Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído, produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, 
de acordo com o estabelecido no artigo 66 do Código de Trânsito Brasileiro, além de dar apoio às ações específi-
cas de órgão ambiental local, quando solicitado;
  XXI- Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos 
a serem observados para a circulação desses veículos.
Art.246. Fica criado o cargo de Chefe de Segurança Patrimonial, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, 
dispostos nos Artigos 17 e 18 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Proteger os patrimônios coletivos, em especial os ecológicos, culturais, arquitetônicos e ambientais do Municí-
pio, inclusive adotando medidas educativas;
  II- Realizar policiamento comunitário preventivo e permanente dos espaços públicos, orientado para a solução 
de problemas, interagindo com as polícias estaduais e federais no município, agindo junto à comunidade e pro-
movendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos; 
  III- Prevenir e inibir atos delituosos que atentem contra as pessoas, os bens, e os serviços e instalações municipais;
Art.247. A Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural terá um cargo de 
Chefe de Gabinete do Secretário, que desempenhará suas atribuições e funções na forma disposto no artigo 16 
desta Lei, um cargo de Assessor Superior de Secretaria, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no 
artigo 20 desta Lei, um cargo de Assessor Setorial de Secretaria, que desempenhará as atribuições e funções dis-
postas no artigo 22 desta Lei e um cargo de Assessor Geral de Departamento, que desempenhará as atribuições 
e funções dispostas no artigo 24 desta Lei.

  Da Estrutura Organizacional de Comando da Guarda Civil Municipal

Art.248. A Guarda Civil Municipal da Estância Turística de Itu, subordinada à Secretaria Municipal de Segurança, 
Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural, contará com a seguinte estrutura e denominações:
  I - Comandante da Guarda Civil Municipal de Itu;
  II - Corregedor Geral da Guarda Civil Municipal, 
  a) Corregedor adjunto;
  b) Coordenador de Justiça e Disciplina;
  III - Ouvidor da Guarda Civil Municipal;
  IV - Supervisão de Segurança Operacional:
  a) Coordenador de Segurança Operacional;
  b) Coordenador da Central de Videomonitoramento e Controle;
  c) Coordenador da Ronda Escolar;
  V - Supervisão de Segurança Operacional Regional do Pirapitingui:
  a) Coordenador de Segurança Operacional Regional do Pirapitingui;
  VI - Supervisão de Recursos Humanos e Pessoal:
  a) Coordenador de Pessoal;
  b) Coordenador de Recursos Humanos.
  VII - Supervisão de Materiais e Meios:
  a) Coordenador de Materiais;
  b) Coordenador de Meios.
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  VIII - Supervisão Operacional de Trânsito:
  a) Coordenador Operacional de Trânsito;
  b) Coordenador do PETRANS.
  IX - Supervisão de Inteligência e Planejamento de Segurança:
  a) Coordenador de Inteligência;
  b) Coordenador de Planejamento de Segurança.
  X - Supervisão de Projetos e Atuação Institucional
  XI - Supervisão de Canil
  a) Coordenador do Canil.
  XII - Supervisão de Ensino:
  a) Coordenador de Ensino.
  XIII - Supervisão de Fiscalização e Proteção Ambiental:
  a) Coordenador de Fiscalização e Proteção Ambiental.
Art.249.As denominações, as quantidades de vagas, a natureza dos cargos, as exigências de provimento e os 
requisitos para a investidura estão descritas nos Anexo XII e XIII integrantes desta Lei.
Parágrafo único. Todas as Funções de Confiança definidas nos Anexos em referência, serão preenchidas e exer-
cidas, exclusivamente por servidores de carreira integrantes da Guarda Civil Municipal de Itu, exceto do cargo de 
Ouvidor conforme lei específica, e são vocacionados para serem ocupados em caráter transitório por pessoas de 
confiança da autoridade competente, a qual também poderá exonerar "ad nutum".

  Das Competências do Pessoal de Comando

Art.250. Compete ao Corregedor Geral da Guarda Civil Municipal de Itu à apuração de infrações disciplinares 
atribuídas aos servidores da Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte, conforme Lei específica.
Parágrafo único. O Coordenador de Justiça e Disciplina está subordinado diretamente ao Corregedor Geral na 
apuração de infrações disciplinares e de menor potencial ofensivo.
Art.251. Compete ao Ouvidor da Guarda Civil Municipal de Itu, fiscalizar, investigar, auditar e propor políticas de 
qualificação das atividades desenvolvidas pelos integrantes daGuarda Civil Municipal de Itu, conforme Lei especí-
fica.
Art.252. Compete ao Supervisor de Segurança Operacional e o Supervisor Regional do Pirapitingui da Guarda 
Civil Municipal de Itu, no exercício de suas funções:
  I- Auxiliar o Comandante da Guarda Civil Municipal da Estância Turística de Itu,no desenvolvimento das tarefas 
operacionais,assessorando tecnicamente, sob a forma de estudos, pareceres, pesquisas, levantamentos, análise 
técnica de assuntos pertinentes à área de atuação da Guarda Civil Municipal de Itu; 
  II- Substituir o Comandante da Guarda Civil Municipal de Itu, assinar documentos ou tomar providências de 
caráter urgente, quando da ausência ou impedimento ocasional do Comandante, dando-lhe ciência na primeira 
oportunidade;
  III- Preparar expedientes, relatórios e outros documentos de interesse geral da Guarda Civil Municipal de Itu;
  IV- Propor elogio aos Guardas Civis Municipais de Itu; 
  V- Cumprir e fazer cumprir os regulamentos e as normas vigentes, zelando pela disciplina e harmonia entre os 
integrantes da Guarda Civil Municipal de Itu;
  VI- Zelar pela conduta pessoal e profissional dos Inspetores, Subinspetores e Guardas Civis Municipais de 1º, 2º e 
3º Classes; 
  VII- Agir de forma ética e criar condições para que seus subordinados também o façam, visando ao crescimento, 
desenvolvimento e reconhecimento da Guarda Civil Municipal de Itu; 
  VIII- Dar conhecimento ao Comandante de todos os seus atos, decisões, ações e procedimentos tomados no 
período da ausência deste, imediatamente após o retorno as atividades;
  IX- Supervisionar a distribuição do quadro efetivo dos servidores da Corporação, visando evitar desvios de função 
administrativas e operacionais;
  X- Elaborar estudos do efetivo necessário para atender as demandas dos serviços da Guarda Civil Municipal de 
Itu, procurando sempre adequar aos parâmetros das competências da organização fixados em Lei;
  XI- Supervisionar mensalmente elaboração da escala de serviço, informando a Supervisão Administrativa sobre o 
local de trabalho década Guarda Civil Municipal de Itu;
  XII- Orientar e fiscalizar a elaboração das escalas de serviço, dimensionando de maneira técnica o efetivo a ser 
disponibilizado para as ações, missões e trabalhos a serem executados.
  XIII- Administrar com firmeza, justiça e respeito os seus subordinados, objetivando desta forma a implantação de 
uma disciplina consciente e produtiva de seus comandados;
  XIV- Manter um relacionamento de cooperação mútua com todos os órgãos públicos de atendimento à popu-
lação, especialmente aqueles voltados para a área de segurança pública;
  XV- Receber toda documentação oriunda de seus comandados, opinando sobre aqueles assuntos que depen-
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dam de decisões superiores;
  XVI- Controlar e fiscalizar os atendimentos de ocorrências, bem como, as atividades operacionais da corporação;
  XVII- Planejar, supervisionar e avaliar os resultados da execução dos programas e ações voltados para a prestação 
de serviços ligados à manutenção da ordem pública, proteção das pessoas, bens e serviços, incluindo ações de 
prevenção à criminalidade e violações de normas administrativas;
  XVIII- Coparticipar junto ao Comandante da Guarda Civil Municipal de Itu, por delegação deste, do processo de 
atualização permanente do Sistema de Informações Gerenciais com os dados referentes aos Programas do Plano 
Plurianual - PPA, visando o acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações governamentais;
  XIX- Propor diretrizes para estabelecer padrões de procedimentos operacionais, tecnicamente viáveis e sistema-
tizados, com base em levantamentos estatísticos; 
  XX- Propor medidas de interesse da corporação ao Comandante da Guarda Civil Municipal de Itu;
  XXI- Dirigir, gerenciar, supervisionar e administrar as atividades operacionais da Corporação;
  XXII- Promover ações para a implantação de um sistema de qualidade na Corporação e sua respectiva manuten-
ção;
  XXIII- Elaborar planos estratégicos nas operações a serem realizadas pela Guarda Civil Municipal de Itu, visando 
seu bom desempenho;
  XXIV- Mapear perfil e índices de crimes e violência no âmbito do Município, a fim de subsidiar o planejamento 
operacional;
  XXIV- Participar de campanhas educativas relacionadas com a área de segurança pública;
  XXV - Desempenhar outras tarefas compatíveis com a posição e exercer outras atribuições que lhe forem confe-
ridas, determinadas ou delegadas pelo Comandante e o Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte.
Art.253. Compete ao Supervisor de Recursos Humanos e de Pessoal, no exercício de suas funções:
  I- Supervisionar as atividades de administração e de pessoal da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, 
Transporte e Mobilidade Urbana e Rural, informando para o Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal de Administração, os registros sobre a frequência, faltas, horas extraordinárias e férias dos servidores, 
assim como, responder aos processos administrativos dentro da sua esfera de competência;
  II- Efetuar a distribuição dos comprovantes de pagamentos (holerite) aos servidores da Secretaria Municipal de 
Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural, e realizar o levantamento mensal e bloqueio de pa-
gamento de servidores em situação irregular;
  III- Organizar e inspecionar as informações contidas nos prontuários de cada servidor da Secretaria Municipal de 
Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural, tais como: classificação, pontuação, elogios, assidui-
dade, diplomas e títulos, férias, faltas e aplicação de penalidades; 
  IV- Construir e manter atualizado um banco de dados contendo os pedidos de licenças e/ou afastamentos dos 
integrantes da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural, e realizar o 
acompanhamento com base na legislação em vigor;
  V- Supervisionar as atividades administrativas da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mo-
bilidade Urbana e Rural;
  VI- Controlar a frequência dos integrantes da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilida-
de Urbana e Rural, e encaminhar as informações ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal 
de Administração;
  VII- Efetuar a manutenção do cadastro funcional dos integrantes da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, 
Transporte e Mobilidade Urbana e Rural, mantendo-o atualizado, inclusive com relação aos dados de avaliação 
funcional;
  VIII- Promover a integração entre os profissionais, visando à melhoria cognitiva, bem como elaborar projetos vi-
sando à melhoria da qualidade de vida dos integrantes da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte 
e Mobilidade Urbana e Rural;
  IX- Controlar a programação de férias e permutas dos integrantes da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, 
Transporte e Mobilidade Urbana e Rural;
  X- Controlar e fiscalizar as faltas abonadas dos integrantes da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Trans-
porte e Mobilidade Urbana e Rural;
  XI- Elaborar relatórios, gráficos e estatísticas mensais sobre as ocorrências efetuadas pela Guarda Civil Municipal 
de Itu e encaminhar ao Comandante e Secretário de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural;
  XII- Propor que os integrantes da Secretaria Municipal passem por exames de saúde periódicos, especialmente, 
exames de audiometria e oftalmológico;
  XIII- Desempenhar outras tarefas compatíveis com a posição e exercer outras atribuições que lhe forem confe-
ridas, determinadas ou delegadas pelo Comandante da Guarda Civil Municipal de Itu e pelo Secretário Municipal 
de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural.
Art.254.Compete ao Supervisor de Materiais e Meios, no exercício de suas funções:
  I - Coordenar e organizar os materiais de uso da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes, bem 
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como, controlar a distribuição dos materiais de maneira a garantir a sua devida utilização e apresentação;
  II- Controlar a destinação dos materiais permanentes através de planilha analítica semestral;
  III- Controlar a distribuição e a conservação dos veículos destinados ao uso dos integrantes da Secretaria Munici-
pal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural;
  IV- Coordenar e providenciar consertos e manutenção periódica nos veículos destinados ao uso dos integrantes 
da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural;
  V- Elaborar e fornecer ao Comando da Guarda Civil Municipal de Itu, toda a documentação oriunda de suas 
atividades, caso seja solicitado;
  VI- Proporcionar e administrar o suporte de materiais necessários para o desenvolvimento das atividades da 
Corporação;
  VII- Promover e conduzir os procedimentos administrativos para a aquisição de bens e serviços de acordo com 
determinação do Comandante da Guarda Civil Municipal de Itu e do Secretário Municipal de Segurança, Trânsito, 
Transporte e Mobilidade Urbana e Rural; 
  VIII- Requisitar materiais, serviços e equipamentos de segurança, observando especificações técnicas e legais;
  IX- Controlar e normatizar o uso e aplicação adequados de uniformes, materiais e equipamentos de segurança, 
supervisionando sua estocagem, distribuição e manutenção;
  X- Propor padrões e especificações técnicas, buscando a melhoria dos uniformes utilizados pelos integrantes da 
Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural;
  XI- Desenvolver e implantar sistema de informações que possa facilitar a administração e a realização das fina-
lidades e dos objetivos da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural, 
através da informatização atualizada, com o auxílio dos órgãos técnicos da Administração Municipal;
  XII- Definir procedimentos e controles na segurança da informação;
  XIII- Desenvolver sistemas de processamento de dados voltados para a área de segurança;
  XIV- Supervisionar e elaborar programas, bem como, determinar as tecnologias que melhor se adequar a solução 
dos problemas;
  XV- Desempenhar outras tarefas compatíveis com a função e exercer outras atribuições que lhe forem conferi-
das, determinadas ou delegadas pelo Comandante da Guarda Civil Municipal de Itu.
Art.255.Compete ao Supervisor Operacional de Trânsito no exercício de suas funções:
  I- Manter um relacionamento de cooperação mútua com todos os órgãos públicos de atendimento à população, 
especialmente os relacionados ao transito e de segurança pública;
  II- Cumprir e fazer cumprir as determinações superiores, as leis municipais, o Regimento Interno e o Regulamento 
Disciplinar;
  III- Propor elogio aos Guardas Civis Municipais;
  IV- Receber toda documentação oriunda de seus comandados, opinando sobre aqueles assuntos que dependam 
de decisões superiores;
  V-Assegurar, durante o seu serviço, o fiel cumprimento das ordens em vigor e das disposições regulamentares;
  VI- Estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento de trânsito, as diretrizes metas e objetivos para o 
policiamento, fiscalização de trânsito;
  VII- Planejar a aquisição de materiais, equipamentos e acessórios utilizados na fiscalização do trânsito;
  VIII- Propor políticas e prioridades de controle das intervenções operacionais da fiscalização do trânsito no Mu-
nicípio;
  IX- Relacionar-se com outros órgãos visando o desenvolvimento das atividades conjuntas de fiscalização de in-
frações de trânsito;
  X- Planejar os recursos humanos, materiais e logísticos necessários para o desenvolvimento das atividades opera-
cionais de fiscalização de trânsito;
  XI- Subsidiar junto à Diretoria de Mobilidade ou Engenharia de Tráfego o planejamento de ações de prevenção 
sobre a violência no trânsito;
  XII- Participar junto com superiores da elaboração e avaliação de planos, programas e projetos para melhoria de 
atuação e serviços realizados pelos agentes de trânsito;
  XIII- Articular-se com todas as unidades administrativas básicas da Secretaria, de forma a obter um fluxo contínuo 
de informações, facilitando a supervisão e o processo de tomada de decisões;
  XIV- Planejar, elaborar, supervisionar a execução e avaliar os resultados dos planos, programas e ações de orien-
tação e controle de tráfego nas vias urbanas, visando proporcionar fluidez no trânsito do Município e, quando 
necessário, efetuar autuações sobre a prática de infração de trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro;
  XV- Participar de campanhas educativas relacionadas com o trânsito;
  XVI- Desempenhar outras tarefas compatíveis com a posição e exercer outras atribuições que lhe forem confe-
ridas, determinadas ou delegadas pelo Diretor de Mobilidade ou Engenharia de Tráfego junto ao comando da 
Guarda Civil Municipal.
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Art.256. Compete ao Supervisor do Núcleo de Inteligência e Planejamento de Segurança, no exercício de suas 
funções:
  I- Supervisionar a execução da produção de conhecimento de inteligência estratégica, planejamento estatístico 
e contra inteligência de interesse da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte (SMSTT);
  II- Apresentar o conhecimento produzido pelos processos do ciclo de Inteligência e Contra Inteligência;
  III- Estabelecer, conforme as orientações do Comando da Guarda Civil Municipal, os temas relevantes para as 
atividades de serviço;
  IV- Direcionar o conhecimento produzido que possa ser aplicado às atividades da Secretaria Municipal de Se-
gurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural e os Setores da Guarda Civil Municipal, vinculados da 
Prefeitura como um todo, bem como dos órgãos de Segurança Pública, Fiscalização e Defesa Social;
  V- Executar os processos de produção de conhecimento que resultem em recomendações que subsidiem o pro-
cesso decisório no âmbito desta Secretaria, bem como fornecer a análise de ameaças e riscos para os temas de 
interesse da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural;
  VI- Elaborar análises fundamentadas sobre dados de violência, criminalidade e desordem física e social no âmbito 
Municipal;
  VII- Centralizar e controlar o recebimento e a expedição de documentos reservados ou sigilosos de sua área de 
atuação;
  VIII- Manter o registro de documentos reservados, sigilosos, materiais e equipamentos utilizados em suas ativi-
dades de busca e conhecimento de informação estratégica;
  IX- Manter protocolo específico (manual ou eletrônico) para controle de documentos reservados ou sigilosos em 
tramitação na Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte;
  X- Ordenar, arquivar e recuperar documentos enquanto não finalizado o processo ao qual está vinculado, man-
tendo informado o Comando da Guarda Civil Municipal e o Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transpor-
te e Mobilidade Urbana e Rural;
  XI- Manter a articulação e a sinergia com órgãos de governo, policiais, instituições de segurança e organizações 
correlatas, integrando-as às ações pertinentes no âmbito Municipal, sempre que for considerado oportuno;
  XII- Criar e consolidar um banco de dados relacionado às ações de monitoramento de informações estratégicas 
e de inteligência, mantendo arquivo das atividades previstas, realizadas ou não;
  XIII- Providenciar, junto aos órgãos públicos pertinentes, investigações de inteligência e segurança dos prestado-
res de serviços contratados para sua área de atuação;
  XIV- Prestar assessoria direta, mediante autorização expressa do Secretário Municipal de Segurança, Trânsito, 
Transporte e Mobilidade Urbana e Rural e em caráter excepcional, às demais Secretarias vinculadas;
  XV- Realizar outras tarefas e atividades de inteligência estratégica de interesse determinadas pelo titular da Se-
cretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural;
  XVI- Manter o sigilo absoluto das informações coletadas;
  XVII- Providenciar para que todos os servidores que exerçam suas atividades neste Setor firmem seu compromis-
so de manter o sigilo absoluto das informações, através de termo de confidencialidade;
  XVIII- Desempenhar outras tarefas compatíveis com a função e exercer outras atribuições que lhe forem confe-
ridas, determinadas ou delegadas pelo Comandante da Guarda Civil Municipal de Itu e pelo Secretário Municipal 
de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural.
Art.257. Compete a Supervisão de Projetos e Atuação Institucional, no exercício de suas funções:
  I- Auxiliar o Comandante da Guarda Civil Municipal da Estância Turística de Itu no desempenho de seus misteres;
  II- Coordenar a realização de estudos contínuos para bem conhecer os aspectos legais, doutrinários e jurispru-
denciais das atividades da Guarda Civil Municipal da Estância Turística de Itu, a dinâmica da atuação institucional 
e necessidades dos diversos setores e serviços do Município;
  III- Propor diretrizes que visem orientar o efetivo na rotina da instituição;
  IV- Analisar e propor estudos e ações para maximizar a utilização dos recursos humanos e materiais no cumpri-
mento dos objetivos traçados no âmbito do comando da Guarda Civil Municipal;
  V-Orientar e analisar os planejamentos e diretrizes operacionais, em consonância com as diretrizes e ordens do 
comando da Guarda Municipal de Itu.
  VI- Auxiliar no planejamento e desenvolvimento de projetos estratégicos com vistas à captação de recursos junto 
aos organismos e às instituições nacionais e internacionais;
  VII- Monitorar a execução dos programas que utilizam os recursos captados, propondo medidas de adequação, 
correções e aperfeiçoamentos na aplicação e execução de metas e ações;
  VIII- Monitorar a execução física e financeira dos projetos contemplados com recursos oriundos de organismos 
e instituições nacionais e internacionais ou que são objetos de convênio;
  IX- Gerir comissões de estudos e pesquisas criadas para desenvolver assuntos de interesse da SMSTT.
  X- Desempenhar outras tarefas compatíveis com a função e exercer outras atribuições que lhe forem conferidas, 
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determinadas ou delegadas pelo Comandante da Guarda Civil Municipal de Itu e pelo Secretário Municipal de 
Segurança, Trânsito e Transporte.
Art.258. Compete ao Supervisor do Canil da Guarda Civil Municipal de Itu, a complementação da proteção aos 
bens, serviços e instalações do Município, com o emprego de cães adestrados, conforme Lei específica.
Art.259.Compete ao Supervisor de Ensino no exercício de suas funções:
  I - Responder por todas às atividades do Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Guarda Civil Municipal de 
Itu perante o Comandante e o Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte.
  II - Fiscalizar, organizar e supervisionar todas as atividades referentes a treinamentos e cursos internos ou exter-
nos realizado na Guarda Civil Municipal de Itu, por seus integrantes ou por agentes externos, bem como ordenar 
atividades pedagógicas e orientar a elaboração de projetos acadêmicos;
  III - Desenvolver projeto de ensino para os cursos de formação profissional, aprimoramento e aperfeiçoamento 
de habilitação e capacitação para ascensão na carreira e outros cursos necessários para a especialização dos Guar-
das Civis Municipais de Itu;
  IV-Propor convênios com Corporações e Instituições de ensino de outros Municípios, assim como, pertencentes 
a esfera Estadual e Federal, inclusive, estrangeiro, podendo ser da iniciativa pública ou privada, especializados em 
desenvolver atividades de ensino na formação e aperfeiçoamento dos Guardas Civis Municipais;
  V - Promover atividades formativas de ingresso, aperfeiçoamento, atualização ou capacitação na área de segu-
rança pública municipal, mantendo os princípios regidos pela matriz curricular da Secretaria Nacional de Seguran-
ça Pública ou correspondente, observando sempre os eixos éticos, legais e técnicos para a formação profissional 
dos Guardas Civis Municipais;
  VI - Monitorar permanentemente os processos de qualidade e eficácia das ações educativas, com o objetivo de 
assegurar o processo de formação continuada, desenvolvendo planos de ensino das disciplinas curriculares, bem 
como, as práticas didático-pedagógicas, métodos de avaliação e carga horária prevista para cada curso.
  VII - Ordenar e fiscalizar todas as atividades referentes a relações públicas, eventos da Corporação e de política 
de comunicação com os demais órgãos de segurança pública.
  VIII - Elaborar calendário e programação dos cursos a serem dados para os Guardas Civis Municipais de Itu;
  IX - Buscar parceria, após consultar o Comandante da Guarda Civil Municipal de Itu, com instituições de ensino e 
pesquisa, visando à elaboração e o desenvolvimento de atividades de formação e requalificação do Guarda Civil 
Municipal de Itu;
  X - Submeter os Guardas Civis Municipais a estágio de qualificação profissional de, no mínimo, 80 (oitenta) horas 
por ano, conforme legislação específica;
Parágrafo único. Verificar e acompanhar os cursos realizados em outras Guardas Civis Municipais, assim como, em 
órgãos da esfera Estadual, Distrital ou Federal, incluindo, as Forças Armadas do Brasil, através do ensino a distância 
ou presencial, mas, reconhecidos por órgão oficial.
Art. 260. Compete ao Supervisor de Meio Ambiente, no exercício de suas funções:
  I- Fiscalizar, a pedido de Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos ou órgão competente, as 
demandas sobre as questões ambientais do Município;
  II- Auxiliar na proteção das Florestas e demais formas de cobertura vegetal e os recursos naturais renováveis e 
ainda, o Patrimônio Municipal, em especial as Unidades de Conservação Municipal;
  III- Promover a defesa da flora e fauna existente nas áreas do Município;
  IV- Participar de atividades de educação ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídri-
cos, nas comunidades locais e em conjunto com outros órgãos públicos ou organizações da sociedade civil;
  V- Executar as diretrizes e normas emanadas dos órgãos superiores da Secretaria Municipal de Segurança, Trân-
sito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural;
  VI- Propor planejamento estratégico de ação, orientação e elaboração dos planos de ações da Guarda Civil Mu-
nicipal para a defesa do Meio Ambiente;
  VII- Planejar, coordenar e avaliar as atividades da Guarda Civil Municipal, na atividade de defesa ambiental, no 
que diz respeito às metas e resultados;
  VIII- Elaborar o planejamento do programa em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria Mu-
nicipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural e Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos; 
  IX - Orientar o sistema de acompanhamento e avaliação do programa de acordo com as metas estabelecidas e 
fornecer sistematicamente análise dos resultados;
  X - Proceder de maneira a formar consciência pública a respeito da necessidade de proteger, conservar e melho-
rar o meio ambiente;
  XI- Contribuir na orientação das unidades da Guarda Civil Municipal e dos organismos que atuam integrados no 
cumprimento do plano estabelecido em programas voltados ao meio ambiente, em articulação com a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e as Subprefeituras Regionais; 
  XII- Atuar, em conjunto com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, para manter uma Brigada de 
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Incêndio Florestal, em condições de controle e extinção de incêndio;
  XIII- Articular-se com outros órgãos e entidades ligadas ao meio ambiente;
  XIV- Fomentar e divulgar ações pertinentes à defesa ambiental;
  XV- Promover, em conjunto com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a articulação com 
órgãos municipais e de segurança pública, para participar de fóruns comunitários de segurança e de políticas de 
prevenção, em conformidade com as diretrizes superiores na área de meio ambiente;
  XVI- Promover o monitoramento e a vigilância da cobertura florestal, em conformidade com as diretrizes supe-
riores da área de meio ambiente;
  XVII- Manter atualizadas as informações sobre as ações de fiscalização, monitoramento e vigilância ambiental;
  XVIII- Preparar palestras, sob a orientação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, junto 
as escolas do Município sobre assuntos relacionados ao meio ambiente;
  XIX- Defender e fiscalizar, preventiva, permanente e comunitariamente, as áreas ambientais ameaçadas de 
degradação, as Áreas de Proteção Ambiental - APAs, as Áreas de Preservação Permanente - APPs, as Áreas de 
Mananciais, as Zonas Especiais de Preservação Ambiental - ZEPAMs e outras áreas de interesse ambiental do Mu-
nicípio de Itu, visando prevenir e reprimir ações predatórias ao meio ambiente e atividades indutoras de ocupação 
urbana, nos termos da legislação vigente;
  XX- Desempenhar outras tarefas compatíveis com a função e exercer outras atribuições que lhe forem conferi-
das, determinadas ou delegadas pelo Comandante da Guarda Civil Municipal da Estância Turística de Itu.
Art.261.Compete aos Coordenadores: Segurança Operacional, Regional Piratipingui, Operacional de Trânsito e 
Ronda Escolar, no exercício de suas funções.
  I - Submeter à consideração dos seus Supervisores os assuntos que excedam à sua competência;
  II - Preparar expedientes, relatórios e outros documentos de interesse geral da Guarda Civil Municipal da Estância 
Turística de Itu;
  III - Exercer o comando das operações de policiamento preventivo, patrimonial, escolar ou de trânsito da Guarda 
Civil Municipal de Itu;
  IV - Planejar, coordenar e controlar o uso das viaturas da Guarda Civil Municipal da Estância Turística de Itu utili-
zadas nas atividades Operacionais de policiamento preventivo, patrimonial, escolar ou de trânsito da Guarda Civil 
Municipal de Itu;
  V - Organizar a distribuição de efetivos para atendimento das necessidades operacionais, de trânsito, patrimonial 
e outras sob sua responsabilidade.
  VI - Exercer controle do pessoal sob sua responsabilidade, sugerir escalas, distribuir tarefas e serviços em con-
sonância com prioridades e alocar o Guarda Civil Municipal dentro do seu setor conforme as necessidades de 
serviços;
  VII - Planejar e coordenar o emprego do quadro de pessoal efetivo na execução de ações de prevenção da vio-
lência urbana em logradouros públicos visando à proteção dos bens, serviços e instalações municipais e a fiscaliza-
ção e segurança no trânsito;
  VIII- Cobrar e desenvolver constante orientação aos seus comandados, quanto à qualidade dos serviços e o 
tratamento com firmeza, porém com urbanidade e respeito, a ser dispensado ao cidadão comum e funcionários 
municipais, a quem direta ou indiretamente esteja prestando serviço;
  IX-Efetuar contato direto com seus subordinados, quando em serviço, prestando-lhes auxílio sempre que solicita-
do ou designado e orientá-los quanto à execução correta dos trabalhos desenvolvidos pela Guarda Civil Municipal;
  X- Controlar as escalas, os locais de permanência e rondas dos Guardas Civis Municipais nos diversos setores e 
áreas determinadas;
  XI- Acompanhar o controle de frequência dos servidores da Guarda Civil Municipal de Itu, tomar ciência e opinar 
na elaboração da escala anual de férias, atualizações e arquivamento de dados pessoais e funcionais dos servido-
res; 
    XII- Promover o controle e a fiscalização das áreas subordinadas sob sua Coordenação e apresentar relatórios 
dos pontos críticos;
  XIII- Cumprir e fazer cumprir as determinações Superiores, o Regimento Interno, o Regulamento Disciplinar, por-
tarias, circulares e escalas de serviço;
  XIV - Comunicar transgressões disciplinares a seus superiores, conforme disposto no Regulamento Disciplinar da 
Guarda Civil Municipal de Itu;
  XV - Apresentar diariamente aos Escalões Superiores relatório das atividades executadas e os incidentes ocorri-
dos durante o serviço, e as providências tomadas;
  XVI -Agilizar e acompanhar, pessoalmente, as atividades desenvolvidas nos setores operacionais,de trânsito e 
ronda escolar, e estar presente sempre que possível nas ocorrências, solicitando presença de superior quando 
necessário;
  XVII- Efetuar rondas diárias para inspecionar os serviços e os Guardas Civis Municipais, verificando as condições 
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e locais de trabalhos;
  XVIII - Inspecionar os Guardas Civis Municipais quanto à apresentação individual e coletiva, correção de atitude 
relacionada com o público e na execução das tarefas e serviços;
  IX - Levar imediatamente ao conhecimento do Comando toda e qualquer ocorrência que por sua gravidade ou 
eventuais consequências ou magnitude, possam por em risco a imagem institucional da Prefeitura Municipal de 
Itu;
  XX -Planejar, coordenar e executar as atividades de fiscalização de trânsito no âmbito do Município, autuando e 
aplicando as medidas administrativas cabíveis no exercício regular do poder de polícia administrativa de trânsito, 
relacionado a infrações de circulação, estacionamento, parada, excesso de peso, dimensões e lotação de veículo, 
de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e outras legislações;
  XXI - Desempenhar outras tarefas compatíveis com a função e exercer outras atribuições que lhe forem confe-
ridas, determinadas ou delegadas pelo Comandante da Guarda Civil Municipal e pelo Diretor de Mobilidade e ou 
Engenharia de Tráfego.
Art.262. Compete ao Coordenador da Central de Videomonitoramento e CAD (Centro de Atendimento e Des-
pacho), no exercício de suas funções:
  I - Coordenar o monitoramento do sistema de câmeras de segurança instalado em pontos estratégicos da Estân-
cia Turística de Itu;
  II - Coordenar o monitoramento do sistema de segurança eletrônica das instalações da Secretaria Municipal de 
Segurança, Trânsito e Transportes e arredores; 
  III - Monitorar e implementar os recursos de proteção e vigilância eletrônica, inclusive os de caráter preventivo, 
em áreas de risco do município;
  IV - Oferecer treinamento de usuários na utilização de sistemas;
  V - Oferecer de forma precisa e em tempo real informações verdadeiras aos que necessitar das informações;
  VI- Coordenar a manutenção, implantação e atualização dos planos de segurança patrimonial dos bens e insta-
lações municipais;
  VII- Avaliar, pesquisar junto a população o resultado do monitoramento, as consequências e benefícios ofereci-
dos com esse método de segurança;
  VIII- Elaborar estatística dos pontos mais visualizados e com maior incidência de ocorrências atendidas pela Guar-
da Civil Municipal de Itu;
  IX- Coordenar o sistema de rádio comunicação, informática, Circuito fechado de Monitoramento de Imagens, 
alarmes e outros meios que vierem a ser criados ou disponibilizados para uso do Comando da Guarda Civil Muni-
cipal de Itu;
  X- Gerenciamento dos serviços de telecomunicações (telefonia e rádio comunicações) com o objetivo de atender 
ocorrências, denúncias, reclamações, informações e solicitações dos cidadãos, bem como, a transmissão destas 
informações aos demais órgãos da Guarda Civil Municipal de Itu para a execução das medidas de atendimento;
  XI- Coordenar o sistema de atendimento telefônico e/ou outro meio de comunicação com a Guarda Civil Muni-
cipal de Itu;
  XII- Executar e controlar todas as medidas necessárias para a manutenção da autorização de uso de frequência 
de rádio comunicação concedidas pela ANATEL;
  XIII- Propor projetos visando o desenvolvimento tecnológico;
  XIV- Coletar todos os dados de ocorrências atendidas, movimentações de viaturas e escalas de serviços, criando 
e alimentando um banco de dados que possa servir de ferramenta gerencial para decisões das ações do efetivo 
e do material da corporação;
  XV- Procurar, coletar e dispor banco de dados disponibilizados pelos órgãos do âmbito Municipal, Estadual e 
Federal, com a finalidade de melhor gerenciamento e aplicação dos recursos humanos e materiais da corporação, 
objetivando, por meio de ações preventivas, diminuírem os índices de criminalidade na cidade;
  XVI- Intermediar, transmitir, receber, retransmitir e apoiar pelo sistema de telecomunicações todos os serviços 
atinentes à comunicação;
  XVII- Manter continuada instrução e aprimoramento de todo efetivo empregado em telecomunicações;
  VXIII- Manter o sigilo absoluto das informações coletadas;
  XIX- Providenciar para que todos os servidores que exerçam suas atividades neste Setor firmem seu compromis-
so de manter o sigilo absoluto das informações, através de termo de confidencialidade;
  XX- Desempenhar outras tarefas compatíveis com a função e exercer outras atribuições que lhe forem conferi-
das, determinadas ou delegadas pelo Comandante da Guarda Civil Municipal de Itu e pelo Secretário Municipal 
de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural.
Art.263. Compete aos Coordenadores de Pessoal e Recursos Humanos (RH), no exercício de suas funções:
  I- Coordenar todas as atividades no âmbito administrativo e serviços correlatos;
  II- Confeccionar e manter atualizado o prontuário dos Guardas Civis Municipais;
  III- Coordenar e organizar todos os documentos necessários ao bom funcionamento da Corporação;
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  IV- Coordenar o controle de concessão de férias, benefícios e licenças, aos servidores, requisitando a sua aprova-
ção e/ou concessão;
  V- Encaminhar mensalmente relatórios com dados e informações produzidas nesta unidade ao Comando da 
Guarda Municipal de Itu;
  VI- Elaborar estatística e gráficos relacionados às ordens de serviços e as ocorrências atendidas pela Guarda Civil 
Municipal de Itu;
  VII- Verificar e acompanhar a situação dos Guardas Civis Municipais afastados do exercício de suas funções ou 
aqueles que possuam restrições médicas;
  VIII- Desempenhar outras tarefas compatíveis com a função e exercer outras atribuições que lhe forem conferi-
das, determinadas ou delegadas pelo Comandante da Guarda Civil Municipal de Itu e pelo Secretário Municipal 
de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural.
Art.264. Compete ao Coordenador do Núcleo de Inteligência e Planejamento de Segurança, no exercício de suas 
funções:
  I- Coordenar a execução da produção de conhecimento de inteligência estratégica de interesse da Secretaria 
Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural; 
  II- Estabelecer, conforme as orientações da Supervisão de Inteligência da Guarda Civil Municipal, os temas rele-
vantes para as atividades de serviço;
  III- Encaminhar o conhecimento produzido a Supervisão de Inteligência que possa ser aplicado às atividades da 
Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural e os Setores da Guarda Civil 
Municipal vinculados, da Prefeitura como um todo, bem como dos órgãos de segurança pública;
  IV- Coordenar os processos de produção de conhecimento que resultem em recomendações que subsidiem o 
processo decisório no âmbito desta Secretaria, bem como fornecer a análise de ameaças e riscos para os temas de 
interesse da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural;
  V- Elaborar análises fundamentadas sobre dados de violência, criminalidade e desordem física e social no âmbito 
Municipal;
  VI- Centralizar e controlar o recebimento e a expedição de documentos reservados ou sigilosos de sua área de 
atuação;
  VII- Manter o registro de documentos reservados, sigilosos, materiais e equipamentos utilizados em suas ativida-
des de busca e conhecimento de informação estratégica;
  VIII- Coordenar o protocolo específico (manual ou eletrônico) para controle de documentos reservados ou sigi-
losos em tramitação na Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural;
  IX- Ordenar, arquivar e recuperar documentos enquanto não finalizado o processo ao qual está vinculado, 
mantendo informado o Comando da Guarda Civil Municipal e o Secretaria Municipal de de Segurança, Trânsito, 
Transporte e Mobilidade Urbana e Rural;
  X- Realizar outras tarefas e atividades de inteligência estratégica de interesse determinadas pelo seu Supervisor 
ou Comando da Guarda Civil Municipal;
  XII- Manter o sigilo absoluto das informações coletadas;
  XIII- Desempenhar outras atividades afins.
Art.265. Compete ao Coordenador Materiais e Meios no exercício de suas funções:
  I- Providenciar o material requisitado pelos departamentos da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Trans-
porte e Mobilidade Urbana e Rural;
  II- Realizar pesquisas de materiais, equipamentos e tecnologias para aprimoramento e modernização dos serviços 
da atividade de segurança.
  III- Coordenar a distribuição dos materiais de Equipamento de Proteção Individual (EPI), bem como, de consumo 
e de apoio utilizados pela Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural;
  IV- Manter o controle e a fiscalização de todo material sobre sua responsabilidade;
  V- Providenciar a manutenção ou a substituição de equipamentos e veículos sem condições seguras de uso;
  VI- Acompanhar a aquisição e efetuar o recebimento de materiais, equipamentos e acessórios utilizados nas 
atividades da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural;
  VII- Elaborar procedimentos para controle do patrimônio quanto ao uso, finalidade e destino;
  VIII- Implantar sistemas seguros para a guarda e proteção dos equipamentos;
  IX- Propor a instauração de procedimento administrativo, junto a Corregedoria Geral da Guarda Civil Municipal 
de Itu, para apuração de dano, avaria ou a utilização indevida ou irresponsável de materiais e veículos, assim como, 
sobre a perda, roubo ou extravio de equipamentos da Guarda Civil Municipal da Estância Turística de Itu;
  X- Recolher os materiais dos Guardas Civis Municipais quando de seu desligamento junto a corporação, por mo-
tivo de aposentadoria, demissão, exoneração ou falecimento;
  XI- Supervisionar e controlar a guarda de valores, documentos e equipamentos, destinados a utilização da Secre-
taria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural;
  XII- Organizar a distribuição dos materiais entregues aos servidores da Secretaria Municipal de Segurança, Trân-
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sito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural, mantendo a ficha cadastral atualizada;
  XIII- Controlar todo material e bens móveis destinados aos departamentos da Secretaria Municipal de Segurança, 
Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural, referente ao número de patrimônio de registro fixado nesses 
materiais e bens, conforme estabelecido e fiscalizado por Secretaria Municipal competente;
  XIV- Coordenar e organizar todos os documentos necessários ao bom funcionamento da Corporação, especial-
mente, aqueles relacionados a aquisição, controle e manutenção de armas de fogo e demais equipamentos;
  XV- Controlar e propor normas sobre o uso de armas, munições e demais produtos controlados, providenciando 
sua manutenção adequada, observando as normas e legislação específica;
  XVI- Providenciar a autorização de aquisição e uso de materiais e equipamentos controlados junto aos órgãos 
competentes;
  XVII- Coordenar e manter o Serviço de Armamento e Munição (SAM), conforme sistema de gerenciamento do 
uso das armas, devendo, obrigatoriamente, seguir diretrizes sobre o porte e uso de arma de fogo, seus impedi-
mentos legais, guarda e controle, assim como, o procedimento diário de entrega e recebimento;
  XVIII- Fiscalizar o setor de armaria e a atuação de seus responsáveis, inclusive, referente à manutenção das armas 
de fogo, algemas, coletes balísticos, material de controle de distúrbio civil, armazenamento de munições, assim 
como, o controle referente a entrega e devolução desses materiais;
  XIX- Providenciar para que o Guarda Civil Municipal autorizado a portar de arma de fogo, realize dentro do prazo 
de validade todos os testes e exames relacionados a manutenção do porte de arma de fogo, conforme deter-
minado em lei específica, assim como, solicitar que o Guarda Civil Municipal envolvido em qualquer evento e/ou 
ocorrência de disparo de arma de fogo, com ou sem vítimas, passe por tratamento com psicólogo credenciado 
pela Polícia Federal, apresentando relatório final do referido tratamento ao Comando da Guarda Civil Municipal 
de Itu;
  XX- Remeter a análise da Federal, qualquer alteração no plano de ação/metas proposto na ocasião da celebração 
de convênios;
  XXI- Encaminhar oficialmente a Polícia Federal, cópia da documentação de cada Guarda Civil Municipal de Itu 
aprovado no curso de formação;
  XXII- Emitir carteira de identificação funcional ao Guarda Civil Municipal da Estância Turística de Itu, assim como, 
solicitar a entrega do referido documento, de acordo com a legislação específica;
  XXIII- Comunicar a Polícia Federal, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a exoneração, demissão, fa-
lecimento, promoção, readaptação, transferência, aposentadoria e assuntos relacionados ao resultado de exames 
psicológicos;
  XXIV- Coordenar e manter o Serviço de Armamento e Munição (SAM), conforme sistema de gerenciamento do 
uso das armas, que deverá obrigatoriamente seguir diretrizes sobre o porte de arma funcional, os impedimentos 
legais para seu uso, guarda e controle do armamento, bem como o procedimento diário de entrega e de recebi-
mento das mesmas;
  XXV- Acompanhar a correta execução dos procedimentos estipulados nos convênios firmados entre a Secretaria 
Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural e outros órgãos;
  XXVI- Providenciar para que a documentação das armas de fogo pertencentes e utilizadas pela Guarda Civil 
Municipal estejam sempre em ordem;
  XXVII- Providenciar a documentação necessária para liberação e/ou autorização do porte e uso de arma de fogo 
para os integrantes da Guarda Civil Municipal de Itu, junto aos órgãos responsáveis;
  XXVIII- Solicitar junto ao setor de compras todo material necessário para o bom funcionamento da Secretaria 
Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural, bem como peças para reposição e 
manutenção dos equipamentos;
  XXIX- Planejar a aquisição de materiais, equipamentos, acessórios e toda a logística necessária ao desenvolvi-
mento das atividades de todos os setores da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade 
Urbana e Rural;
  XXX- Desempenhar outras tarefas compatíveis com a função e exercer outras atribuições que lhe forem confe-
ridas, determinadas ou delegadas pelo Comandante da Guarda Civil Municipal de Itu.
Art.266. Compete ao Coordenador de Ensino, no exercício de suas funções:
  I- Coordenar e administrar as atividades de ensino na formação profissional dos Guardas Civis Municipais, bem 
como, o quadro curricular e carga horária dos cursos de aprimoramento, aperfeiçoamento e formação;
  II- Apresentar propostas de plano de ensino para os cursos de formação e atualização dos Guardas Civis Munici-
pais, bem como cursos de extensão profissional e de especialização;
  III- Assegurar que seja cumprida a carga horária e o quadro curricular dos cursos promovidos aos Guardas Civis 
Municipais, bem como, zelar pelo cumprimento do plano de trabalho do corpo docente, inclusive com alterações 
do mesmo, caso seja necessária;
  IV- Controlar a frequência e aproveitamento dos Guardas Civis Municipais nos cursos de formação, atualização 
e especialização;
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  V- Controlar a frequência de instrutores, bem como providenciar a substituição destes quando necessário;
  VI- Manter atualizado cadastro dos profissionais que compõem ou comporão o corpo docente, para as ativida-
des de formação e requalificação de Guardas Civis Municipais;
  VII- Manter atualizado registros de assentamentos, rendimentos e desenvolvimentos dos alunos durante o curso 
de formação de Guardas Civis Municipais;
  VIII- Criar, aplicar e manter metodologia de avaliação periódica dos integrantes da corporação, visando detectar 
eventuais deficiências na área do conhecimento, para que sejam adotadas medidas que promovam a adaptação 
ou reformulação da mesma; 
  IX- Manter programa de educação continuada, com o objetivo de capacitar o profissional da Corporação ao ple-
no conhecimento de suas atividades, funções, tarefas e de todas as informações necessárias para o bom exercício 
do cargo. 
  X- Desempenhar outras tarefas compatíveis com a função e exercer outras atribuições que lhe forem conferidas, 
determinadas ou delegadas pelo Comandante da Guarda Civil Municipal de Itu.
§ 1º. Será formado um quadro de professores e instrutores, integrantes da carreira de Guarda Civil Municipal, com 
formação técnica ou acadêmica superior, sendo disponibilizados quando convocados para atividades de ensino.
§2º. Excepcionalmente, os Guardas Civis Municipais que possuírem notório conhecimento em determinada área, 
inclusive, comprovado pela experiência e/ou atuação em campo, também poderão compor o quadro de instru-
tores. 
§3º. Os professores e instrutores integrantes da Corporação ou de outros cargos públicos municipais deverão 
apresentar currículos e toda documentação exigida segundo cada matéria.
§4º. O Guarda Civil Municipal que estiver exercendo a função de professor e/ou instrutor do curso de formação 
ou aperfeiçoamento de Guarda Civil Municipal de Itu terá direito a recebera hora-aula correspondente ao valor 
pago ao Professor PEB II desta Municipalidade, não sendo incorporado ao salário.
§5º. Poderão ser contratados Professores ou Instrutores privados com formação específica, para cada projeto de 
ensino, não podendo exceder a um ano de contrato, tendo como base de remuneração a média dos vencimentos 
pagos, pela Secretaria Municipal de Educação, devendo-se ainda esta contratação seguir as formalidades legais 
do Município.
Art.267. Compete ao Coordenador do PETRANS - Programa de Educação de Trânsito - elaborar planejamento, 
controlar e ministrar o Programa nas escolas municipais, conforme disposto na Lei Municipal1.138, de 08 de feve-
reiro de 2010.
Parágrafo único. Este Programa será submetido à análise e aprovação da Secretaria Municipal de Educação.
Art.268. Compete ao Coordenador de Meio Ambiente, no exercício de suas funções:
  I - Cumprir as ordens emanadas pelos seus Superiores em relação à questão do Meio Ambiente;
  II- Prevenir e reprimir as invasões e ocupações irregulares, bem como apoiar as ações de recuperação ambiental 
e proteção, visando o uso adequado desses espaços para evitar a sua degradação; 
  III- Auxiliar as ações de proteção ao meio ambiente e garantir a proteção do patrimônio histórico, cultural, 
ecológico e paisagístico, no exercício regular do poder de polícia administrativa ambiental no âmbito municipal, 
inclusive propondo medidas educativas e preventivas;
  IV- Promover a vigilância das áreas de preservação do patrimônio natural e cultural do Município;
  V- Fiscalizar e proteger as áreas de mananciais de interesse ambiental, fauna e flora, promovendo de forma au-
tônoma ou em colaboração com demais órgãos de proteção ambiental a identificação, detenção, autuação por 
infrações administrativas e apresentação aos órgãos públicos competentes nos casos de crimes ambientais;
  VI- Apoiar as atividades de defesa civil nas ações de identificação de áreas de risco, na transferência de pessoas 
e famílias e no atendimento em situação de emergência;
  VII- Manter a fiscalização e proteção das áreas de mananciais de interesse do Município, em especial nas áreas 
que compõe as represas de captação e acumulação de água, que abastecem o Município;
  VIII- Atuar de forma articulada com a central de radiocomunicação e de monitoramento da Guarda Civil Munici-
pal, visando mais eficiência nas ações;
  IX- Apoiar as ações decorrentes do exercício do poder de polícia administrativa desenvolvidas pela Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente, especialmente nas áreas de proteção permanente e de mananciais, conforme plano 
e programação estabelecidos conjuntamente;
  X- Atuar na repressão ao comércio ilegal de animais silvestres e domésticos;
  XI- Fiscalizar o transporte e o descarte irregular de resíduos em áreas ambientais, de forma articulada e integrada 
com os demais órgãos de fiscalização;
  XII- Atuar em conjunto com os demais Departamentos e Secretarias desta Municipalidade na contenção e cap-
tura de animais soltos nas vias e logradouros públicos, providenciando o encaminhamento desses animais para o 
local adequado, entre outras atribuições;
  XIII- Desempenhar outras tarefas compatíveis com a função e exercer outras atribuições que lhe forem conferi-
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das, determinadas ou delegadas pelo Comandante da Guarda Civil Municipal de Itu.

  Das Promoções

 Art.269.A Guarda Civil Municipal da Estância Turística de Itu terá uma carreira única, em igualdade de condições 
para ambos os sexos, escalonada hierarquicamente em:
  I -Inspetor;
  II -Subinspetor;
  III-Guarda Civil Municipal de 1º classe;
  IV -Guarda Civil Municipal de 2º classe;
  V -Guarda Civil Municipal de 3º classe.
Parágrafo único. Para o provimento de Guarda Civil Municipal de 3º Classe, o candidato deverá contar, no míni-
mo, com 18 (dezoito) anos e, no máximo 40 (quarenta) anos de idade.
Art.270.As Promoções na Guarda Civil Municipal de Itu serão feitas para a classe imediatamente superior, quando 
houver disponibilidade de vagas e a autorização do Chefe do Executivo, mediante avaliação de uma Comissão, 
designada para este fim específico, para os servidores de carreira e pertencentes ao regime de trabalho instituído 
pela Lei Municipal nº 1.175, de 27 de maios de 2010 - Estatuto dos Servidores Municipais de Itu, pelos seguintes 
critérios:
  I - Antiguidade;
  II - Merecimento;
  III - Por ato de bravura;
  IV - "Post mortem".
Parágrafo único. A definição das normas de procedimentos do processo e a fixação das regras e dos critérios do 
Sistema de Avaliação de Desempenho serão definidas em ato normativo;
Art.271. A promoção por antiguidade ocorrerá com interstício mínimo de 7 (sete) anos e será baseada na prece-
dência hierárquica de um graduado sobre os demais de igual graduação, respeitado o número de vagas, análise 
da Comissão e o concurso de seleção com a exigência de terem sido prestados, no mínimo, 5 (cinco) anos de efe-
tivo exercício na Classe anterior e preenchidos os requisitos básicos para nomeação, ou seja, estar classificado, no 
mínimo, no bom comportamento, e possuir Ensino Superior completo para os cargos de Inspetor e Subinspetor, 
e Ensino Médio completo para os cargos de 1º e 2º Classe.
§1º.A definição das normas de procedimentos do processo, a nomeação dos membros da Comissão, o estabele-
cimento das regras, a fixação dos critérios da proporção e da quantidade de vagas pelo critério de antiguidade, 
serão definidas em ato normativo.
§2º.A precedência se determina inicialmente pela classe funcional em classes idênticas pela data de aprovação 
em concurso para o cargo de Guarda Civil Municipal de Itu; entre os aprovados na mesma data, pela nota final e 
classificação do concurso público;
§3º.Excepcionalmente os ocupantes do cargo público efetivo de Guardas Civis Municipais de 3º Classe que, no ato 
da promulgação desta lei, contarem com 5 (cinco) anos no efetivo exercício na função e preenchidos os requisitos 
dos art. 280, incisos I e III e que tenham porte de arma devidamente autorizado pela Polícia Federal e nenhuma 
restrição médica que impeça o desempenho das suas atividades, o uso completo do uniforme e dos equipamen-
tos de proteção individual e havendo disponibilidade de vaga, passarão por análise da Comissão designada a 
tanto, para promoção por antiguidade, nos termos desta Lei.
§ 4º.A condição prevista no parágrafo anterior, se aplicará uma única vez,quando da publicação da presente lei, 
atendendo situação pretérita, exclusiva dos ocupantes dos cargos públicos Municipais de 3º Classe, não se aplican-
do aos demais casos.
Art.272.A Promoção por merecimento é aquela que se baseia no conjunto de qualidades e atributos que se dis-
tinguem entre seus pares e que, uma vez quantificados na ficha de promoção passam a traduzir sua capacidade 
para ascender hierarquicamente.
Parágrafo único. A definição das normas de procedimentos do processo, o estabelecimento das regras, a fixa-
ção dos critérios da proporção e da quantidade de vagas pelo critério de merecimento, serão definidas em ao 
normativo.
Art.273.A promoção por ato de bravura é aquela destinada ao Guarda Civil Municipal de Itu que em serviço e 
em ato de grande risco da própria vida, resulta em salvamento de vidas ou em impedimento de grandes danos à 
Sociedade.
Parágrafo único. Compete à Comissão de Promoção analisar o ato de bravura emitindo parecer que deverá ser 
homologado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, independentemente das exigências para as demais pro-
moções. 
Art.274.A Promoção "post mortem" é aquela que visa expressar o reconhecimento da população ao Guarda Civil 
Municipal falecido no cumprimento do dever ou em consequência disto, e ainda, reconhecer o seu direito, a quem 
cabia promoção não efetivada pelo seu óbito.
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Art.275.A promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após ser reconhecido, ao Guarda Civil Muni-
cipal preterido, o direito a promoção que lhe caberia, desde que sejam atendidas todas as condições básicas do 
referido cargo.
Art.276.Preenchidas as condições legais e observada a dotação orçamentária do Município, às promoções ocor-
rerão no mês de Junho e as regras, procedimentos e critérios do Processo e do Sistema de Avaliação de Desem-
penho serão regulamentadas por Decreto.
Art.277.São condições básicas para provimento ao cargo de Inspetor pelo critério de merecimento:
  I -Ter concluído o Ensino Superior;
  II -Ter, no mínimo, 60 (sessenta) meses no exercício efetivo do cargo de Subinspetor, especialmente, nos últimos 
6 (seis) meses, ter desenvolvido de forma efetiva e sem restrições as prerrogativas exclusivas do referido cargo; 
  III - Estar, no mínimo, no bom comportamento; 
  IV -Ser aprovado no correspondente concurso de provas e títulos para promoção, incluindo o teste de aptidão 
física e mental. 
Art.278. São condições básicas para provimento ao cargo de Subinspetor pelo critério de merecimento:
  I -Ter concluído o Ensino Superior;
  II -Ter, no mínimo, 60 (sessenta) meses no exercício efetivo do cargo de Guarda Civil Municipal de 1º Classe, 
especialmente, nos últimos 6 (seis) meses, ter desenvolvido de forma efetiva e sem restrições as prerrogativas 
exclusivas do referido cargo;
  III - Estar, no mínimo, no bom comportamento; 
  IV -Ser aprovado no correspondente concurso de provas e títulos para promoção, incluindo o teste de aptidão 
física e mental. 
Art.279.São condições básicas para provimento ao cargo de Guarda Civil Municipal de 1º Classe pelo critério de 
merecimento:
  I -Ter concluído no Ensino Médio;
  II -Ter, no mínimo, 60 (sessenta) meses no exercício efetivo do cargo de Guarda Civil Municipal de 2º Classe, 
especialmente, nos últimos 6 (seis) meses, ter desenvolvido de forma efetiva e sem restrições as prerrogativas 
exclusivas do referido cargo;
  III - Estar no mínimo no bom comportamento; 
  IV -Ser aprovado no correspondente concurso de provas e títulos para promoção, incluindo o teste de aptidão 
física e mental.
Art.280.São condições básicas para provimento ao cargo de Guarda Civil Municipal de 2º Classe pelo critério de 
merecimento:
  I -Ter concluído o Ensino Médio;
  II -Ter, no mínimo, 60 (sessenta) meses no exercício efetivo do cargo de Guarda Civil Municipal de 3º Classe, 
especialmente, nos últimos 6 (seis) meses, ter desenvolvido de forma efetiva e sem restrições as prerrogativas 
exclusivas do referido cargo;
  III - Estar, no mínimo, no bom comportamento; 
  IV -Ser aprovado no correspondente concurso de provas e títulos para promoção, incluindo o teste de aptidão 
física e mental.
  Dos Títulos
Art.281.A nota obtida no concurso de promoções, valorada entre 0 e 10 (zero e dez), serão acrescidos os pontos 
referentes a títulos relevantes à atividade profissional, até o limite de cinquenta pontos, obedecido o seguinte 
critério:
  I -Conclusão com aproveitamento em curso reconhecido legalmente, interno ou externo, de aperfeiçoamento ou 
reciclagem, com carga horária igual ou superior a trinta horas e participação mínima de vinte pessoas: 03 pontos;
  II -Conclusão com aproveitamento em curso reconhecido legalmente, voltado para o turismo municipal, com 
carga horária igual ou superior a trinta horas: 05 pontos;
  III -Conclusão com aproveitamento em curso de idiomas reconhecido legalmente, com duração igual ou superior 
a duzentas e quarenta horas: 10 pontos;
  IV - Conclusão com aproveitamento em curso reconhecido legalmente, que capacite como instrutor em ativida-
des relevantes ao exercício das funções de Guarda Civil Municipal de Itu: 15 pontos;
  V -Ter obtido o conceito de desempenho "Muito Satisfatório" em cada dos fatores de avaliação específicos den-
tro do Processo e do Sistema de Avaliação de Desempenho: 20pontos;
  VI-Conclusão de curso de nível superior reconhecido legalmente: 25 pontos; 
  VII - Conclusão de curso de pós-graduação reconhecido legalmente: 30 pontos; 
Parágrafo único: Os diplomas ou certificados de cursos de aperfeiçoamento serão considerados títulos e terão 
validade, podendo ser apresentados uma única vez para somatória de pontos para classificação final do concurso 
interno e não poderão ser utilizados para a classificação de concurso interno posterior.
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  Da Concessão das Promoções

Art.282.As promoções serão realizadas no âmbito do Poder Executivo Municipal, por ato do Chefe do Executivo, 
com base em proposta da Comissão de Promoções da Guarda Civil Municipal da Estância Turística de Itu, que será 
formada por 01 Presidente e 04 Membros a serem nomeados pelo Prefeito Municipal.
Parágrafo único. Os membros da Comissão de Promoções da Guarda Civil Municipal da Estância Turística de Itu, 
serão nomeados através de Portaria, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, com, no mínimo, 3 (três) 
meses de antecedência para a realização do Concurso Interno, através de solicitação do Secretário Municipal de 
Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural, que deverá justificar a necessidade de abertura de 
processo de promoção na carreira.
Art.283.A partir da vigência da presente lei, será obrigatória a participação de Guarda Civil Municipal de carreira, 
na comissão responsável por elaborar o edital do concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal da Es-
tância Turística de Itu de 3º Classe.
Art.284. Os Guardas Civis Municipais, ocupantes de função de confiança gratificada ou cargo em comissão de 
Diretor de Departamento, Supervisor e Coordenador, farão jus aos direitos e vantagens pecuniárias nos termos e 
condições previstas pela Lei Municipal nº 1.707, de 14 de novembro de 2014 - Plano de cargos, carreiras e salários 
dos servidores integrantes dos quadros de pessoal efetivo, em comissão e função de confiança gratificada, do 
Município da Estância Turística de Itu, a partir da publicação desta lei.
Art.285. Os ocupantes dos cargos de Corregedor Geral e Ouvidor da Guarda Civil Municipal farão jus ao mesmo 
valor da função de confiança gratificada destinada aos Supervisores, assim como, o Corregedor Adjunto fará jus 
ao mesmo valor da função de confiança gratificada destinada aos Coordenadores, conforme os termos e condi-
ções previstas pela Lei Municipal nº 1.707, de 14 de novembro de 2014 - Plano de cargos, carreiras e salários dos 
servidores integrantes dos quadros de pessoal efetivo, em comissão e função de confiança gratificada, do Muni-
cípio da Estância Turística de Itu, a partir da publicação desta lei.
  Da Gratificação da Atividade de Policiamento Preventivo
Art.286. Farão jus ao recebimento da Gratificação Especial de Atividade Operacional de Policiamento Preventivo 
osGuardas Civis Municipais de 1º Classe, 2º Classe ou 3º Classe, os Inspetores, e os Subinspetores pertencentes ao 
Quadro daGuardaCivilMunicipalda Estância Turística de Itu, regularmente designados para o exercício regular e 
contínuo de atividades operacionais de policiamento preventivo conforme previsto na Lei Federal nº 13.022 de 
08 de agosto de 2014 e que tenham porte de arma devidamente autorizado pela Policia Federal e não tenham 
restrições médicas que impeçam o desempenho das suas atividades, o uso completo do Uniforme e dos Equipa-
mentos de Proteção Individual. 
§1º. A gratificação de que trata esta lei somente será concedida enquanto perdurar o efetivo exercício das Ati-
vidades Operacionais de Policiamento Preventivo onde osGuardas Civis Municipais de 1º Classe, 2º Classe ou 3º 
Classe,os Inspetores e os Subinspetores tenham que utilizar, quando necessário, viatura operacional, tanto au-
tomóveis quanto motocicletas, tenham porte de arma devidamente autorizado pela Policia Federal e que não 
tenham restrições médicas que impeçam o desempenho das suas atividades, o uso completo do Uniforme e dos 
Equipamentos de Proteção Individual. 
§2º. Não será paga a Gratificação pelo Exercício de Atividades Operacionais de Policiamento Preventivo ao servi-
dor designado para exercer as atividades operacionais de policiamento preventivo por período inferior a 10 (dez) 
dias no mês, consecutivos ou intercalados.
Art.287.As Gratificações pelo Exercício de Atividades Operacionais de Policiamento Preventivo serão pagas men-
salmente nos seguintes valores:
  I - Para o cargo de Inspetor, no valor equivalente ao percentual de 20%, aplicado sobre o valor do salário base 
do referido servidor;
  II - Para o cargo de Subinspetor, no valor equivalente ao percentual de 20%, aplicado sobre o valor do salário 
base do referido servidor;
  III - Para o cargo deGuardaCivilMunicipalde 1º Classe, no valor equivalente ao percentual de 25%, aplicado sobre 
o valor do salário base do referido servidor;
  IV- Para o cargo deGuardaCivilMunicipalde 2º Classe, no valor equivalente ao percentual de 25%, aplicado sobre 
o valor do salário base do referido servidor;
  V- Para o cargo deGuardaCivilMunicipalde 3º Classe, no valor equivalente ao percentual de 45%, aplicado sobre 
o valor do salário base do referido servidor;
Art.288. Não será paga a Gratificação pelo Exercício de Atividades Operacionais de Policiamento Preventivo nas 
hipóteses de afastamentos, licenças e ausências de qualquer natureza, mesmo que sejam considerados de efetivo 
exercício para outros efeitos, ressalvados os casos de licença por acidente de trabalho relacionado diretamente 
com o exercício de atividade operacional de policiamento preventivo, os afastamentos previstos nos incisos IV e 
V do artigo 103 da Lei nº1.175, de 27 de maio de 2.010.
Art.289.A percepção pecuniária de que trata o artigo 287 condiciona-se ao efetivo exercício do cargo deGuarda 
CivilMunicipalde 1º Classe, 2º Classe e 3º Classe, de Inspetor e Subinspetor no Exercício de Atividades Operacionais 
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de Policiamento Preventivo e o valor da gratificação não se incorporará, para quaisquer efeitos, aos vencimentos 
e proventos e sobre ela não incidirá vantagem alguma a que faça jus o servidor, vedada, assim, sua utilização, sob 
qualquer forma, para cálculo simultâneo que importe em acréscimo de outra vantagem pecuniária.
Art.290. A Gratificação pelo Exercício de Atividades Operacionais de Policiamento Preventivo instituída por esta 
lei não constitui base de cálculo de contribuição previdenciária, ficando mantidos os benefícios instituídos pelo 
Decreto Municipal nº 2212/86 e suas alterações.
Art.291. Os Anexos I e II da Lei Municipal nº 1.391, de 23 de novembro de 2011 e Anexos II-A e II-B da Lei Muni-
cipal nº 1.393, de 23 de novembro de 2011 restam expressamente revogados, passando a vigorar os Anexos XII e 
XIII, integrantes da presente Lei.
Art.292.O disposto nos artigos 68 e seus respectivos parágrafos, além dos artigos 86, 87, 88 e 89, todos da Lei 
Municipal nº 1.175, de 27 de maio de 2010, aplicam-se aos servidores integrantes do quadro efetivo da Guarda 
Civil Municipal da Estância Turística de Itu, a partir da publicação desta Lei, restando expressamente revogadas 
quaisquer disposições em contrário.
  Parágrafo único. A incorporação a que se refere o caput do artigo 68, da Lei nº 1.175/210, aplicar-se-á as desig-
nações futuras, não fazendo jusa eventuais diferenças salariais retroativas. 
Art.293. Nenhuma redução de vencimento, provento ou pensão poderá resultar da aplicação desta Lei.
Parágrafo único. Os cargos de Inspetor e Subinspetor passam a ter o seguinte enquadramento salarial:
  I - Inspetor: Classe C, Padrão V, Grau 1, da Tabela Salarial dos Profissionais de Carreira de Nível Superior, prevista 
na Lei Municipal nº 1.707/2014 e alterações posteriores.
  II - Subinspetor: Classe C, Padrão IV, Grau 1, da Tabela Salarial dos Profissionais de Carreira de Nível Superior, pre-
vista na Lei Municipal nº 1.707/2014 e alterações posteriores.

Da Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Gestão de Projetos

Art.294. Fica criada a Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Gestão de Projetos, que compreende os 
seguintes departamentos e atribuições:
  I- Secretário Municipal de Planejamento, Habitação e Gestão de Projetos;
  II- Secretário Municipal de Planejamento, Habitação e Gestão de Projetos Adjunto;
  III- Diretoria Gerencial e de Procedimentos da Secretaria;
  IV- Diretoria de Desenvolvimento Urbano;
  V- Diretoria de Planejamento Social e Habitacional;
  VI- Chefia de Gabinete da Secretaria de Planejamento, Habitação e Gestão de Projetos;
  VII- Chefia de Planejamento Estratégico e Fomento de Negócios e Melhorias Urbanas e Rurais;
  VIII- Do Assessor Superior de Secretaria;
  IX- Do Assessor Setorial;
  X- Do Assessor Geral de Departamento.
Art.295. O Secretário Municipal de Planejamento, Habitação e Gestão de Projetos possui as atribuições, descrições 
e especificações, conforme previsão dos §§ 3º, 6º e 7º, do artigo 2º, bem como à previsão dos artigos 6º e 7º, desta 
Lei.
Art.296. Ao Secretário Municipal de Planejamento, Habitação e Gestão de Projetos, além das atribuições descritas 
no artigo 6º desta Lei, compete especificamente:
  I- Prestar assistência direta ao Chefe do Executivo Municipal, no desempenho de suas atribuições;
  II- Elaborar o planejamento municipal mediante orientação normativa, metodológica e sistemática aos demais 
órgãos da Administração;
  III- Elaborar, coordenar e gerenciar convênios, projetos e planos ou programas de ação governamental, compa-
tibilizando-os com prioridades e diretrizes do Governo Municipal para o desenvolvimento social e econômico do 
Município;
  IV- Elaborar, acompanhar, avaliar e atualizar o Plano Diretor Municipal;
  V- Elaborar, em conjunto com outras secretarias, o Plano Plurianual, as propostas para a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias e Orçamento Anual da Prefeitura;
  VI- Acompanhar a execução da programação anual das despesas, do Orçamento Anual da Prefeitura e do Plano 
Plurianual;
  VII- Programar e coordenar o desenvolvimento das ações do Governo Municipal;
  VIII- Acompanhar, avaliar e registrar o desenvolvimento das ações do Governo Municipal, propondo alterações 
necessárias;
  IX- Programar, proceder e divulgar estudos e pesquisas sócio-econômicas de interesse da Administração Pública;
  X- Acompanhar o desenvolvimento da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, procedendo às ações 
que visam sua modernização e adequações;
  XI- Acompanhar, controlar e avaliar, em conjunto com outras Secretarias, o andamento dos processos adminis-
trativos;
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  XII- Identificar e captar fontes alternativas de financiamentos, objetivando a implantação de projetos na Admi-
nistração Municipal;
  XIII- Proceder, em conjunto com as outras Secretarias, as ações de gestão do conhecimento de Administração 
Pública, adequando-as aos programas desenvolvidos em cada pasta do Governo Municipal;
  XIV- Desenvolver cursos e treinamentos, objetivando o conhecimento da Administração Pública;
  XV- Avaliar, continuadamente, as condições da estrutura administrativa e dos procedimentos administrativos, 
com a finalidade de propor sua modernização;
  XVI- Promover ações de políticas públicas integradas, promovendo a interação e integração do Município com 
outros municípios da região;
  XVII- Promover, de forma multilateral, a política de desenvolvimento econômico sustentável do Município, ga-
rantindo a eficácia dos investimentos públicos e privados;
  XVIII- Implantar, em conjunto com as outras Secretarias, instrumentos e mecanismos de promoção da economia 
popular e solidária do Município;
  XIX- Promover cooperação do município com outras entidades, visando o seu desenvolvimento científico, tecno-
lógico e econômico sustentável, inclusive com captação de recursos financeiros;
  XX- Propor, elaborar e executar o planejamento com a participação dos órgãos governamentais, entidades civis 
organizadas e a comunidade, para elaboração do orçamento municipal participativo.
  XXI- Acompanhar e defender os projetos de interesse do município junto aos governos federal e estadual;
  XXII- Propor, implantar e desenvolver o programa de gestão pela qualidade no âmbito do Governo Municipal;
  XXIII- Estabelecer interação efetiva entre o Governo Municipal e os setores organizados da iniciativa privada;
  XXIV- Promover as condições governamentais para o estabelecimento de Parcerias Público-Privadas (PPP);
  XXV- Desenvolver a gestão da informação informatizada, do Plano de Informática do Município e do Centro 
Municipal de Processamento de Dados;
  XXVI- Estruturar, manter e disponibilizar base de informações sócio-econômicas, para dar suporte às decisões de 
investimentos do Município;
  XXVII- Disponibilizar, de forma continuada e pública, um conjunto de informações econômicas, sociais ambien-
tais e estratégias governamentais que favoreçam a atração de investimentos para o Município;
  XXVIII- Desenvolver e manter, em conjunto com outras Secretarias, o Sistema de Informações Geoprocessadas;
  XXIX- Emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência;
  XXX- Assessorar os demais órgãos, na área de sua competência;
  XXXI- Planejar, programar, executar e controlar o orçamento da Secretaria;
  XXXII- Fiscalizar, acompanhar e controlar a execução e vigência de contratos e convênios e outras formas de 
parcerias, referentes à sua responsabilidade administrativa;
  XXXIII- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Chefe do Executivo local.
Art.297. O cargo de Secretário Municipal Adjunto de Planejamento, Habitação e Gestão de Projetos possui as 
mesmas atribuições, daquelas inerentes ao Secretário, exercendo-as a seu mando ou na sua ausência e impedi-
mento, na forma do quanto disposto e previsto no artigo 296 desta Lei.
Art.298. Ao Secretário Municipal Adjunto de Planejamento, Habitação e Gestão de Projetos, além das atribuições 
descritas no artigo 11 compete às seguintes atividades específicas:
  I- Impulsionar e coordenar o processo de planejamento global, e promover a integração das ações de governo, 
estabelecendo as prioridades da Cidade e de sua população, considerando as complexidades da região, do entor-
no, e estimulando uma gestão pública qualificada em benefício do cidadão;
  II- Propor diretrizes e metas para o desenvolvimento econômico e social do Município de Itu, a partir do mape-
amento de demandas, da determinação de eixos estratégicos, da construção de indicadores, da elaboração de 
planos de intervenção e do acompanhamento da execução e reavaliação contínua do Plano Diretor e demais 
Planos Setoriais e Multisetoriais;
  III- Prestar assessoramento especializado ao Chefe do Executivo local e apoiar os órgãos e entidades da Adminis-
tração Municipal Direta e Indireta no monitoramento e avaliação de normas administrativas, planos, programas, 
projetos e ações;
  IV- Realizar a gestão dos planos de intervenção, diretrizes e ações estabelecidas, articulando, em nível central, a 
implementação de acordos firmados com as demais Secretarias, Órgãos e Entidades da Administração Municipal 
Direta e Indireta, monitorando e avaliando resultados, por meio de metas e indicadores oficiais;
  V- Monitorar e avaliar, em conjunto com as demais Secretarias do Município e em especial Controladoria Interna 
do Município, a execução física e financeira dos ajustes com os demais entes federados, inclusive dos instrumentos 
pactuados, acompanhando os respectivos procedimentos, relatórios periódicos, indicadores e sistemas de contro-
le oficiais;
  VI- Criar fluxos, manuais, sistemas de monitoramento e critérios de avaliação de desempenho da gestão muni-
cipal, a partir de indicadores, configuração de instrumentos de pactuação de resultados e demais ferramentas de 
atingimento das metas estabelecidas;
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  VII- Promover, em parceria com a Escola dos Servidores demais Secretarias, a qualificação de setores técnicos dos 
demais órgãos e unidades da Administração Municipal Direta, de modo a articulá-los em temas relacionados ao 
planejamento e gestão;
  VIII- Coordenar, em articulação com a Secretaria de Finanças, a elaboração da proposta do Plano Plurianual - PPA, 
acompanhar e avaliar sua execução e adequação ao desenvolvimento da cidade, propondo eventuais ajustes, por 
intermédio da legislação pertinente;
  IX- Participar da elaboração e acompanhamento da execução do orçamento da Administração Direta do Muni-
cípio, supervisionar o gasto público, e avaliar as metas físicas e financeiras dos planos e programas municipais, e 
propor as alterações necessárias, garantindo os objetivos estratégicos e de governo;
  X- Promover, articular e acompanhar, em conjunto com as demais Secretarias e órgãos municipais, a gestão e 
execução dos projetos estratégicos de governo;
  XI- Promover a articulação político-institucional com órgãos, entidades e instituições públicas de outras esferas 
da Federação de modo a alinhar as prioridades e metas locais aos programas e projetos instituídos pelos demais 
entes federados;
  XII- Identificar recursos e fontes de financiamento, e propor programas e projetos que promovam o desenvolvi-
mento do Município;
  XIII- Articular e promover parcerias, termos de fomento, termos de colaboração e contratos, inclusive de gestão, 
com a iniciativa privada e com o terceiro setor, e/ou bem como convênios com instituições públicas, sobremaneira 
com universidades, entidades científicas e de pesquisa e com organismos internacionais, visando o apoio às ações 
da Secretaria de Planejamento e Gestão;
  XIV- Apoiar o monitoramento e a avaliação da execução físico-financeira e prestação de contas de convênios, 
contratos de repasse e projetos prioritários para gestão, com vistas a garantir os princípios da eficiência, eficácia e 
efetividade em consonância com a atuação da Controladoria Interna do Município;
  XV- Promover e garantir o acesso à informação dos projetos monitorados, indicadores, ações e registros gover-
namentais, em articulação com as demais Secretarias, com vistas a garantir o princípio da transparência;
  XVI- Incentivar a participação social na elaboração de instrumentos de planejamento e acompanhamento da 
gestão municipal;
  XVII- Incentivar e apoiar as Secretarias na criação de mecanismos de participação e representação direta da so-
ciedade civil, visando a colaboração dos diversos segmentos organizados e o controle social, no que concerne às 
políticas públicas desenvolvidas em cada Secretaria;
  XVIII- Elaborar, em conjunto com as demais Secretarias e Órgãos Municipais, propostas de minuta de marcos 
legais, atinentes a programas e projetos estratégicos a serem submetidos à Secretaria de Justiça;
  XIX- Promover a modernização administrativa e institucional da Prefeitura, em parceria com as demais secretarias 
e órgãos da Prefeitura.
Art.299. Fica criado o cargo de Diretor Gerencial e de Procedimentos da Secretaria Municipal de Planejamento, 
Habitação e Gestão de Projetos, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 
desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Promover o planejamento, acompanhamento e execução das peças orçamentárias, em parceria com os demais 
órgãos e unidades competentes, alinhando os objetivos e metas dos programas, projetos e ações àqueles de na-
tureza fiscal;
  II- Observar a qualidade do gasto público e o cumprimento da legislação e bons princípios da administração 
orçamentária pública;
  III- Promover a realização de estudos e pesquisas sobre a realidade sócio-econômica do Município e da região;
  IV- Elaborar, em articulação com os órgãos e entidades públicas da Administração Municipal, a proposta orça-
mentária do Município;
  V- Elaborar o projeto de Lei Orçamentária Anual do Município;
  VI- Estabelecer o programa de execução orçamentária, acompanhar e avaliar a sua efetivação;
  VII- Estabelecer a programação financeira de desembolso para os programas e atividades da Administração Mu-
nicipal;
  VIII- Administrar os recursos financeiros do Município;
  IX- Orientar e supervisionar tecnicamente as atividades de execução orçamentária e financeira das Secretarias e 
Órgãos e Entidades Públicas da Administração Direta e Indireta;
  X- Expedir atos normativos concernentes à elaboração orçamentária, à execução e à administração das dotações 
e dos recursos municipais;
  XI- Estabelecer normas gerais para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município;
  XII- Elaborar, consolidar e acompanhar o Plano Plurianual do Município;
  XIII- Estabelecer e promover as medidas assecuratórias do equilíbrio orçamentário e financeiro do Município;
  XIV- Assessorar o Diretor de Departamento de Gestão de Projetos e Inovação Institucional, mediante exame de 
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processos administrativos, requerimentos, representações, propostas, projetos e demais atos submetidos à sua 
apreciação;
  XV- Pesquisar, analisar, planejar e propor a implantação de serviços de interesse da Administração;
  XVI- Prestar assessoria especializada ao Diretor de Gestão de Projetos e Inovação Institucional, especialmente 
nas áreas de captação de recursos, relacionamento com os entes parceiros do município na produção de políticas 
públicas e no monitoramento das áreas governamentais;
  XVII- Triar os processos a serem submetidos ao despacho do Diretor de Gestão de Projetos e Inovação Institu-
cional;
  XVIII- Atender, em caráter preliminar, as pessoas que pretenderem ter audiência com o Diretor de Gestão de 
Projetos e Inovação Institucional, realizando os encaminhamentos necessários;
  XIX- Manter interlocução com os servidores lotados no Departamento de Gestão de Projetos e Inovação Insti-
tucional e em suas unidades, bem como com os demais Departamentos da Pasta e de outras Secretarias, quando 
necessário ao desempenho de suas atribuições;
  XX- Assistir ao Diretor de Gestão de Projetos e Inovação Institucional no desenvolvimento, implantação e acom-
panhamento de projetos e ações estratégicas do governo;
  XXI- Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas;
Art.300. Fica criado o cargo de Diretor de Desenvolvimento Urbano da Secretaria Municipal de Planejamento, 
Habitação e Gestão de Projetos que, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta 
Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Promover a cultura de Planejamento e Organização de Projetos, de modo a facilitar o atingimento dos objeti-
vos e metas, com suporte às diversas áreas do governo e secretarias municipais na elaboração, monitoramento e 
avaliação de projetos, captação de recursos externos para sua viabilização, avaliação de impacto e monitoramento 
de resultados;
  II- Aperfeiçoar a gestão, modernizar as instituições e processos além de implantar a cultura da inovação no ser-
viço público, com foco no cidadão e percepção de resultados;
  III- Coordenar a atuação no apoio ao desenvolvimento de projetos e contínua e prospectiva captação de recursos 
por meio de convênios, contratos de repasse, empréstimos e outros meios de financiamento que tragam recursos 
para a Municipalidade;
  IV- Definir diretrizes e metodologia de captação de recursos e monitoramento das políticas públicas, programas, 
projetos e ações relacionados a todos os eixos de ação no município;
  V- Orientar e apoiar a equipe no monitoramento da regularidade dos convênios, contratos de repasse e proje-
tos prioritários do Município, buscando mitigar riscos de descontinuidade de projetos e promovendo a interação 
com as áreas afins da administração e com instituições concedentes e intervenientes, visando o fortalecimento e 
o desenvolvimento do Município, com vista a garantir os princípios da eficiência, eficácia e efetividade;
  VI- Reportar à alta administração o desempenho dos projetos prioritários, dos convênios e contratos de repasse 
do Município;
  VII- Orientar e monitorar o cronograma de trabalhos atribuídos às equipes técnicas;
  VIII- Gerar relatórios periódicos dos projetos monitorados e disponibilizar por meio eletrônico, garantindo assim 
o acesso à informação;
  IX- Orientar e supervisionar o cumprimento da legislação dos projetos monitorados;
  X- Consolidar as informações e elaborar relatórios periódicos referentes à captação de recursos, execução e pres-
tação de contas de projetos prioritários, convênios e contratos de repasse;
  XII- Coordenar o apoio às demais Secretarias na padronização de procedimentos e processos, na elaboração de 
propostas, execução físico-financeira e prestação de contas de todos os projetos prioritários;
  XIII- Colaborar com as secretarias municipais com a modernização institucional, processos de inovação, reformas 
administrativas e de aperfeiçoamento da gestão pública;
  XIV- Incentivar e apoiar o aprimoramento do conhecimento técnico dos servidores públicos;
  XV- Assessorar o Secretário e os demais departamentos da Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e 
Gestão de Projetos nos assuntos pertinentes ou naqueles que lhe forem atribuídos;
  XVI - Dirigir o departamento, garantindo a plena execução das atividades esperadas;
  XVII- Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
Art.301. Fica criado o cargo de Diretor de Planejamento Social e Habitacional, que terá, além das atribuições ge-
rais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Formular, coordenar e executar a política municipal de habitação;
  II- Elaborar e implantar programas visando à produção de empreendimentos habitacionais de interesse social, de 
melhoria das condições das unidades habitacionais e de auxílio moradia;
  III- Formular, coordenar e executar os programas de regularização fundiária e a política de reassentamento de 
moradores de áreas de risco e áreas impróprias para a moradia;
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  IV- Coordenar os programas de aquisição de áreas para o desenvolvimento de projetos habitacionais de interesse 
social;
  V- Estimular a pesquisa de formas alternativas de construção possibilitando a redução dos custos;
  VI- Promover meios de assegurar a participação da comunidade no processo de discussão, para elaboração e 
execução dos programas que lhe são afetos e contribuir para o fortalecimento e organização independente dos 
movimentos populares que lutam por moradia digna;
  VII- Promover intercâmbios, convênios, parcerias e contratos com entidades internacionais, federais, estaduais, 
municipais e da iniciativa privada, visando atingir os objetivos da Política Habitacional e de Regularização Fundiária 
do Município;
  VIII- Garantir a captação de recursos financeiros, institucionais, técnicos e administrativos destinados a investi-
mentos habitacionais de interesse social;
  IX- Produzir e manter atualizado o Banco de Dados de interesse da Secretaria e sistematizar e controlar o ca-
dastro dos beneficiários da concessão de uso especial para fins de moradia e da concessão de direito real de uso;
  X- Desenvolver estudos e pesquisas quanto à realidade socioeconômica e habitacional do Município;
  XI- Supervisionar o Fundo Municipal de Habitação (FMH);
  XII- Estimular a iniciativa privada a contribuir para promover a melhoria das condições habitacionais e aumentar 
a oferta de moradias adequadas e compatíveis com a capacidade econômica da população.
Art.302. Fica criado o cargo de Chefia de Planejamento Estratégico e Fomento de Negócios e Melhorias Urbanas 
e Rurais, que, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 17 e 18 desta Lei, desempenhará es-
pecificamente ainda:
  I- Assessorar o Diretor de Departamento, mediante exame de processos administrativos, requerimentos, repre-
sentações, propostas, projetos e demais atos submetidos à sua apreciação;
  II- Pesquisar, analisar, planejar e propor a implantação de serviços de interesse da Administração;
  III- Prestar assessoria especializada ao Diretor de Planejamento Estratégico, especialmente nas áreas de planeja-
mento de médio e longo prazos, estratégia governamental e inovação e modernização institucional;
  IV- Triar os processos a serem submetidos ao despacho do Diretor de Planejamento Estratégico;
  V- Atender, em caráter preliminar, as pessoas que pretenderem ter audiência com o Diretor de Planejamento 
Estratégico, realizando os encaminhamentos necessários;
  VI- Manter interlocução com os servidores lotados no Departamento de Planejamento Estratégico e em suas 
unidades, bem como com os demais Departamentos da Pasta e de outras Secretarias, quando necessário ao de-
sempenho de suas atribuições;
  VII- Assistir ao Diretor de Planejamento Estratégico no desenvolvimento, implantação e acompanhamento de 
projetos e ações estratégicas do governo;
  VIII- Avaliar o desempenho de políticas e programas sociais, periodicamente, considerando princípios de eficiên-
cia, eficácia, efetividade, subsidiando a tomada de decisão;
  IX- Produzir e disseminar dados e informações econômicas e sociais, que atendam às necessidades dos órgãos 
públicos municipais;
  X- Elaborar estudos e análises geográficas, demográficas e socioeconômicas para orientar a formulação das po-
líticas sociais e mensurar os efeitos e desdobramentos dessas políticas sociais na população-alvo;
  XI- Realizar pesquisas que possam mensurar aspectos relacionados com a capacidade da administração pública 
em atender as necessidades e demandas dos cidadãos sob os preceitos de qualidade na prestação dos serviços 
oferecidos;
  XII - Desenvolver e aprimorar ferramentas ou sistemas que otimizem o atendimento do cidadão, o monitora-
mento de projetos estratégicos, a disseminação de informações;
  XIII- Desenvolver orçamentos de obras públicas nas áreas urbana e rural;
  XIV - Executar obras públicas no Município, por administração direta ou indireta, abrangendo a abertura e ma-
nutenção de vias públicas no perímetro urbano e rural, construção civil, galerias pluviais, pavimentação asfáltica e 
obras de artes especiais; 
  XV- Realizar a ampliação e manutenção nas vias urbanas e logradouros públicos; 
  XVI- Fiscalizar os projetos desenvolvidos e aprovados pela Secretaria; 
  XVII- Fiscalizar as obras executadas por empresas contratadas pelo Município; 
  XVIII- Administrar a fabricação e transformação de matérias primas para aplicação em obras públicas; 
  XIX- Gerenciar e elaborar cronograma de projetos de obras públicas nos distritos rurais, viabilizando a execução 
de serviços e obras de infraestrutura rural; 
  XX- Desenvolver projetos em conjunto com as organizações representativas dos distritos, visando melhorar a 
qualidade de vida na área rural; 
  XXI- Executar, coordenar e fiscalizar obras de recuperação, manutenção e adequação das estradas rurais, pavi-
mentação poliédrica ou de pedras irregulares, bem como a manutenção de pontes e bueiros; 
  XXII - Gerenciar e elaborar cronograma de projetos de obras públicas na área urbana; 
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  XXIII- Elaborar cronograma de obras públicas nos distritos rurais, em conjunto com as Secretarias Municipais de 
Obras e de Serviços Rurais; 
  XXIV- Executar obras públicas que visem à melhoria na qualidade de vida da população; 
  XXV- Buscar parcerias com o governo do Estado, para execução, fiscalização e gerenciamento de obras de pa-
vimentação e drenagem; 
  XXVI- Promover constantemente a modernização técnica por meio de estudos para a melhoria dos serviços 
oferecidos pela secretaria;
  XXVII- Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
Art.303. A Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Gestão de Projetos terá um cargo de Chefe de 
Gabinete do Secretário, que desempenhará suas atribuições e funções na forma disposto no artigo 16 desta Lei, 
um cargo de Assessor Superior de Secretaria, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no artigo 20 
desta Lei, três cargos de Assessor Setorial de Secretaria, que desempenharão as atribuições e funções dispostas no 
Artigo 22 desta lei e um cargo de Assessor Geral de Departamento, que desempenhará as atribuições e funções 
dispostas no Artigo 24 desta Lei, além de um Assessor Especial de Diretrizes, Planejamento e Ampliação das Redes 
Elétricas Urbanas e Rurais, o qual desempenhará as atribuições e funções dispostas no artigo 32 desta Lei.
Da Secretaria Municipal de Esportes
Art. 304. Fica criada a Secretaria Municipal de Esportes, que compreende os seguintes departamentos e atribui-
ções:
  I- Secretário Municipal de Esportes; 
  II- Diretoria Organizacional e de Incentivo ao Esporte;
  III- Diretoria Operacional e de Realização de Eventos Esportivos; 
  IV- Diretoria Técnica de Esportes;
  V- Chefia de Gabinete da Secretaria de Esportes;
  VI- Chefia de Gestão dos Espaços Públicos para a Prática de Esportes;
  VII- Do Assessor Superior de Secretaria;
  VIII- Do Assessor Setorial;
  IX- Do Assessor Geral de Departamento.
Art. 305. O Secretário Municipal de Esportes possui as atribuições, descrições e especificações conforme previsão 
dos §§ 3º, 6º e 7º, do artigo 2º, bem como à previsão dos artigos 6º e 7º, desta Lei.
Art.306. Ao Secretário Municipal de Esportes, além das atribuições descritas no artigo 6º desta Lei, compete es-
pecificamente:
  I- Planejar, programar, organizar, amparar, incentivar e supervisionar as atividades esportivas, esportes-educacio-
nais, de recreação e de lazer no Município;
  II- Apoiar e supervisionar o desenvolvimento dos esportes amadores e da Educação Física no Município, estimu-
lando à prática dos esportes;
  III- Administrar os equipamentos municipais destinados à prática de esportes;
  IV- Promover programas desportivos e de recreação, de interesse da população;
  V- Estabelecer parcerias com órgãos afins, inclusive ligas, federações e empresas, de forma a incentivar e ampliar 
a prática desportiva junto à população;
  VI- Analisar e propor atividades recreativas e de lazer, que atendam as expectativas e especificidade de cada 
região da cidade;
  VII- Subsidiar o Governo Municipal, quanto à proposição e acompanhamento dos investimentos físico-financeiros 
para o desenvolvimento das ações de Esportes e de Recreação;
  VIII- Formular e executar a política esportiva do Município, em suas diferentes modalidades;
  IX- Promover a representatividade do Município em eventos desportivos estaduais, nacionais e internacionais;
  X- Realizar e desenvolver eventos esportivos em suas diferentes modalidades;
  XI- Sediar eventos esportivos;
  XII- Promover o lazer a toda sociedade;
  XIII- Realizar atividades sócio-culturais de lazer e recreação, mediante a utilização dos espaços disponíveis;
  XIV- Proporcionar a integração e o congraçamento, às diferentes faixas etárias, através de atividades esportivas 
e recreativas;
  XV- Incentivar através de ações, o esporte como pressuposto de saúde e vitalidade às diferentes faixas etárias;
  XVI- Implantar projeto para avaliação e orientação de atletas amadores do Município e praticantes de atividades 
físicas nos programas desenvolvidos pela Secretaria;
  XVII- Conservar os espaços esportivos pertencentes ao Município;
  XVIII- Manter e adequar a infraestrutura dos locais para a realização de atividades esportivas e de lazer e demais 
serviços prestados à comunidade, no âmbito da secretaria;
  XIX- Intermediar convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação técnica e/ou financeira ou instrumentos 
congêneres, com entidades privadas sem fins lucrativos e órgãos da administração direta e indireta da União, 
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Estados e outros Municípios;
  XX- Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;
  XXI- Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria;
  XXII- Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria;
  XXIII- Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito da secretaria;
  XXIV- Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre eventuais alterações.
Art.307. Fica criado o cargo de Diretor Organizacional e de Incentivo ao Esporte, que terá, além das atribuições 
gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Contribuir com a Secretaria de Esportes e Recreação no planejamento de ações concernentes a projetos de 
esportes e recreação;
  II- Avaliar, opinar, propor e acompanhar a política municipal de esportes e recreação;
  III- Desenvolver estudos, projetos, pesquisas e debates sobre os temas de interesse do esporte e recreação para 
a cidade e região;
  IV- Participar da elaboração e da implementação de política de incremento ao esporte e lazer no Município;
  V- Acatar propostas e sugestões manifestadas pela sociedade e opinar sobre denúncias que digam respeito a 
programas, competições e eventos esportivos da cidade;
  VI- Sugerir medidas de incentivo nas áreas de esporte e recreação;
  VII- Promover a cooperação e o intercâmbio com órgãos municipais, estaduais e federais com relação aos assun-
tos de sua competência;
  VIII- Elaborar o seu regimento interno;
  IX- Outras atribuições que lhe forem conferidas.
Art.308. Fica criado o cargo de Diretor Operacional e de Realização de Eventos Esportivos, que terá, além das 
atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções es-
pecíficas:
  I- Operacionalizar todas as atividades e eventos da Secretaria;
  II- Ordenar e dividir tarefas entre os demais cargos e supervisionar sua fiel execução;
  III- Elaborar o calendário de atividades anuais da Secretaria; 
  IV- Ordenar e traçar prioridades operacionais e de execução que deverão ser inseridas anualmente na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias;
  V- Garantir o cumprimento das metas traçadas pela Diretoria Administrativa e aprovadas pelo Secretário;
  VI- Oferecer infraestrutura para eventos de unidades de saúde da Pasta, agendando sua realização e a utilização 
do espaço físico;
  VII- Promover a guarda e manutenção dos equipamentos;
  VIII- Desempenhar outras atividades correlatas determinadas pelo Secretário da Pasta.
Art.309. Fica criado o cargo de Diretor Técnico de Esportes, que terá, além das atribuições gerais e requisitos, 
dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Acompanhar delegações que representem a cidade em competições;
  II- Conhecer regulamentos e apresentar aos atletas resumos e orientações sobre regulamentos de competições;
  III- Acompanhar comitês e reuniões que definirão regulamentos, escala e sorteio de atividades esportivas;
  IV- Representar o Município e os atletas em julgamentos ou outros procedimentos de controle, fiscalização, pu-
nição ou julgamento de atletas;
  V- Ensinar os princípios e regras técnicas de atividadesdesportivas, orientando a prática dessas atividades;
  VI- Treinar atletas nas técnicas de diversos jogos e outros esportes;
  VII- Instruir atletas sobre os princípios e regras inerentes a cada uma das modalidades esportivas;
  VIII- Encarregar-se do preparo físico dos atletas;
  IX- Acompanhar e supervisionar as práticas desportivas.
Art.310. Fica criado o cargo de Chefe de Gestão dos Espaços Públicos para Prática de Esportes do Município, que 
terá, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 17 e 18 desta Lei, desempenhará especifica-
mente ainda:
  I- Conservar os espaços esportivos pertencentes ao Município;
  II- Manter e adequar a infraestrutura dos locais para a realização de atividades esportivas e de lazer e demais 
serviços prestados à comunidade, no âmbito da secretaria;
  III- Intermediar convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação técnica e/ou financeira ou instrumentos con-
gêneres, com entidades privadas sem fins lucrativos e órgãos da administração direta e indireta da União, Estados 
e outros Municípios;
  IV- Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;
  V- Criar escolas de esportes nas suas diversas modalidades; 
  VI- Verificar e indicar os equipamentos necessários para o desenvolvimento dos projetos esportivos; 
  VII- Proporcionar condições para o desenvolvimento do potencial desportivo da população; 
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  VIII- Garantir o acesso da população a atividades físicas e práticas esportivas e aprimorar a gestão da política 
pública de esportes; 
  IX- Fomentar a prática e eventos de esporte social na cidade; 
  X- Ampliar e apoiar a recuperação e a modernização das estruturas destinadas à prática de atividades físicas e de 
esportes no Município, observados os objetivos dos programas governamentais e as demandas locais; 
  XI- Promover ações que visem à preservação e à recuperação da memória esportiva no Município; 
  XII- Desempenhar outras atividades afins.
Art.311. A Secretaria Municipal de Esportes terá um cargo de Chefe de Gabinete do Secretário, que desempe-
nhará suas atribuições e funções na forma disposto no Artigo 16 desta Lei, um cargo de Assessor Superior de Se-
cretaria, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no Artigo 20 desta Lei, quatro cargos de Assessor 
Setorial, que desempenharão as atribuições e funções dispostas no Artigo 22 desta lei e um cargo de Assessor 
Geral de Departamento, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no Artigo 24 desta Lei.
Da Secretaria de Comunicação Social e Relações Institucionais
Art.312. Fica criada a Secretaria Municipal de Comunicação Social e Relações Institucionais, que compreende os 
seguintes departamentos e atribuições:
  I- Secretário Municipal de Comunicação Social e Relações Institucionais; 
  II- Diretoria de Supervisão dos Meios de Comunicação;
  III- Diretoria de Publicidade;
  IV- Diretoria de Marketing ; 
  V- Chefia de Gabinete da Secretaria de Comunicação Social e Relações Institucionais;
  VI - Do Assessor Superior de Secretaria; 
  VII- Do Assessor Setorial;
  VIII- Do Assessor Geral de Departamento.
Art.313. O Secretário de Comunicação Social e Relações Institucionais, possui as atribuições, descrições e especifi-
cações previsão dos §§ 3º, 6º e 7º, do artigo 2º, bem como à previsão dos artigos 6º e 7º, desta Lei.
Art.314. Ao Secretário de Comunicação Social e Relações Institucionais, além das atribuições descritas no artigo 
6º desta Lei, compete especificamente:
  I- Assessorar o Chefe do Poder Executivo na formulação e implementação de políticas públicas pertinentes à sua 
área de competência;
  II- Coordenar, programar, supervisionar e controlar as atividades de comunicação social no âmbito Municipal;
  III- Criar e acompanhar os instrumentos de comunicação do âmbito municipal;
  IV- Coordenar as atuações conjuntas de Comunicação do Município de Itu com os outros órgãos municipais e 
articular-se com órgãos estaduais ou federais;
  V- Relacionar-se com os veículos de comunicação tendo em vista a divulgação de matérias de interesse do Mu-
nicípio;
  VI- Identificar e propor às demais Secretarias a elaboração de projetos e programas, visando ao desenvolvimento 
da Comunicação;
  VII- Assessorar o Executivo Municipal nas atribuições que lhe são conferidas por meio da Lei Orgânica Municipal;
  VIII- Dar suporte às propostas dos outros órgãos municipais, quando estes manifestarem interesse em relação ao 
apoio da Secretaria Municipal de Comunicação e Relações Institucionais;
  IX- Solicitar apoio das secretarias e órgãos municipais na condução de discussões técnicas específicas da atuação 
do Município para fins de comunicação;
  X- Elaborar e implementar programas e campanhas publicitárias conforme as necessidades e interesses do Mu-
nicípio;
  XI- Divulgar obras, eventos e relatórios de prestação de contas da administração direta, indireta e fundacional, 
bem como promover o preparo do material audiovisual e gráfico de divulgação;
  XII- Padronizar a identidade visual da Prefeitura;
  XIII- Criar e manter um canal permanente de comunicação com a comunidade, apurando e apontando possíveis 
soluções para as reclamações advindas das demandas da população em relação à Administração Municipal;
  XIV- Elaborar, sob a orientação da Secretaria Municipal de Governo e da Casa Civil, as propostas do Plano Pluria-
nual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual;
  XV- Zelar, em sua esfera de competência, pelo fiel cumprimento da legislação vigente sobre gestão fiscal;
  XVI- Prestar, sempre que solicitado, informações à Controladoria Geral do Município, zelado pelo cumprimento 
das normas dela emanadas;
  XVII- Organizar e administrar os serviços de informática da Secretaria Municipal;
  XVIII- Elaborar o Plano de Trabalho Anual e avaliar, mensalmente, os resultados, emitindo os relatórios pertinen-
tes;
  XIX- Promover o intercâmbio de informações entre órgãos e entidades do Governo Municipal e dos Governos 
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Estadual e Federal;
  XX- Elaborar planos e programas de educação continuada voltados para o desenvolvimento e valorização dos 
seus servidores;
  XXI- Cumprir as normas emanadas da Secretaria Municipal de Administração relativamente a tombamento, re-
gistro e inventário de bens móveis e imóveis sob sua guarda;
  XXII- Manter e conservar os bens móveis e imóveis sob sua guarda;
 XXIII- Assegurar transparência das ações do Governo Municipal;
  XXIV- Definir, coordenar e supervisionar, no âmbito organizacional interno e/ou setorial, ações visando ao cum-
primento das atribuições institucionais;
 XXV- Formular planos e programas em sua área de competência, observadas as determinações governamentais, 
em articulação com a Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos;
  XXVI- Formular a política de governança institucional e submetê-la ao Prefeito;
  XXVII- Coordenar e integrar institucionalmente as ações de governo;
  XXVIII- Apoiar o Prefeito no relacionamento institucional do Poder Executivo com as demais esferas de Governo;
  XXIX- Subsidiar as decisões do Prefeito, produzindo material técnico que lhe for demandado e realizando, direta 
ou indiretamente, estudos sobre temas pertinentes a sua área de competência;
  XXX- Coordenar a representação institucional do Município, observadas as diretrizes definidas pelo Prefeito;
  XXXI- Coordenar a elaboração da agenda institucional;
  XXXII- Acompanhar a atividade legislativa de interesse do Poder Executivo no âmbito da Câmara Municipal, 
coordenando a aprovação de projetos de lei de interesse do Governo;
  XXXIII- Apoiar o Prefeito nos procedimentos de pedido de urgência na tramitação legislativa e em outros de 
caráter especial no âmbito da atividade legislativa;
  XXXIV- Coordenar a análise do mérito, da oportunidade e da conveniência das propostas legislativas do Poder 
Executivo, das matérias em tramitação na Câmara Municipal e das proposições de lei encaminhadas à sanção do 
Prefeito, em face das diretrizes governamentais;
  XXXV- Promover, incentivar e apoiar as ações de integração dos órgãos da Administração Municipal;
  XXXVI- Apoiar as relações de governo com a sociedade civil, mediante demanda do Prefeito;
  XXXVII- Apoiar o diálogo e a cooperação entre os atores envolvidos na ação de Governo, bem como apoiar os 
processos de mitigação de riscos, explorar oportunidades e identificar problemas da ação inter e intragoverna-
mental, propondo alternativas e soluções;
  XXXVIII- Incentivar, promover e coordenar a participação popular na Administração Municipal;
  XXXIX- Fiscalizar e fomentar os órgãos da administração para o tratamento adequado e prioritário das metas e 
objetivos governamentais advindos do relacionamento comunitário, legislativo e institucional que guardem rela-
ção com a competência desta unidade;
  XL- Incentivar, promover e coordenar o desenvolvimento de políticas públicas para proteção da mulher;
  XLI- Incentivar, promover e coordenar o desenvolvimento de políticas públicas para a juventude;
  XLII- Incentivar, promover e coordenar o estreitamento das relações com os diversos níveis de governos e a Pre-
feitura de Itu, visando a realização de convênios de cooperação;
  XLIII- Intermediar junto às secretarias municipais solução de pendências que possam ser geradas por decisões de 
governo;
  XLIV- Informar o Chefe do Executivo Municipal e a Procuradoria Geral do Município, pendências que o Município 
esteja enfrentando em decorrência de atos da própria Administração;
  XLV- Auxiliar o Chefe do Executivo Municipal na condução do relacionamento do Governo Municipal com a 
Câmara Municipal e os partidos políticos;
  XLVI- Propor ao Chefe do Poder Executivo Municipal diretrizes para a política local relativa à função comunicação 
social;
  XLVII- Estabelecer um canal de comunicação entre o Executivo Municipal e as organizações governamentais e 
não governamentais, associações, sindicatos e representantes da sociedade civil, promovendo ações de integração 
da sociedade civil no processo de gestão política e conveniência social, em especial das comunidades e segmentos 
organizados;
  XLVIII- Atuar diretamente na mobilização necessária à participação dos munícipes no Orçamento Participativo, 
bem como a análise e controle dos assuntos relacionados à Câmara de Vereadores;
Art.315. Fica criado o cargo de Diretor de Marketing, o qual terá, além das atribuições gerais e requisitos, dispos-
tos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Controlar os prazos estabelecidos nos ofícios e processos originados e que sofreram o crivo da Secretaria Mu-
nicipal de Comunicação Social e de Relações Institucionais;
  II- Estabelecer a comunicação entre a Secretaria e os órgãos da Administração Direta e Indireta;
  III- Elaborar projetos específicos para o cumprimento dos objetivos da Secretaria;
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  IV- Elaborar, conjuntamente com a Diretoria Operacional, o calendário de atividades anuais, apresentando-o para 
aprovação do Secretário.
  V- Traçar metas e objetivos da Secretaria;
  VI- Propor diretrizes da política de comunicação da Prefeitura da Estância Turística de Itu;
  VII- Coordenar e supervisionar as ações de comunicação, imprensa, publicidade e programas informativos da 
Administração Pública Municipal;
  VIII- Prestar ao Prefeito o suporte necessário ao desempenho de suas atribuições, na área relativa à política de 
comunicação do governo;
  IX- Pesquisar e estudar os assuntos de interesse da Administração e da população, que devam ser divulgados 
pelos meios de comunicação, propondo ao Prefeito alternativa de orientação e ação, efetuando essa divulgação, 
quando pertinente;
  X- Estabelecer contatos com os órgãos de comunicação, visando a divulgação dos atos da AdministraçãoPública 
Municipal e informar a opinião pública sobre matérias de interesse dos munícipes.
Art.316. Fica criado o cargo de Diretor de Publicidade que terá, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos 
nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes atividades específicas:
  I- Operacionalizar todas as atividades e eventos da Secretaria;
  II- Ordenar e dividir tarefas entre os demais cargos e supervisionar sua fiel execução de tais;
  III- Elaborar o calendário de atividades anuais da Secretaria;
  IV- Ordenar e traçar prioridades operacionais e de execução que deverão ser inseridas anualmente na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias;
  V- Garantir o cumprimento das metas traçadas pelas demais diretorias, após aprovação do Secretário;
  VI- Conferir a documentação recebida e enviada por órgãos externos; 
  VII- Divulgar os serviços e melhorias realizados pela Prefeitura, para que a população tome conhecimento e possa 
melhor aproveitar os serviços e benefícios ofertados pela Administração; 
  VIII- Prestar apoio logístico, organizar informações, preparar atas de reuniões e demais informações pertinentes; 
  IX- Coletar e preparar informações e atos oficiais para publicação no jornal Imprensa Oficial do Município, bem 
como promover e controlar a sua distribuição; 
  X- Coletar e preparar informações e atos oficiais para publicação na página do Município na Internet, bem como 
zelar pela sua atualização; 
  XI- Divulgar programas de inclusão social nas comunidades de bairros;
  XII- Realização de cursos, palestras e seminários de interesse das comunidades locais, defesa social e de promoção 
da cidadania;
  XIII- Desenvolver a Comunicação institucional criando canais de comunicação, produzir conteúdos e divulgar 
informações e as políticas da organização para funcionários, fornecedores, clientes, governo e comunidade;
  XIV- Estabelecer métodos de pesquisa, avaliação e busca pela satisfação dos Munícipes aos serviços públicos 
criando estratégias para melhor atender a solicitações e reclamações destes com o objetivo de orientar a melhora 
de qualidade dos serviços prestados pela Administração Municipal;
  XV- Traçar a estratégia de relacionamento e de comunicação com a comunidade, a imprensa, os fornecedores, a 
concorrência e os consumidores.
  XVI- Analisar pedidos, apresentados a empresas, de parceria em projetos sociais, coordenando sua adequação à 
filosofia e aos objetivos da Municipalidade;
  XVII- Planejar e produzir conteúdo para redes sociais e monitorar comentários dos internautas.
  XVIII- Exercer outras atividades correlatas que lhe forem delegadas.
Art.317. Fica criado o cargo de Diretor de Imprensa e Mídias Sociais e Internet que, além das atribuições gerais e 
requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Planejar, executar e orientar a política de comunicação social da Prefeitura de Itu, objetivando a uniformização 
dos conceitos e procedimentos de comunicação;
  II- Executar as atividades de comunicação social do Gabinete do Prefeito;
  III- coordenar a contratação dos serviços terceirizados de pesquisas, assessoria de imprensa, publicidade e propa-
ganda da Administração Municipal;
  IV- Coordenar as atividades de comunicação social dos órgãos e entidades públicas da Prefeitura Municipal de 
Natal, centralizando a orientação das assessorias de imprensa dos órgãos e entidades públicas da Administração 
Municipal;
  V- Promover a divulgação de atos e atividades do Governo Municipal;
  VI- Promover, através de órgãos públicos, associações, imprensa, agências e outros meios, a divulgação de proje-
tos de interesse do Município;
  VII- Coordenar e facilitar o relacionamento da imprensa com o Prefeito, os Secretários Municipais e demais auto-
ridades da Administração do Município;
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  VIII- Manter arquivo de notícias e comentários da imprensa geral sobre as atividades da Administração Municipal, 
para fins de consulta e estudo;
  IX- Coordenar, juntamente com os demais órgãos do Município, as informações e dados, cuja divulgação seja do 
interesse da Administração Municipal;
  X- Coordenar a divulgação de notícias sobre a Administração Municipal na internet, através do portal oficial da 
Prefeitura de Itu;
  XI- coordenar a uniformização dos conceitos e padrões visuais com a aplicação dos símbolos municipais da Pre-
feitura Municipal e todas as Secretarias e Órgãos vinculados;
  XII- Proceder, no âmbito do seu Órgão, a gestão, ao controle e à prestação de contas dos recursos financeiros 
colocados à sua disposição, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com 
as diretrizes e regulamentos emanados do Poder Executivo Municipal;
  XIII- Planejar e produzir conteúdo para redes sociais e monitorar comentários dos internautas.
Art.318. A Secretaria Municipal de Comunicação Social e Relações Institucionais terá um cargo de Chefe de Ga-
binete do Secretário, que desempenhará suas atribuições e funções na forma disposto no artigo 16 desta Lei, 
um cargo de Assessor Superior de Secretaria, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no Artigo 20 
desta Lei, um cargo de Assessor Setorial de Secretaria, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no 
Artigo 22 desta lei e um cargo de Assessor Geral de Departamento, que desempenhará as atribuições e funções 
dispostas no Artigo 24 desta Lei.

Da Subprefeitura Regional do Pirapitingui

Art.319. Fica criada a Subprefeitura Regional do Pirapitingui, que compreende os seguintes departamentos e 
atribuições:
  I- Subprefeito;
  II- Diretoria de Gestão e Atendimento ao Cidadão;
  III- Diretoria de Procedimentos e Desenvolvimento Regional;
  IV- Chefia de Gabinete do Subprefeito Regional do Pirapitingui;
  V- Do Assessor Superior de Secretaria; 
  VI- Do Assessor Setorial;
  VII- Do Assessor Geral de Departamento.
Art.320. Fica criado o cargo de Subprefeito Regional do Pirapitingui, que possui as atribuições descritas no artigo 
3º desta lei, além do quanto preconizado nos §§ 3º, 6º e 7º, do artigo 2º, bem como à previsão dos artigos 3º, 4º e 
5º desta Lei.
Art.321. Ao Subprefeito Regional do Pirapitingui, além das atribuições descritas no artigo 3º desta Lei, compete 
especificamente, respeitados os limites de seu território administrativo e as atribuições dos órgãos:
  I- Representar o Prefeito, naquilo que couber e que por ele for delegado;
  II- Representar os Secretários Municipais, em suas pastas, naquilo que lhe couber e na ausência destes, limitados 
os poderes de decisão e atuação especificamente inerentes aos respectivos cargos, convocando-os, para que 
atuem na Região da Subprefeitura, sempre que se fizer necessário;
  III- Constituir-se em instância regional de administração direta com âmbito intersetorial e territorial, sempre res-
peitando as decisões e diretrizes do Chefe do Poder Executivo e as políticas públicas estabelecidas para o governo;
  IV- Instituir mecanismos que democratizem a gestão pública e fortalecer as formas participativas que existam 
em âmbito regional;
  V- Planejar, controlar e executar os sistemas locais, obedecidas as políticas, diretrizes e programas fixados pela 
instância central da administração; 
  VI- Criar um plano regional de desenvolvimento de políticas públicas locais e buscar meios de aplicá-lo;
  VII- Estabelecer formas articuladas de ação, planejamento e gestão com as demais Secretarias Municipais;
  VIII- Ampliar a oferta, agilizar e melhorar a qualidade dos serviços locais, a partir das diretrizes centrais; 
  IX- Facilitar o acesso e imprimir transparência aos serviços públicos, tornando-os mais próximos dos cidadãos; 
  X- Facilitar a articulação intersetorial dos diversos segmentos e serviços da Administração Municipal que operam 
na região.
  XI- Representar política e administrativamente a Prefeitura na região;
  XII- Coordenar técnica, política e administrativamente esforços, recursos e meios legalmente postos à sua dispo-
sição, para elevar índices de qualidade de vida, observadas as prioridades e diretrizes estabelecidas pelo Governo 
Municipal;
  XIII- Coordenar e supervisionar a execução das atividades e programas da Subprefeitura, de acordo com as dire-
trizes, programas e normas estabelecidas pelo Prefeito; 
  XIV- Sugerir à Administração Municipal diretrizes para o planejamento municipal; 
  XV- Propor à Administração Municipal, de forma integrada com os órgãos setoriais de gestão local, prioridades 
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orçamentárias relativas aos serviços, obras e atividades a serem realizadas no território da Subprefeitura; 
  XVI- Participar da elaboração da proposta orçamentária da Prefeitura e do processo de orçamento participativo;
  XVII- Garantir, de acordo com as normas da instância central, a execução, operação e manutenção de obras, 
serviços, equipamentos sociais e próprios municipais, existentes nos limites da Subprefeitura; 
  XVIII- Assegurar, na medida da competência da Subprefeitura, a obtenção de resultados propostos nos âmbitos 
central e local; 
  XIX- Fiscalizar, no âmbito da competência da Subprefeitura, na região administrativa correspondente, o cumpri-
mento das leis, portarias e regulamentos; 
  XX- Proceder à execução orçamentária e promover a realização de licitações e contratações que envolvam área 
de sua exclusiva competência, observadas as diretrizes centrais do Governo Municipal; 
  XXI- Realizar despesas operacionais, administrativas e de investimento, com autonomia, mediante o gerencia-
mento de dotação orçamentária própria.
Art.322. Fica criado o cargo de Diretor de Gestão e Atendimento ao Cidadão da Subprefeitura Regional do Pira-
pitingui que, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das 
seguintes funções específicas:
  I- Prestar assistência direta ao Chefe do Executivo Municipal e ao Subprefeito Regional, no desempenho de suas 
atribuições;
  II- Desenvolver no Município e de forma conjunta, a política de desenvolvimento das atividades inerentes as res-
ponsabilidades administrativas e financeiras no âmbito da Subprefeitura;
  III- Proceder ao planejamento, implementação e regulação das políticas públicas de desenvolvimento da Região 
e do Município;
  IV- Formular diretrizes e promover a implantação e execução de planos, programas, projetos e ações de Governo 
de todas as partes que necessitarem de atuação administrativa no âmbito municipal;
  V- Organizar e promover os diversos eventos, promoções e programas no âmbito da Subprefeitura Regional;
  VI- Planejar e elaborar, junto com o Secretário de cada uma das Pastas existentes no Município, calendários de 
eventos culturais, turísticos, esportivos, artísticos, campanhas de saúde, educacionais, de incentivo ao trabalho e 
ao desenvolvimento industrial, comercial e de empreendedorismo e outros, no âmbito da Subprefeitura Regional;
  VII- Apoiar e estimular as instituições locais;
  VIII- Captar recursos técnicos, humanos e financeiros, visando o desenvolvimento da Região do Pirapitingui, em 
todos seus aspectos;
  IX- Desenvolver e coordenar ações destinadas ao fomento geral da Região do Pirapitingui, em articulação com 
outros Municípios, Estado, União e outras entidades privadas, visando o desenvolvimento da área;
  X- Administrar os espaços públicos existentes na Região do Pirapitingui;
  XI- Emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência;
  XII- Assessorar os demais órgãos, na área de competência;
  XIII- Planejar, programar, executar e controlar o orçamento da Secretaria;
  XIV- Fiscalizar, acompanhar e controlar a execução e vigência de contratos e convênios e outras formas de par-
cerias, na área de suas responsabilidades;
  XV- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal e pelo Subprefeito Re-
gional do Pirapitingui;
  XVI- Controlar os prazos estabelecidos nos ofícios e processos originados e que sofreram o crivo da Subprefeitura 
Regional do Pirapitingui;
  XVII- Estabelecer a comunicação entre a Subprefeitura Regional do Pirapitingui e os órgãos da Administração 
Direta e Indireta;
  XVIII- Elaborar projetos específicos para o cumprimento dos objetivos da Subprefeitura Regional do Pirapitingui;
  XIX- Elaborar, conjuntamente com a Secretaria Regional de Serviços e Operações previsões orçamentárias e ad-
ministrativas visando o cumprimento das metas da Subprefeitura Regional do Pirapitingui;
  XX- Traçar metas e objetivos da Subprefeitura Regional do Pirapitingui;
  XXI- Atender à população local visando a implantação de serviços e melhorias;
  XXII- Gerir, de forma ampla e total, as finanças da Subprefeitura Regional do Pirapitingui.
Art.323. Fica criado o cargo de Diretor de Procedimentos e Desenvolvimento Regional da Subprefeitura Regional 
do Pirapitingui que, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho 
das seguintes funções específicas:
  I- Prestar assistência direta ao Chefe do Executivo Municipal e ao Subprefeito Regional no desempenho de suas 
atribuições;
  II- Desenvolver no Município e de forma conjunta, a política de desenvolvimento das atividades inerentes as res-
ponsabilidades de prestação de serviços e operacionalização de atividades no âmbito da Subprefeitura;
  III- Proceder ao planejamento, implementação e regulação das políticas públicas de desenvolvimento da Região 
e do Município;
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  IV- Formular diretrizes e promover a implantação e execução de planos, programas, projetos e ações de Governo 
de todas as partes que impliquem na execução de serviços e operações no âmbito municipal;
  V- Organizar e promover os diversos eventos, promoções e programas no âmbito da Subprefeitura Regional;
  VI- Planejar e elaborar, junto com o Secretário de cada uma das pastas existentes no Município, calendários de 
eventos culturais, turísticos, esportivos, artísticos, campanhas de saúde, educacionais, de incentivo ao trabalho e ao 
desenvolvimento industrial, comercial e de empreendedorismo e outros, atuando diretamente em sua execução 
final, no âmbito da Subprefeitura Regional;
  VII- Apoiar e estimular as instituições locais, ofertando-lhe os serviços públicos disponíveis;
  VIII- Atuar na manutenção e recuperação dos espaços Públicos existentes na Região do Pirapitingui;
  IX- Emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência;
  X- Assessorar os demais órgãos, na área de competência;
  XI- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal e pelo Subprefeito Re-
gional;
  XII- Promover a formulação, coordenação e execução da política, planos, programas e projetos voltados para o 
desenvolvimento e fortalecimento da Subprefeitura Regional do Pirapitingui do Município;
  XIII- Executar e fiscalizar serviços de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e outras obras viárias;
  XIV- Providenciar a limpeza das vias e logradouros públicos, a remoção do lixo e resíduos de qualquer natureza;
  XV- Participar da formulação de política das ações de saneamento básico.
  XVI- Promover a formulação, coordenação e execução da política, planos, programas e projetos voltados ao 
desenvolvimento e fortalecimento da Subprefeitura Regional do Pirapitingui do Município.
Art.324. A Subprefeitura Regional do Pirapitingui terá um cargo de Chefe de Gabinete do Secretário, que desem-
penhará suas atribuições e funções na forma do quanto disposto no artigo 16 desta Lei, um cargo de Assessor 
Superior de Secretaria, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no Artigo 20 desta Lei, dois cargos 
de Assessor Setorial, que desempenharão as atribuições e funções dispostas no Artigo 22 desta lei e um cargo de 
Assessor Geral de Departamento, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no Artigo 24 desta Lei.
Da Subprefeitura Regional da Zona Leste
Art.325. Fica criada a Subprefeitura Regional da Zona Leste, que compreende os seguintes departamentos e 
atribuições:
  I- Subprefeito;
  II- Diretoria de Gestão Interna e de Recursos Financeiros;
  III- Diretoria de Procedimentos e Desenvolvimento Regional;
  IV- Diretoria dos Serviços Funerários e Cemitério Municipal;
  V- Chefia de Gabinete do Subprefeito Regional;
  VI- Do Assessor Superior de Secretaria; 
  VII- Do Assessor Setorial;
  VIII- Do Assessor Geral de Departamento.
Art.326. Fica criado o cargo de Subprefeito Regional da Zona Leste, que possui as atribuições descritas no artigo 
3º desta lei, além do quanto preconizado nos §§ 3º, 6º e 7º, do artigo 2º, bem como à previsão dos artigos 3º, 4º e 
5º desta Lei.
Art.327. Ao Subprefeito Regional da Zona Leste, além das atribuições descritas no artigo 3º desta Lei, compete 
especificamente, respeitados os limites de seu território administrativo e as atribuições dos órgãos:
  I- Representar o Prefeito, naquilo que couber e que por ele for delegado;
  II- Representar os Secretários Municipais, em suas Pastas, naquilo que lhe couber e na ausência destes, limitados 
os poderes de decisão e atuação especificamente inerentes aos respectivos cargos, convocando-os, para que 
atuem na Região da Subprefeitura, sempre que se fizer necessário;
  III- Constituir-se em instância regional de administração direta com âmbito intersetorial e territorial, sempre res-
peitando as decisões e diretrizes do Chefe do Poder Executivo e as políticas públicas estabelecidas para o governo;
  IV- Instituir mecanismos que democratizem a gestão pública e fortalecer as formas participativas que existam 
em âmbito regional;
  V- Planejar, controlar e executar os sistemas locais, obedecidas as políticas, diretrizes e programas fixados pela 
instância central da administração; 
  VI- Criar um plano regional de desenvolvimento de políticas públicas locais e buscar meios de aplicá-lo;
  VII- Estabelecer formas articuladas de ação, planejamento e gestão com as demais Secretarias Municipais;
  VIII- Ampliar a oferta, agilizar e melhorar a qualidade dos serviços locais, a partir das diretrizes centrais; 
  IX- Facilitar o acesso e imprimir transparência aos serviços públicos, tornando-os mais próximos dos cidadãos; 
  X- Facilitar a articulação intersetorial dos diversos segmentos e serviços da Administração Municipal que operam 
na região.
  XI- Representar política e administrativamente a Prefeitura na região;
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  XII- Coordenar técnica, política e administrativamente esforços, recursos e meios legalmente postos à sua dispo-
sição, para elevar índices de qualidade de vida, observadas as prioridades e diretrizes estabelecidas pelo Governo 
Municipal;
  XIII- Coordenar e supervisionar a execução das atividades e programas da Subprefeitura, de acordo com as dire-
trizes, programas e normas estabelecidas pelo Prefeito; 
  XIV- Sugerir à Administração Municipal diretrizes para o planejamento municipal; 
  XV- Propor à Administração Municipal, de forma integrada com os órgãos setoriais de gestão local, prioridades 
orçamentárias relativas aos serviços, obras e atividades a serem realizadas no território da Subprefeitura; 
  XVI- Participar da elaboração da proposta orçamentária da Prefeitura e do processo de orçamento participativo;
  XVII- Garantir, de acordo com as normas da instância central, a execução, operação e manutenção de obras, 
serviços, equipamentos sociais e próprios municipais, existentes nos limites da Subprefeitura; 
  XVIII- Assegurar, na medida da competência da Subprefeitura, a obtenção de resultados propostos nos âmbitos 
central e local; 
  XIX- Fiscalizar, no âmbito da competência da Subprefeitura, na região administrativa correspondente, o cumpri-
mento das leis, portarias e regulamentos; 
  XX- Proceder à execução orçamentária e promover a realização de licitações e contratações que envolvam área 
de sua exclusiva competência, observadas as diretrizes centrais do Governo Municipal; 
  XXI- Realizar despesas operacionais, administrativas e de investimento, com autonomia, mediante o gerencia-
mento de dotação orçamentária própria;
Art.328. Fica criado o cargo de Diretor Gestão Interna e de Recursos Financeiros da Subprefeitura Regional da 
Zona Leste que, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho 
das seguintes funções específicas:
  I- Prestar assistência direta ao Chefe do Executivo Municipal e ao Subprefeito Regional, no desempenho de suas 
atribuições;
  II- Desenvolver no Município e de forma conjunta, a política de desenvolvimento das atividades inerentes as res-
ponsabilidades administrativas e financeiras no âmbito da Subprefeitura;
  III- Proceder ao planejamento, implementação e regulação das políticas públicas de desenvolvimento da Região 
e do Município;
  IV- Formular diretrizes e promover a implantação e execução de planos, programas, projetos e ações de Governo 
de todas as partes que necessitarem de atuação administrativa no âmbito municipal;
  V- Organizar e promover os diversos eventos, promoções e programas no âmbito da Subprefeitura Regional;
  VI- Planejar e elaborar, junto com o Secretário de cada uma das Pastas existentes no Município, calendários de 
eventos culturais, turísticos, esportivos, artísticos, campanhas de saúde, educacionais, de incentivo ao trabalho e 
ao desenvolvimento industrial, comercial e de empreendedorismo e outros, no âmbito da Subprefeitura Regional;
  VII- Apoiar e estimular as instituições locais;
  VIII- Captar recursos técnicos, humanos e financeiros, visando o desenvolvimento da região que atuam em todos 
seus aspectos;
  IX- Desenvolver e coordenar ações destinadas ao fomento geral da sua região em articulação com outros Muni-
cípios, Estado, União e outras entidades privadas, visando o desenvolvimento da área;
  X- Administrar os espaços públicos existentes na sua região;
  XI- Emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência;
  XII- Assessorar os demais órgãos, na área de competência;
  XIII- Planejar, programar, executar e controlar o orçamento da Secretaria;
  XIV- Fiscalizar, acompanhar e controlar a execução e vigência de contratos e convênios e outras formas de par-
cerias, na área de suas responsabilidades;
  XV- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal e pelo Subprefeito Re-
gional;
  XVI- Controlar os prazos estabelecidos nos ofícios e processos originados e que sofreram o crivo da Subprefeitura 
Regional;
  XVII- Estabelecer a comunicação entre a Subprefeitura Regional da Zona Leste e os órgãos da Administração 
Direta e Indireta;
  XVIII- Elaborar projetos específicos para o cumprimento dos objetivos da Subprefeitura Regional;
  XIX- Elaborar as previsões orçamentárias e administrativas visando o cumprimento das metas da Subprefeitura 
Regional;
  XX- Traçar metas e objetivos da Subprefeitura Regional;
  XXI- Promover a formulação, coordenação e execução da política, planos, programas e projetos voltados para o 
desenvolvimento e fortalecimento da Subprefeitura Regional;
  XXII- Gerir, de forma ampla e total, as finanças da Subprefeitura Regional;
Art.329. Fica criado o cargo de Diretor de Procedimentos e Desenvolvimento Regional da Subprefeitura Regional 
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da Zona Leste que, além das atribuições gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho 
das seguintes funções específicas:
  I- Prestar assistência direta ao Chefe do Executivo Municipal e ao Subprefeito Regional no desempenho de suas 
atribuições;
  II- Desenvolver no Município e de forma conjunta, a política de desenvolvimento das atividades inerentes as res-
ponsabilidades de prestação de serviços e operacionalização de atividades no âmbito da Subprefeitura;
  III- Proceder ao planejamento, implementação e regulação das políticas públicas de desenvolvimento da Região 
e do Município;
  IV- Formular diretrizes e promover a implantação e execução de planos, programas, projetos e ações de Governo 
de todas as partes que impliquem na execução de serviços e operações no âmbito municipal;
  V- Organizar e promover os diversos eventos, promoções e programas no âmbito da Subprefeitura Regional;
  VI- Planejar e elaborar, junto com o Secretário de cada uma das pastas existentes no Município, calendários de 
eventos culturais, turísticos, esportivos, artísticos, campanhas de saúde,educacionais, de incentivo ao trabalho e ao 
desenvolvimento industrial, comercial e de empreendedorismo e outros, atuando diretamente em sua execução 
final, no âmbito da Subprefeitura Regional;
  VII- Apoiar e estimular as instituições locais, ofertando-lhe os serviços públicos disponíveis;
  VIII- Atuar na manutenção e recuperação dos espaços Públicos existentes na Região da Zona Leste;
  IX- Emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência;
  X- Assessorar os demais órgãos, na área de competência;
  XI- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal e pelo Subprefeito Re-
gional;
  XII- Promover a formulação, coordenação e execução da política, planos, programas e projetos voltados para o 
desenvolvimento e fortalecimento da Subprefeitura Regional da Zona Leste do Município;
  XIII- Executar e fiscalizar serviços de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e outras obras viárias;
  XIV- Providenciar a limpeza das vias e logradouros públicos, a remoção do lixo e resíduos de qualquer natureza;
  XV- Participar da formulação de política das ações de saneamento básico;
  XVI- Administrar, fiscalizar, implantar, regular e racionalizar os serviços de conservação de áreas públicas situadas 
no perímetro urbano do Município de Itu;
  XVII- Dirigir a realização de ações que zelem pela manutenção predial, pela identificação e levantamento das 
necessidades de serviços de conservação e reparo, pela programação e execução dos serviços de manutenção de 
vias públicas e logradouros municipais da zona urbana;
  XVIII- Articular-se com as demais Secretarias competentes para a promoção e manutenção da arborização e 
conservação dos espaços rurais, ajardinamento de vias e logradouros públicos e plantio regular de sementes e 
mudas ornamentais;
  XIX- Promover a execução dos serviços de limpeza pública, compreendendo a capina, poda, varredura, coleta de 
materiais das vias, logradouros públicos e próprios municipais;
  XX- Promover a fiscalização e a remoção dos entulhos em passeios, vias públicas e logradouros, especialmente 
aqueles que retirem o caráter turístico peculiar do Município, bem como que possam trazer transtornos aos mo-
radores locais;
  XXI- Conservação e melhoramento do sistema viário municipal, no perímetro urbano, com a sugestão de obras 
que se fizerem necessárias e que serão aprovadas pelas demais Secretarias Municipais competentes;
  XXII- Autorizar, acompanhar e fiscalizar a execução de serviços de sua competência, sejam aqueles executados 
diretamente pela Secretaria ou indiretamente, mediante contratação de empresas privadas ou de economia mis-
ta, ou qualquer outra forma de execução não direta;
  XXIII- Gerenciar e controlar o uso e monitorar o desempenho da frota de veículos da Administração Municipal;
  XXIV- Coordenar, planejar e dirigir os projetos e programas de desenvolvimento da infraestrutura urbana, desen-
volvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência da prestação destas atividades;
  XXV- Desenvolver o processo permanente e contínuo de acompanhamento e aprimoramento da legislação re-
lativa ao planejamento e desenvolvimento urbano, inclusive as relativas ao Plano Diretor;
  XXVI- Coordenar o desenvolvimento de projetos urbanos interagindo com os órgãos e entidades da Adminis-
tração Direta e Indireta, com outras esferas de governo e com a sociedade civil;
  XXVII- Promover a integração dos planos e projetos dos diversos órgãos e entidades da Administração Direta e 
Indireta relacionados ao desenvolvimento urbano, de forma a maximizar os resultados positivos para o Município 
de Itu, dando ênfase às suas características e peculiaridades;
  XVIII- Desenvolver e consolidar planos de desenvolvimento urbano de médio e longo prazo, considerando o 
Plano Diretor do Município;
  XXIV- Desenvolver atividades de planejamento e técnico-operacional em obediência à Legislação vigente, visan-
do à gestão eficiente dos resíduos sólidos urbanos de origem doméstica, comercial, industrial e de saúde, bem 
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como dos especiais, quer seja por ações diretas ou por fiscalização de todos os atores sociais inter-relacionados 
desde a geração até a destinação final dos resíduos produzidos no município, incluindo-se empresas que por 
ventura terceirizem estes serviços, impedindo, por exemplo, risco ambiental, risco de poluição de rios e lençóis 
freáticos e afins, o que deve ser feito em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente;
  XXV- Desenvolver atividades de fiscalização, operacionalização e medição da limpeza urbana, ligadas à coleta, 
transporte, destinação final, capinação, varrição, remoção de entulhos, manutenção de guias, lavagem e irrigação 
de ruas e logradouros públicos e atividades correlatas desenvolvidas por órgãos da administração pública;
  XXVI- Promover o gerenciamento integral da limpeza urbana.
Art.330. Fica criado o cargo de Diretor dos Serviços Funerários e Cemitério Municipal, que terá, além das atribui-
ções gerais e requisitos, dispostos nos artigos 12 e 13 desta Lei, o desempenho das seguintes funções específicas:
  I- Controlar os prazos estabelecidos nos ofícios e processos originados e que sofreram o crivo da Secretaria;
  II- Estabelecer a comunicação entre os Serviços Funerários e a Secretaria e os órgãos da Administração Direta e 
Indireta;
  III- Elaborar projetos específicos para o cumprimento dos objetivos da Secretaria quanto aos Serviços Funerários;
  IV- Elaborar, conjuntamente a Secretaria, o calendário de atividades anuais, apresentando-o para aprovação do 
Secretário;
  V- Traçar metas e objetivos para a prestação dos Serviços Funerários;
  VI- Operacionalizar todas as atividades e eventos da Diretoria dos Serviços Funerários;
  VII- Ordenar e dividir tarefas entre os demais cargos e supervisionar sua fiel execução;
  VIII- Ordenar e traçar prioridades operacionais e de execução que deverão ser inseridas anualmente na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias;
  IX- Garantir o cumprimento das metas traçadas pelo Secretario;
  X- Fornecer mensalmente, ao Secretário Municipal, relação das pessoas que foram beneficiadas de serviços gra-
tuitos, por preencherem o requisito da hipossuficiência econômica, conforme autorizado na legislação vigente, 
observados os seguintes critérios: 
  a) relação das pessoas beneficiadas com o fornecimento de caixão mortuário;
  b) relação das pessoas beneficiadas com o transporte gratuito; 
  c) relação das pessoas beneficiadas com a coroa de flores. 
  XI- Comunicar, semanalmente após o sepultamento à Vigilância Sanitária/Epidemiológica do Município mediante 
o envio dos atestados de Óbitos para fins de controle de endemias e epidemias.
  XII- Fornecimento de caixões e urnas mortuárias; 
  XIII- Remoção e transporte de corpos, urnas e caixões exclusivamente em carros funerários; 
  XIV- Ornamentação e instalação mortuária de qualquer espécie;
  XV- Transporte de coroas e flores nos cortejos fúnebres; 
  XVI- Fornecimento de noticiário de falecimentos e ofícios religiosos fúnebres para os jornais e emissoras de rádio 
e televisão do Município; 
  XVII- Transporte de esquife ou similar;
  XVIII- Realização de velório e similar; 
  XIX- Disponibilização de sala de preparação de corpos, com licença expedida pela Vigilância Sanitária; 
  XX- Transportes fúnebres dentro do Município ou deste para outros municípios, respeitada a legislação de cada 
cidade; 
  XXI- Providências administrativas junto às repartições municipais, cemitério municipal, cartórios de registro civil 
e agências de previdência social, prestando conta às famílias interessadas de todas as despesas efetuadas e rece-
bimentos; 
  XXII- Atendimento a todas as posturas do Código Sanitário do Estado de São Paulo, bem como acompanhamen-
to junto aos órgãos oficiais para a liberação de corpos sujeitos à necropsia pela legislação vigente.
Art.331. A Subprefeitura da Região Leste terá um cargo de Chefe de Gabinete do Secretário, que desempenhará 
suas atribuições e funções na forma do quanto disposto no artigo 16 desta Lei, um cargo de Assessor Superior de 
Secretaria, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no Artigo 20 desta Lei, dois cargos de Assessor 
Setorial de Secretaria, que desempenharão as atribuições e funções dispostas no Artigo 22 desta lei e um cargo 
de Assessor Geral de Departamento, que desempenhará as atribuições e funções dispostas no Artigo 24 desta Lei.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais
  Dos Subsídios e das Remunerações
Art.332. A partir da vigência desta Lei, passam a ser remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela 
única mensal, os titulares dos cargos de Subprefeito, Secretário Municipal, Controlador Geral, Chefe de Gabinete 
do Prefeito, Procurador Geral e Secretário Adjunto, tendo em vista o quanto disposto nos artigos 37, inciso X e XI 
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e 39, §1º, da Constituição Federal, na forma fixada no Anexo I pertencente a esta Lei.
§1º. O servidor efetivo, investido em cargo em comissão, mediante nomeação, receberá os vencimentos do cargo 
em comissão, salvo se optar pelos do cargo efetivo.
§2º. Aos valores dos subsídios fixados no Anexo I desta Lei, é vedado o acréscimo de quaisquer gratificações, 
adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação ou outra espécie remuneratória, observado o disposto no 
citado artigo 37, incisos X e XI, da Constituição Federal.
Art.333. Estão compreendidas no subsídio e não serão devidas as seguintes parcelas remuneratórias:
  I- o padrão de vencimento;
  II- as vantagens pessoais de qualquer origem e natureza, inclusive adicionais por tempo de serviço e a sexta-parte;
  III- as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho ou de exercício de cargo em comissão 
ou de função de confiança;
  IV- a remuneração relativa ao exercício da função de membros de Conselhos, Comitês e afins que geram recebi-
mento de porcentagem;
  V- abonos;
  VI- outras vantagens pecuniárias, gratificações e adicionais, de qualquer origem e natureza, devidas em razão 
do exercício dos cargos e funções constantes do Anexo I integrante desta lei, que não estejam expressamente 
previstas neste artigo.
Parágrafo Único. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da admi-
nistração direta, autárquica e fundacional e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie 
remuneratória, de qualquer tipo, a título de pagamento de pessoal, percebidas cumulativamente ou não, incluídas 
as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal pago ao Prefeito 
Municipal, nos termos do inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.
Art.334. Excluem-se das vedações estabelecidas no §2º, do artigo 332 desta lei, nos termos da legislação específi-
ca, as seguintes espécies remuneratórias:
  I- o abono de permanência em serviço;
  II- o terço constitucional de férias e seu adiantamento;
  III- o décimo terceiro salário e seu adiantamento.
Parágrafo Único. O disposto no "caput" deste artigo aplica-se às diárias para viagens e ao auxílio-alimentação.
Art.335. Para os casos onde o servidor efetivo vier a exercer os cargos de Subprefeito, Secretário Municipal, Con-
trolador Geral, Chefe de Gabinete do Prefeito, Procurador Geral e Secretário Adjunto, e fizer a opção pelo regime 
de subsídio ou pelo regime de vencimento do cargo efetivo ou função, na diferença até o valor do subsídio do 
cargo para o qual irá ocupar, aplicam-se as seguintes regras:
  I- Realizada a opção pelo regime de vencimento do cargo efetivo ou função, será observada a legislação específi-
ca da remuneração devida ao servidor pelo exercício do cargo em comissão, inclusive no que pertine às hipóteses 
legais de incorporação decorrente do efetivo exercício do cargo ou função regularmente ocupado.
  II- O servidor permanecerá vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Itu - RPPS e a 
contribuição previdenciária incidirá sobre a remuneração no cargo efetivo ou função, nos termos da legislação 
pertinente, vedada a inclusão do subsídio na base de contribuição.
  III- O valor correspondente ao subsídio, quando da opção exclusiva, não se incorporará e nem se tornará perma-
nente, em hipótese alguma, nos vencimentos do servidor.
Art.336. O subsídio será reajustado na forma prevista na legislação em vigor, quando de sua aplicação.
  Das Novas Secretarias, do Desmembramento de Secretarias, dos Novos Cargos e da Ocupação dos Cargos Atuais
Art.337. As despesas com a execução da presente lei ocorrerão na seguinte forma: 
  I- das verbas orçamentárias próprias, originalmente consignadas para os órgãos correspondentes; 
  II- de créditos adicionais suplementares e especiais abertos por decreto, utilizando como recursos as dotações 
originalmente consignadas no orçamento;
  III- do desmembramento e remanejamento entre as verbas para secretarias, despesas e afins, que já existiam em 
determinadas secretarias e foram remanejados para novas.
Parágrafo Único. Para os casos de novos cargos e secretarias, onde não houver dotação orçamentária, suplemen-
tação ou outra forma que as torne viáveis de imediato, sua criação fica efetivada, passando as mesmas a exercer 
suas atribuições, com previsões financeiras aprovadas para o próximo exercício, a partir de 01 de Janeiro de 2019.
Art.338. Tendo em vista as novas atribuições, suas especificidades e particularidades, os atuais ocupantes de car-
gos, ainda que mantidas as secretarias e assemelhadas às funções, deixarão de ocupar os atuais cargos, devendo 
o Chefe do Poder Executivo, proceder às nomeações seguindo os critérios dos artigos 1º e 2º desta Lei.
  Das Atribuições Concorrentes entre Secretarias
Art.339. Diante da complexidade dos atos Administrativos e da inexorável comutação e comunicação entre al-
guns assuntos afetos a mais de uma Secretaria Municipal, existem, nesta Lei, competências concorrentes, já previs-
tas e que possam emanar do dia a dia da gestão pública, sendo certo que, nestes casos, se adotarão os seguintes 
procedimentos:
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  I- Diante de manifestações comuns e concorrentes, entre Secretários, estes deverão buscar a solução colegiada, 
através de pareceres conjuntos ou, pareceres que corroborem a decisão, uns dos outros;
  II- Sendo impossível a congruência entre as decisões administrativas de duas ou mais Secretarias sobre o mesmo 
tema, cada Secretário emitirá seu parecer, que será remetido ao órgão colegiado composto pelo Secretário de 
Governo, Controlador Geral e Secretário de Justiça que, adotarão, fundamentadamente, o parecer a ser seguido 
ou proferirão decisão com entendimento diverso;
  III- Em última instância, sempre, a decisão sobre o acolhimento de pareceres conflitantes, poderá ser adotada 
pelo Chefe do Executivo, mediante conveniência e oportunidade, ou ato vinculado.

  Da Consolidação dos Atos Administrativos

Art.340. Os servidores da Secretaria de Saúde ou de outras Secretarias, nela lotados, que optarem pelo recebi-
mento da "Função Saúde" ou que passarem a gozar do "Prêmio por Produtividade", previstos nesta lei, não farão-
jusa eventuais diferenças salariais retroativas, tendo em vista a opção adotada, que consolida a situação anterior.
Art.341. A legislação em vigor consolida atos até então existentes, quer em situações fáticas laborais ou admi-
nistrativas, sendo que, excluindo-se as exceções previstas na legislação em vigor ou decisões judiciais específicas, 
apenas atos lesivos ao erário serão excluídos desta consolidação.
§ 1º. Na forma do caput deste artigo, a presente legislação aplicará o perdão tácito, para as situações consolida-
das, que serão apuradas por Comissão própria, nomeada para este fim, onde não se verificar lesão a direito de 
terceiro ou ao erário. 
§ 2º. Dentre as situações consolidadas, poderão estar as questões referentes ao cumprimento da jornada de tra-
balho, situações em desacordo com normas estatutárias, bem como que venham a ser declaradas conflitantes, 
desde que a constatação ocorra mediante apreciação em processo administrativo.
§ 3º. As situações de que trata este artigo, poderão ser reconhecidas individual ou coletivamente, sempre median-
te o devido processo administrativo, com parecer da Secretaria de Justiça, acompanhado de apuração fática, se 
assim opinar o Procurador responsável, quando submeterá a apreciação do Secretário de Justiça.
§4º. A consolidação e o perdão tático de outras situações pontuais poderão ser adotadas, em quaisquer casos, 
desde que saneado o quanto eventualmente irregular, bem como, sendo totalmente vedada a continuidade do 
eventual descumprimento do objeto do perdão tácito.
§5º. As apurações, previstas neste Artigo, que apontarem lesão ao erário, deverão ser encaminhadas ao Procura-
dor Geral que remeterá à decisão final do Secretário Municipal de Justiça, que adotará as medidas pertinentes na 
forma prevista na legislação em vigor.

  Das Relações de Confiança e de Subordinação

Art.342. Os cargos de Secretário, Secretário Adjunto, Diretores, Chefes de Gabinete, Chefes de Departamento e 
Assessores são de livre nomeação e exoneração, estando, todos, diretamente vinculados a confiança do Chefe do 
Poder Executivo, subordinando-se ao mesmo.
§1º. A relação hierárquica e subordinação de que trata esta Lei, entre os ocupantes dos cargos de Secretário 
Adjunto, Diretor, Chefe de Gabinete, Chefe de Departamento e Assessor para com os Secretários das Pastas é 
meramente funcional e organizacional,sendo certo que todos os ocupantes dos referidos cargos remetem-se e 
subordinam-se diretamente ao Chefe do Poder Executivo.
§2º. Diante das atribuições específicas de cada um dos cargos comissionados desta Lei, pode o Chefe do Poder 
Executivo, face à subordinação política e jurídica, alterar procedimentos aqui designados, principalmente no to-
cante a designações específicas de funções para cargos, remetendo-os inclusive para que os atos que forem pelo 
Prefeito determinados, sejam submetidos apenas ao seu crivo, independente da hierarquia funcional imposta na 
lei. 

  Das Revogações

Art.343. Revogam-se as disposições em contrário, em especial aquelas contidas na Lei Municipal nº 1.918, de 30 
de Junho de 2017, 1.283, de 03 de janeiro de 2011 e na Lei Municipal nº 1.408/2011, além dos dispositivos legais 
previstos no artigo 3º e no artigo 55, da Lei Municipal nº 1.391, de 23 de novembro de 2011.
  Da Vigência

Art.344. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de Janeiro de 2019.
Art.345. Esta Lei será regulamentada, no que couber, pelo Chefe do Poder Executivo.
Art.346. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão custeadas à conta do Orçamento Geral do Municí-
pio, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir os créditos adicionais necessários.
Art.347. Acompanham e fazem parte integrante desta lei os Anexos I a XIII.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
  Aos 02 de Janeiro de 2019.
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GUILHERME DOS REIS GAZZOLA
  PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

  Registrada no livro próprio e publicada. Prefeitura da Estância Turística de Itu, 02 de Janeiro de 2019.

EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA
  SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA

MOYSES ALBERTO LEIS PINHEIRO 
  SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ANEXO I

QUADRO DE AGENTES POLÍTICOS E CARGOS EM COMISSÃO 

NOMENCLATURA QUANTIDADE REMUNERAÇÃO

Presidente do Fundo Social de Solidariedade 01 Honorífico
AGENTES POLÍTICOS

Subprefeito 02
Subsídio de 11.358,93

Secretário Municipal 17
Subsídio de 11.358,93

Controlador Geral 02
Subsídio Secretário 

Municipal

Chefe de Gabinete do Prefeito 01
Subsídio Secretário 

Municipal

Procurador Geral
01

Subsídio Secretário 
Municipal

Secretário Municipal Adjunto 09
75% do subsídio do 
Secretário Municipal

CARGOS EM COMISSÃO

Diretor Departamental 70
6.895,87

Chefia de Departamento 18
6.247,41

Chefe de Gabinete do Subprefeito 02
3.960,67

Chefe do Gabinete do Secretário Municipal 19 3.960,67

Chefe de Gabinete da Procuradoria Municipal 01 3.960,67

Chefe de Gabinete do Vice-Prefeito 01 3.960,67

Assessor Especial da Secretaria de Justiça 03 3.960,67

Assessor Especial de Técnica e Processo Legislativo 01 3.960,67

Assessor Especial de Tecnologia da Informação 01 3.960,67

Assessor Especial de Diretrizes, Planejamento e 
Ampliação das redes urbanas e rurais 01 3.960,67

Assessor Superior de Secretaria 21
3.066,91

Assessor Setorial 60
2.354,51

Assessor Geral
21

1.703,83
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ANEXO II

CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Título do Cargo: Defensor Público Da Guarda Civil Municipal

Descrição sintética das Atribuições:

Des em pen h a r a s a t ivida des de a s s is tên cia ju r íd ica , ju d icia l ou extra ju d icia l, a os
Gu a rda s Civis Mu n icipa is , a tu a n do em proces s os ju d icia is ou a dm in is t ra t ivos ,
rep res en ta n do os s ervidores qu e s eja m im plica dos em ca s os decorren tes do exercício
de suas funções ou em razão dela.

Requisitos de Provimento e Exigências de Ingresso:

1. Existência de vaga no cargo;

2. Aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos;

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório;

4 . Aten der ou tra s exigên cia s vin cu la da s a o exercício do cargo previs ta s n o Edita l de
regulamentação do Concurso Público;

5 . Es cola r ida de m ín im a : En s in o Su per ior em Direito ou Ciên cia s J u r íd ica s e regis t ro
Profissional no respectivo órgão de Classe, na forma da legislação.

Jornada de Trabalho: 40 horas semanais

Enquadram e nto Salarial: No im porte de u m a vez e m eia o m on ta n te da Cla s s e C,
Padrão VI, Grau 1, da Lei Municipal nº 1.707/2014 e alterações posteriores
Quantidade: 01 vaga
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ANEXO III 
QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS PÚBLICOS DO GRUPO FUNCIONAL DE NÍVEL

BÁSICO/FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE SAÚDE

Título do Cargo: Auxiliar de Enfermagem 

Descrição das Atribuições 

Descrição sintética: 

1. Compreende a força de trabalho que se destina a executar, sob supervisão indireta, tarefas auxiliares 
e enfermagem, atendendo as necessidades da unidade, dos pacientes e doentes.

Atribuições típicas:

1. Efetu a r o con trole da s prescr ições e ch eca gem de h orá r ios a pós a dm in is tra çã o dos m edica m en tos ou
procedimentos de enfermagem;

2. Encaminhar os pacientes à unidade ou bloco de internação, após os procedimentos necessários;
3. Rea liza r a s a ções de pré-con s u lta e pós -con s u lta , de a cordo com o progra m a e s u b-progra m a , com

m a ior con h ecim en to qu a n to a s ca u s a s da s pa tologia s m en cion a da s e m edica m en tos a dm in is tra dos ,
poden do exp lorá -la s , es cla recen do os efeitos cola tera is e gera is , s ob s u pervis ã o in d ireta do
enfermeiro;

4. Aplica r , de a cordo com pres cr içã o m édica , in jeções IM, EV, ID, SC, va cin a s , ven óclis e, e
administração de soluções parenterais;

5. Efetu a r a ch eca gem , a pós rea liza çã o da a çã o de en ferm a gem , em prega n do técn ica s e in s t ru m en tos
a propr ia dos , ver ifica n do tem pera tu ra , pres s ã o a r ter ia l, pu ls a çã o e res p ira çã o, obedecen do a o h orá r io
pré-estabelecido;

6. Auxiliar n a rea liza çã o, s ob s u pervis ã o do en ferm eiro, cu ra t ivos s im ples com dren o e s on da , ret ira da
de pontos, aspiração de secreção orofaríngea, de tranquotomia e entubação;

7. Auxiliar no preparo e manuseio de material para cirurgia, com toda a assepsia necessária;
8. Au xilia r o m édico n o qu e se refere à proced im en tos de en ferm a gem , n a pa ra cen tes e a bdom in a l,

diálise peritonial e hemodiálise;
9. Au xilia r n a a p lica çã o de técn ica s a dequ a da s , n o m a n u s eio de pa cien tes com m olés t ia s in fecto-

contagiosas;
10. Auxiliar na assistência de enfermagem à gestantes, no período pré-natal; à parturiente e puérpera;
11. Au xilia r n a a plica çã o de toda s e qu a is qu er técn ica s de pr im eiros s ocorros , s ob s u pervis ã o do m édico

ou enfermeiro;
12. Au xilia r n a a plica çã o de toda s e qu a is qu er técn ica s de pr im eiros s ocorros , s ob s u pervis ã o do m édico

ou enfermeiro;
13. Auxiliar nas tarefas do circulante de sala em centro cirúrgico;
14. Auxiliar na assistência de enfermagem ao recém-nascido;
15. Auxiliar nos cuidados de enfermagem no período pré e pós-operatório;
16. Au xilia r n o prepa ro ps icológico do pa cien te pa ra os m a is d ivers os proced im en tos rea liza dos , den tro

da unidade hospitalar;
17. Auxiliar no preparo e limpeza da unidade e do paciente;
18. Realizar dentro dos princípios e técnicas adequadas, arrumação de cama;
19. Realizar a higiene corporal e vestuária do paciente;
20. Auxiliar no conforto do paciente e restrição no leito;
21. Auxiliar no transporte de paciente;
22. Auxiliar na alimentação dos pacientes impossibilitados de fazê-la sozinho;
23. Auxiliar os pacientes quanto às suas necessidades básicas , caso não possa fazê-las sozinho;
24. Auxiliar no controle de líquidos ingeridos, infundidos e eliminados, realizando quando necessário;
25. Auxiliar nas técnicas da oxigenoterapia e inaloterapia;
26. Au xilia r n a a p lica çã o ca lor e fr io, m edica çã o tópica , reta l e in t ila çã o, rea liza n do-a s qu a n do

necessários;
27. Auxiliar na assistência e nos cuidados de enfermagem ao paciente agonizante e ao morto;
28. Desempenhar todas as demais atividades inerentes à classe de Auxiliar de Saúde;
29. Executar outras atribuições afins que se tornem necessárias, segundo às necessidades da unidade.
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Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo, acrescido 

de Curso de Auxiliar de Enfermagem, com registro no Conselho 

da Categoria Profissional. 

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe AS, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1.

Titulo do Cargo: Auxiliar de Gestão

Descrição das Atribuições e Funções

1. Executar serviços operacionais, quer na área informatizada, quer na área manual;

2. Executar os serviços de distribuição de medicamentos aos consumidores;

3. Prestar informações solicitadas pelo público que comparecem no local de trabalho, de forma a agilizar 

todos os procedimentos administrativos;

4. Prestar auxílio na organização de estocagem de materiais, relacionados aos serviços de estoquista, 

caixa e balconista;

5. Colaborar na organização e planejamento dos serviços;

6. Desempenhar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde 

estiver lotado.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público. 

5. Certificado de curso de Informática com conhecimento em MS-

Word e MS-Excel

6. Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo. 

Jornada de Trabalho 40 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe AS, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1

Titulo do Cargo: Auxiliar de Laboratório

Descrição das Atribuições e Funções
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1. Compreende a força de trabalho que se destina a desenvolver atividades auxiliares gerais de 

laboratório, limpando, conservando e guardando aparelhagem e utensílios;

2. Manipulação de materiais (pesagem, mistura e filtração), análise de desenvolvimento de 

produtos;

3. Preparação de relatórios;

4. Desenvolvimento de pesquisas sob supervisão;

5. Ajudar na colheitaepreparo de amostras;

6. Digitação de rótulos e preparação de embalagens;

7. Auxílio na manutenção e conservação do laboratório;

8. Separação de materiais biológicos e perigosos;

9. Desinfecção de pias e aparelhos;

10. Desempenhar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde 

estiver lotado.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter 

eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público. 

5. Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo.

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe AS, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1

Titulo do Cargo: Auxiliar em Saúde Bucal

Descrição das Atribuições e Funções

1. Recepcionar e identificar os pacientes, explicando-lhes os procedimentos a serem realizados;

2. Prepa ra r os pa cien tes pa ra o a ten d im en to, rea liza n do os procedim en tos obr iga tór ios de

b ios s egu ra n ça e a ten den do a s n orm a s de vigilâ n cia s a n itá r ia , a u xilia n do o Odon tólogo n a s s u a s

solicitações de apoio a realização do tratamento dentário nos pacientes;

3. Ma n ipu la r m a ter ia is de u s o odon tológico, proceder à es ter iliza çã o de in s t ru m en tos e equ ipa m en tos ,

utilizando-s e de a u tocla ve ou por s u bs ta n cia s qu ím ica s recom en da da s , s elecion a r m oldeira s e ou

ou tros produ tos e s u bs tâ n cia s u t iliza da s n os procedim en tos odon tológicos , revela r e m on ta r

radiografias intra-orais;

4. Zela r pela h igien iza çã o, con serva çã o, m a n u ten çã o de in s t ru m en tos e dos equ ipa m en tos

odontológicos;

5. Ma n ter con trole dos es toqu es dos in s u m os u t iliza dos n o tra ta m en to dos pa cien tes , providen cia n do,

quando adequado, a sua reposição;

6. Ma n ter a tu a liza do e devida m en te orga n iza do o a rqu ivo, o fich á r io con ten do o h is tór ico dos pacientes

atendidos e em atendimento; 

7. Execu ta r ou tra s ta refa s correla ta s e a u xilia r n a execu çã o de ou tra s a t ivida des da á rea on de es t iver

lotado.
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Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo e Curso 

Específico de Auxiliar em Saúde Bucal, devidamente registrado no 

Conselho Federal de Odontologia e inscrição no Conselho Regional 

de Odontologia.

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe AS, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1.

Titulo do Cargo: Maqueiro 

Descrição das Atribuições e Funções

1. Compreende a força de trabalho que se destina ao transporte de pacientes da ambulância até o de 

atendimento, através de maca, assegurando-lhes segurança no atendimento emergencial de rua;

2. Providenciar, em caso de necessidade, a utilização de macas, cadeira de rodas, para agilizar a 

remoção de pacientes transportados;

3. Manter o veículo em perfeitas condições de trafegabilidade, especialmente quanto ao funcionamento 

dos sistemas elétricos, internos do veículo, tais como lâmpadas, sinaleiras, iluminação especial de 

atendimento, faróis, indicadores de direção, sirenes, luzes de emergência, dentro outros;

4. Promover e manter a limpeza interna da ambulância, inclusive observando a carga de tubos de

oxigênio, roldanas, presilhas, atracadores de macas e ou outros acessórios para transporte adequado 

de pacientes;

5. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas e prova prática.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público. 

5. Certificado de curso de primeiros socorros, no mínimo com 20 

horas, comprovado nos últimos 24 meses.

6. Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo.

Jornada de Trabalho 40 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe AS, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1
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Titulo do Cargo: Motorista de Ambulância 

Descrição das Atribuições e Funções

1. Dirigir ambulância obedecendo ao Código de Trânsito Brasileiro, seguindo normas e procedimentos de 

direção defensiva, transportando pacientes para locais previamente designados; 

2. Dirigir ambulância respeitando as normas e condutas básicas de transporte de pacientes ou atendimento 

de socorro em situações emergências, atendendo sempre aos princípios do transporte responsável e 

seguro;

3. Providenciar, em caso de necessidade, a utilização de macas, cadeira de rodas, para agilizar a remoção de 

pacientes transportados;

4. Auxiliar no embarque e desembarque de pacientes;

5. Manter o veículo em perfeitas condições de trafegabilidade, especialmente quanto ao funcionamento dos 

sistemas elétricos, internos e externos do veículo, como lâmpadas, sinaleiras, iluminação especial de 

atendimento, faróis, indicadores de direção, sirenes, luzes de emergência, dentre outros;

6. Promover e manter a limpeza interna e externa da ambulância, inclusive observando a carga de tubos de 

oxigênio, roldanas, presilhas e atracadores de macas e ou outros acessórios para o transporte adequado de 

pacientes;

7. Auxiliar na radiocomunicação e telefonia, apoio como maqueiro, sempre quando solicitado;

8. Compreender a força de trabalho que se destina ao transporte de pacientes da ambulância até o 

atendimento, através de maca, cadeira e outros, provendo a segurança do paciente transportado e quando 

atendimento de rua;

9. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver lotado.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas e prova prática na 

condução de ambulância com paciente.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Habilitação: Profissional que possua CNH no mínimo na categoria 

"D".

6. Certificado de curso de APH – Atendimento Pré-Hospitalar, no 

mínimo de 20 horas.

7. Certificado do curso de Transporte de Emergência, fornecido pelo 

DETRAN;

8. Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo.

Jornada de Trabalho 40 h Semanais

Enquadramento Classe AS, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1
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Título do Cargo: Operador de Radio Comunicação e Telefonia

Descrição das Atribuições
1. Operar o sistema de radiocomunicação e de telefonia mobilizando, acionando, exercendo o 

controle de movimentação operacional de uma frota de veículos envolvidos nas atividades diárias 

da Prefeitura ou nas situações extraordinárias, emergenciais ou de urgência;

2. Manter as equipes envolvidas nos atendimentos proporcionados pela Prefeitura, seja de caráter 

rotineiro ou nas situações de atendimento emergencial ou de urgência, constantemente 

informadas sobre a localização e a situação operacional dos veículos da frota;

3. Conhecer a malha viária e as principais vias de acesso de todo o território abrangido pelos 

serviços de atendimento, inclusive sugerindo, determinando aos motoristas a melhor alternativa 

de acesso ao local de destino;

4. Liberar os veículos, indicando, registrando os locais de atendimento, elaborando diariamente 

relatório dos atendimentos realizados;

5. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde 

estiver lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo

Jornada de Trabalho 40 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe AS, Padrão II, Faixa Salarial II e Grau 1



GA
BI

NE
TE

AD
M

IN
IS

TR
AÇ

ÃO
ÍN

DI
CE

IMPRENSA OFICIAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

11 JANEIRO / 2019

427
129

ANEXO IV 

QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DO GRUPO FUNCIONAL DE NÍVEL 
MÉDIO/TÉCNICO – SECRETARIA DE SAÚDE

Titulo do Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Estratégia de Saúde da Família – ESF

Descrição das Atribuições e Funções
1. Realizar mapeamento de sua área de atuação;

2. Cadastrar e atualizar as famílias de sua área de atuação;

3. Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco;

4. Realizar, através de visita domiciliar, acompanhamento mensal as famílias sob sua responsabilidade;

5. Coleta r a ções bá s ica s de s a ú de n a s á rea s de a ten çã o à cr ia n ça , à m u lh er , a o a doles cen te, a o

trabalhador e ao idoso, com ênfase na promoção da saúde em prevenção de doenças;

6. Prom over edu ca çã o em s a ú de e m obiliza çã o com u n itá r ia , vis a n do u m a m elh or qu a lida de de vida

mediante ações de saneamento e melhorias do meio ambiente;

7. Incentivar a formação dos conselhos locais de saúde;

8. Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde;

9. In form a r os dem a is m em bros da equ ipe de s a ú de a cerca da d in â m ica s ocia l da com u n ida de, s u a s

disponibilidades e necessidades;

10. Pa r t icipa çã o n o proces s o de progra m a çã o e p la n eja m en to loca l da s a ções rela t iva s de a bra n gên cia da

unidade de Saúde da Família, tendo em vista a superação dos problemas identificados;

11. Execu ta r ou tra s ta refa s correla ta s e a u xilia r n a execu çã o de ou tra s a t ivida des da á rea on de es t iver

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Ensino Médio Completo.

Jornada de Trabalho 40 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe TS, Padrão I, Faixa Salarial VI e Grau 1

Titulo do Cargo: Agente de Controle de Endemias 

Descrição das Atribuições e Funções
1. Atitudes de vigilância, prevenção e controle de doenças e prevenção da saúde;

2. Discernimento e execução das atividades dos programas de controle de zoonoses;

3. Pesquisa e coleta de vetores causadores de infecções e infestações;

4. Vistoria de imóveis e logradouros para eliminação de vetores causadores de infecções e infestações;

5. Remoção e/ou eliminação de recipientes com foco ou focos potenciais de vetores causadores de 

infecções e infestações;

6. Manuseio e operação de equipamentos para aplicação de larvicidas e inseticidas;

7. Aplicação de produtos químicos para controle e/ou combate de vetores causadores de infecções e 

infestações;

8. Execução de guarda, alimentação, captura, remoção, vacinação, coleta de sangue e eutanásia de 

animais;
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9. Orientação aos cidadãos quanto à prevenção e tratamento de doenças transmitidas por vetores;

10. Participação em reuniões, capacitações técnicas e eventos de mobilização social;

11. Participação em ações de desenvolvimento das políticas de promoção da qualidade de vida;

12. Participar em ações que fortaleçam os zelos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a 

qualidade de vida;

13. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Ensino Médio Completo 

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe TS, Padrão II, Faixa Salarial II e Grau 1

Titulo do Cargo: Assistente de Gestão 

Descrição das Atribuições e Funções

1. Executar serviços de gestão administrativa interna nas referidas unidade das farmácias;

2. Controlar os serviços desenvolvidos nas áreas de materiais, contabilidade, recursos humanos e 

informática;

3. Controlar o estoque de medicamentos, materiais de expediente e informática, bem como o controle de 

freqüência, controle de depósito de valor e a realização de back-ups;

4. Realizar operação de sistema operacional, através de pesquisa de banco de dados e correlatos;

5. Colaborar na organização e planejamento dos serviços;

6. Desempenhar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde 

estiver lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Certificado de Curso de Informática com conhecimento em MS-

Word e MS-Excel.

6. Escolaridade mínima: Ensino Médio Completo. 

Jornada de Trabalho 40 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe TS, Padrão II, Faixa Salarial II e Grau 1
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Titulo do Cargo: Fiscal de Vigilância Sanitária 

Descrição das Atribuições e Funções

1. Vis ita r per iod ica m en te es ta belecim en tos de com ércio va rejis ta , es ta belecim en tos com ercia is e

in du s t r ia is fis ca liza n do a s con d ições de lim peza e h igien e, determ in a n do, or ien ta n do pa ra a pronta

solução de irregularidades;

2. Vis ita r es ta belecim en tos , boxes , ba n ca s , loca is on de s e com ercia liza m produ tos a lim en t ícios ,

providen cia n do, ca s o obs erva da a lgu m a ir regu la r ida de, a ret ira da dos produ tos im própr ios pa ra o

consumo humano;

3. Atu a r n o a com pa n h a m en to de m edida s de con trole e com ba te a com ercia liza çã o, a o u s o e

a rm a zen a m en to in a dequ a do de gên eros a lim en t ícios , a p lica n do a s s a n s ões previs ta s n a legis la çã o

vigente;

4. Preen ch er rela tór ios d iá r ios de s u a s a t ivida des , regis t ra n do a s a ções tom a da s e a qu ela s a ções

a corda da s a serem a preen dida s pelos res pon s á veis dos es ta belecim en tos fis ca liza dos , gera n do

dados de controle para futuras ações de inspeção;

5. Atender a solicitações e denúncias quanto às ações de vigilância sanitária;

6. Execu ta r ou tra s ta refa s correla ta s e a u xilia r n a execu çã o de ou tra s a t ivida des da á rea on de es t iver

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Certificado no Curso em Técnicas de Preservação, Acondicionamento 

e Conservação de Produtos Perecíveis, promovido pela ANVISA ou 

através de instituição de ensino credenciada pela ANVISA.

6. Escolaridade mínima: Ensino Médio Completo. 

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe TS, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1

Título do Cargo: Técnico de Enfermagem

Descrição das Atribuições
1. Execu ta r a ções n a á rea de en ferm a gem em s u a tota lida de pelo n ível de in s t ru çã o, de a cordo com a s

es ca la s de serviço e s ob a s u pervis ã o do en ferm eiro, a ten den do à s em ergên cia s n os s erviços de

saúde, unidades básicas de saúde do município, unidades escolares municipais e unidades sociais;

2. Pres ta r a s s is tên cia de en ferm a gem segu ra , h u m a n iza da e in d ividu a liza da a cr ia n ça s e a du ltos , s ob a

supervisão do Enfermeiro;

3. Executar ações na área de técnico de enfermagem sob a supervisão do enfermeiro;

4. Auxiliar o Enfermeiro na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de 
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vigilância epidemiológica e no controle preventivo de infecção dentro das unidades municipais;

5. Rea liza r a s pré-con s u lta s ju n to a o respon s á vel pela cr ia n ça e a com pa n h a r a m es m a n a con s u lta

periódica junto ao médico pediatra;

6. Pesar, medir estatura e perímetro cefálico para acompanhamento do crescimento da criança;

7. Orientar os responsáveis pela criança na pós-consulta;

8. Or ien ta r e a u xilia r os servidores qu e a tu a m n a s u n ida des m u n icipa is s obre a s qu es tões de h igien e,

alimentação e cuidados específicos voltados à saúde; 

9. Receber e encaminhar os pacientes, apresentando e explicando os procedimentos a serem realizados;

10. Ver ifica r os s in a is vita is , com o pu ls o, tem pera tu ra , p res s ã o a r ter ia l e frequ ên cia res pira tór ia ,

relatando, anotando e solicitando intervenção de enfermeiras ou médicos, quando conveniente;

11. Adm in is t ra r e forn ecer m edica m en tos , efetu a r cu ra t ivos , coleta r exa m es la bora tor ia is , qu a n do

autorizados;

12. Auxiliar, apoiar e preparar pacientes para realização de intervenções ou exames de testes específicos;

13. Realizar ou auxiliar na aspiração em tubo oro traqueal e traqueostomia;

14. Auxiliar na sondagem nasograstrica, nasoenteral e vesical;

15. Es ter iliza r ou prepa ra r equ ipa m en tos , m a ter ia is ou s u bs tâ n cia s pa ra o proces s o de es ter iliza çã o,

adotando os melhores procedimentos de biossegurança;

16. Acompanhar crianças portadoras de necessidades especiais;

17. Acom pa n h a r e a va lia r a s ca r teira s de va cin a çã o da s cr ia n ça s da s u n ida des es cola res m u n icipa is ,

oferecendo as orientações necessárias para que os pais mantenham a vacinação em dia;

18. Preparar e administrar medicações por via oral e tópica, conforme prescrição médica e sob supervisão 

do Enfermeiro;

19. Execu ta r a t ivida des de des in fecçã o e h igien iza çã o de m a ter ia is ou da s m a ca s e preven çã o de

possíveis contaminações;

20. Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação;

21. Desempenhar com zelo as suas funções, mantendo-se assíduo e pontual;

22. Pa r t icipa r dos progra m a s de trein a m en to e a pr im ora m en to de pes s oa l de s a ú de em u rgên cia s e

emergências, particularmente, nos programas de educação continuada;

23. Obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética de Enfermagem;

24. Prom over cu ida dos de En ferm a gem em u rgên cia e em ergên cia , en ca m in h a n do o a ten dido pa ra a

continuidade da assistência prestada, conforme a complexidade exigida pelo quadro clínico;

25. Pa r t icipa r , a ju da r , a u xilia r a s equ ipes m u lt iprofis s ion a is n o desen volvim en to de projetos tera pêu ticos

em Un ida des de Aten dim en to do Mu n icíp io, n a s a ções de preven çã o, p rom oçã o, p roteçã o e

reabilitação da saúde;

26. Atender e executar as necessidades e especificidades do órgão no qual estiver lotado;

27. Execu ta r ou tra s ta refa s correla ta s e a u xilia r n a execu çã o de ou tra s a t ivida des da á rea on de es t iver

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5.     Escolaridade mínima: Ensino Médio Completo e Curso de 

Técnico em Enfermagem com registro no Conselho Regional de 

Enfermagem.

Jornada de Trabalho 30 h Semanais
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Titulo do Cargo: Técnico de Enfermagem do Trabalho

Descrição das Atribuições e Funções
1. Trabalhar em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança;
2. Realizar registros e elaborar relatórios técnicos;
3. Desempenhar atividades e realizar ações para promoção da saúde;
4. Fazer limpeza e organizar a sala de enfermagem e consultórios médicos;
5. Agen da r con s u lta s (a dm is s ion a l, per iód ico, dem is s ion a l, retorn o a o tra ba lh o, p roces s os

administrativos);
6. Ela bora r rela tór ios m en s a is : leva n ta m en to dos a ten d im en tos m édicos referen te à s con s u lta s

específicas da medicina ocupacional; 
7. Fa zer pré-con s u lta , a fer içã o de pres s ã o a r ter ia l, pes o, es ta tu ra , preen ch im en to do ASO,

formulários médicos e prontuários;
8. Orien ta r os s ervidores n o preen ch im en to dos form u lá r ios (a n a m n ese ocu pa cion a l, qu es t ion á r io

de morbidade psiquiátrica e questionário admissional);
9. Convocar e agendar exames complementares para admissional, periódico, etc..
10. Montar kit para exames admissionais;
11. Convocar servidores para controle de atestados médicos e arquivamento;

Enquadramento Salarial Classe TS, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1

Título do Cargo: Técnico de Enfermagem – Estratégia de Saúde da Família - ESF

Descrição das Atribuições
1. Desen volver , com os Agen tes Com u n itá r ios de Sa ú de, a t ivida des de iden t ifica çã o da s fa m ília s em

risco;

2. Con tr ibu ir , qu a n do s olicita do, com tra ba lh o dos Agen tes Com u n itá r ios de Sa ú de n o qu e se refere à s

visitas domiciliares;

3. Acom pa n h a r a s con du ta s de en ferm a gem dos in d ivídu os expos tos à s s itu a ções de r is co, vis a n do

garantir uma melhor monitoria de suas condições de saúde;

4. Execu ta r , s egu n do s u a qu a lifica çã o profis s ion a l, os procedim en tos de vigilâ n cia ep idem iológica n a s

á rea s , de a ten çã o à cr ia n ça , à m u lh er , a o a doles cen te, a o t ra ba lh a dor e a o idos o, bem com o n o

controle da tuberculose, hanseníase, doenças crônicas degenerativas e infectocontagiosas;

5. Participar da discussão e organização do processo de trabalho da unidade de saúde;

6. Atender e executar as necessidades e especificidades do órgão no qual estiver lotado;

7. Execu ta r ou tra s ta refa s correla ta s e a u xilia r n a execu çã o de ou tra s a t ivida des da á rea on de es t iver

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Ensino Médio Completo e Curso de Técnico 

em Enfermagem com registro no Conselho Regional de

Enfermagem.

Jornada de Trabalho 40 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe TS, Padrão VI, Faixa Salarial VI e Grau 1 
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12. Orien ta r e s olicita r docu m en tos e res u lta dos da per ícia do s is tem a de previdên cia e rela tór io do
médico assistente;

13. Aten der e or ien ta r , por telefon e e/ ou presen cia l, todos os s ervidores em rela çã o a os exa m es
ocupacionais;

14. En ca m in h a r os proces s os de licen ça por m ot ivo de doen ça em pes s oa da fa m ília pa ra a
homologação médica e em seguida para visita da assistente social e psicóloga;

15. Arquivar os prontuários médicos dos servidores;
16. Solicita r leva n ta m en to dos proces sos a dm in is t ra t ivos de todos os servidores pa ra

acompanhamento e adequação de acordo com as patologias apresentadas;
17. En ca m in h a r s ervidores a exa m es la bora tor ia is , ra d iológicos , con s u lta s com es pecia lis ta s , bem

como orientação e preparo;
18. Con voca r os servidores pa ra tom a rem ciên cia dos proces s os a dm in is t ra t ivos de rea da p ta çã o,

CIAT e em seguida encaminhar os processos para o RH;
19. Trabalhar em conjunto com equipe multiprofissional.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo e na Classe.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Ensino Médio  Completo e Curso de Nível 

Técnico Completo em Enfermagem e especialização em Enfermagem 

do Trabalho, com Registro no Conselho Regional de Enfermagem 

(COREN).

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe TS, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1
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Titulo do Cargo: Técnico de Gesso

Descrição das Atribuições e Funções

1. Receber e encaminhar os pacientes, apresentando e explicando os procedimentos a serem realizados;

2. Execu ta r o en ges s a m en to de m em bros s u per iores , in fer iores e regiã o cervica l, bem com o a a plica çã o de

técnicas de tração esquelética e cutâneas;

3. Confeccionar cunhas, janelas, suportes no gesso;

4. Apoiar, preparar a remoção de pacientes engessados, cuidando para a segurança e conforto dos mesmos;

5. Orga n iza r a sa la de ges s o, m a n ten do a lim peza e a rru m a çã o de in s t ru m en tos , equ ipa m en tos e in s u m os

necessários para os procedimentos de engessamento;

6. Pres ta r s u por te a o m édico or toped is ta n a in s ta la çã o de tra ções es qu elét ica s e n a s m a n obra s de redu çã o

manual;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver lotado.

Requisitos de 
Provimento e Exigências 
de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Ensino Médio Completo e Curso em Técnico de 

Imobilização Ortopédica com registro na Associação Brasileira dos 

Técnicos de Imobilização Ortopédica.

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe TS, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1

Titulo do Cargo: Técnico de Laboratório

Descrição das Atribuições e Funções

1. Execu ta r a t ivida des técn ica s de la bora tór ios de a cordo com a s á rea s es pecífica s em con form ida de

com as normas de biosegurança e de controle da vigilância sanitária;

2. Au xilia r e execu ta r a t ivida des pa dron iza da s de la bora tór io n eces s á r io a o d ia gn ós t ico, n a s á rea s de

pa ra s itologia , m icrob iologia m édica , im u n ologia , h em a tologia , b ioqu ím ica , b iologia m olecu la r e

urinálise;

3. An a lis a r e in terpreta r in form a ções obt ida s de m edições , determ in a ções , iden t ifica ções defin in do, s ob

a supervisão os procedimentos técnicos a serem adotados;

4. Cola bora r n a in ves t iga çã o e im pla n ta çã o de n ova s tecn ologia s b iom édica s rela cion a da s à s a n á lis es

clínicas;

5. Ava lia r , in terp reta r res u lta dos de exa m es , en s a ios , tes tes e s ob a s u pervisã o em it ir pa receres

técnicos;

6. Proceder a exa m es la bora tor ia is ca ra cter iza n do os m a ter ia is com o: s oros , p la s m a s , glóbu los e

pla qu eta s den tre ou tros , a ju da n do, p repa ra n do, em it in do, s ob a s u pervis ã o, os la u dos e rela tór ios

técnicos estatísticos conclusivos;

7. Au xilia r n a rea liza çã o de exa m es a n a tom opa tológicos , p repa ra n do a m os tra s , lâ m in a s , m eios de

cultura, soluções químicas e reativas;
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8. Con trola r e s u pervis ion a r a u t iliza çã o de in s t ru m en tos e equ ipa m en tos do la bora tór io, zela n do pela

s u a con serva çã o, lim peza e a s s eps ia , bem com o a dota n do, n o es pa ço fís ico do la bora tór io, de form a

rigorosa, medidas de biossegurança e de controle ambiental;

9. Zelar pelo correto uso, aplicação e conservação dos equipamentos disponibilizados;

10. Execu ta r ou tra s ta refa s correla ta s e a u xilia r n a execu çã o de ou tra s a t ivida des da á rea on de es t iver

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Ensino Médio  Completo e Curso Técnico 

Completo em Técnicas e Análises em Laboratório com registro no 

Conselho Regional de Biomedicina. 

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe TS, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1

Titulo do Cargo: Técnico em Citologia

Descrição das Atribuições e Funções

1. Receber laminas com amostras de material para processamento técnico e escrutínio acompanhas 

da s fich a s de con trole corres pon den te, rejeita n do a s la m in a s qu e n ã o preen ch a m os requ is itos

técnicos.

2. Registrar as amostras e numerá-las adequadamente

3. Realizar a coloração das amostras

4. Proceder o exa m e citológico da s la m in a s obs erva n do a s a ltera ções celu la res e os elem en tos

causadores destas alterações.

5. Anotar adequadamente nas fichas de controle das pacientes, os resultados positivos e negativos e

encaminhá-los a o con trole de qu a lida de, a ser rea liza do por m edico a n a tom o-pa tologis ta , pa ra

posterior devolução aos postos de saúde

6. Preparar as soluções e reagentes necessários e realizar adequada rotulação e armazenamento.

7. Ma n ter em a dequ a da s con dições de u s o os equ ipa m en tos e in s t ru m en ta l de s u a s a t ivida des

diárias

8. Participar do andamento, desenvolvimento e avaliação de novos procedimentos de laboratório.

9. Rea liza r leva n ta m en to es ta t ís t icos e fa zer o regis t ro de da dos n eces s á r ios pa ra m on itor ia e

avaliação das atividades.

10. Registrar, classificar e arquivar o material processado.

11. Cu m pr ir n orm a s e procedim en tos a dm in is t ra t ivos a s s im com o obedecer à s regra s e m edida s de

segurança do laboratório.

12. Solicita r a or ien ta çã o de profis s ion a is , m a is exper ien tes n a d is cu s s ã o de la m in as in dica t iva s ou

suspeitas de positividade.

13. Cumprir os princípios de ética e responsabilidade no seu campo de atuação.

14. Execu ta r ou tra s ta refa s correla ta s e a u xilia r n a execu çã o de ou tra s a t ivida des da á rea on de

estiver lotado.

Requisitos de 1. Existência de vaga no Cargo.



GA
BI

NE
TE

AD
M

IN
IS

TR
AÇ

ÃO
ÍN

DI
CE

IMPRENSA OFICIAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

11 JANEIRO / 2019

427
137

Provimento e 
Exigências de Ingresso

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Ensino Médio Completo e Curso Técnico em 

Citologia com registro na Sociedade Brasileira de Citologia.

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe TS, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1

Título do Cargo: Técnico em Necropsia

Descrição das Atribuições

1. Tra n s por ta r ca dá veres n o in ter ior do Serviço de Ver ifica çã o de Óbito e qu a n do n eces sá r io,

t ra n s por ta r os corpos pa ra o veícu lo fu n erá r io do SVO pa ra loca is s olicita dos pela coorden a çã o

do serviço;

2. Au xilia r n a s n ecrops ia s , opera çã o e d is seca çã o, recom pos içã o, s u tu ra e pes a gen s de ca dá veres ,

sob a orientação imediata do médico;

3. Executar operações técnicas em cadáveres;

4. Au xilia r n a orga n iza çã o de a rqu ivos , peça s a n a tôm ica s , en via r e receber docu m en tos per t in en tes

a sua área de atuação;

5. Desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de biossegurança;

6. Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e 

das necessidades do setor / departamento;

7. Executar a recomposição de cadáver, após necropsia;

8. Zela r pela con s erva çã o do in s tru m en ta l, pela m a n u ten çã o da câ m a ra fr igor ífica , lim peza ,

descontaminação e conservação das salas de instrumentos de trabalho;

9. Coletar material para exames de laboratório;

10. Realizar acomodação de cadáver na urna mortuária;

11. Execu ta r ou tra s ta refa s correla ta s e a u xilia r n a execu çã o de ou tra s a t ivida des da á rea on de

estiver lotado.

Requisitos de Provimento 
e Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Aten der ou tra s exigên cia s vin cu la da s a o exercício do ca rgo

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Es cola r ida de m ín im a : En s in o Médio Com pleto e Cer t ifica do do

Curso em Necropsia. 

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe TS, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1
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Titulo do Cargo: Técnico em Prótese Dentária

Descrição das Atribuições e Funções

1. Examinar os moldes extraídos de parte ou de toda a arcada dentária dos pacientes, recebidos ou 

moldados pelo próprio técnico, observando detalhes, característica que possam nortear o trabalho de 

execução da prótese dentária, posteriormente;

2. Executar em cera, moldes de peças dentárias como placas, dentaduras, coroas, pontes removíveis e 

outros, valendo-se do modelo positivo da arcada dentária do paciente, utilizando-se de ferramentas, 

instrumentos manipulativos para a execução do seu trabalho;

3. Preparar e carregar as muflas em laboratório dentário utilizando-se de argamassa de gesso, folhas de 

metal apropriado e prensa manual, cozinhando o metal em banho-maria para obter, por moldação, 

aparelhos de prótese dentária em acrílico a partir do molde de cera original;

4. Fundir metal precioso, aço, ligas de cromo ou outros metais, utilizando-se moldes de cera, material 

refratário, calor de maçarico, cadinho, centrifugadores e outros utensílios e equipamentos para obter 

as peças de prótese dentária;

5. Eliminar pequenas deficiências nas superfícies das peças dentárias confeccionadas, valendo-se de 

esmeriladoras de árvore ou articuladas ou rebolos, lixas ou outros materiais para polimento;

6. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Ensino Médio Completo e Curso Técnico em 

Prótese Dentária com registro no Conselho Regional de Odontologia.

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe TS, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1

Titulo do Cargo: Técnico em Radiologia

Descrição das Atribuições e Funções

1. Receber e en ca m in h a r os pa cien tes , a presen ta n do e explica n do os procedim en tos a serem

realizados;

2. Opera r tom ógra fos , s is tem a s de a va lia çã o h em odin â m ica , a pa relh os de ra ios -X e ou tros

equ ipa m en tos , a cion a n do com a n dos , obs erva n do in s tru ções de fu n cion a m en to pa ra provoca r a

descarga de radioatividade correta;

3. Prepa ra r o equ ipa m en to de Ra io X, a s a la de exa m e e o m a ter ia l de exa m e, a ver igu a n do a s

condições técnicas e os acessórios necessários;

4. Pres ta r a ten dim en to a os pa cien tes , rea liza n do a s a t ivida des segu n do a s n orm a s e procedim en tos

recomendados de biosegurança e o código de conduta aplicado a atividade; 
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5. Revelar chapas e filmes radiológicos, zelando pela qualidade das imagens;

6. Realizar o processamento e a documentação das imagens adquiridas;

7. Providenciar limpeza e assepsia da sala e equipamentos, paramentar-se e usar EPI;

8. Requerer manutenção dos equipamentos e solicitar reposição de material quando necessário;

9. Operar equipamentos radiológicos computadorizados e analógicos com cuidado e zelo;

10. Controlar radiografias realizadas, registrando números, valores discriminantes tipo e requisitante;

11. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Técnico Completo em Técnico em 

Radiologia com registro no Conselho Regional de Radiologia.

Jornada de Trabalho 24 h semanais

Enquadramento Salarial Classe TS, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1

Titulo do Cargo: Técnico em Saúde Bucal 

Descrição das Atribuições e Funções

1. Recepcionar e identificar os pacientes, explicando-lhes os procedimentos a serem realizados;

2. Prepa ra r os pa cien tes pa ra o a ten d im en to, rea liza n do os procedim en tos obr iga tór ios de

bios s egu ra n ça e a ten den do a s n orm a s de vigilâ n cia s a n itá r ia , a u xilia n do o Ciru rgiã o Den t is ta /

Odontólogo nas suas solicitações de apoio à realização do tratamento dentário nos pacientes;

3. Ma n ipu la r m a ter ia is de u s o odon tológico, p rom oven do o is ola m en to do ca m po opera tór io,

m a n ipu la n do m a ter ia is odon tológicos , s elecion a n do m oldeira s , con feccion a n do m odelos em ges s o,

zela n do pela h igien iza ção, con serva çã o, m a n u ten çã o de in s tru m en tos e dos equ ipa m en tos

odontológicos;

4. Rea liza r tes tes de vita lida de pu lpa r , rem oçã o de in du tos e cá lcu los s u pra gen giva is , a p lica r

s u bs tâ n cia s pa ra a preven çã o de ca r ie den ta l bem com o in s er ir e con den s a r s u bs tâ n cia s

restauradoras e o polimento de restaurações;

5. Rea liza r a procedim en tos de lim peza e a n ti-s eps ia do ca m po opera tór io n os a tos cirú rgicos e

removendo, quando indicado, a remoção da sutura;

6. Cola bora r n os progra m a s de s a ú de bu ca l, coorden a n do a s a ções da s a ten den tes e a u xilia res , bem

como, participando, envolvendo-se nos estudos e levantamentos epidemiológicos; 

7. Execu ta r ou tra s ta refa s correla ta s e a u xilia r n a execu çã o de ou tra s a t ivida des da á rea on de es t iver

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 
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previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Ensino Médio Completo e Curso em 

Técnico em Saúde Bucal, com registro no Conselho Federal de 

Odontologia e inscrição no Conselho Regional de Odontologia.

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe TS, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1

Titulo do Cargo: Técnico em Terapia Chinesa

Descrição das Atribuições e Funções
1. Prestar atendimento a pacientes nos ambulatórios, nas Unidades de Especialidade ou em outras 

unidades de saúde do Município nos aspectos curativos e preventivos em pacientes da Clínica de 

Terapia Chinesa;

2. Aplicar e dominar as teorias chinesas de terapia, as zonas neuroreativas e neuroterápicas, sua 

localização, as funções tradicionais e clínicas;

3. Aplicar e dominar a teoria dos fatores patogênicos e mecanismos das doenças, na tradicional 

medicina chinesa , diferenciação de síndromes e padrões referenciais de acordo com os princípios 

Oi/Xue, JingLuo, Zang-Fu;

4. Aplicar tratamentos de MTC, técnicas de identificação, seleção e aplicação de procedimentos,

intervenção nas zonas neuroreativas de acupuntura e no tratamento das nosologias mais prevalentes 

no ambiente;

5. Identificar os mecanismos de ação na acupuntura, especialmente a acupuntura de pontos de gatilho, 

segmentares, analgesia por eletroacupuntura dentre outros; 

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando os 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Técnico em Enfermagem, especialidade 

em Técnica em Terapia Chinesa com registro no Conselho Regional de 

Enfermagem.

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe TS, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1
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ANEXO V 
QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DO GRUPO FUNCIONAL DE NÍVEL SUPERIOR -

SECRETARIA DE SAÚDE 

Titulo do Cargo: Assistente Social 

Descrição das Atribuições

1. Atu a r em equ ipes m u lt iprofis s ion a is n o desen volvim en to de projetos tera pêu t icos em clín ica s ,

ambulatórios e nas diversas unidades de saúde do município;

2. Pres ta r serviços de a poio a in d ivídu os ou a gru po de in divídu os em tra ta m en to de s a ú de n a s

divers a s u n ida des da Secreta r ia de Sa ú de do m u n icíp io, iden t ifica n do e a n a lis an do s eu s prob lem a s

e n eces s ida des de ca rá ter em ocion a l ou m a ter ia l, bu s ca n do s olu cion á -los a t ra vés dos recu rs os

dis pon ib iliza dos pela m u n icipa lida de e de a cordo com os proced im en tos es ta belecidos pela polít ica

de a s s is tên cia s ocia l do m u n icíp io, bem com o a gin do, or ien ta n do, pa ra qu e os pa cien tes ten h a m

Titulo do Cargo: Administrador Hospitalar 

Descrição das Atribuições

1. Exercer fu n ções ju n to à a dm in is t ra çã o de u n ida des de s a ú de do Mu n icíp io, in clu s ive n a s u n ida des

h os p ita la res , t ra ba lh a n do em órgã os ou depa r ta m en tos , exercen do a t ivida des de p la n eja m en to,

orga n iza çã o, d ireçã o ou con trole em á rea s com o Recu rs os Hu m a n os , Fin a n ça s , Ma ter ia is , den tre

outros;

2. Aplica r , im plem en ta r a s diret r izes a dm in is t ra t ivo-econômico-fin a n ceira s pa ra a ges tã o da s Un ida des

de Sa ú de do Mu n icíp io, a ten den do a os requ is itos , a os va lores con s ign a dos n o orça m en to-progra m a e

orçamento plurianual definidos;

3. Ava lia r a s d ivers a s opera ções e proces s os a dm in is tra t ivos em execu çã o n a Un ida de de Sa ú de,

a precia n do fu n cion a lida de, ra p idez, a dequ a b ilida de a dem a n da , p rom oven do, form u la n do e

ajustando a melhor solução administrativa financeira à realidade da Unidade;

4. Ela bora r la u dos , pa receres , form u la r rela tór ios , p la n os , p rojetos , p ropos ta s orça m en tá r ia s , p ropos ta

pa ra s u p lem en to de verba s , p ropor es tru tu ra de pes s oa l e de proces s os , a s ses s ora n do o Secretá r io

Municipal ou aos Diretores de Departamento na gestão da atividade de Saúde no Município;

5. Execu ta r ou tra s ta refa s correla ta s e a u xilia r n a execu çã o de ou tra s a t ivida des da á rea on de es t iver

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Certificado de Curso de Informática com Conhecimentos em MS-

Word e MS-Excel.

6. Escolaridade mínima: Curso Superior em Administração com 

especialização em Administração Hospitalar, com registro no 

Conselho Regional de Administração ou Tecnologia em Gestão 

Hospitalar.

Jornada de Trabalho 40 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão II, Faixa Salarial II e Grau 1
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a ces s o a os m edica m en tos d is pon ib iliza dos pelos progra m a s de doa çã o de m edica m en tos in s t itu ídos

na esfera federal, estadual e municipal; 

3. Rea liza r o a com pa n h a m en to s ocia l, in d ividu a l, dos pa cien tes bu s ca n do a pa r t icipa çã o do m es m o

n o proces s o de cu ra , es t im u la n do e in tervin do n a m a n u ten çã o de vín cu lo em prega t ício, ca s o

existente e na preservação da unidade familiar;

4. Prom over , orga n iza r e m a n ter a tu a liza do o ca da s t ro de recu rs os da Mu n icipa lida de, com vis ta s a o

a ces s o ir res tr ito a os recu rs os dis pon ib iliza dos pela rede, fa cilita n do a os pa cien tes e u s u á r ios

beneficiar-se dos serviços oferecidos; 

5. Participa r , s u ger ir , form u la r e execu ta r progra m a s de edu ca çã o pa ra a s a ú de, en volven do a fa m ília ,

es t im u la n do o a u to-cu ida do, d ivu lga n do a ções preven tiva s , p rofilá t ica s e os m eios a s s is ten cia is

disponíveis para tratamento;

6. Execu ta r ou tra s ta refa s correla ta s e a u xilia r n a execu çã o de ou tra s a t ivida des da á rea on de es t iver

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Serviço Social, com registro 

no Conselho Regional de Serviço Social. 

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1

Titulo do Cargo: Biólogo

Descrição das Atribuições

1. Formular, elaborar, orientar e executar projetos, trabalhos, experimentações e análises biológicas, 

ensaios e pesquisas a fim de atender aos requisitos necessários à manutenção, a atualização de 

conteúdo técnico-científico e para a coordenação das equipes de fiscalização sanitária e ambiental do 

Município;

2. Produzir, multiplicar, padronizar, manejar, conservar ou erradicar organismos vetores de interesse 

médico, agrícola, edáfico e ambiental;

3. Participar, orientar e coordenar equipes técnicas e de treinamento em educação ambiental e sanitária 

da Prefeitura, ministrando palestras, cursos, promovendo campanhas de interesse educativo ou de 

cunho técnico-científico, provendo as equipes de conteúdos técnicos no que diz respeito à saúde 

pública e a biologia sanitária, à educação ambiental; 

4. Desempenhar atividades em laboratório de bromatologia, realizando análises microbiológicas, físico-

químicas de alimentos, em conjunto com outras equipes de análise e investigação, buscando 

assegurar a prevenção da saúde pública e das condições de exposição, manipulação, transporte e 

comercialização de produtos alimentares;

5. Coordenar, orientar e realizar atividades de pesquisa e estudos em laboratório relacionados à análise 

clínicas, fazendo exames para o diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças;

6. Emitir relatórios, pareceres técnicos, formulando conteúdos técnicos, apoiando as operações de

fiscalização e de autuações por infrações a legislação ambiental ou sanitária do Município;

7. Auxiliar, dar apoio aos Monitores de Educação Ambiental e Sanitária nas suas atividades de 
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orientação e instrução aos participantes dos programas de educação ambiental;

8. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Biologia e registro no 

Conselho Regional de Biologia.

J ornada de Trabalho 30 h Semanais 

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1

Titulo do Cargo: Biomédico

Descrição das Atribuições

1. Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento,

pesquisa e execução de procedimentos e programas, relativas à área de biomedicina;

2. Programar, orientar, executar, e responder tecnicamente pelo desempenho das atividades laboratoriais, 

realização de controle de qualidade de insumos de natureza biológica, física, química e outros, 

elaborando pareceres técnicos, laudos e atestados de acordo com as normas;

3. Participar no desenvolvimento de ações de investigação epidemiológica, organizando e orientando na 

coleta, acondicionamento e envio de amostras para análise laboratorial;

4. Realizar estudos e pesquisas microbiológicas, imunológicas, químicas, físico-químicas relativas a 

quaisquer substâncias ou produto que interesse a saúde pública;

5. Participar da previsão, provisão e controle de materiais e equipamentos opinando tecnicamente na 

aquisição dos mesmos;

6. Participar de equipes multidisciplinares no planejamento, elaboração e controle de programas de saúde 

pública;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas no 

Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Biomedicina com registro no 

Conselho da Biomedicina.

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1



GA
BI

NE
TE

AD
M

IN
IS

TR
AÇ

ÃO
ÍN

DI
CE

IMPRENSA OFICIAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

11 JANEIRO / 2019

427
144

Titulo do Cargo: Bioquímico

Descrição das Atribuições

1. Desenvolver atividades inerentes à responsabilidade técnica dos laboratórios de análises clínicas e de 

saúde pública bem como em unidades dedicadas à produção de soros, estratos, vacinas produtos

destinados à higiene ambiental ou mesmo bromatológicos;

2. Programar, orientar, executar e responder tecnicamente por exames de caráter químico ou químico 

legista, nas unidades de saúde ou laboratórios especializados no município;

3. Assegurar o controle de qualidade dos meios de cultura utilizados na microbiologia e na realização 

dos diversos tipos de análise adotando normas e procedimentos definidos;

4. Realizar estudos e pesquisas microbiológicas, imunológicas, químicas, físico-químicas relativas a 

quaisquer substâncias ou produto que interesse a saúde pública;

5. Participar da previsão, provisão e controle de materiais e equipamentos opinando tecnicamente na 

aquisição dos mesmos;

6. Participar de equipes multidisciplinares fornecendo subsídios técnicos para a elaboração de ordens 

de serviço, portarias, pareceres, especialmente quanto à aplicação da legislação e assistência 

químico-farmaceutica;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Bioquímica, com registro no 

Conselho Regional de Bioquímica.

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1

Título do Cargo: Enfermeiro 

Descrição das Atribuições

1. Prestar serviços de enfermagem nos estabelecimentos de assistência médico-hospitalares e/ou 

escolares municipais;

2. Supervisionar e orientar os procedimentos efetuados pelos Técnicos de Enfermagem que atuarem nas 

Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento Municipal,Serviços de Saúde, unidades escolares 

municipais e unidades sociais;

3. Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de enfermagem prestados, bem como 

participar da elaboração de programa de saúde pública;

4. Acompanhar e orientar todos os procedimentos efetuados pelos Técnicos de Enfermagem que 

atuarem nas Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento, Serviço de Saúde, unidades escolares 

e/ou unidades sociais; 

5. Promover cuidados de enfermagem em urgências e emergências, encaminhando o usuário para a 

continuidade da assistência prestada, conforme a complexidade exigida pelo quadro clínico;

6. Prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco de
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vida, que exijam conhecimentos científicos adequados e que tenham capacidade de tomar decisões 

imediatas;

7. Implementar ações para a promoção da saúde junto às Unidades de Saúde do Município, unidades 

escolares municipais e/ou unidades sociais;

8. Atuar na prevenção e no controle de doenças transmissíveis dentro das unidades escolares 

municipais e unidades sociais, junto à vigilância epidemiológica e no controle sistemático da 

infecção;

9. Verificar e vistar as receitas médicas administradas pelos Técnicos de Enfermagem, bem como toda e 

qualquer ocorrência registrada na ata diária dos mesmos, supervisionando-os e orientando-os;

10. Visitar periodicamente unidades escolares municipais e unidades sociais, prestando assistência à 

equipe técnica de enfermagem; 

11. Requisitar e fornecer materiais de enfermagem e impressos relacionados à saúde, sempre que 

necessário, levando-os até as unidades para as quais forem destinados;

12. Participar nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde em urgências e 

emergências, particularmente nos programas de educação continuada;

13. Obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética de Enfermagem; 

14. Desempenhar com zelo as suas funções, mantendo-se assíduo e pontual;

15. Promover a escuta e acolhimento humanizado, e consequentemente, favorecer o estabelecimento de 

vínculo e resolutividade do atendimento;

16. Participar do planejamento de ações em saúde e processos educativos direcionados à população;

17. Atender e executar as necessidades e especificidades do órgão no qual estiver lotado;

18. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Enfermagem, com registro 

no Conselho Regional de Enfermagem.

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1

Titulo do Cargo: Enfermeiro – Estratégia de Saúde da Família - ESF

Descrição das Atribuições

1. Executar, no nível de suas competências, ações de assistência básica de vigilância epidemiológica 

e sanitária nas áreas de atenção a crianças, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador e ao idoso;

2. Desenvolver ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e Técnicos de 

Enfermagem, com visita ao desempenho de suas funções junto ao serviço de saúde;

3. Oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes visando promover a saúde os aspectos 

de educação sanitária;

4. Promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente torne-se mais saudável;
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5. Discutir de forma permanente, junto à equipe de trabalho e comunidade, o conceito de 

cidadania, enfatizando os direitos de saúde e as bases legais que os legitimam;

6. Participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização do processo 

de trabalho das unidades de Saúde da Família;

7. Executar o trabalho de enfermagem em dois campos distintos: na Unidade Básica de Saúde e na 

Comunidade, apoiando o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Técnicos de 

Enfermagem, bem como assistindo às pessoas que necessitam do atendimento de enfermagem a 

domicilio;

8. Supervisionar as atribuições e /ou atividades dos Agentes Comunitários de Saúde e Técnicos de 

Enfermagem durante o exercício do cargo;

9. Distribuir e/ou administrar medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em 

rotinas e procedimentos referenciados e aprovados pela Secretaria Municipal de Saúde para o 

E.S.F;

10. Manter sob a sua guarda e responsabilidade o instrumental, material cirúrgico e de enfermagem, 

bem como responder ao organismo responsável pelo estoque de medicamentos;

11. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde 

estiver lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Enfermagem, com registro 

no Conselho Regional de Enfermagem.

Jornada de Trabalho 40 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão IV, Faixa Salarial IV e Grau 1 

Titulo do Cargo: Enfermeiro do Trabalho

Descrição das Atribuições e Funções

1. Participar do planejamento, organização e implementação do serviço de saúde ocupacional;
2. Participar do planejamento, execução e avaliação do programa de saúde ocupacional;
3. Fazer a gestão do serviço de enfermagem do trabalho;
4. Elaborar o programa de ET integrando o programa de saúde ocupacional;
5. Ela bora r n orm a s técn ica s e a dm in is t ra t iva s do s erviço de en ferm a gem do tra ba lh o e do progra m a de

saúde ocupacional;
6. Execu ta r a s ta refa s rela t iva s à : recu rs os h u m a n os , d im en s ion a m en to de m ã o de obra pa ra á rea ,

delineamento das tarefas a serem cumpridas; 
7. Pa r t icipa r do proces s o de s eleçã o – pla n eja m en to, execu çã o e a va lia çã o de progra m a s de trein a m en to

da á rea , d is t r ibu içã o de ta refa s , ela bora çã o de es ca la s de serviço, a va lia çã o de des em pen h o e
supervisão de pessoal;

8. Fa zer a m a n u ten çã o e ca lib ra çã o de equ ipa m en tos , con trole de es toqu e, com pra s de m a ter ia is e
equipamentos para a área;

9. Coorden a r , execu ta r e a va lia r a s a t ivida des de en ferm a gem n a s a va lia ções de s a ú de, n a s u rgên cia s e
em procedimentos diversos;

10. Elabora r e execu ta r p la n os a s s is ten cia is , rela t ivos à s a ções de s a ú de n a preven çã o pr im á r ia ,
secundária e terciária;

11. Reconhecer sinais e sintomas capazes de serem causados por riscos ocupacionais;
12. Identificar servidores de alto risco e garantir atenção prioritária;
13. Elaborar normas técnicas e administrativas do serviço de enfermagem;
14. Realizar consultas de enfermagem (SAE);
15. Ela bora r p la n os a s s is ten cia is de en ferm a gem pa ra ca da gru po de servidores : recém -admitidos,

tra n s fer idos de ou tra s u n ida des , dem is s ã o, a pos en ta dor ia , retorn o a o tra ba lh o, por ta dores de
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doenças crônicas, gestantes, menores de idade, idosos, mulheres e portadores de deficiência;
16. Fazer programa de imunização;
17. Participar da equipe de HO: avaliar as condições laborais, saneamento do meio, uso de EPI;
18. Fazer exame físico dos servidores e/ou colaborar com o médico nos exames feitos por eles;
19. Supervisionar a execução de cuidados, quando delegados ao pessoal;
20. Padronizar procedimentos de enfermagem;
21. Pla n eja r , execu ta r , coorden a r e con trola r a s a t ivida des de en ferm a gem em : exa m es de s a ú de

ocupacional (admissional, periódico, demissional, etc..)
22. Encaminhar servidores a exames laboratoriais e radiológicos, consultas com especialistas, orientação 

e preparo;
23. Investigar e interpretar fatos e fenômenos relacionados com a saúde do servidor;
24. Participar de pesquisa sobre saúde e segurança realizados na instituição;
25. Cria r e m a n ter u m s is tem a de in ves t iga çã o de ca u s a s e m edida s de con trole de r is cos ocu pa cion a is :

alcoolismo, fadiga, stress, tabagismo, abuso de drogas, acidentes de trabalho;
26. Elaborar estudo para fins estatísticos do absenteísmo;
27. Cria r e desen volver m étodos de tra ba lh o e tecn ologia s a propr ia da s à s olu çã o de prob lem a s de

enfermagem.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo e na Classe.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior Completo em Enfermagem e 

Pós-Graduação em Enfermagem do Trabalho, com registro no 

Conselho Regional de Enfermagem (COREN).

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1

Título do Cargo: Farmacêutico 

Descrição das Atribuições
1. Des en volver a t ivida des de p la n eja m en to, pes qu is a , m a n ipu la çã o, p rodu çã o, con trole de qu a lida de,

vigilância epidemiológica, farmacológica e sanitária dos medicamentos e produtos farmacêuticos;

2. Atuar n o con trole e geren cia m en to, n o â m bito da In s t itu içã o de Sa ú de do Mu n icíp io, de

m edica m en tos e cor rela tos , pres ta n do a s s is tên cia fa rm a cêu tica n a d is pen sa çã o, d is tr ibu içã o de

medicamentos, envolvendo a revisão, atualização, inspeção e fiscalização; 

3. Realiza r per ícia s técn ico-lega is e em is s ã o do respect ivo la u do, rela cion a dos à s a t ivida des de

produtos, fabricação, fórmulas, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica;

4. Atu a r n a seleçã o, bu s ca n do a pa dron iza çã o pa ra a com pra de m edica m en tos e ou s u bs tâ n cia s

fa rm a cêu t ica s , en volven do-s e n a licita çã o, exclu s iva m en te in dica n do a m elh or opçã o técn ica ,

d is cip lin a n do o correto a rm a zen a m en to de m edica m en tos e correla tos , obs erva n do e a gin do n o

controle de qualidade, na inocuidade, eficácia dos medicamentos e distribuídos na rede;

5. Des en volver a t ivida des de form a çã o e edu ca çã o de profis s ion a is de s a ú de en volvidos em progra m a s

tera pêu ticos , es pecia lm en te qu a n do en volvidos com m edica m en tos com especificida de com plexa ,

in cen t iva n do os profis s ion a is a d ivu lga rem a os pa cien tes e seu s fa m ilia res a s m elh ores prá t ica de

ingestão, aplicação dos medicamentos e auto-cuidados necessários;

6. Execu ta r ou tra s ta refa s correla ta s e a u xilia r n a execu çã o de ou tra s a t ivida des da á rea on de es t iver

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Farmácia, com registro no 
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Conselho Regional de Farmácia.

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1

Titulo do Cargo: Fisioterapeuta

Descrição das Atribuições

1. Exercer s u a a t ivida de com zelo, p rob ida de e decoro e obedecer a os preceitos da ét ica profis s ion a l, da

m ora l, do civis m o e da s leis em vigor , p reserva n do a h on ra , o pres t ígio e a s t ra d ições de s u a

profissão;

2. Utiliza r todos os con h ecim en tos técn ico-cien t íficos a s eu a lca n ce e a pr im orá -los con tin u a e

perm a n en tem en te, pa ra prom over a sa ú de e preven ir con d ições qu e im pliqu em em perda s da

qualidade da vida do ser humano;

3. Con s t itu em a tos pr iva t ivos , com u n s a o fis iotera peu ta n a s res pect iva s á rea s de a tu a çã o: O

pla n eja m en to, a progra m a çã o, a orden a çã o, a coorden a çã o, a execu çã o e a s u pervis ã o de m étodos e

técn ica s fis ioterá p icos qu e vis em à s a ú de n os n íveis de preven çã o pr im á r ia , s ecu n dá r ia e terciá r ia ; a

a va lia çã o, rea va lia çã o e determ in a çã o da s con d ições de a lta do clien te s u bm et ido à fis iotera pia ; a

d ireçã o dos s erviços e loca is des t in a dos a a t ivida des fis ioterá pica s , bem com o a res pon s a b ilida de

técn ica pelo des em pen h o des s a s a t ivida des ; d ivu lga çã o de m étodos e técn ica s de fisioterapia,

ressalvados os casos de produção cientifica autorizada na lei;

4. Con s t itu em a tos pr iva t ivos do fis iotera peu ta , p res crever , m in is t ra r e s u pervis ion a r a tera p ia qu e

objet ive preserva r , m a n ter , des en volver ou res ta u ra r a in tegr ida de de órgã o, s is tem a ou fu n çã o do

corpo h u m a n o, por m eio de: a çã o is ola da ou con com ita n te, de a gen te term oterá p ico ou cr iterá pico,

h id roterá pico, a eroterá p ico, fototerá pico, elet roterá pico ou s on idoterá p ico; u t iliza çã o, com o em prego

ou n ã o de a pa relh o de exercício res p ira tór io, ca rd iorres p ira tór io, ca rd iova s cu la r , de edu ca çã o ou

reedu ca çã o n eu rom u s cu la r , de regen era çã o m u s cu la r , de rela xa m en to m u s cu la r , de locom oçã o, de

regen era çã o os teoa r t icu la r , de correçã o de vicio pos tu ra l, de a da pta çã o a o u s o de ór tes es ou próteses

e de a da pta çã o dos m eios e m a ter ia is d is pon íveis , pes s oa is ou a m bien ta is , pa ra o desem pen h o fís ico

do paciente;

5. Pres ta r a s s is tên cia a o ser h u m a n o, ta n to n o p la n o in dividu a l qu a n to colet ivo, pa r t icipa n do da

prom oçã o da s a ú de, p reven çã o de a gra vos , t ra ta m en to e recu pera çã o de s u a s a ú de e cu ida dos

pa lia t ivos , s em pre ten do em vis ta a qu a lida de de vida , s em dis cr im in a çã o de qu a lqu er form a ou

pretexto, segundo os princípios do sistema de saúde vigente;

6. Proteger o clien te, pa cien te , u s u á r io e a in s t itu içã o, progra m a em qu e tra ba lh a con tra da n os

decorren tes de im per ícia , n egligên cia ou im pru dên cia por pa r te de qu a lqu er m em bro da equ ipe de

saúde;

7. Deve a tu a liza r e a perfeiçoa r seu s con h ecim en tos técn icos , cien t íficos e cu ltu ra is , a m pa ra n do-os n os

pr in cíp ios de ben eficên cia e da n ã o m a leficên cia , n o des en volvim en to de s u a profis s ã o, in ser in do-se

em programas de educação continuada e educação permanente;

8. Execu ta r ou tra s ta refa s correla ta s e a u xilia r n a execu çã o de ou tra s a t ivida des da á rea on de es t iver

lotado.

Requisitos de
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Fisioterapia, com registro 
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no Conselho Regional de Fisioterapia.

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial
Classe ES, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1

Titulo do Cargo: Fonoaudiólogo

Descrição das Atribuições

1. Prestar assistência fonoaudiologia nas unidades de serviços médico-hospitalares do município, para 

promoção e proteção da saúde, a detecção e tratamento precoces e a reabilitação de distúrbios da 

comunicação oral e escrita, voz e audição;

2. Avaliar as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação 

e outras técnicas apropriadas;

3. Programar, desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, expressão e 

compreensão do pensamento verbalizado e outros, orientando e fazendo demonstrações de respiração 

funcional, empostação de voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do pensamento 

em palavras;

4. Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à praticabilidade da reabilitação fonoaudiologia, avaliar 

os resultados do tratamento e fornecer alta ou não;

5. Aplicar procedimentos de adaptação pré e pós-cirúrgico e de reabilitação em UTI;

6. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de atuação;

7. Participar de programas de treinamento, quando convocado;

8. Participar, conforme a política interna da Prefeitura, de projetos, cursos, eventos, convênios e 

programas de ensino, pesquisa e extensão;

9. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Fonoaudiologia, com 

registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia.

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Acupunturista - (MTC)

Descrição das Atribuições

1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios, e/ou em regime de plantão, nos 

serviços de pronto atendimento ou em outras unidades de saúde do Município nos aspectos curativos 

e preventivos em pacientes da Clínica de Acupuntura, realizando consultas diagnósticas, orientações 

e acompanhamento de pacientes;

2. Realizar o diagnóstico Clínico Acupunturista,após os exames complementares solicitados, 

recomendando, prescrevendo, se necessário, ações, intervenções terapêuticas;
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3. Aplicar e dominar as teorias chinesas de terapia, as zonas neuroreativas e neuroterápicas, sua 

localização, as funções tradicionais e clínicas;

4. Aplicar e dominar a etiologia em MTC: teoria dos fatores patogênicos e mecanismos das doenças, 

semiologia em MTC, os quatros exames ou métodos diagnósticos, diferenciação de síndromes e 

padrões referenciais de acordo com os princípios Oi/Xue, JingLuo, Zang-Fu;

5. Aplicar tratamentos de MTC, técnicas de identificação, seleção e aplicação de procedimentos, 

intervenção nas zonas neurorreativas de acupuntura e no tratamento das nosologias mais 

prevalentes no ambiente;

6. Identificar os mecanismos de ação na acupuntura, especialmente a acupuntura de pontos de gatilho, 

segmentares, analgesia por eletroacupuntura, dentre outros;

7. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais sobre Prontuários Médicos ou 

de Ética Médica e em outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

8. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

9. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de Vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 

área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Título do Cargo: Médico Anestesista 

Descrição das Atribuições

1. Prestar atendimento médico aos pacientes internados nas Unidades de Saúde, nos ambulatórios, 

e/ou em regime de plantão, nos serviços de Pronto Atendimento, verificando exames e as condições

gerais dos pacientes no pré-operatório, atuando e responsabilizando-se pelo ato anestésico-cirúrgico

durante as intervenções cirúrgicas e no pós-operatório;

2. Monitorar as condições gerais do paciente durante o ato cirúrgico, adotando, caso necessário,

conduta anestésica pertinente;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais sobre Prontuários Médicos ou 

de Ética Médica e em outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

5. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;
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6. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 

área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1
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Titulo do Cargo: Médico Cardiologista 

Descrição das Atribuições

Titulo do Cargo: Médico Auditor

Descrição das Atribuições

1. Prestar atendimento integral à saúde, auditando procedimentos e condutas de atendimento médico à 

população no Município;

2. Aferir a preservação dos padrões estabelecidos e proceder ao levantamento de dados que permitam 

conhecer a qualidade, a presteza, quantidade, os custos e gastos da atenção à saúde;

3. Avaliar objetiva e criticamente os elementos componentes dos processos de atendimento da 

Secretaria de Saúde, dos serviços, sistemas ou procedimentos integrantes dos programas de 

auditoria, visando à recomendação de melhorias de padrões, de procedimentos ou condutas, em 

função da detecção de desvios observados nas auditorias realizadas;

4. Produzir informações para subsidiar o planejamento das ações que contribuam para o 

aperfeiçoamento dos serviços do Sistema Único de Saúde e para a satisfação dos usuários;

5. Determinar a conformidade dos elementos de um sistema ou serviço, verificando o cumprimento das 

normas e requisitos estabelecidos;

6. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar em situações pontuais, Prontuário Médico ou de Ética 

Médica ou de caráter financeiro, administrativo, orçamentário ou outras necessárias ao exercício das 

suas funções profissionais para o bom funcionamento das atividades de Saúde no Município;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com curso 

complementar em administração hospitalar e registro no Conselho 

Regional de Medicina e Certificado de Especialização na área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1
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1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios, em regime de plantão nos serviços de 

Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município nos aspectos curativos e 

preventivos em pacientes da Clínica Cardiológica, abrangendo todos os aspectos do sistema 

cardiovascular;

2. Realizar visitas médicas aos pacientes internados da clínica cardiológica, anotando no prontuário 

médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro clínico dos 

pacientes;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados aos pacientes da clínica cardiológica;

5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar em situações pontuais, Prontuário Médico ou de Ética 

Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom funcionamento 

das atividades de Saúde no Município;

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 

área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Cardiovascular

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios, em regime de plantão nos serviços de 

pronto atendimento ou em outras unidades de saúde do Município nos aspectos curativos e 

preventivos em pacientes da Clínica Cardiovascular, abrangendo todos os aspectos do sistema 

cardiovascular;

2. Realizar visitas médicas aos pacientes internados da clínica cardiovascular, anotando no prontuário

médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro clínico dos 

pacientes;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados a os pacientes da clínica cardiovascular;

5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar em situações pontuais, Prontuário Médico ou de Ética 

Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom funcionamento 
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das atividades de Saúde no Município;

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1.  Existência de vaga no Cargo.

2.  Aprovação em concurso público de provas.

3.  Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4.  Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5.  Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Cirurgião Geral

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios, e/ou em regime de plantão, nos 

serviços de Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município nos aspectos 

curativos e preventivos em pacientes com indicação cirúrgica, em urgências ou emergências ou 

em cirurgias eletivas, prestando atendimento cirúrgico recomendado, respondendo por todas as 

etapas do processo operatório, inclusive na recuperação dos pacientes no pós-operatório;

2. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

3. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais, sobre Prontuários Médicos 

ou de Ética Médica e em outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o 

bom funcionamento das atividades de Saúde no Município;

4. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

5. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde

estiver lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público. 

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro 

no Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização 

na área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1
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Titulo do Cargo: Médico Cirurgião Plástico

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios, e/ou em regime de plantão nos serviços 

de Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município para o diagnóstico cirúrgico, 

prestando atendimento a pacientes queimados, pacientes apresentando quadro de traumas severos, 

cirurgia oncológica e dermatológica, cirurgia de reconstrução facial e corporal, atender, prestar 

auxílio em cirurgias de emergência;

2. Realizar visitas médicas aos pacientes internados, verificando no prontuário médico as 

recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro clínico dos pacientes;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Titulo do Cargo: Médico Cirurgião Pediátrico

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico aos pacientes pediátricos, e/ou em regime de plantão, nos serviços de 

Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município, nos aspectos curativos e 

preventivos em pacientes pediátricos com indicação cirúrgica, em urgências ou emergências ou em 

cirurgias eletivas, identificando, avaliando, realizando o tratamento cirúrgico recomendado, 

respondendo inclusive pela recuperação do paciente no pós-operatório;

2. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

3. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais, sobre Prontuários Médicos ou 

de Ética Médica e em outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

4. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

5. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 

área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1
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Comissões de Controle de Infecção, em situações pontuais sobre Prontuários Médicos ou de Ética 

Médica e em outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

5. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

6. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 

área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Clínico Geral 

Descrição das Atribuições

1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios, e/ou em regime de plantão, nos 

serviços de Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município, nos aspectos 

curativos e preventivos em pacientes da Clínica Médica, abrangendo a identificação, avaliação e 

terapêutica, clínica ou cirúrgica, recomendados;

2. Prestar serviços no âmbito de saúde pública executando atividades clínicas epidemiológicas e 

laboratoriais, formulando programas e assumindo ações de promoção prevenção e recuperação da 

saúde da coletividade;

3. Realizar visitas médicas aos pacientes internados da clínica médica, anotando no prontuário médico 

as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro clínico dos 

pacientes;

4. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

5. Emitir laudo de exames complementares solicitados a pacientes da Clínica Médica;

6. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar em situações pontuais, sobre Prontuário Médico ou de 

Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

7. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

8. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.
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5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Clínico Geral – Estratégia de Saúde da Família - ESF

Descrição das Atribuições
1. Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade;

2. Valorizar a relação médico-paciente e médico-família como parte de um processo terapêutico e de 

confiança;

3. Oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando abordar os aspectos preventivos 

e de educação sanitária;

4. Empenhar em manter seus pacientes saudáveis, quer venham às consultas ou não;

5. Executar ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária em sua área de abrangência;

6. Executar as ações de assistência nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao 

trabalhador, ao adulto e ao idoso, realizando também atendimentos de primeiros cuidados nas 

urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais, entre outros;

7. Promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente seja mais saudável;

8. Discutir de forma permanente junto à equipe de trabalho e comunidade o conceito de cidadania, 

enfatizando os direitos à saúde e as bases legais que os legitimam;

9. Participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização no processo de 

trabalho das Unidades de Saúde da Família - E.S.F;

10. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1.  Existência de vaga no Cargo.
2.  Aprovação em concurso público de provas.
3.  Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4.  Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 
no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5.  Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 
Conselho Regional de Medicina.

Jornada de Trabalho 40 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão VI, Faixa Salarial VI e Grau 1 

Titulo do Cargo: Médico Dermatologista

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios, em regime de plantão nos serviços de 

Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município nos aspectos curativos e 

preventivos em pacientes da Clínica Dermatológica, abrangendo a identificação, avaliação e 

tratamento da pele e de seus anexos: unha, cabelo, glândulas sebáceas e sudoríparas, envolvendo a 

clínica e a cirurgia dermatológica, a micologia, a cosmiatria atendo-se além da prevenção o 

tratamento da pele e a conservação e integridade desse órgão;

2. Realizar visitas médicas aos pacientes internados da clínica dermatológica, anotando no prontuário 

médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro clínico dos 

pacientes;
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3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados aos pacientes da clínica dermatológica;

5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais, sobre Prontuário Médico ou de 

Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 

área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Título do Cargo: Médico do Trabalho

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico aos servidores da Municipalidade, realizando exames e atendimento 

médico na área da medicina ocupacional, implementando ações para a promoção da saúde 

ocupacional em todos os ambientes profissionais da Prefeitura;

2. Realizar exames admissionais, de retorno ao trabalho, periódico e demissionais dos servidores, em 

especial àqueles expostos a maiores riscos de acidentes de trabalho;

3. Implementar medidas de segurança e proteção aos trabalhadores promovendo campanhas, de saúde 

e de controle de vetores e zoonoses;

4. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, examinando, interpretando exames complementares 

realizados, recomendando as medidas terapêuticas pertinentes, inclusive de afastamento do servidor 

para atendimento a tratamento médico especializado;

5. Realizar, acompanhar, informar, instruir os procedimentos para a readaptação funcional de 

servidores municipais indicando as mudanças de atividades indicadas;

6. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais sobre Prontuário Médico ou de 

Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e Exigências 
de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 
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previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e no Ministério do Trabalho.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Endocrinologista - Adulto

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios, e/ou em regime de plantão, nos 

serviços de Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município nos aspectos 

curativos e preventivos em pacientes da Clínica Endocrinológica, abrangendo: princípios da ação 

hormonal, da fisiologia, da regulação do eixo hipotálamo-hipófise, abrangendo ainda a 

Neuroendocrinologia - crescimento normal e aberrante-, Acromegalia hiperproclactinêmicas. Diabete 

insipidus. Testes da função hiposária - Tireóide: fisiologia tireoidiana- hiper e hipotireoidismo. Bócio. 

Neoplasias tireoidianas. Paratireóides: fisiologia de regulação de cálcio, fósforo e magnésio. Hipo e 

Hiperparatireoidismo. Doenças osteometabólicas. Pâncreas: diabetes mellitus do tipos 1 e 2, 

fisiopatologias e diagnose. Hiperplasias adrenal congênita. Tumores:endocrinologia feminina, da 

gestação e masculina, dentre outros. 

2. Realizar visitas médicas a pacientes internados da clínica endocrinológica, anotando no prontuário 

médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro clínico dos 

pacientes;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados aos pacientes da clínica endocrinológica;

5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais, sobre Prontuários Médicos ou 

de Ética Médica e em outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com 

registro no Conselho Regional de Medicina e Certificado de 

Especialização na área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1
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Titulo do Cargo: Médico Endocrinologista – Infantil

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios, e/ou em regime de plantão, nos 

serviços de Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município nos aspectos 

curativos e preventivos em pacientes da Clínica Endocrinológica, abrangendo: princípios da ação 

hormonal, da fisiologia, da regulação do eixo hipotálamo-hipófise, abrangendo ainda a 

Neuroendocrinologia - crescimento normal e aberrante-, Acromegalia hiperproclactinêmicas. Diabete 

insipidus. Testes de da função hiposária - Tireóide: fisiologia tireoidiana- hiper e hipotireoidismo.

Bócio. Neoplasias tireoidianas. Paratireóides: fisiologia de regulação de cálcio, fósforo e magnésio. 

Hipo e Hiperparatireoidismo. Doenças osteometabólicas. Pâncreas: diabetes mellitus do tipos 1e 2, 

fisiopatologias e diagnose. Hiperplasias adrenal congênita. Tumores.

2. Realizar visitas médicas aos pacientes internados da clínica endocrinológica, anotando no prontuário 

médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro clínico dos 

pacientes;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados a pacientes da clínica endocrinológica;

5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais, sobre Prontuários Médicos ou 

de Ética Médica e em outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com 

registro no Conselho Regional de Medicina e Certificado de 

Especialização na área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Fisiatra

Descrição das Atribuições

1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios, e/ou em regime de plantão,nos serviços 

de Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município nos aspectos curativos e 

preventivos em pacientes da Clínica de Fisiatria, realizando consultas diagnósticas, orientações e 

acompanhamento de pacientes, associando especialidades médicas multidisciplinares para a 

reabilitação funcional e  psicológica dos pacientes;

2. Acompanhar, ajustar os programas de fisiatria recomendados, seja na incapacidade motora de várias 
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Titulo do Cargo: Médico Gastroenterologista - Adulto

Descrição das Atribuições

1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios, em regime de plantão nos serviços de 

Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município nos aspectos curativos e 

preventivos em pacientes da Clínica Gastroentereológica, abrangendo a identificação, avaliação e 

tratamento da fisiologia, sintomas e tratamento das doenças do aparelho gastrintestinal;

2. Realizar visitas médicas aos pacientes internados da Clínica Gastroentereológica, anotando no 

prontuário médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro 

clínico dos pacientes;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados aos pacientes da Clínica Gastroentereológica;

5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais, sobre Prontuário Médico ou de 

Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

origens, incluindo as lesões com origem em Acidente Vascular Cerebral ou por traumas de magnitude 

suficiente para causar incapacidade momentânea ou permanente nos pacientes, buscando oferecer 

uma melhora na qualidade de vida dos pacientes;

3. Realizar visitas médicas aos pacientes internados da clínica fisiátrica, anotando no prontuário

médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro clínico dos 

pacientes;

4. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

5. Emitir laudo de exames complementares solicitados aos pacientes da Clínica de Fisiatria;

6. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais, sobre Prontuários Médicos ou 

de Ética Médica e em outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

7. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

8. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com 

registro no Conselho Regional de Medicina e Certificado de 

Especialização na área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1
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6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro 

no Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização 

na área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Gastroenterologista - Infantil

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios, e/ou em regime de plantão, nos 

serviços de Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município nos aspectos 

curativos e preventivos em pacientes da Clínica Gastroentereológica Infantil, abrangendo a 

identificação, avaliação e terapêutica, clínica ou cirúrgica do aparelho digestivo em pacientes infantis;

2. Realizar visitas médicas aos pacientes internados, anotando no prontuário médico as 

recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro clínico dos pacientes;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica,

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados aos pacientes da Clínica Gastroentereológica;

5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais, sobre Prontuários Médicos ou 

de Ética Médica e em outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

6. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro 

no Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização

na área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1
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Titulo do Cargo: Médico Geriatra

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios, em regime de plantão nos serviços de 

Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município nos aspectos curativos e 

preventivos em pacientes da Clínica Geriátrica, abrangendo a fisiologia, a identificação, avaliação e 

tratamento das doenças do idoso;

2. Realizar visitas médicas aos pacientes internados da Clínica Geriátrica, anotando no prontuário 

médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro clínico dos 

pacientes;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados aos pacientes da Clínica Geriátrica;

5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais, sobre Prontuário Médico ou de 

Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando a

7. os pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

8. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 

área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Ginecologista

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico às pacientes nos ambulatórios, em regime de plantão nos serviços de 

Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município à promoção, proteção, 

recuperação da saúde da mulher, compreendendo as doenças dos órgãos genitais internos e 

externos, abrangendo a Colposcopia, Laparoscopia e Hiteroscopia;

2. Realizar visitas médicas as pacientes internadas na clínica ginecológica, anotando no prontuário 

médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro clínico das 

pacientes;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados as pacientes da clínica ginecológica;
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5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais, sobre Prontuário Médico ou de 

Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando as 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro 

no Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização 

na área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Ginecologista / Obstetra

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico as pacientes nos ambulatórios, em regime de plantão nos serviços de 

Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município à promoção, proteção, 

recuperação da saúde da mulher; 

2. Realizar atenção à saúde da usuária, buscando-se o diagnóstico e orientando a paciente quanto aos 

procedimentos a serem realizados; desenvolver ações de saúde da mulher e assisti-la em todas as 

fases da vida, desde a infância até a terceira idade; prestar assistência médica às patologias 

ginecológicas, obstétricas e questões ligadas à sexualidade;

3. Realizar procedimentos especializados da área, tais como: vulvoscopia, colposcopia, biópsia de cólo 

do útero, vagina e mama, eletro e criocauterização do cólo do útero e de condilomatoses, colocação e 

retirada do DIU, orientação para colocação e uso de diafragma, de preservativo feminino e masculino, 

entre outros; realizar ações de prevenção e assistência à concepção e anticoncepção, com atenção 

especial à gravidez na adolescência; prevenir, detectar precocemente, assistir e acompanhar: 

DST/HIV/AIDS dentro do conceito de abordagem sindrômica e câncer de cólo uterino e mama; 

realizar pré-natal de baixo, médio e alto risco; assistir às vítimas de violência doméstica e sexual e 

suas famílias; realizar atividades de matriciamento;

4. Solicitar e articular interconsultas e recursos intersetoriais, através dos mecanismos de referência e 

contrarreferência, visando à diminuição dos agravos à saúde das usuárias; responder tecnicamente 

pela sua área específica de atuação; emitir atestados de óbito para pacientes sob seus cuidados. 

Preencher os prontuários das pacientes e documentos de produção dentro da sistemática do SUS, 

além de atestados, relatórios e documentação relativa ao atendimento da usuária, inclusive CAT, 

relatórios para o Conselho Tutelar, atestado de saúde e de aptidão física, entre outros; participar dos 

processos de vigilância à saúde, através da detecção, investigação, medidas de controle e notificação 

de doenças e agravos à saúde, utilizando instrumentos e fichas próprias para este fim; indicar 

imunobiológicos do Programa Nacional de Imunização; desenvolver ações de vigilância de baixa,

média e de alta complexidade nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; 
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obedecer à legislação federal, estadual e municipal; atender Princípios e Diretrizes e legislações 

vigentes do SUS, bem como normas de trabalho, de biossegurança e da ética profissional. Executar 

atividades correlatas e outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua 

especialidade, obedecendo à regulamentação da respectiva categoria profissional. 

Requisitos de 
Provimento e
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 

área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Hematologista

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios, laboratórios, e/ou em regime de 

plantão, nos serviços de Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município nos 

aspectos curativos e preventivos em pacientes da Clínica de Hemoterapia, realizando consultas 

diagnósticas, orientações e acompanhamento de pacientes;

2. Realizar a análise e interpretação de hemogramas completos e mielogramas;

3. Realizar o estudo, a interpretação e diagnose de anemias hemolíticas, anemias microangiopáticas, 

hemoglominopáticas, mielodisplasias, aplásticas, de insuficiência renal crônica e 

metahemoglobineas;

4. Avaliação e diagnose das Leucocitoses e leucopenias, linfocitoses e linfopenias;

5. Realizar a diagnose e tratamento das leucemias agudas e crônicas, incluindo a leucemia mielóide 

crônica;

6. Identificar e tratar dos eventos adversos à transfusão de sangue, acompanhando, assistindo a 

programas de coleta de sangue nas unidades especializadas do Município;

7. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar , em situações pontuais, sobre Prontuários Médicos ou 

de Ética Médica e em  outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

8. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

9. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.
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Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro 

no Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização 
na área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Homeopata

Descrição das Atribuições

1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios, e/ou em regime de plantão, nos 

serviços de Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município nos aspectos 

curativos e preventivos em pacientes da Clínica de Homeopatia, realizando consultas diagnósticas, 

orientações e acompanhamento de pacientes;

2. Realizar o diagnóstico clínico homeopático, após os exames complementares solicitados, 

recomendando, prescrevendo, se necessário, medicamentos homeopáticos;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados aos pacientes sob seus cuidados médicos;

5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar , em situações pontuais, sobre Prontuários Médicos ou 

de Ética Médica e em outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 

área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1
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Titulo do Cargo: Médico Infectologista

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios, em regime de plantão nos serviços de 

Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município nos aspectos curativos e 

preventivos em pacientes da Clínica Infecciosa e Parasitária causadas por vírus, bactérias, fungos, 

protozoários ou outros microorganismos;

2. Realizar visitas médicas aos pacientes internados da clínica infecciosa, anotando no prontuário 

médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro clínico dos 

pacientes;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica,

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados a pacientes da clínica infecciosa;

5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais, sobre Prontuário Médico ou de 

Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 

área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Legista

Descrição das Atribuições
1. Executar os exames de corpo de delito em vítimas de lesão corporal ou morte, violenta ou não, que 

necessitem de avaliação perício-médica, realizando todos os procedimentos necessários, envolvendo 

todos os exames pertinentes à sua área de especialidade, para, caso necessário, substanciar a 

instrução processual nos termos constitucionais e legais;

2. Realizar perícias, exames envolvendo a tanatologia, traumatologia, sexologia, patologia cadavérica, 

dentre outros;

3. Coletar e acondicionar de forma a permitir a perfeita preservação dos materiais cadavéricos 

necropsiados como vísceras, sangue, secreções vaginais e ureterais dentre outros, solicitando caso 

necessário, exames complementares que julgar procedentes;

4. Elaborar pareceres na sua especialidade médica , examinando, interpretando exames realizados no 

material cadavérico recolhido ou proveniente de exames complementares realizados;

5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 
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Titulo do Cargo: Médico Mastologista

Descrição das Atribuições

1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios, e/ou em regime de plantão, nos 

serviços de Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município nos aspectos 

curativos e preventivos em pacientes da Clínica de Mastologia, realizando consultas diagnósticas, 

orientações e acompanhamento de pacientes;

2. Acompanhar recidivas locais pós-cirurgia, carcinoma “in situ” de mama, estadiamento do câncer de 

mama, fatores prognósticos de câncer mamário, cirurgia do câncer de mama e a reconstrução 

m amária, adequação e acompanhamento do tratamento quimioterápico do câncer de mama;

3. Realizar visitas médicas aos pacientes internados da clínica mastológica, anotando no prontuário 

médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro clínico dos 

pacientes;

4. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

5. Emitir laudo de exames complementares solicitados aos pacientes da Clínica Mastológica;

6. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais sobre Prontuários Médicos ou 

de Ética Médica e em outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

7. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

8. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 
área.

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais, sobre Prontuários Médicos ou 

de Ética Médica e em outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

6. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 

área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1
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Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Nefrologista - Adulto

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios, em regime de plantão nos serviços de 

Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município nos aspectos preventivos e 

curativos das doenças nefrológicas, envolvendo as afecções do sistema urinário, incluindo

intervenções cirúrgicas; 

2. Realizar visitas médicas aos pacientes internados da Clínica Nefrológica anotando no prontuário 

médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro clínico das 

pacientes;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados aos pacientes da Clínica Nefrológica;

5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais, sobre Prontuário Médico ou de 

Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro 

no Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização 

na área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Nefrologista - Infantil

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios, em regime de plantão nos serviços de 

Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município nos aspectos preventivos e 

curativos das doenças nefrológicas pediátricas envolvendo as afecções do sistema urinário infantil, 

incluindo intervenções cirúrgicas; 

2. Realizar visitas médicas aos pacientes internados da Clínica Nefrológica infantil anotando no 

prontuário médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro 
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clínico das pacientes;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados aos pacientes da Clínica Nefrológica infantil;

5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais, sobre Prontuário Médico ou de 

Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes, responsáveis por pacientes pediátricos a conscientizarem-se da importância das ações 

preventivas de saúde;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 

área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Neurocirurgião

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios, em regime de plantão nos serviços de 

Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município nos aspectos cirúrgicos das 

doenças neurológicas, das doenças sistêmicas neurológicas e ainda a neurologia do trauma e 

urgências neurológicas; 

2. Realizar visitas médicas aos pacientes internados da Clínica Neurológica anotando no prontuário 

médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro clínico dos 

pacientes;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados aos pacientes da Clínica Neurológica;

5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais, sobre Prontuário Médico ou de 

Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.
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Exigências de Ingresso 3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 

área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais 

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Neurologista - Adulto

Descrição das Atribuições

1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios e/ou em regime de plantão nos serviços 

de Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município nos aspectos preventivos e 

curativos das doenças neurológicas as afecções anatômicas e fisiológicas do sistema nervoso central e 

periférico, além das afecções envolvendo demência e distúrbios corticais, do movimento, doenças 

cérebro-vascular, manifestações neurológicas das doenças sistêmicas e ainda a neurologia do trauma 

e urgências neurológicas; 

2. Realizar visitas médicas aos pacientes internados da Clínica Neurológica anotando no prontuário 

médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro clínico dos 

pacientes;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados aos pacientes da Clínica Neurológica;

5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais, sobre Prontuário Médico ou de 

Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 

área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1
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Titulo do Cargo: Médico Neurologista – Infantil

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios e/ou em regime de plantão nos serviços 

de Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município nos aspectos preventivos e 

curativos das doenças neurológicas as afecções anatômicas e fisiológicas do sistema nervoso central e 

periférico, manifestações neurológicas das doenças sistêmicas e ainda a neurologia do trauma e 

urgências neurológicas; 

2. Realizar visitas médicas aos pacientes internados da Clínica Neurológica anotando no prontuário 

médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro clínico dos 

pacientes;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados aos pacientes da Clínica Neurológica;

5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais, sobre Prontuário Médico ou de 

Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 

área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Oftalmologista

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios, em regime de plantão nos serviços de 

Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município nos aspectos preventivos e 

curativos de todas as doenças do sistema visual, envolvendo intervenções cirúrgicas;

2. Realizar visitas médicas aos pacientes internados da Clínica Oftalmológica anotando no prontuário 

médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro clínico dos 

pacientes;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados aos pacientes da Clínica Oftalmológica;

5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais, sobre Prontuário Médico ou de 
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Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro

no Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização 

na área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Padrão 1

Titulo do Cargo: Médico Ortopedista

Descrição das Atribuições

1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios, em regime de plantão nos serviços de 

Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município nos aspectos curativos e 

preventivos em pacientes da Clínica Ortopédica, abrangendo a identificação, avaliação e tratamento 

das doenças de ossos, músculos e articulações, sejam elas congênitas ou adquiridas em função de 

postura, idade ou traumas;

2. Realizar visitas médicas aos pacientes internados da Clínica Ortopédica, anotando no prontuário 

médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro clínico dos 

pacientes;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados aos pacientes da Clínica Ortopédica;

5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais, sobre Prontuário Médico ou de 

Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 
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Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 

área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais 

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Otorrinolaringologista

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios, em regime de plantão nos serviços de 

Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município nos aspectos curativos e 

preventivos em pacientes da Clínica Otorrinolaringológica, abrangendo a identificação, avaliação e 

tratamento da fisiologia, sintomas e tratamento das doenças do aparelho auditivo, garganta e fossas 

nasais;

2. Realizar visitas médicas aos pacientes internados da Clínica Otorrinolaringológica, anotando no 

prontuário médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro 

clínico dos pacientes;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados aos pacientes da Clínica Otorrinolaringológica;

5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais, sobre Prontuário Médico ou de 

Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 

área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Patologista

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos laboratórios, e/ou em regime de plantão, nos serviços 

de Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município na realização de diagnósticos 



GA
BI

NE
TE

AD
M

IN
IS

TR
AÇ

ÃO
ÍN

DI
CE

IMPRENSA OFICIAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

11 JANEIRO / 2019

427
175

Titulo do Cargo: Médico Pediatra

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios, em regime de plantão nos serviços de 

Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município às crianças e adolescentes nos 

aspectos curativos e preventivos;

2. Realizar visitas médicas aos pacientes internados da clínica pediátrica, anotando no prontuário 

médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro clínico dos 

pacientes;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados aos pacientes da clínica pediátrica;

5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar,em situações pontuais, sobre Prontuário Médico ou de 

Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

por meio de estudos e avaliações e exames laboratoriais em células e tecidos, exames microbiológicos 

de urina, fezes, escarro, secreções, líquido cefalorraquidiano, hemocultura e de microbiologia de 

infecção hospitalar, marcadores sorológicos de doenças infecciosas, determinação de citosinas e 

proteínas de fase aguda e tipagem de HLA, dentre outros exames para determinação patológica;

2. Proceder à notificação de doenças de caráter compulsório, realizar autópsias, respectiva avaliação e 

emissão de laudo conclusivo, emissão de atestados de óbito, atenção e correta aplicação das normas 

de vigilância sanitária e acreditação laboratorial;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica,

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados aos pacientes da clínica patológica;

5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais, sobre Prontuários Médicos ou 

de Ética Médica e em outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 

área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1
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7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 

área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais 

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Plantonista – Clínico

Descrição das Atribuições
1. Pres ta r a ten dim en to de Urgên cia e Em ergên cia em toda s a s Un ida des e á rea s Clín ica s da s Un ida des

de Sa ú de do Mu n icíp io a os pa cien tes em dem a n da es pon tâ n ea , res pon s a biliza n do-s e com o Médico

Pla n ton is ta Clín ico in tegra lm en te pelo t ra ta m en to do pa cien te, o qu e pode in clu ir in terven ções

específica s des tes serviços ta is com o: pequ en a s ciru rgia s , s u tu ra s , d ren a gen s , pa s s a gem de

cateteres, dentre outros;

2. Rea liza r a t r ia gem dos ca s os clín icos iden t ifica n do a qu eles qu e requ erem m a ior a ten çã o da equ ipe

médica, adotando, prescrevendo condutas preventivas adequadas;

3. Em situação de impedimentos e férias, os médicos plantonistas somente poderão ser substituídos por 

membros da própria equipe já cadastrados e integrados ao serviço;

4. Integrar as equipes multiprofissionais de atendimento médico, sugerindo, recomendando a adoção de 

cr itér ios e proced im en tos opera cion a is qu e pos s a m res u lta r em a ten d im en to m a is d in â m ico e

eficiente aos pacientes em situação de urgência ou emergência; 

5. Prom over , a tu a r pa ra o in crem en to da qu a lida de do a ten dim en to m édico n a s Un ida des e á rea s

Clín ica s da s Un ida des de Sa ú de n os s erviços de u rgên cia e em ergên cia do Mu n icíp io s eja

pa r t icipa n do de reu n iões n eces s á r ia s a o des en volvim en to técn ico–cien t ífico, seja n a m elh or ia da

rela çã o m édico-pa cien te, s eja observa n do os preceitos ét icos n o decorrer da execu çã o de s u a s

atividades profissionais;

6. Requ is itos Gera is : equ ilíbr io em ocion a l e a u tocon trole; d is pos içã o pa ra cu m prir a ções or ien ta da s ;

capacidade física e mental para a atividade; iniciativa e facilidade de comunicação; destreza manual e

física para trabalhar em unidades móveis; capacidade de trabalhar em equipe; disponibilidade para a 

re-certificação periódica;

7. Com petên cia s / Atr ibu ições : Exercer a regu la çã o m édica do s is tem a ; con h ecer a rede de serviços da

regiã o; m a n ter u m a vis ã o globa l e perm a n en tem en te a tu a liza da dos m eios d is pon íveis pa ra o

a ten dim en to pré-h os pita la r e da s por ta s de u rgên cia , ch eca n do per iod ica m en te s u a ca pa cida de

opera cion a l; recepçã o dos ch a m a dos de a u xílio, a n á lis e da dem a n da , cla s s ifica çã o em prior ida des de

atendim en to, seleçã o de m eios pa ra a ten dim en to (m elh or res pos ta ), a com pa n h a m en to do

a ten dim en to loca l, determ in a çã o do loca l de des t in o do pa cien te, or ien ta çã o telefôn ica ; m a n ter

con ta to diá r io com os s erviços m édicos de em ergên cia in tegra dos a o s is tem a ; pres ta r a s s is tên cia

d ireta a os pa cien tes n a s a m bu lâ n cia s , qu a n do in d ica do, rea liza n do os a tos m édicos pos s íveis e

n eces s á r ios a o n ível p ré-h os p ita la r ; exercer o con trole opera cion a l da equ ipe a s s is ten cia l; fa zer

con trole de qu a lida de do s erviço n os a s pectos in eren tes à s u a profis s ã o; a va lia r o des em pen h o da



GA
BI

NE
TE

AD
M

IN
IS

TR
AÇ

ÃO
ÍN

DI
CE

IMPRENSA OFICIAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

11 JANEIRO / 2019

427
177

equ ipe e s u bs id ia r os respon s á veis pelo progra m a de edu ca çã o con t in u a da do serviço; obedecer à s

n orm a s técn ica s vigen tes n o serviço; p reen ch er os docu m en tos in eren tes à a t ivida de do m édico

regu la dor e de a s s is tên cia pré-h os p ita la r ; ga ra n t ir a con t in u ida de da a ten çã o m édica a o pa cien te

gra ve a té a s u a recepçã o por ou tro m édico n os s erviços de u rgên cia ; obedecer a o cód igo de ét ica

médica.

8. Execu ta r ou tra s ta refa s correla ta s e a u xilia r n a execu çã o de ou tra s a t ivida des da á rea on de es t iver

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina.

Jornada de Trabalho 24 h Semanais

Enquadramento Salarial
Classe ES, Padrão Plantão, Faixa Salarial Plantão

Titulo do Cargo: Médico Plantonista – Ortopedista
Descrição das Atribuições
1. Pres ta r a ten dim en to de Urgên cia e Em ergên cia em toda s a s Un ida des e á rea s Clín ica s da s Un ida des

de Sa ú de do Mu n icíp io a os pa cien tes em dem a n da es pon tâ n ea , res pon s a biliza n do-s e com o Médico

Pla n ton is ta Ortoped is ta in tegra lm en te pelo t ra ta m en to do pa cien te, o qu e pode in clu ir in terven ções

específicas destes serviços tais como: pequenas cirurgias, suturas, drenagens, passagem de cateteres 

dentre outros;

2. Rea liza r a t r ia gem dos ca s os clín icos iden t ifica n do a qu eles qu e requ erem m a ior a ten çã o da equ ipe

médica, adotando, prescrevendo condutas preventivas adequadas;

3. Em s itu a çã o de im ped im en tos e fér ia s , os m édicos pla n ton is ta s or toped is ta s s om en te poderã o s er

substituídos por membros da própria equipe já cadastrados e integrados ao serviço;

4. Integrar as equipes multiprofissionais de atendimento médico, sugerindo, recomendando a adoção de 

cr itér ios e proced im en tos opera cion a is qu e pos s a m res u lta r em a ten d im en to m a is d in â m ico e

eficiente aos pacientes em situação de urgência ou emergência; 

5. Prom over , a tu a r pa ra o in crem en to da qu a lida de do a ten dim en to m édico n a s Un ida des e á rea s

Clín ica s da s Un ida des de Sa ú de n os s erviços de u rgên cia e em ergên cia do Mu n icíp io seja

pa r t icipa n do de reu n iões n eces s á r ia s a o des en volvim en to técn ico–cien t ífico, seja n a m elh or ia da

rela çã o m édico-pa cien te, s eja observa n do os preceitos ét icos n o decorrer da execu çã o de s u a s

atividades profissionais;

6. Execu ta r ou tra s ta refa s correla ta s e a u xilia r n a execu çã o de ou tra s a t ivida des da á rea on de es t iver

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 

área.

Jornada de Trabalho 24 h Semanais
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Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão Plantão, Faixa Salarial Plantão

Titulo do Cargo: Médico Plantonista – Pediatra

Descrição das Atribuições
1. Pres ta r a ten dim en to de Urgên cia e Em ergên cia em toda s a s Un ida des e á rea s Clín ica s da s Un ida des

de Sa ú de do Mu n icíp io a os pa cien tes em dem a n da es pon tâ n ea , res pon s a biliza n do-s e com o Médico

Pla n ton is ta Ped ia t ra in tegra lm en te pelo tra ta m en to do pa cien te, o qu e pode in clu ir in terven ções

es pecífica s des tes s erviços , ta is com o: pequ en a s ciru rgia s , s u tu ra s , d ren agen s , pa s s a gem de

cateteres, dentre outros;

2. Rea liza r a t r ia gem dos ca s os clín icos iden t ifica n do a qu eles qu e requ erem m a ior a ten çã o da equ ipe

médica, adotando, prescrevendo condutas preventivas adequadas;

3. Em s itu a çã o de im ped im en tos e fér ia s , os m édicos p la n ton is ta s pedia t ra s s om en te poderã o s er

substituídos por membros da própria equipe já cadastrados e integrados ao serviço;

4. Integrar as equipes multiprofissionais de atendimento médico, sugerindo, recomendando a adoção de 

cr itér ios e proced im en tos opera cion a is qu e pos s a m res u lta r em a ten d im en to m a is d in â m ico e

eficiente aos pacientes em situação de urgência ou emergência; 

5. Prom over , a tu a r pa ra o in crem en to da qu a lida de do a ten dim en to m édico n a s Un ida des e á rea s

Clínica s da s Un ida des de Sa ú de n os s erviços de u rgên cia e em ergên cia do Mu n icíp io s eja

pa r t icipa n do de reu n iões n eces s á r ia s a o des en volvim en to técn ico–cien t ífico, seja n a m elh or ia da

rela çã o m édico-pa cien te, s eja observa n do os preceitos ét icos n o decorrer da execu çã o de s u a s

atividades profissionais;

6. Execu ta r ou tra s ta refa s correla ta s e a u xilia r n a execu çã o de ou tra s a t ivida des da á rea on de es t iver

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 

área.

Jornada de Trabalho 24 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão Plantão, Faixa Salarial Plantão

Titulo do Cargo: Médico Plantonista – Ultrassonografista

Descrição das Atribuições
Prestar atendimento de Urgência e Emergência em todas as Unidades e 

áreas Clínicas das Unidades de Saúde do Município aos pacientes em demanda espontânea.

1. Rea liza r a t r ia gem dos ca s os clín icos iden t ifica n do a qu eles qu e requ erem m a ior a ten çã o da equ ipe

médica, adotando, prescrevendo condutas preventivas adequadas;

2. Integrar as equipes multiprofissionais de atendimento médico, sugerindo, recomendando a adoção de 

cr itér ios e proced im en tos opera cion a is qu e pos s a m res u lta r em a ten d im en to m a is d in â m ico e

eficiente aos pacientes em situação de urgência ou emergência; 
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3. Prom over , a tu a r pa ra o in crem en to da qu a lida de do a ten dim en to m édico n a s Un ida des e á rea s

Clín ica s da s Un ida des de Sa ú de n os s erviços de u rgên cia e em ergên cia do Mu n icíp io s eja

pa r t icipa n do de reu n iões n eces s á r ia s a o des en volvim en to técn ico–cien t ífico, seja n a m elh or ia da

rela çã o m édico-pa cien te, s eja observa n do os preceitos ét icos n o decorrer da execu çã o de s u a s

atividades profissionais;

4. Execu ta r ou tra s ta refa s correla ta s e a u xilia r n a execu çã o de ou tra s a t ivida des da á rea on de es t iver

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 

área.

Jornada de Trabalho 24 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão Plantão, Faixa Salarial Plantão

Titulo do Cargo: Médico Pneumologista - Adulto

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios, em regime de plantão nos serviços de 

Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município nos aspectos curativos e 

preventivos em pacientes da Clínica Pneumonológica, abrangendo a identificação, avaliação e 

tratamento das doenças pulmonares e respiratórias incluindo intervenções cirúrgicas torácicas;

2. Realizar visitas médicas aos pacientes internados da Clínica Pneumológica, anotando no prontuário 

médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro clínico dos 

pacientes;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados aos pacientes da Clínica Pneumonológica;

5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais,sobre Prontuário Médico ou de 

Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 

área.
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Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Pneumologista - Infantil

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico aos pacientes do serviço pediátrico nos ambulatórios, em regime de 

plantão nos serviços de Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município nos 

aspectos curativos e preventivos em pacientes da Clínica Pneumológica Infantil, abrangendo a 

identificação, avaliação e tratamento das doenças pulmonares e respiratórias incluindo intervenções 

cirúrgicas torácicas;

2. Realizar visitas médicas aos pacientes internados da Clínica Pneumológica Infantil, anotando no 

prontuário médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro 

clínico das crianças, incluindo pacientes prematuros com distúrbios respiratórios e ou outras 

afecções características;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados aos pacientes da Clínica Pneumonológica 

Infantil;

5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais, sobre Prontuário Médico ou de 

Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 

área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Proctologista

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios, em regime de plantão nos serviços de 

Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município nos aspectos preventivos e 

curativos das doenças proctológicas, envolvendo afecções do intestino grosso, reto e ânus, incluindo 
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os tumores do intestino, as doenças inflamatórias intestinais-Crohn, retocolite ulcerativa – a

diverticulite, as doenças do ânus – hemorróidas, a fissura anal e fístula anal, incluindo intervenções 

cirúrgicas;

2. Realizar visitas médicas aos pacientes internados da Clínica Proctológica anotando no prontuário 

médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro clínico dos 

pacientes;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados aos pacientes da Clínica Proctológica;

5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais, sobre Prontuário Médico ou de 

Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 

área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Psiquiatra - Adulto

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios e/ou em regime de plantão nos serviços 

de Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município nos aspectos curativos e 

preventivos em pacientes da Clínica Psiquiátrica, abrangendo a identificação, avaliação e tratamento 

de alterações do comportamento e modos psíquicos de adoecer ou pela perda involuntária da 

faculdade normativa;

2. Realizar visitas médicas aos pacientes internados da Clínica Psiquiátrica, anotando no prontuário 

médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro clínico dos 

pacientes;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados aos pacientes da Clínica Psiquiátrica;

5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais, sobre Prontuário Médico ou de 

Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 
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pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro 

no Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização 

na área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Psiquiatra - Infantil

Descrição das Atribuições
1. Realizar atendimento de crianças e adolescentes, prestando atendimento médico aos pacientes nos 

ambulatórios e/ou em regime de plantão nos serviços de Pronto Atendimento ou em outras Unidades 

de Saúde do Município nos aspectos curativos e preventivos em pacientes da Clínica Psiquiátrica, 

abrangendo a identificação, avaliação e tratamento de alterações do comportamento e modos 

psíquicos de adoecer ou pela perda involuntária da faculdade normativa;

2. Realizar visitas médicas aos pacientes internados da Clínica Psiquiátrica, anotando no prontuário 

médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro clínico dos 

pacientes;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados aos pacientes da Clínica Psiquiátrica;

5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais, sobre Prontuário Médico ou de 

Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 

área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1
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Titulo do Cargo: Médico Radiologista 

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios, em regime de plantão nos serviços de 

Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município atuando na leitura e 

interpretação de imagens radiológicas, por tomografia computadorizada, por ressonância magnética 

para o diagnóstico de doenças de órgãos e estruturas; 

2. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

3. Emitir laudo de exames complementares solicitados;

4. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais sobre, Prontuário Médico ou de 

Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

5. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

6. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 

área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Reumatologista

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios, em regime de plantão nos serviços de 

Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município nos aspectos preventivos e 

curativos das doenças reumatológicas, envolvendo ossos, colágeno, articulações e afecções como a 

osteoporose, fibromialgias, febres reumáticas, tendinites e bursites, incluindo intervenções 

cirúrgicas;

2. Realizar visitas médicas aos pacientes internados da Clínica Reumatológica, anotando no prontuário 

médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro clínico dos 

pacientes;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados aos pacientes da Clínica Reumatológica;

5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais, sobre Prontuário Médico ou de 

Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 
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pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 

área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Ultrassonografista

Descrição das Atribuições
1. Efetu a r exa m es m édicos , em it ir d ia gn ós t icos em rela çã o à u ltra s son ogra fia Obs tét r ica e gin ecológica

e em outras nas áreas de atuação;

2. An a lis a r e in terp reta r resu lta dos de exa m es divers os , com pa ra n do-os com os pa drões n orm a is , pa ra

con firm a r ou in form a r o dia gn ós t ico, m a n ter regis tro dos pa cien tes exa m in a dos , a n ota n do a

con clu s ã o d ia gn ós t ica , o t ra ta m en to pres cr ito e a evolu çã o da doen ça , pres ta r a ten d im en to em

urgências clínicas;

3. En ca m in h a r pa cien tes pa ra a ten dim en to es pecia liza do, qu a n do for o ca s o, a s ses s ora r a ela bora çã o

de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;

4. Ela bora r pa receres , in form es técn icos e rela tór ios , rea liza n do pes qu is a s , en t revis ta s , fa zen do

obs erva ções e s u ger in do m edida s pa ra im pla n ta çã o, des en volvim en to e a per feiçoa m en to de

a t ivida des em s u a á rea de a tu a çã o, pa r t icipa r da s a t ivida des a dm in is t ra t iva s , de con trole e de a poio

referentes à sua área de atuação;

5. Coorden a r equ ipes técn ica s de s erviços já exis ten tes ou a serem cria da s , bem com o equ ipes técn ica s

de plantão;

6. Pa r t icipa r da s a t ivida des de t rein a m en to e a perfeiçoa m en to de pes s oa l técn ico e a u xilia r , rea liza n do-

a s em s erviço ou m in is t ra n do a u la s e pa les t ra s , a fim de con tr ibu ir pa ra o desen volvim en to

qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;

7. Pa r t icipa r de gru pos de tra ba lh o e/ ou reu n iões com u n ida des da Prefeitu ra e ou tra s en t ida des

pú blica s e pa r t icu la res , rea liza n do es tu dos , em it in do pa receres ou fa zen do expos ições s obre

s itu a ções e/ ou prob lem a s iden t ifica dos , op in a n do, oferecen do s u ges tões , revis a n do e d is cu t in do

tra ba lh os técn ico-cien t íficos , pa ra fin s de form u la çã o de d iret r izes , p la n os e progra m a s de tra ba lh o

afetos ao Município;

8. Pa r t icipa r de a ções pa ra a ten d im en to m édico de u rgên cia , em s itu a ções de ca la m ida de pú blica ,

quando convocado pela Prefeitura;

9. Execu ta r ou tra s ta refa s correla ta s e a u xilia r n a execu çã o de ou tra s a t ivida des da á rea on de es t iver

lotado.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 
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Titulo do Cargo: Médico Urologista

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico aos pacientes nos ambulatórios, em regime de plantão nos serviços de 

Pronto Atendimento ou em outras Unidades de Saúde do Município à promoção, proteção, 

recuperação da saúde do homem, compreendendo as doenças do aparelho urinário e as doenças do 

aparelho genital masculino, envolvendo intervenções cirúrgicas;

2. Realizar visitas médicas aos pacientes internados da Clínica Urológica, anotando no prontuário 

médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro clínico dos 

pacientes;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados aos pacientes da Clínica Urológica;

5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais, sobre Prontuário Médico ou de 

Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 

funcionamento das atividades de Saúde no Município;

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando aos 

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e Certificado de Especialização na 

área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais 

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Veterinário

Descrição das Atribuições

1. Planejar, executar, controlar e avaliar a eficácia das atividades profiláticas de diagnóstico, tratamento 

e or ien ta çã o pa ra os propr ietá r ios de a n im a is , prom oven do ca m pa n h a s e/ ou progra m a s de con trole

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro 

no Conselho Regional de Medicina e Certificado de 

Especialização na área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1
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de reprodução, nutrição, vacinação e higiene sanitária em animais;

2. Lidera r , form u la r os pa râ m etros de con trole da s ca m pa n h a s de va cin a çã o a n im a l n o Mu n icíp io,

m obiliza n do os órgã os da a dm in is tra çã o m u n icipa l, toda s a s u n ida des en volvida s n a operação,

dis pon ib iliza n do recu rs os fís icos e h u m a n os pa ra a m a ior a bra n gên cia e eficá cia n o con trole da s

zoonoses;

3. Rea liza r exa m es clín icos e d ia gn ós t icos de pa tologia s em a n im a is fa zen do u s o de coleta de m a ter ia l

pa ra a n á lis e a n a tom opa tológica , h is topa tológica , h em a tológica e im u n ológica , em it in do o la u do

conclusivo;

4. Efetu a r o con trole epidem iológico dos a n im a is e de zoon os es n o â m bito do Mu n icíp io, in form a n do,

divulgando quando entender conveniente, casos que permitam, potencialmente, o risco de epidemias;

5. Propor , execu ta r , a tu a r n o s a cr ifício de a n im a is , rea liza n do qu a n do en ten der con ven ien te, n ecrops ia

e exames laboratoriais decorrentes para a emissão de laudos conclusivos que permita o diagnóstico; 

6. Execu ta r ou tra s ta refa s correla ta s e a u xilia r n a execu çã o de ou tra s a t ivida des da á rea on de es t iver

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina Veterinária, com 

registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária.

Jornada de Trabalho 20 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1

Titulo do Cargo: Nutricionista 
Descrição das Atribuições

1. Atu a r n os progra m a s de n u tr içã o, oferecen do ca rdá pios , d ieta s , es pecia lm en te form u la da s pa ra

atender as necessidades nutricionais de cada uma das populações atendidas;

2. Pla n eja r e m on ta r ca rdá p ios , es pecia lm en te pa ra cr ia n ça s , a doles cen tes , de form a gra du a l,

con ten do produ tos n a tu ra is , m a is n u tr it ivos e econ ôm icos , oferecen do pa ra a popu la çã o em es pecia l

refeições mais balanceadas e saudáveis;

3. Progra m a r e des en volver o trein a m en to do pes s oa l, a u xilia r de n u tr içã o, rea liza n do en trevis ta s ,

reu n iões da equ ipe, in cen t iva n do os servidores a o desen volvim en to profis s ion a l, a n eces s ida de de

a pr im ora m en to con s ta n te, reforça n do a n eces s ida de de h igien e, lim peza e orga n iza çã o do a m bien te

de trabalho, sempre visando à racionalização e melhoria do padrão técnico dos serviços;

4. Ela bora r m a pa d ietét icos , ver ifica n do n os pron tu á r ios dos pa cien tes a pres cr içã o da s d ieta s , da dos

pes s oa is e res u lta dos de exa m es pa ra es ta belecer em con ju n to com o m édico a s s is ten te o t ipo de

dieta a distribuição do horário mais adequado para cada paciente;

5. Aten der e execu ta r a s n eces s ida des e es pecificida des da á rea n a qu a l es t iver lota do e desen volver

ações educativas dos diversos programas nas Unidade de Saúde;

6. Execu ta r ou tra s ta refa s correla ta s e a u xilia r n a execu çã o de ou tra s a t ivida des da á rea on de es t iver

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.
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5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Nutrição, com Registro no 

Conselho Regional de Nutrição.

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1

Titulo do Cargo: Odontólogo – Clínico Geral 

Descrição das Atribuições
1. Pla n eja r , coorden a r e s u pervis ion a r os s erviços de odon tologia , a tu a n do em todos os n íveis de

a ten çã o à s a ú de, in tegra n do-s e em progra m a s de p rom oçã o, preven çã o, p roteçã o, recu peraçã o e

rea b ilita çã o da s a ú de, con trole de doen ça s e a gra vos , rea liza r d ia gn ós t icos e progn ós t icos e

tratamento das afecções de cavidade bucal, assegurando a integralidade do tratamento;

2. Realizar atendimentos de urgência e emergência odontológica;

3. Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicados na odontologia;

4. Realiza r p rocedim en tos cirú rgicos , n a s u a á rea de a tu a çã o, de pequ en o e m édio por te, deven do

acompanhar quadro pré e pós operatório e revisões necessárias;

5. Pa r t icipa r , qu a n do s olicita do, de Com is s ões de Qu a lida de Hos p ita la r (Con trole de In fecçã o

Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição;

6. Su pervis ion a r os t ra ba lh os rea liza dos pelo Au xilia r em Sa ú de Bu ca l (ASB) e Técn ico em Sa ú de

Bucal (TSB) definindo competências e responsabilidades;

7. Emitir parecer e laudos sobre assuntos relacionados á sua área de atuação;

8. Atuar em equipe multidisciplinar;

9. Con tr ibu ir n a s a t ivida des de edu ca çã o perm a n en te em s a ú de do TSB e do ASB, e da equ ipe de

saúde, supervisionar estagiários e residentes;

10. Participar de reuniões técnicas;

11. Notificar doenças e agravos de notificação compulsória;

12. Execu ta r ou tra s ta refa s cor rela ta s e a u xilia r n a execu çã o de ou tra s a t ivida des da á rea on de es t iver

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Odontologia, com registro 

no Conselho Regional de Odontologia.

Jornada de Trabalho 20 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1

Titulo do Cargo: Odontólogo – Especialista em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial 
Descrição das Atribuições

1. Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade;

2. Rea liza r d ia gn ós t ico com a fin a lida de de ob ter o perfil ep idem iológico pa ra o pla n eja m en to e a

programação em saúde bucal;

3. Rea liza r os proced im en tos clín icos da Aten çã o Secu n dá r ia em s a ú de bu ca l, in clu in do
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atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais;

4. Rea liza r a a ten çã o in tegra l em s a ú de bu ca l (p rom oçã o e proteçã o da s a ú de, preven çã o de

agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva;

5. En ca m in h a r e or ien ta r u s u á r ios , qu a n do n eces s á r io, a ou tros n íveis de a s s is tên cia , m a n ten do

sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do trabalho; 

6. Exodontia múltipla com alveoloplastia por sextante; 

7. Remoção de dente retido, incluso ou impactado; 

8. Remoção de foco residual; 

9. Remoção de sutura; Alveolotomia / alveolectomia por arcada;

10. Tratamento cirúrgico de hemorragiabuco dental;

11. Apicectomia com ou sem obturação retrógada;

12. Curetagem periapical;

13. Tratamento emergencial para redução de fratura alvéolo-dentária;

14. Redução cruenta da fratura alvéolo-dentária (redução aberta);

15. Redução incruenta de fratura alvéolo-dentária (redução fechada);

16. Contenção (splintagem);

17. Ulotomia / ulectomia;

18. Tratamento cirúrgico de fístula oro nasal ou oro sinusal;

19. Tratamento cirúrgico de fístula intra ou extra oral;

20. Aprofundamento de vestíbulo por sextante;

21. Cirurgia com finalidade ortodôntica para tracionamento;

22. Correção de bridas musculares;

23. Correção de irregularidades do rebordo alveolar;

24. Correção de tuberosidade;

25. Enxerto ósseo de área doadora intrabucal;

26. Excisão de cálculo de glândula salivar;

27. Excisão de fenômenos de retenção salivar ou rânula;

28. Excisão de glândula sub-maxilar, sub-mandibular ou sub-lingual;

29. Glossografia;

30. Marsupialização de lesões, cistos e pseudocistos;

31. Reconstrução de sulco gengivo-labial;

32. Reconstrução parcial do lábio traumatizado;

33. Redução incruenta de luxação de ATM;

34. Reimplante e transplante dental por elemento;

35. Remoção de cisto;

36. Remoção de corpo estranho da região BMF;

37. Remoção de tórus e exostoses;

38. Selamento de fístula cutânea odontogênica;

39. Sinusotomia maxilar unilateral;

40. Tunelização, odontosecção, radilectomia;

41. Cirurgia de dente incluso em pacientes com anomalias crânios faciais;

42. Enxertogengival;

43. Gengivectomia por sextante;

44. Gengivoplastia por sextante;

45. Tratamento clínico das nevralgias faciais;

46. Realizar outros procedimentos em clínica geral odontológica;

47. Pa r t icipa r de ca pa cita ções e trein a m en to s em pre qu e n eces s á r io ou qu e con voca do pela ges tã o

da unidade;

48. Trabalhar em equipe multiprofissional e interdisciplinar;
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49. Participar do acolhimento atendendo as intercorrências dos usuários;

50. Participar de Junta Médica, quando convocado;

51. Exercer ou tra s a t ivida des qu e por s u a n a tu reza , es teja in ser ida n o â m bito da s a tr ibu ições

pertinentes ao cargo e à área de atuação.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Odontologia, com registro 

no Conselho Regional de Odontologia e Título de Especialista em 

Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial reconhecido pelo órgão 

de classe .

Jornada de Trabalho 20 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1

Titulo do Cargo: Odontólogo – Especialista em Endodontia 

Descrição das Atribuições
1. Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade;

2. Rea liza r d ia gn ós t ico com a fin a lida de de ob ter o perfil ep idem iológico pa ra o pla n eja m en to e a

programação em saúde bucal;

3. Rea liza r os proced im en tos clín icos da Aten çã o Secu n dá r ia em s a ú de bu ca l, t ra ta m en to

endodôn t ico u t iliza n do técn ica s de in s tru m en ta çã o m a n u a is ou rota tór ios , in clu in do

atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais;

4. Rea liza r a a ten çã o in tegra l em s a ú de bu ca l (p rom oçã o e proteçã o da s a ú de, preven çã o e

agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva;

5. En ca m in h a r e or ien ta r u s u á r ios , qu a n do n eces s á r io, a ou tros n íveis de a s s is tên cia , m a n ten do

sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do trabalho;

6. Coorden a r e pa r t icipa r de a ções colet iva s volta da s à prom oçã o da s a ú de e à preven çã o de

doenças bucais;

7. Desen volver a preven çã o, d ia gn ós t ico, p rogn ós t ico, t ra ta m en to e con trole da s a ltera ções da

polpa e dos tecidos periradiculares;

8. Efetu a r exa m es , em it ir d ia gn ós t icos e t ra ta r a fecções da boca , den tes e regiões m a xilofa cil,

utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal em geral;

9. Realizar exames gerais, diagnósticos e tratamentos odontológicos;

10. Execu ta r a t ivida des in d ividu a lm en te ou em equ ipe, técn ica s ou cien t ífica s n a á rea da Sa ú de

Pú blica corres pon den tes à s u a es pecia lida de, obs erva da a res pect iva regu la m en ta çã o

profissional e as normas de segurança e higiene do trabalho;

11. Pa r t icipa r do pla n eja m en to, ela bora çã o e execu çã o de progra m a de trein a m en to em serviços e

de capacitação de recursos humanos;

12. Trabalhar em equipe multiprofissional e interdisciplinar;

13. Participar do acolhimento atendendo as intercorrências dos usuários;

14. Participar de Junta Médica, quando convocado;

15. Pa r t icipa r de ca pa cita ções e t rein a m en tos sem pre qu e n eces s á r io ou qu e con voca do pela ges tão

da unidade;

16. Exercer ou tra s a t ivida des qu e por s u a n a tu reza , es teja in ser ida n o â m bito da s a tr ibu ições
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pertinentes ao cargo e à área de atuação.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Odontologia, com registro 

no Conselho Regional de Odontologia e Título de Especialista em 

Endodontia reconhecido pelo órgão de classe .

Jornada de Trabalho 20 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1

Titulo do Cargo: Odontólogo – Especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades 
Especiais

Descrição das Atribuições
1. Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade;

2. Rea liza r d ia gn ós t ico com a fin a lida de de ob ter o perfil ep idem iológico pa ra o pla n eja m en to e a

programação em saúde bucal;

3. Rea liza r os proced im en tos clín icos da Aten çã o Secu n dá r ia em s a ú de bu ca l, in clu in do

atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais;

4. Realiza r a a ten çã o in tegra l em s a ú de bu ca l (p rom oçã o e proteçã o da s a ú de, preven çã o e

agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva;

5. En ca m in h a r e or ien ta r u s u á r ios , qu a n do n eces s á r io, a ou tros n íveis de a s s is tên cia , m a n ten do

sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do trabalho;

6. Pla n eja r , coorden a r , execu ta r , s u pervis ion a r e a va lia r a t ivida des e a ções de odon tologia n o

âmbito da assistência, nos diferentes níveis de complexidade das ações de saúde;

7. Efetu a r res ta u ra ções , ext ra ções , lim peza den tá r ia , a p lica çã o de flú or , pu lpectom ia e dem a is

procedimentos necessários ao tratamento, devolvendo ao dente sua vitalidade, função e estética;

8. Aten der pa cien tes com n eces s ida des es pecia is n os s erviços de u rgên cia odon tológica ,

prescrevendo medicamentos de acordo com as necessidades e tipo de problema detectado;

9. Efetuar a limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a instalação 

de focos de infecção;

10. Su bs t itu ir ou res ta u ra r pa r tes da coroa den tá r ia , coloca n do in cru s ta ções ou coroa s protét ica s ,

para completar ou substituir o dente, a fim de facilitar a mastigação e restabelecer a estética;

11. Realizar e analisar radiografias dentárias;

12. Rea liza r ses sões edu ca t iva s , p rofer in do pa les t ra s a com u n ida de, en fa t iza n do a im por tâ n cia da

saúde oral e orientando sobre cuidados necessários com a higiene bucal;

13. Pa r t icipa r de equ ipe m u lt ip rofis s ion a l, or ien ta n do e trein an do pes s oa l, des en volven do

programas de saúde, visando contribuir para a melhoria da saúde da população;

14. Rela cion a r , pa ra fin s de ped idos a o s etor com peten te, o m a ter ia l odon tológico e ou tros produ tos

utilizados no serviço, supervisionando-os para que haja racionalização no uso dos mesmos;

15. Pa r t icipa r de reu n iões com os profis s ion a is da á rea , a n a lis a n do e a va lia n do prob lem a s s u rgidos

no serviço, procurando os meios adequados para solucioná-los;

16. Planejar as ações a serem desenvolvidas, para promoção da saúde oral;

17. Pa r t icipa r de a t ivida des de ca pa cita çã o e t rein a m en to de pes s oa l de n ível elem en ta r , m éd io e

superior, na área de sua atuação;
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18. Planejar, elaborar e implantar projetos de saúde bucal, acompanhando a sua execução;

19. Realizar tratamento e retratamento endodôntico em dentes decíduos;

20. Diagnosticar, prevenir e tratar os problemas de saúde bucal dos pacientes que apresentam uma 

com plexida de n o s eu s is tem a biológico e/ ou ps icológico e/ ou s ocia l, bem com o percepçã o e

a tu a çã o den tro de u m a es t ru tu ra t ra n sd is cip lin a r com ou tros profis s ion a is de s a ú de e de á rea s

correlatas com o paciente;

21. Diagnosticar as alterações que afetam o sistema estomatognático;

22. Tra ta r a s les ões dos tecidos m oles , dos den tes , dos a rcos den tá r ios e da s es t ru tu ra s ós sea s

a d ja cen tes decor ren tes de cá r ies , t ra u m a tis m os , a ltera ções n a odon togên ese, m a loclu s ões e

malformações congênitas;

23. Prom over a con du çã o ps icológica da cr ia n ça e do a doles cen te e pa cien te a du lto pa ra a a ten çã o

odontológica;

24. Pres crever m edica m en tos e s olicita r exa m es com plem en ta res qu e se fizerem n eces s á r ios a o

desempenho em suas áreas de competência;

25. Trabalhar em equipe multiprofissional e interdisciplinar;

26. Participar do acolhimento atendendo as intercorrências dos usuários;

27. Pa r t icipa r de ca pa cita ções e trein a m en to s em pre qu e n eces s á r io ou qu e con voca do pela ges tã o

da unidade;

28. Participar de Junta Médica, quando convocado;

29. Exercer ou tra s a t ivida des qu e por s u a n a tu reza , es teja in ser ida n o â m bito da s a tr ibu ições

pertinentes ao cargo e à área de atuação.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Odontologia, com registro

no Conselho Regional de Odontologia e Título de Especialista em 

Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais reconhecido 

pelo órgão de classe .

Jornada de Trabalho 20 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1

Titulo do Cargo: Odontólogo – Especialista em Odontopediatria

Descrição das Atribuições
1. Rea liza r d ia gn ós t ico, preven ir , t ra ta r e con trola r os prob lem a s de s a ú de bu ca l do bebê, da

criança e do adolescente, em parceria com os pais/ responsáveis;

2. Atu a r n a edu ca çã o pa ra a s a ú de bu ca l e n a in tegra çã o des s es p roced im en tos com os ou tros

profissionais da área da saúde;

3. Orien ta r e m otiva r pa is e/ ou res pon s á vel, qu a n to à prom oçã o e m a n u ten çã o da s a ú de bu ca l do

bebê, das crianças e dos adolescentes;

4. Aju da r o bebê, a cr ia n ça e o a doles cen te a desen volver com porta m en tos e h á bitos qu e

conduzam à saúde bucal, conscientizando-os dessa responsabilidade;

5. Ava lia r o crescim en to e o des en volvim en to, a fim de detecta r pos s íveis des vios com repercu s s ã o

nas estruturas dento-faciais;

6. Iden t ifica r os fa tores de ris co, em n ível in dividu a l, pa ra a s pr in cipa is doen ça s da ca vida de
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bucal, e implementar estratégias preventivas e de mínima intervenção;

7. Reabilitar, morfológica e funcionalmente, o aparelho estomatognático lesado pelas doenças mais 

comuns que atingem a cavidade bucal do bebê, da criança e do adolescente;

8. En ca m in h a r o pa cien te pa ra s erviços a dequ a dos de es pecia lida des odon tológica s ou

odontopediatria;

9. In tegra r , qu a n do a s opor tu n ida des s e a pres en tem , a s equ ipes de odon tologia em Sa ú de

Coletiva, a fim de contribuir para a promoção de saúde bucal das populações assistidas;

10. Execu ta r ou tra s ta refa s correla ta s e a u xilia r n a execu çã o de ou tra s a t ivida des da á rea on de

estiver lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Odontologia, com registro 

no Conselho Regional de Odontologia.

Jornada de Trabalho 20 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1

Titulo do Cargo: Odontólogo – Especialista em Periodontia 

Descrição das Atribuições
1. Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade;

2. Rea liza r d ia gn ós t ico com a fin a lida de de ob ter o perfil ep idem iológico pa ra o pla n eja m en to e a

programação em saúde bucal;

3. Rea liza r os proced im en tos clín icos da Aten çã o Secu n dá r ia em s a ú de bu ca l, in clu in do

atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais;

4. Rea liza r a a ten çã o in tegra l em s a ú de bu ca l (p rom oçã o e proteçã o da s a ú de, preven çã o e

agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva;

5. En ca m in h a r e or ien ta r u s u á r ios , qu a n do n eces s á r io, a ou tros n íveis de a s s is tên cia , m a n ten do

sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do trabalho;

6. Realizar estudo e avaliação dos tecidos de suporte e circulares dos dentes e seus substitutos;

7. Atu a r n o dia gn ós t ico, t ra ta m en to e preven çã o da s a ltera ções per iodon ta is e m a n ifes ta ções de

doenças sistêmicas que acometam o periodonto;

8. Realizar tratamento para controle da saúde periodontal;

9. Realizar cirurgias para manter ou reestabelecer a saúde do periodonto;

10. Trabalhar em equipe multiprofissional e interdisciplinar;

11. Participar do acolhimento atendendo as intercorrências dos usuários;

12. Pa r t icipa r de ca pa cita ções e trein a m en to s em pre qu e n eces s á r io ou qu e con voca do pela ges tã o

da unidade;

13. Participar de Junta Médica, quando convocado;

14. Exercer ou tra s a t ivida des qu e por s u a n a tu reza , es teja in ser ida n o â m bito da s a tr ibu ições

pertinentes ao cargo e à área de atuação.
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Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Odontologia, com registro 

no Conselho Regional de Odontologia e Título de Especialista em 

Periodontia reconhecido pelo órgão de classe.

Jornada de Trabalho 20 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1

Titulo do Cargo: Odontólogo – Plantonista

Descrição das Atribuições
1. Atu a r em equ ipes m u lt iprofis s ion a is n o desen volvim en to de projetos tera pêu t icos n o Pron to

Atendimento e nas diversas Unidades de Saúde do município;

2. Ela bora r d ia gn ós t icos e progn ós t icos de a fecções da ca vida de bu ca l, da ca beça e pes coço,

iden t ifica n do a exten s ã o dos problem a s detecta dos , form u la n do a a borda gem tera pêu t ica

adequada;

3. Execu ta r p rocedim en tos preven tivos com o ra s pa gem , lim peza e polim en to dos den tes e

gengivas;

4. Execu ta r proced im en tos odon tológicos en volven do a exodon t ia de ra ízes e den tes , dren a gem de

abscessos, sutura de tecidos moles e restauração de cáries dentárias;

5. Coorden a r e a s segu ra r-s e a correta a p lica çã o n o con s u ltór io den tá r io da s a ções de b io-

segurança;

6. Prescrever e administrar medicamentos;

7. Execu ta r ou tra s ta refa s correla ta s e a u xilia r n a execu çã o de ou tra s a t ivida des da á rea on de

estiver lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Odontologia, com registro 

no Conselho Regional de Odontologia.

Jornada de Trabalho 24 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão Plantão, Faixa Salarial Plantão
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Titulo do Cargo: Psicólogo - Adulto

Descrição das Atribuições
1. Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos 

e de grupos com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação;

2. Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, buscando elucidar origens, 

conflitos e questões do comportamento observado;

3. Acompanhar os pacientes durante o processo de tratamento, avaliando sua evolução, investigando 

possíveis retrocessos, formulando estratégias de abordagem e encaminhamento;

4. Investigar os fatores inconscientes de comportamento individual e grupal tornando-os conscientes e 

observáveis para os indivíduos e os grupos;

5. Desenvolver aconselhamento ou orientação individual ou em grupo, com pacientes ou familiares, visando 

auxiliar na resolução de dificuldades ou de situações conflituosas;

6. Articular-se com profissionais de outras áreas intervenientes nos processos terapêuticos elaborando 

programas assistenciais mais amplos, de apoio a indivíduos ou a grupos específicos;

7. Coletar informações, dados da evolução do comportamento do assistido, das psicopatologias observadas, 

emitindo relatórios para melhor adequação terapêutica recomendada pelo médico psiquiatra responsável;

8. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e Exigências 
de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Psicologia, com registro 

no Conselho Regional de Psicologia.

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1

Titulo do Cargo: Psicólogo – Infantil

Descrição das Atribuições
1. Realizar atendimento de crianças e adolescentes;

2. Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de 

indivíduos e de grupos com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação;

3. Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, buscando elucidar 

origens, conflitos e questões do comportamento observado;

4. Acompanhar os pacientes durante o processo de tratamento, avaliando sua evolução, investigando 

possíveis retrocessos, formulando estratégias de abordagem e encaminhamento;

5. Investigar os fatores inconscientes de comportamento individual e grupal tornando-os conscientes e 

observáveis para os indivíduos e os grupos;

6. Desenvolver aconselhamento ou orientação individual ou em grupo, com pacientes ou familiares, 

visando auxiliar na resolução de dificuldades ou de situações conflituosas;

7. Articular-se com profissionais de outras áreas intervenientes nos processos terapêuticos elaborando 

programas assistenciais mais amplos, de apoio a indivíduos ou a grupos específicos;

8. Coletar informações, dados da evolução do comportamento do assistido, das psicopatologias

observadas, emitindo relatórios para melhor adequação terapêutica recomendada pelo médico 

psiquiatra responsável;
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9. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e Exigências
de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Psicologia, com registro 

no Conselho Regional de Psicologia.

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1

Titulo do Cargo: Psicopedagogo Especialista 

Descrição das Atribuições
1. Con tr ibu ir , em u m serviço de s a ú de m en ta l, com a m elh or ia da qu a lida de de vida , a u ton om ia e

autoria de pensamento ao portador de transtorno mental;

2. Dia gn os t ica r , or ien ta r , a ten der em tra ta m en to e in ves t iga r os problem a s em ergen tes n os proces s os

de aprendizagem;

3. Esclarecer os obstáculos que interferem para haver uma boa aprendizagem;

4. Favorecer o desenvolvimento de atitudes e processos de aprendizagem adequados;

5. Rea liza r o d ia gn ós t ico ps icopeda gógico, com es pecia l ên fa se n a s pos s ib ilida des e per tu rba ções da

aprendizagem;

6. Dar orientações, prestar esclarecimentos e oferecer suporte aos familiares dos pacientes;

7. Rea liza r en t revis ta s opera t iva s ded ica da s à expres s ã o e à progres s iva res olu çã o da prob lem á t ica

individual e/ou grupal dos pacientes.

8. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Pedagogia ou Psicologia, 

com certificado de curso de pós-graduação em Psicopedagogia e 

inscrição no Órgão de Classe.

Jornada de Trabalho 30 h Semanais 

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1.
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Titulo do Cargo: Terapeuta Ocupacional 

Descrição das Atribuições
1. Atu a r n a preven çã o, h a b ilita çã o e rea bilita çã o de pes s oa s u t iliza n do protocolos e procedim en tos

específicos de terapia ocupacional, efetuando avaliação e diagnósticos específicos;

2. Orien ta r pa cien tes , fa m ilia res , cu ida dores , res pon s á veis pa ra o des en volvim en to de progra m a s de

prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida;

3. Rea liza r a va lia ções s óciotera pêu tica s com o objet ivo de in dica r e en ca m in h a r u s u á r ios pa ra os

d ivers os serviços da rede de a ten dim en to s ocia l, especia lm en te pa ra a t ivida des s ociotera pêu t ica s ,

atividades nas oficinas, de caráter profissionalizante ou ocupacional;

4. Es tu da r e ela bora r p la n os e progra m a s de a ten d im en to s ócio - tera pêu ticos qu e pos s a m n or tea r os

progra m a s desen volvidos ou a s erem desen volvidos n a s oficin a s , n os cen tros de ocu pa çã o e

form a çã o, a t ivida des de ca rá ter rea bilita cion a l e profis s ion a liza n te, ded ica da s a s cr ia n ça s ,

adolescentes, adultos, idosos, pessoas com necessidades especiais; 

5. Aten der , a va lia r e en ca m in h a r pa cien tes , a pós pres cr içã o m édica es pecia liza da , com dificu lda des

ps icológica s , pa ra progra m a s de rea b ilita çã o ocu pa cion a l em oficin a s tera pêu t ica s , bu s ca n do

integração e convívio social;

6. Trein a r pa cien tes pa ra o correto u s o de equ ipa m en tos de rea b ilita çã o, a va lia n do a evolu çã o dos

tratamentos aplicados, elaborando relatórios indicativos;

7. Execu ta r ou tra s ta refa s correla ta s e a u xilia r n a execu çã o de ou tra s a t ivida des da á rea on de es t iver

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo.

2. Aprovação em concurso público de provas.

3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.

4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Terapia Ocupacional, com 

registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1
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ANEXO VI 
QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS PÚBLICOS EFETIVOS 

DE NÍVEL BÁSICO/FUNDAMENTAL

Título do Emprego: Auxiliar Comunitário de Saúde

Descrição das Atribuições 
Descrição sintética: 
1. O Au xilia r Com u n itá r io de Sa ú de, dever s er m ora dor da com u n ida de on de ele tra ba lh a , h á pelo

menos dois (2) anos, com idade mínima de 18 anos.

Atribuições Típicas:
1. Rea liza r a ções bá s ica s de s a ú de de a cordo com s eu n ível de com petên cia , a t ra vés de vis ita s

domiciliares, reuniões de grupos ou outras modalidades;
2. Desenvolver atividades de educação em saúde individual e coletiva;
3. Estimular a organização da comunidade;
4. Desenvolver outras atividades pertinentes com sua formação;
5. Regis t ra r a s a t ivida des desen volvida s n o seu tra ba lh o e en ca m in h á -la s à coorden a çã o m u n icipa l do

programa;
6. Orientar a comunidade para utilização adequada do serviço de saúde;
7. Cadastrar todas as famílias da sua área de abrangência;
8. Executar dentro do seu nível de competência, ações e atividades básicas de saúde;
9. Acom pa n h a m en to de ges ta n tes , n u t r izes , d ia bét icos e h iper ten s os ; con trole de D.S.T. e pla n eja m en to

familiar;
10. Incentivo ao aleitamento materno;
11. Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança;
12. Garantia do cumprimento do calendário de vacinação e de outras vacinas que fizerem necessárias;
13. Controle de doenças diarréicas;
14. Controle de Infecção Respiratória Aguada (IRA);
15. Orientação quanto a alternativas alimentares;
16. Utilização da medicina popular;
17. Promoção de Ações de Saneamento e melhoria do meio ambiente;
18. Promoção de Educação em saúde.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo. 

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe AS, Padrão II, Faixa Salarial II e Grau 1.

Título do Emprego: Auxiliar de Consultório Dentário 

Descrição das Atribuições 
Descrição sintética: 
1. Com preen de a força de t ra ba lh o qu e s e des t in a a execu ta r ta refa s de ca rá ter gera is , rela t iva s a

h igien iza çã o bu ca l, in s tru m en ta çã o e m a n ipu la çã o de m a ter ia is odon tológicos , m a n u ten çã o de
equipamentos dentários, sob a supervisão do Cirurgião Dentista.

Atribuições típicas:
1. Instrumentar o Cirurgião Dentista ou o Técnico de Higiene Dentária junto a cadeira odontológica;
2. Manipular substâncias restauradoras;
3. Auxiliar no atendimento ao paciente;
4. Revelar e montar fichas clínicas ;
5. Confeccionar modelos de gesso;
6. Manter em ordem arquivo e fichário;
7. Preparar o paciente para atendimento;
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8. Promover o isolamento relativo;
9. Selecionar moldeiras;
10. Orientar os pacientes sobre higiene bucal;
11. Marcar consultas;
12. Executar outras atribuições afins.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo. 

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe AS, Padrão II, Faixa Salarial II e Grau 1.

Título do Emprego: Auxiliar de Enfermagem 

Descrição das Atribuições 

Descrição sintética: 
1. Compreende a força de trabalho que se destina a executar, sob supervisão indireta, tarefas auxiliares 

e enfermagem, atendendo as necessidades da unidade, dos pacientes e doentes.
Atribuições típicas:
1. Efetu a r o con trole da s prescr ições e ch eca gem de h orá r ios a pós a dm in is tra çã o dos m edica m en tos ou

procedimentos de enfermagem;
2. Encaminhar os pacientes à unidade ou bloco de internação, após os procedimentos necessários;
3. Rea liza r a s a ções de pré-con s u lta e pós -con s u lta , de a cordo com o progra m a e s u b-progra m a , com

m a ior con h ecim en to qu a n to a s ca u s a s da s pa tologia s m en cion a da s e m edica m en tos a dm in is tra dos ,
poden do exp lorá -la s , es cla recen do os efeitos cola tera is e gera is , s ob s u pervis ã o in d ireta do
enfermeiro;

4. Aplica r , de a cordo com pres cr içã o m édica , in jeções IM, EV, ID, SC, va cin a s , ven óclis e, e
administração de soluções parenterais;

5. Efetu a r a ch eca gem , a pós rea liza çã o da a çã o de en ferm a gem , em prega n do técn ica s e in s t ru m en tos
a propr ia dos , ver ifica n do tem pera tu ra , pres s ã o a r ter ia l, pu ls a çã o e res p ira çã o, obedecen do a o h orá r io
pré-estabelecido;

6. Au xilia r n a rea liza çã o, s ob s u pervis ã o do en ferm eiro, cu ra t ivos s im ples com dren o e s on da , ret ira da
de pontos, aspiração de secreção orofaríngea, de tranquotomia e entubação;

7. Auxiliar no preparo e manuseio de material para cirurgia, com toda a assepsia necessária;
8. Au xilia r o m édico n o qu e se refere à proced im en tos de en ferm a gem , n a pa ra cen tes e a bdom in a l,

diálise peritonial e hemodiálise;
9. Au xilia r n a a p lica çã o de técn ica s a dequ a da s , n o m a n u s eio de pa cien tes com m olés t ia s in fecto-

contagiosas;
10. Auxiliar na assistência de enfermagem à gestantes, no período pré-natal; à parturiente e puérpera;
11. Au xilia r n a a plica çã o de toda s e qu a is qu er técn ica s de pr im eiros s ocorros , s ob s u pervis ã o do m édico

ou enfermeiro;
12. Au xilia r n a a plica çã o de toda s e qu a is qu er técn ica s de pr im eiros s ocorros , s ob s u pervis ã o do m édico

ou enfermeiro;
13. Auxiliar nas tarefas do circulante de sala em centro cirúrgico;
14. Auxiliar na assistência de enfermagem ao recém-nascido;
15. Auxiliar nos cuidados de enfermagem no período pré e pós-operatório;
16. Au xilia r n o prepa ro ps icológico do pa cien te pa ra os m a is d ivers os proced im en tos rea liza dos , den tro

da unidade hospitalar;
17. Auxiliar no preparo e limpeza da unidade e do paciente;
18. Realizar dentro dos princípios e técnicas adequadas, arrumação de cama;
19. Realizar a higiene corporal e vestuária do paciente;
20. Auxiliar no conforto do paciente e restrição no leito;
21. Auxiliar no transporte de paciente;
22. Auxiliar na alimentação dos pacientes impossibilitados de fazê-la sozinho;
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23. Auxiliar os pacientes quanto às suas necessidades básicas , caso não possa fazê-las sozinho;
24. Auxiliar no controle de líquidos ingeridos, infundidos e eliminados, realizando quando necessário;
25. Auxiliar nas técnicas da oxigenoterapia e inaloterapia;
26. Au xilia r n a a p lica çã o ca lor e fr io, m edica çã o tópica , reta l e in t ila çã o, rea liza n do-a s qu a n do

necessários;
27. Auxiliar na assistência e nos cuidados de enfermagem ao paciente agonizante e ao morto;
28. Desempenhar todas as demais atividades inerentes à classe de Auxiliar de Saúde;
29. Executar outras atribuições afins que se tornem necessárias, segundo às necessidades da unidade.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo, acrescido 

de Curso de Auxiliar de Enfermagem, com registro no Conselho 
da Categoria Profissional. 

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe AS, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1.

Título do Emprego: Auxiliar de Gestão

Descrição das Atribuições

1. Executar serviços operacionais, quer na área informatizada, quer na área manual;
2. Executar os serviços de distribuição de medicamentos aos consumidores;
3. Prestar informações solicitadas pelo público que comparecem no local de trabalho, de forma a agilizar 

todos os procedimentos administrativos;
4. Prestar auxílio na organização de estocagem de materiais, relacionados aos serviços de estoquista, 

caixa e balconista;
5. Colaborar na organização e planejamento dos serviços;
6. Desempenhar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde 

estiver lotado.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Certificado de Curso de Informática com Conhecimentos em MS-

Word e MS-Excel.
6. Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo .

Jornada de Trabalho 40 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe AS, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1

Título do Emprego: Auxiliar de Laboratório

Descrição das Atribuições 
Descrição sintética: 
1. Compreende a força de tra ba lh o qu e se des t in a a des en volver a t ivida des a u xilia res gera is de

la bora tór io, lim pa n do, con s erva n do e gu a rda n do a pa relh a gem e u ten s ílios , bem com o a ju da n do n a
colheita dos materiais a serem analisados.
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Atribuições típicas:
1. Limpar e desinfetar a aparelhagem, os utensílios e as instalações de laboratório, utilizando técnicas e 

produtos apropriados, de acordo com as normas estabelecidas e orientação superior;
2. Efetu a r e m a n ter a a rru m a çã o dos m a ter ia is de la bora tór io em ga veta s e ba n deja s , providenciando

sua reposição quando necessário;
3. Au xilia r n a colh eita e m a n u ten çã o de m a ter ia is fís icos , qu ím icos e b iológicos , pa ra pos s ib ilita r a

realização dos exames;
4. Realizar o enchimento, embalagem e rotulação de vidros, ampolas e similares;
5. Abastecer os recip ien tes de la bora tór io, coloca n do os m a ter ia is in d ica dos em vidros , va s os ou

similares;
6. Preen ch er fich a s rela cion a da s a os t ra ba lh os de la bora tór ios , fa zen do a n ota ções per t in en tes , pa ra

possibilitar consultas ou informações superiores;
7. Comunicar ao superior imediato qualquer problema no funcionamento dos aparelhos e equipamentos 

de laboratório, a fim de que seja providenciado o devido reparo;
8. Executar outras atribuições afins.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo. 

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe AS, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1.

Título do Emprego: Auxiliar de Laboratório e Análises

Descrição das Atribuições 
Descrição sintética: 
1. Compreen de a força de tra ba lh o qu e se des t in a a des en volver a t ivida des a u xilia res gera is de

la bora tór io, lim pa n do, con s erva n do e gu a rda n do a pa relh a gem e u ten s ílios , bem com o a ju da n do n a
colheita dos materiais a serem analisados.

Atribuições típicas:
1. Limpar e desinfetar a aparelhagem, os utensílios e as instalações de laboratório, utilizando técnicas e 

produtos apropriados, de acordo com as normas estabelecidas e orientação superior;
2. Efetu a r e m a n ter a a rru m a çã o dos m a ter ia is de la bora tór io em ga veta s e ba n deja s , providenciando

sua reposição quando necessário;
3. Au xilia r n a colh eita e m a n u ten çã o de m a ter ia is fís icos , qu ím icos e b iológicos , pa ra pos s ib ilita r a

realização dos exames;
4. Realizar o enchimento, embalagem e rotulação de vidros, ampolas e similares;
5. Abastecer os recip ien tes de la bora tór io, coloca n do os m a ter ia is in d ica dos em vidros , va s os ou

similares;
6. Preen ch er fich a s rela cion a da s a os t ra ba lh os de la bora tór ios , fa zen do a n ota ções per t in en tes , pa ra

possibilitar consultas ou informações superiores;
7. Comunicar ao superior imediato qualquer problema no funcionamento dos aparelhos e equipamentos 

de laboratório, a fim de que seja providenciado o devido reparo;
8. Executar outras atribuições afins.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo. 

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe AS, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1.
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Título do Emprego: Auxiliar de Saúde 

Descrição das Atribuições 
Descrição sintética: 
1. Com preen de a força de tra ba lh o qu e se des t in a a o a ten dim en to a o pú blico qu e com pa rece a s

unidades de saúde procedendo encaminhamento aos diversos setores competentes.
Atribuições típicas:
1. Efetu a r o con trole da a gen da de con s u lta , fich á r ios dos progra m a s , ver ifica n do os h orá r ios

disponíveis, datas do agendamento, controle de riscos e demais providências inerentes ao serviço;
2. Aten der os pa cien tes qu e procu ra m os pos tos de s a ú de, iden t ifica n do-os e preen ch en do a s fich a s ,

constatando suas necessidades e histórico clínico, para encaminhamento ao profissional competente;
3. Con trola r o h is tór ico de pa cien tes a ten d idos a tra vés de fich á r io, orga n iza n do e m a n ten do a tu a liza dos

para possibilitar a realização de estatísticas;
4. Au xilia r em todos os s erviços de recepçã o à pa cien tes e a os profis s ion a is de s aú de, proporcion a n do

condições idéias para o desenvolvimento de trabalho com segurança e precisão:
5. En ca m in h a r os pa cien tes pa ra s erem a ten d idos obedecen do a ordem es ta belecida e a pr ior ida de de

cada caso, segundo orientação da recepção;
6. La va r , prepa ra r e es ter iliza r , m a ter ia l, in s tru m en ta l, a m bien tes e equ ipa m en tos pa ra a rea liza çã o de

exames e tratamentos;
7. Au xilia r n o con trole de es toqu e de m edica m en tos , m a ter ia l e in s t ru m en ta l m édico, com a fin a lida de

de solicitar reposições, quando necessário;
8. Participar de campanhas de vacinação;
9. Manter o local de trabalho limpo e arrumado;
10. Oferecer relatórios periódicos sobre as atividades realizadas;

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Curso de Treinamento Específico.
6. Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo. 

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe AS, Padrão II, Faixa Salarial II e Grau 1.

Título do Emprego: Maqueiro 

Descrição das Atribuições

1. Compreende a força de trabalho que se destina ao transporte de pacientes da ambulância até o de 
atendimento, através de maca, garantindo-lhes segurança;

2. Verificar equipamentos ao iniciar o trabalho;
3. Garantir segurança, no atendimento emergencial de rua;
4. Desempenhar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde 

estiver lotado.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo.

Jornada de Trabalho 40 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe AS, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1
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ANEXO VII

QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS PÚBLICOS EFETIVOS
DE NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO – SECRETARIA DE SAÚDE

Titulo do Emprego: Agente Comunitário de Saúde 

Descrição das Atribuições e Funções
1. Realizar mapeamento de sua área de atuação;
2. Cadastrar e atualizar as famílias de sua área de atuação;
3. Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco;
4. Realizar, através de visita domiciliar, acompanhamento mensal as famílias sob sua responsabilidade;
5. Coleta r a ções bá s ica s de s a ú de n a s á rea s de a ten çã o à cr ia n ça , à m u lh er , a o a doles cen te, a o

trabalhador e ao idoso, com ênfase na promoção da saúde em prevenção de doenças;
6. Prom over edu ca çã o em s a ú de e m obiliza çã o com u n itá r ia , vis a n do u m a m elh or qu a lida de de vida

mediante ações de saneamento e melhorias do meio ambiente;
7. Incentivar a formação dos conselhos locais de saúde;
8. Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde;
9. In form a r os dem a is m em bros da equ ipe de s a ú de a cerca da d in â m ica s ocia l da com u n ida de, s u a s

disponibilidades e necessidades;
10. Pa r t icipa çã o n o proces s o de progra m a çã o e p la n eja m en to loca l da s a ções rela t iva s de a bra n gên cia da

unidade de Saúde da Família, tendo em vista a superação dos problemas identificados;
11. Execu ta r ou tra s ta refa s correla ta s e a u xilia r n a execu çã o de ou tra s a t ivida des da á rea on de es t iver

lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo previstas 

no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Ensino Médio Completo.

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe TS, Padrão II, Faixa Salarial II e Grau 1

Titulo do Cargo: Agente de Controle de Vetores 

Descrição das Atribuições e Funções

1. Compreende a força de trabalho que se destina a orientar os serviços de profilaxia e policiamento 
sanitário na área sob sua jurisdição;

2. Coordenar ou executar os trabalhos de inspeção aos estabelecimentos ligados a industrialização e 
comercialização de produtos alimentícios;

3. Executar os trabalhos de inspeção a imóveis recém construídos ou reformados e a 
estabelecimento de ensino, para proteger a saúde da coletividade;

4. Desempenhar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde 
estiver lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo e na Classe.
2. Aprovação em concurso público de provas ou prova de títulos.
3. Inspeção e avaliação médica de caráter eliminatório.
4. Podem ser solicitadas outras exigências vinculadas ao exercício do 

cargo ou função contemplados no edital de regulamentação do 
concurso público.

5. Escolaridade mínima: Ensino Médio Completo com curso completo 
de informática. 

Jornada de Trabalho 30 horas semanais

Enquadramento
salarial

Classe TS, Padrão II, Faixa Salarial II e Grau 1
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Titulo do Emprego: Agente Fiscal Sanitário I 

Descrição das Atribuições 
Descrição sintética: 
1. Com preen de a força de tra ba lh o qu e s e des t in a a fis ca liza r e or ien ta r qu a n to a o cu m prim en to da

legislação sanitária.
Atribuições típicas:
1. Exercer a fis ca liza çã o em es ta belecim en tos e loca is des t in a dos à produ çã o fa br ico, prepa ro,

ben eficia m en to, m a n ipu la çã o, a con d icion a m en to, a rm a zen a m en to, depós ito ou ven da de a lim en tos ,
de forma com que se faça cumprir a legislação sanitária;

2. Expedir a u tu a ções , in t im a ções e a dvertên cia s , a fim de repr im ir a ções degen era dora s da s a ú de
pública;

3. Rea liza r vis tor ia s em a ten d im en tos à s recla m a ções referen tes a s n orm a s rela t iva s à proteçã o dos
ecossistemas, zoonoses e alimentos que possam comprometer a saúde pública;

4. Autuar no combate e controle da fauna nociva e vetores;
5. Emitir relatórios periódicos e quando solicitado sobre suas atividades;
6. Prestar informações em processos que lhe forem submetidos à apreciação;
7. In form a r perm a n en tem en te a ch efia s obre a s ir regu la r ida des a pu ra da s , oferecen do rela tór ios

consubstanciado;
8. Auxiliar e acompanhar, quando solicitado, médicos sanitaristas, veterinários higienistas, engenheiros 

sanitaristas e o agente sanitário II, nas inspeções por ele realizadas;
9. Promover a educação sanitária;
10. Desempenhar outras atribuições afins.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Habilitação: Profissional que possua CNH categoria "A" para 

dirigir motocicleta.
6. Curso de Treinamento Específico
7. Escolaridade mínima: Ensino Médio Completo. 

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe TS, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1.

Titulo do Emprego: Agente Fiscal Sanitário II 

Descrição das Atribuições 
Descrição sintética: 
1. Com preen de a força de t ra ba lh o qu e s e des t in a a coorden a r a fis ca liza çã o pa ra o cu m prim en to da

legislação sanitária.
Atribuições típicas:
1. Au xilia r n a con s t ru çã o dos Agen tes Fis ca is Sa n itá r ios I, qu a n do a legis la çã o Sa n itá r ia e form a s de

autuação:
2. Coorden a r e rea liza r a fis ca liza çã o s a n itá r ia em es ta belecim en to ou loca l des t in a do à produ çã o,

fa br ico, prepa ro, ben eficia m en to, m a n ipu la çã o, a con d icion a m en to, a rm a zen a m en to, depós ito ou
venda de alimentos;

3. Dim en s ion a r o u n ivers o fis ca lizá vel, s egu n do a s n orm a s de proced im en tos previa m en te defin ida s ,
distribuindo e coordenando as tarefas de fiscalização;

4. Su ger ir m ed ida s des t in a da s a prom over a in tegra çã o do s is tem a fis ca liza dor do Mu n icíp io com os
estaduais e federais, através de ajustes, acordos de cooperação e convênios;

5. An a lis a r a s repercu s s ões da s in s t ru ções e n orm a s de fis ca liza çã o em vigor , propon do m edida s
corretivas, quando for o caso;

6. Emitir pareceres e informações, quando solicitado, sobre as normas de procedimento, cumprimento e 
interpretação da legislação sanitária;

7. Pa r t icipa r n a ela bora çã o de n orm a s de s erviço pa ra or ien ta r a execu çã o dos progra m a s de
fiscalização;

8. Ela bora r , coorden a r , a com pa n h a r , con trola r , a va lia r e execu ta r , qu a n do for o ca s o, toda s a s
atribuições típicas do Agente Fiscal Sanitário I;

9. Desempenhar outras atribuições afins.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
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4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 
previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Habilitação: Profissional que possua CNH categoria "A" para 
dirigir motocicleta.

6. Curso de Treinamento Específico.
7. Escolaridade mínima: Ensino Médio Completo. 

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe TS, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1.

Título do Emprego: Assistente de Gestão 

Descrição das Atribuições

1. Executar serviços de gestão administrativa interna nas referidas unidades das farmácias;
2. Controlar os serviços desenvolvidos nas áreas de materiais, contabilidade, recursos humanos e 

informática;
3. Controlar o estoque de medicamentos, materiais de expediente e informática, bem como o controle de 

freqüência, controle de depósito de valor e a realização de back-ups;
4. Realizar operação de sistema operacional, através de pesquisa de banco de dados e correlatos;
5. Colaborar na organização e planejamento dos serviços;
6. Desempenhar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde 

estiver lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Certificado de Curso de Informática com Conhecimentos em MS-

Word e MS-Excel
6. Escolaridade mínima: Ensino Médio Completo.

Jornada de Trabalho 40 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe TS II, Padrão II, Faixa Salarial II e Grau 1

Titulo do Emprego: Técnico de Enfermagem 
Descrição das Atribuições 
Descrição sintética:
1. Compreende a força de trabalho que se destina a executar ações na área de enfermagem, em sua 

totalidade pelo nível de instrução, de acordo com escala de serviços e sob supervisão periódica do 
enfermeiro, atendendo as necessidades de pacientes e doentes.

Atribuições típicas:
1. Realizar anotações no livro de plantão e, quando não houver enfermeiro responsável pela unidade, 

passará o plantão;
2. Realizar a supervisão e executar, quando necessário, as ações de pré e pós consulta, de acordo com 

cada programa e sub-programa, segundo as causas das patologias mencionadas, medicamentos 
administrados, podendo esclarecer os efeitos colaterais e gerais;

3. Realizar curativos com dreno e sonda, retirada de pontos, aspiração de secreção, orfaríngea, de 
traqueotomia e entubação;

4. Realizar o preparo e arrumação com total assepsia do instrumental dentro do centro cirúrgico;
5. Realizar os procedimentos de enfermagem na paracentes e abdominal, diálise perintonial e 

hemodiálise;
6. Aplicar técnicas adequadas no manuseio de pacientes com moléstias infecto-contagiosas;
7. Realizar o controle de estoque de medicamentos, material e instrumental médico, a fim de solicitar 

reposições, quando necessário;
8. Realizar assistência de enfermagem a gestante, no período pré-natal, a parturiente e puérpera;
9. Aplicar toda e qualquer técnica de primeiros socorros, sob supervisão médica e/ou do enfermeiro e, 

na ausência desses profissionais, procurar comunicar tal fato;
10. Realizar tarefas do circulante de sala em centro cirúrgico;
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11. Realizar assistência de enfermagem ao recém-nascido;
12. Realizar cuidados de enfermagem no período pré e pós-operatório;
13. Realizar preparo psicológico do paciente para os mais diversos procedimentos realizados com ele, 

dentro da unidade hospitalar;
14. Realizar o conforto do paciente e restrição no leito;
15. Realizar o transporte do paciente;
16. Realizar sondagem nasogástricas, aspirações e eliminações gástricas;
17. Realizar controle de líquidos ingeridos, infundidos e eliminados, sob sua responsabilidade e 

supervisão do enfermeiro;
18. Realizar técnicas de oxigenioterapia e inaloterapia;
19. Realizar aplicações de calor e frio, medicação tópica, retal e instilação;
20. Realizar assistência e cuidados de enfermagem, ao paciente agonizante e ao morto;
21. Executar as demais atividades previstas para a classe de Auxiliar de Enfermagem e Auxiliar de 

Saúde, quando necessários ao serviço da unidade;
22. Desempenhar outras atribuições afins e as que vierem a ser delegadas pelo enfermeiro, sob sua 

supervisão.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Ensino Médio Completo e Curso Técnico 

de Enfermagem, com registro no Conselho da Categoria 
Profissional.

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe TS, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1.

Titulo do Emprego: Técnico de Equipamento Médico e Odontológico

Descrição das Atribuições 
Descrição sintética: 
1. Com preen de a força de t ra ba lh o qu e se des t in a a execu ta r ta refa s de in s ta la çã o e m a n u ten çã o de

equ ipa m en tos e a pa relh os elét r icos , elet ro-m ecâ n icos , ou eletrôn icos de u t ilizaçã o n a á rea m édico -
odon tológica , or ien ta n do-s e por desen h os , es qu em a s , n orm a s e es pecifica ções técn ica s , u t iliza n do
ferramentas e instrumentos adequados.

Atribuições típicas:
1. Es tu da r e a n a lis a r projetos de equ ipa m en tos , a pa relh os e ou tra s in s ta la ções m édico-odontológicos,

verificando o local adequado para sua colocação;
2. Exa m in a r a s pa r tes do equ ipa m en to m édico-odon tológico qu e a presen te defeitos , va len do-s e de

inspeção e testes, localizando desgastes e outros defeitos;
3. Realizar ajustes, lubrificação e substituição de peças dos equipamentos médico-odontológicos;
4. In s tru ir os u s u á r ios s obre a m elh or form a de u t iliza çã o dos equ ipa m en tos m édico-odontológicos,

para prevenir danos, seguindo orientações técnicas do fabricante;
5. Com u n ica r ao órgã o com peten te, qu a lqu er a va r ia detecta da pela m á u t iliza çã o dos equ ipa m en tos

médico-hospitalares;
6. Fornecer relatórios periódicos sobre os serviços realizados;
7. Executar outras atribuições afins;

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Escolaridade mínima: Ensino Médio Completo e Curso Técnico 

em Eletrônica, Eletricidade ou Mecânica.

Jornada de Trabalho 40 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe TS, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1



GA
BI

NE
TE

AD
M

IN
IS

TR
AÇ

ÃO
ÍN

DI
CE

IMPRENSA OFICIAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

11 JANEIRO / 2019

427
206

Titulo do Emprego: Técnico de Higiene Dentária 

Descrição das Atribuições 
Descrição sintética: 
1. Compreende a força de trabalho que se destina a executar tarefas de caráter técnico, relativa a 

programação de saúde bucal, assistência ao odontológo e controle dos trabalhos dos auxiliares da 
saúde na área odontológica, orientando na manipulação dos instrumentos, realização de 
restaurações, sob supervisão do mesmo.

Atribuições típicas:
1. Participar do treinamento de auxiliares da saúde para a área de atendimento odontológico;
2. Colaborar nos programas educativos de saúde bucal, ministrando palestras ou reuniões para pais em 

escolas, motivando o desenvolvimento de atitudes e hábitos sadios a higiene bucal;
3. Colaborar e realizar estudos e levantamentos epidemiológicos, juntamente com os coordenadores de 

saúde bucal; 
4. Educar e orientar os pacientes ou grupos de pacientes, sobre a prevenção e tratamento de doenças 

bucais, realizando demonstrações de técnicas de escovação;
5. Responder pela administração clínica-odontológica, supervisionando, sob orientação do odontólogo, o 

trabalho dos auxiliares;
6. Realizar tomada de radiografias, quando solicitado;
7. Realizar testes de vitalidade de polpa dentária, remoção de resíduos, placas e cálculos supra-

gengivais, com instrumental específico sob orientação do odontólogo;
8. Executar a aplicação tópica de substância para prevenção da cárie;
9. Inserir e condensar substâncias restauradoras de cáries, esculpindo com instrumental necessário 

sob supervisão do odontólogo;
10. Proceder a limpeza e assepsia do campo operatório, antes e após os atos cirúrgicos, fazendo o 

polimento final, sob orientação do odontólogo;
11. Preparar materiais restauradores como amálgama e resinas;
12. Confeccionar modelos com vazagem de gesso;
13. Preparar moldeiras que melhor se ajustam na boca do paciente, para facilitar e agilizar o 

atendimento odontólogo;
14. Executar outras atribuições afins.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Ensino Médio Completo e Curso Técnico 

de Higiene Dental. 

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe TS, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1.

Titulo do Emprego: Técnico de Laboratório 

Descrição das Atribuições 
Descrição sintética:
1. Compreende a força de trabalho que se destina a desenvolver atividades de laboratório, realizando 

exames através de manipulação de aparelhos de laboratório e por outros meios, para possibilitar o 
diagnósticos, tratamento ou prevenção de doenças.

Atribuições típicas:
1. Efetuar a colheita de material, empregando as técnicas e instrumentos adequados;
2. Manipular substâncias químicas, físicas e biológicas, dosando-as conforme especificações, para 

realização de exames requeridos;
3. Realizar exames hematológicos, coprológicos, de urina e outros, aplicando técnicas específicas e 

utilizando aparelhos e reagentes apropriados, a fim de obter subsídios para diagnósticos clínicos;
4. Registrar os resultados dos exames em formulários específicos, anotando os dados e informações

relevantes, para possibilitar a ação médica;
5. Zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza;
6. Controlar o material de consumo do laboratório, verificando o nível de estoque para, oportunamente, 

solicitar suprimento;
7. Executar outras atribuições afins.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
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4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 
previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Ensino Médio Completo e Curso Técnico 
Específico, com duração de 1 (um) ano. 

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe TS, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1.

Titulo do Emprego: Técnico de Química 

Descrição das Atribuições
1. Rea liza r e or ien ta r a rea liza çã o de a n á lis es fís ico-qu ím ica s pa ra o con trole dos proces s os de

tratamento de água e esgotos. 
2. Ma n ter a a tu a liza çã o tecn ológica dos m étodos a n a lít icos u t iliza dos n os la bora tór ios . Acom pa n h a r a

legis la çã o vigen te vis a n do a prepa ra çã o do la bora tór io pa ra o a ten d im en to à s n ova s exigên cia s da
legais. Implantar novos métodos analíticos,quando necessário.

3. Or ien ta r a coleta e coleta r a m os tra s pa ra a n á lis es fís ico-qu ím ica s , qu ím ica s e b iológica s . Ela bora r e
coorden a r a execu çã o de p la n os de a m os tra gem . Orien ta r a prepa ra çã o de fra s cos pa ra coleta de
a m os tra s . Or ien ta r e efetu a r o prepa ro e pa dron iza çã o de s olu ções e m eios de cu ltu ra . Orien ta r e
operar in s tru m en ta çã o a n a lít ica , ta is com o: poten ciôm etros , tu rb id ím etros , es pectrofotôm etros ,
cromatógrafos gasosos, líquidos e iônicos, ICP-OES, autoclaves, microscópios, etc.

4. Ela bora r p la n ilh a s e la n ça r da dos a n a lít icos em bolet in s es pecíficos . In terpreta r o con ju n to de
res u lta dos a n a lít icos or iu n dos de u m determ in a do loca l ou proces s o, a va lia n do a a dequ a çã o des tes
segundo os resultados obtidos e o objetivo da amostragem.

5. Controlar estoques de reagentes, insumos e padrões analíticos. Elaborar e supervisionar a elaboração 
de Proced im en tos Opera cion a is Pa dron iza dos (POP). Ela bora r rela tór ios técn icos . Defin ir a
especificação, qualificação e aquisição de equipamentos e insumos. Promover a organização e limpeza 
dos utensílios e do local de trabalho. Validar métodos analíticos.

6. Or ien ta r a s a t ivida des do la bora tór io e s eu s técn icos . Ver ifica r os res u lta dos a n a lít icos do la bora tór io
(m etodologia , pa drões , cu rva s de ca lib ra çã o, in certeza de m ediçã o, etc). Coorden a r o pla n o de
m a n u ten çã o preven t iva e ca lib ra çã o dos equ ipa m en tos da s u a á rea de a tu a çã o. Rea liza r a n á lis e
cr ít ica e in terpreta r resu lta dos a n a lít icos .Lidera r e execu ta r p rojetos de pes qu is a a p lica da e
des en volvim en to tecn ológico n a á rea a n a lít ica e de t ra ta m en to de á gu a e es gotos . Coorden a r o
controle metrológico dos procedimentos analíticos e garantir a qualidade metrológica dos mesmos. 

7. Avaliar os resultados dos indicadores de qualidade dos processos gerenciais e técnicos da sua área de 
atuação.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga noEmprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Curso Técnico Completo em Técnico em 

Química, com registro no Conselho Regional de Química.

Jornada de Trabalho 30h Semanais

Enquadramento
Salarial

Classe TS, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1

Titulo do Emprego: Técnico em Radiologia 

Descrição das Atribuições 
Descrição sintética: 
1. Compreende a força de trabalho que se destina a executar exames radiológicos, sob a supervisão do 

médico radiologista, posicionando adequadamente o paciente, e acionando o aparelho de raios X, 
para atender as requisições médicas.

Atribuições típicas:
1. Selecionar os filmes a serem utilizados, atendendo ao tipo de radiografia requisitada pelo médico, 

para facilitar a execução do trabalho;
2. Colocar os filmes no chassi, posicionando-os e fixando letras e números radiopacos no filme, para 

bater as chapas radiográficas;
3. Preparar o paciente, fazendo-o vestir roupas adequadas e livrando-os de qualquer jóia ou objeto de 

metal, para assegurar a viabilidade do exame;
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4. Colocar o paciente nas posições corretas, medindo as distâncias para focalização da área a ser 
radiografada, para obter chapas nítidas;

5. Acionar o aparelho de raio X, observando as instruções de funcionamento, para provocar a descarga 
de radioatividade sobre a área a ser radiografada;

6. Encaminhar o chassi com o filme á câmera escura, utilizando passa-chassi ou outro meio, para ser 
feita a revelação do filme;

7. Registrar o numero de radiografias, realizadas, discriminando tipos, regiões e requisitantes, para ser 
elaborado o boletim estatístico;

8. Controlar o estoque de filmes, contrastes e outros materiais de uso no setor, verificando e registrando 
gastos, para assegurar a continuidade dos serviços;

9. Manter a ordem e a higiene do ambiente de trabalho, seguindo normas e instruções, para evitar 
acidentes;

10. Executar outras atribuições afins.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Ensino Médio Completo e Curso 

Específico.

Jornada de Trabalho 24 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe TS, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1.

Titulo do Emprego: Visitador Sanitário 

Descrição das Atribuições 
Descrição sintética: 
1. Compreende a força de trabalho que se destina a orientar os serviços de profilaxia e policiamento 

sanitário na área sob sua jurisdição, coordenando ou executando os trabalhos de inspeção aos 
estabelecimentos ligados a industrializações e comercialização de produtos alimentícios, a imóveis 
recém-construídos ou reformados e a estabelecimento de ensino, para proteger a saúde da 
coletividade.

Atribuições típicas:
1. Coordenar ou executar a inspeção de fábricas de laticínios, massas, conservas ou de outros tipos de 

produtos alimentícios, como armazéns, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares, 
verificando as condições sanitárias de seus interiores, limpeza do equipamento, refrigeração, 
suprimento de água, instalações sanitárias e condições de asseio e saúde dos que manipulam 
alimentos, para assegurar as condições necessárias a produção e distribuição de alimentos sadios e 
de boa qualidade; 

2. Proceder a inspeção de imóveis novos e reformados, antes de serem habitados, verificando as 
condições sanitárias de seus interiores a existência de dispositivos para escoamento das águas 
fluviais e o estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas, para opinar na concessão
do “habite-se”;

3. Inspecionar estabelecimentos de ensino, verificando suas instalações e comestíveis fornecidos aos 
alunos, para assegurar as medidas profiláticas necessárias;

4. Realizar comunicações, intimações e interdições decorrentes de seu trabalho nos termos da legislação 
vigente e normas de serviços;

5. Executar outras atribuições afins.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Curso de Treinamento Específico.
6. Escolaridade mínima: Ensino Médio Completo. 

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe TS, Padrão II, Faixa Salarial II e Grau 1.
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ANEXO VIII
QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS PÚBLICOS EFETIVOS

DE NÍVEL SUPERIOR
Título do Emprego: Assistente Social I
Descrição das Atribuições 

Descrição Sintética
Compreende os empregos que se destinam a elaborar e executar programas de assistência e apoio a 
grupos específicos de pessoas, visando seu desenvolvimento e integração na comunidade.
Atribuições  típicas:
1. Efetuar  levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos  específicos de pessoas, 

como menores, migrantes, estudantes da rede escolar municipal e servidores municipais;
2. Elaborar e executar programas de capacitação de mão-de-obra e sua integração no mercado de 

trabalho;
3. Elaborar ou participar da elaboração e execução de campanhas educativas no campo de saúde 

pública, higiene e saneamento;
4. Organizar atividades  ocupacionais de menores, idosos e desamparados;
5. Orientar comportamento de grupos específicos de pessoas, face  a problemas de habitação, saúde, 

higiene, educação, planejamento familiar e outros. 
6. Promover, por meio de técnicas próprias e através de entrevistas, palestras, visitas a domicílios. E 

outros meios, a prevenção ou solução de problemas sociais identificados entre grupos específicos de 
pessoas;

7. Organizar e manter atualizadas referências sobre as características sócio-econômicas dos servidores 
municipais, bem como dos pacientes assistidos nas unidades de assistência social;

8. Participar da elaboração, execução e avaliação dos programas de orientação educacional e 
pedagógicos na rede escolar municipal;

9. Aconselhar e orientar a população nos postos de saúde, escolas e creches municipais;
10. Executar outras atribuições afins.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Ensino Superior e registro Profissional na 

Forma da Legislação. 

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau I.

Titulo do Cargo: Assistente Social II

Descrição das Atribuições 
1. Orientar as atividades desenvolvidas pelos profissionais do cargo de Assistente Social I;
2. Realizar visitas de supervisão em creches, elaborando propostas de trabalho, relatórios de avaliação e 

discutir alternativas e encaminhamentos de questões gerais junto à coordenação da creche, 
programar atividades de integração e treinamento, diretores de escolas e servidores em geral das 
diversas áreas da Prefeitura Municipal;

3. Efetuar levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos  específicos de pessoas, 
como menores, migrantes, estudantes da rede escolar municipal e servidores municipais;

4. Elaborar ou participar da elaboração e execução de campanhas educativas no campo de saúde 
pública, higiene e saneamento;

5. Organizar atividades ocupacionais de adolescentes, adultos e idosos; 
6. Orientar comportamento de grupos específicos de pessoas, face à problemas de habitação, saúde, 

higiene, educação, planejamento familiar e outros. 
7. Promover, por meio de técnicas próprias e através de entrevistas, palestras, visitas à domicílios, e 

outros meios, a prevenção ou solução de problemas sociais identificados entre grupos específicos de 
pessoas;

8. Organizar e manter atualizadas referências sobre as características sócio-econômicas dos servidores 
municipais, bem como dos pacientes assistidos nas unidades de assistência social;

9. Participar da elaboração, execução e avaliação dos programas de orientação educacional e 
pedagógicos na rede escolar municipal;

10. Aconselhar e orientar a população nos postos de saúde, escolas e creches municipais;
11. Executar outras atribuições afins.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
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4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 
previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Ensino Superior e registro Profissional na 
Forma da Legislação. 

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau I.

Titulo do Emprego: Biólogo I

Descrição das Atribuições
Descrição Sintética
1. Compreende os empregos que se destinam a realizar coleta de material, empregando técnicas e 

instrumentos adequados, para proceder aos testes, exames de laboratório, manipular substâncias 
químicas, como ácidos, bases, sais e outras, dosando-as de acordo com as especificações, utilizando 
tubos de ensaio, provetas e outros utensílios necessários á realização dos testes e análises de 
laboratório.

Atribuições típicas:
1. Realizar exames de parasitologia, através de técnicas macro-microscópicas;
2. Realizar exames de urina de vários tipos, verificando a densidade, cor, cheiro, transparência, 

sedimentos e outras características, e a presença de albumina, glicose, pigmentos biliares, proteose, 
urobolina e outras substâncias, determinando o ph, para obter subsídios de diagnósticos para certas 
doenças;

3. Realizar exames hematológicos, dosagens bioquímicas em amostras de sangue, empregando as 
técnicas apropriadas para possibilitar a leitura microscópicas e o diagnóstico laboratorial; 

4. Interpretar o resultado dos exames, análises e testes, encaminhar para elaboração de laudos médicos 
e a conclusão de diagnósticos clínicos;

5. Preparar o material necessário para as análises;
6. Realizar as funções de bioestatístico, fazendo levantamentos quantitativos e qualitativos de todas as 

tarefas existentes na secretária de saúde, através dos levantamentos realizados no ano, comparando 
com os parâmetros dos anos anteriores e analisando se os serviços tiveram uma melhor 
resolutividade.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Ensino Superior e registro Profissional na 

Forma da Legislação. 

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1.

Titulo do Emprego: Biomédico I

Descrição das Atribuições 
Descrição Sintética
1. Compreende os empregos que se destinam a realizar trabalhos, estudos e pesquisas de nível 

tecnológico, bem como atividades complementares de diagnósticos e laboratórios em apoio a 
atividade médica, além de realizar exames e emitir laudos técnicos pertinentes ás análises clinicas.

Atribuições típicas:
1. Supervisionar, orientar e realizar exames hematológicos, imunológicos, microbiológicos e outros, 

empregando aparelhos e reagentes apropriados;
2. Interpretar, avaliar e liberar os resultados dos exames para fins de diagnóstico clínico;
3. Verificar sistematicamente os aparelhos a serem utilizados nas análises, ajustando-os e calibrando-

os, quando necessário, a fim de garantir seu perfeito funcionamento e a qualidade dos resultados;
4. Controlar a qualidade dos produtos e reagentes utilizados, bem como dos resultados das análises;
5. Efetuar os registros necessários para o controle dos exames realizados;
6. Realizar estudos e pesquisas relacionadas com sua área de atuação;
7. Executar outras atribuições afins.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
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3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Ensino Superior e registro Profissional na 

Forma da Legislação. 

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1.

Titulo do Emprego: Bioquímico I

Descrição das Atribuições 
Descrição Sintética
1. Compreende os empregos que se destina a realizar pesquisas sobre a composição, funções e 

processos químicos dos organismos vivos, desenvolvendo experiências, testes e análises, e estudando 
a ação química de alimentos, medicamentos e outras substâncias sobre tecidos e funções vitais, para 
incrementar os conhecimentos científicos e determinar suas aplicações práticas nas indústrias e 
outros campos.

Atribuições típicas:
1. Realizar experiências, tarefas e análises em organismos vivos, observando os mecanismos químicos 

de suas funções vitais, como respiração, digestão, crescimento e envelhecimento, para determinar a 
composição química desses organismos;

2. Estudar a ação química de alimentos, medicamentos, soros, hormônios e outras substâncias sobre 
os tecidos e funções vitais, analisando os aspectos químicos da formação de anticorpos no sangue e 
outros fenômenos bioquímicos para verificar os efeitos produzidos no organismo e determinar a 
adequação relativa a cada elemento; 

3. Realizar experiências e estudos de bioquímica, aperfeiçoando, criando novos processos de 
conservação de alimentos e bebidas, produção de soros, vacinas, hormônios, purificação e 
tratamento de águas residuais, para permitir sua aplicação na indústria, medicina, saúde pública e 
outros campos;

4. Atuar no campo de análises clínicas, emitindo laudos técnicos nas áreas de hematologia, bioquímica, 
parasitologia, além de outras;

5. Desempenhar outras atribuições afins.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Ensino Superior e registro Profissional na 

Forma da Legislação. 

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1.

Titulo do Emprego: Citotécnico II

Descrição das Atribuições 
Descrição Sintética
1. Compreende a força de trabalho que se destina a desempenhar atividades relacionadas á analise 

citológica de célula com eventual patologia oncológica, fazendo a leitura microscópica e interpretação 
de lâminas para possibilitar o diagnóstico/tratamento ou prevenção da doença. Orientar profissionais 
com menor experiência e treinamento na execução de suas tarefas, solucionando eventuais dúvidas. 
Desempenhar outras atribuições afins ao seu curso universitário. 

Atribuições típicas: 
1. Receber lâminas com amostras de material para processamento técnico e escriturário acompanhadas 

das fichas de controle correspondentes,rejeitando as lâminas que não preencham os requisitos 
técnicos;

2. Registrar as amostras e numerá-las adequadamente;
3. Realizar a coloração das amostras de rotina de origem ginecológica, executar técnicas especiais de 
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coloração assim como as de origem não ginecológicas, sempre que se fizer necessário;
4. Proceder ao exame citológico das lâminas, observando, sob supervisão e orientação constante 

características de alteração celular como aumento do núcleo,polimorfismo, hipercromatismo e outros 
aspectos relevantes, por meio de leitura microscópica, para detectar a existência ou não da doença;

5. Identificar nas amostras, a presença de bactérias, fungos, protozoários ou vírus causadores de 
alterações celulares para possibilitar a complementação dos resultados dos exames;

6. Anotar adequadamente nas fichas de controle das pacientes, os resultados negativos obtidos e 
encaminhá-los ao controle de qualidade, a ser realizado por médico anatomo-patologista, para 
posterior devolução aos postos de saúde;

7. Supervisionar o preparo das soluções e reagentes necessários e de sua adequada rotulação e 
armazenamento;

8. Manter em adequadas condições de uso os equipamentos e instrumental de suas atividades diárias;
9. Participar do andamento, desenvolvimento e avaliação de novos procedimentos de laboratório;
10. Supervisionar a realização de levantamentos estatísticos e fazer o registro de dados necessários para 

monitoria e avaliação das atividades;
11. Cumprir normas e procedimentos administrativos assim como obedecer as regras e medidas de 

segurança do laboratório;
12. Orientar profissionais com menor experiência e treinados na execução das atividades do laboratório 

de citopatologia, fazendo demonstrações das tarefas a serem executadas, solucionando problemas e 
dirimindo positividade;

13. Participar de atividades educativas e de atividades de pesquisa no seu campo de ação;
14. Solucionar a orientação de profissionais mais experientes na discussão de lâminas indicativas ou 

suspeitas de positividade;
15. Cumprir os princípios de ética e responsabilidade no seu campo de atuação;
16. Executar outras tarefas correlatadas a critério do Médico Anatomo-Patologista;
17. Atuar no campo de análise clínicas, laudos técnicos nas áreas de hematologia, bioquímica, 

parasitologia, microbiologia e outros;
18. Desempenhar outras atribuições afins ao seu devido curso universitário;

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Ensino Superior nas áreas de Bioquímica, 

Biomédicas e Biologia-Ciência.

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão II, Faixa Salarial II e Grau 1.

Titulo do Emprego: Enfermeiro I

Descrição das Atribuições 
Descrição Sintética
1. Compreende os empregos que se destinam a planejar, organizar, supervisionar e executar os serviços 

de enfermagem em posto de saúde, escolas e creches municipais, bem como participar da elaboração 
de programas de saúde pública.

Atribuições típicas:
1. Elaborar plano de enfermagem a partir do levantamento e análise das necessidades prioritária de 

atendimento aos pacientes e doentes;
2. Planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagens, atuando técnica e administrativamente, a 

fim de garantir um elevado padrão de assistência;
3. Desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde e no 

atendimento aos pacientes e doentes;
4. Coletar e analisar dados sócio-sanitários da comunidade a ser atendida pelos programas específicos 

de saúde.
5. Estabelecer programas para atender ás necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos 

disponíveis;
6. Realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de 

motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios;
7. Supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da classe;
8. Treinamento e reciclagem de servidores da área de saúde;
9. ministrar cursos de enfermagem;
10. Executar outras atribuições afins.
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Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Ensino Superior e registro Profissional na 

Forma da Legislação. 

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1.

Titulo do Emprego: Enfermeiro II

Descrição das Atribuições 
Descrição Sintética
1. Compreende os empregos que se destinam a planejar, organizar, supervisionar e executar os serviços 

de enfermagem em posto de saúde, escolas e creches municipais, bem como participar da elaboração 
de programas de saúde pública.

Atribuições típicas:
1. Elaborar plano de enfermagem a partir do levantamento e análise das necessidades prioritária de 

atendimento aos pacientes e doentes;
2. Planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagens, atuando técnica e administrativamente, a 

fim de garantir um elevado padrão de assistência;
3. Desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde e no 

atendimento aos pacientes e doentes;
4. Coletar e analisar dados sócio-sanitários da comunidade a ser atendida pelos programas específicos 

de saúde.
5. Estabelecer programas para atender ás necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos 

disponíveis;
6. Realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de 

motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios;
7. Supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da classe;
8. Treinamento e reciclagem de servidores da área de saúde;
9. Ministrar cursos de enfermagem;
10. Executar outras atribuições afins.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Ensino Superior e registro Profissional na 

Forma da Legislação. 

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1.

Titulo do Emprego: Farmacêutico I

Descrição das Atribuições 
Descrição Sintética
1. Compreende a força de trabalho que se destina a desempenhar funções de dispensação ou 

manipulação de fórmulas magistrais e farmacopéias, com responsabilidade técnica nos órgãos e 
setores farmacêuticos da Municipalidade.

Atribuições típicas:
1. Fabricar e controlar a manipulação e distribuição dos medicamentos;
2. Realizar a orientação medicamentosas;
3. Realizar o controle psicotrópico;
4. A fiscalização profissional sanitária e técnica de empresas, estabelecimentos, setores, fórmulas, 
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produtos, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica.
5. A elaboração de laudos técnicos e a realização de perícias técnico-legais, quando solicitado, 

relacionados com atividades, produtos, fórmulas, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza 
farmacêutica;

6. Executar as demais funções previstas em regulamento;
7. Desempenhar outras atribuições afins, que se situem no domínio de capacitação técnico-científica

profissional.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Ensino Superior e registro Profissional na 

Forma da Legislação. 

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1.

Titulo do Emprego: Fisioterapeuta I

Descrição das Atribuições 
Descrição Sintética
1. Compreende os empregos que se destinam a prestar assistência fisioterápica a doentes e acidentados 

nas unidades municipais de saúde. 
Atribuições típicas:
1. Avaliar nível das disfunções físico-funcionais de doentes e acidentados, realizando testes 

apropriados, para emitir diagnósticos fisioterápicos;
2. Planejar e executar a terapêutica fisioterápica nos pacientes;
3. Proceder a reavaliação sistemática dos pacientes em tratamento, objetivando o reajuste das condutas 

adotadas em função da evolução do caso;
4. Programar, prescrever e orientar a utilização de recursos fisioterápicos para correção de desvios 

posturais, afecções dos aparelhos respiratórios e cardiovascular, bem como para preparação e 
condicionamento pré e pós parto;

5. Requisitar exames complementares, quando necessário;
6. Orientar os familiares sobre os cuidados a serem adotados em relação aos pacientes em tratamento 

domiciliar;
7. Participar dos atendimentos de urgência e nas atividades terapêuticas intensivas;
8. Indicar e prescrever o uso de próteses necessárias ao tratamento dos pacientes;
9. Manter contatos com outros profissionais de saúde, participando dos trabalhos clínicos e 

prescrevendo a condita terapêutica apropriada quanto á parte fisioterápica;
10. Executar outras atribuições afins.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Ensino Superior e registro Profissional na 

Forma da Legislação. 

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1.

Titulo do Emprego: Fonoaudiólogo I

Descrição das Atribuições 
Descrição Sintética
1. Compreende os empregos que se destinam aprestar assistência fonoaudiológica nas unidades e 
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serviços do município, para promoção e proteção da saúde, a detecção e tratamento precoce e a 
reabilitação de distúrbios da comunicação oral e escrita, voz e audição.

Atribuições típicas:
1. Desenvolver trabalhos de prevenção no que se refere à área da comunicação oral e escrita, voz e 

audição;
2. Realizar avaliação da comunicação oral e escrita, voz e audição, inclusive em equipe de diagnóstico;
3. Realizar terapia fonoaudiológica dos distúrbios da comunicação oral e escrita, voz e audição; 
4. Colaborar em assuntos fonoaudiológicos ligados a outras ciências;
5. Projetar, dirigir ou efetuar pesquisas fonoaudiológicas promovidas em serviços do município;
6. Planejar e ministrar cursos de treinamentos promovidos pela Municipalidade;
7. Realizar serviços de fonoaudiólogicos;
8. Supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos de fonoaudióloga;
9. Assessorar órgãos e serviços do Município no campo da fonoaudiologia;
10. Emitir parecer fonoaudiológico, na área de comunicação oral e escrita, voz e audição;
11. Realizar outras atividades inerentes a sua formação profissional.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Ensino Superior e registro Profissional na 

Forma da Legislação. 

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1.

Titulo do Emprego: Fonoaudiólogo II

Descrição das Atribuições 
Descrição Sintética
1. Compreende os empregos que se destinam aprestar assistência fonoaudiológica nas unidades e 

serviços do município, para promoção e proteção da saúde, a detecção e tratamento precoce e a 
reabilitação de distúrbios da comunicação oral e escrita, voz e audição.

Atribuições típicas:
1. Desenvolver trabalhos de prevenção no que se refere a área da comunicação oral e escrita, voz e 

audição;
2. Realizar avaliação da comunicação oral e escrita, voz e audição, inclusive em equipe de diagnóstico;
3. Realizar terapia fonoaudiológica dos distúrbios da comunicação oral e escrita, voz e audição; 
4. Colaborar em assuntos fonoaudiológicos ligados a outras ciências;
5. Projetar, dirigir ou efetuar pesquisas fonoaudiológicas promovidas em serviços do município;
6. Planejar e ministrar cursos de treinamentos promovidos pela Municipalidade;
7. Realizar serviços de fonoaudiologia;
8. Supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos de fonoaudiologia;
9. Assessorar órgãos e serviços do Município no campo da fonoaudiologia;
10. Emitir parecer fonoaudiológico, na área de comunicação oral e escrita, voz e audição;
11. Realizar outras atividades inerentes a sua formação profissional.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Ensino Superior e registro Profissional na 

Forma da Legislação. 

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1.
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Título do Emprego: Médico do Trabalho

Descrição das Atribuições
1. Prestar atendimento médico aos servidores da Municipalidade, realizando exames e atendimento 

médico na área da medicina ocupacional, implementando ações para a promoção da saúde 
ocupacional em todos os ambientes profissionais da Prefeitura;

2. Realizar exames admissionais, de retorno ao trabalho, periódico e demissionais dos servidores, em 
especial àqueles expostos a maiores riscos de acidentes de trabalho;

3. Implementar medidas de segurança e proteção aos trabalhadores promovendo campanhas, de saúde 
e de controle de vetores e zoonoses;

4. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, examinando, interpretando exames complementares 
realizados, recomendando as medidas terapêuticas pertinentes, inclusive de afastamento do servidor 
para atendimento a tratamento médico especializado;

5. Realizar, acompanhar, informar, instruir os procedimentos para a readaptação funcional de 
servidores municipais indicando as mudanças de atividades indicadas;

6. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 
Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais sobre Prontuário Médico ou de 
Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 
funcionamento das atividades de Saúde no Município;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 
lotado.

Requisitos de 
Provimento e Exigências 
de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do cargo 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Curso Superior em Medicina, com registro no 

Conselho Regional de Medicina e no Ministério do Trabalho.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Emprego: Médico Especialista I
Descrição das Atribuições 
1. Prestar atendimento médico a pacientes nos ambulatórios, e/ou em regime de plantão, nos serviços 

de pronto atendimento ou em outras unidades de saúde do Município, nos aspectos curativos e 
preventivos em pacientes da Clínica Médica, abrangendo a identificação, avaliação e terapêutica, 
clínica ou cirúrgica, recomendados;

2. Prestar serviços no âmbito de saúde pública executando atividades clínicas epidemiológicas e 
laboratoriais, formulando programas e assumindo ações de promoção prevenção e recuperação da 
saúde da coletividade;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 
examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados a pacientes da Clínica Médica;
5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar em situações pontuais sobre Prontuário Médico ou de 
Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 
funcionamento das atividades de Saúde no Município;

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando os 
pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 
lotado.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Curso Superior Completo em Medicina, 
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com registro no Conselho Regional de Medicina e titulo de 
especialista na área de sua atuação.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1.

Titulo do Emprego: Médico I

Descrição das Atribuições
Descrição Sintética
1. Compreende os empregos que se destinam a prestar assistência médica nas unidades de saúde, 

creches, instituições de ensino e instituições asilares, bem como elaborar, executar e avaliar planos, 
programas e sub-programas de saúde pública.

Atribuições típicas:
1. Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de 

tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva e/ou 
terapêutica;

2. Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os como padrões normais, para 
confirmar ou informar o diagnóstico;

3. Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e 
evolução da doença;

4. Prestar primeiro atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas;
5. Encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso;
6. Fazer exames médicos necessários á admissão de pessoal pela Prefeitura;
7. Coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, de forma a desenvolver 

indicadores de saúde da população estudada;
8. Elaborar programas educativos e de atendimento médico preventivo voltados para a comunidade;
9. Assessorara elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;
10. Participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária;
11. Assinar atestados de óbito;
12. Realizar, supervisionar e interpretar exames radiológicos, empregando técnicas especiais ou 

orientando sua execução e analisando os resultados finais, para atendimento das solicitações 
médicas;

13. Fazer exames radiológicos especializados do sistema nervoso, cardiovascular e órgãos internos do 
tórax, abdômen, injetando contraste líquido ou gasoso, e/ou acionando aparelhos de raio X, para 
atender a requisições médicas ou elucidar diagnósticos;

14. Executar outras atribuições afins e disciplinadas pelo Conselho Federal de Medicina e 
regulamentadas pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Ensino Superior e registro Profissional na 

Forma da Legislação. 

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1.

Titulo do Emprego: Médico II
Descrição das Atribuições 
Descrição Sintética
Compreende os empregos que se destinam a prestar assistência médica nas unidades de saúde, creches, 
instituições de ensino e instituições asilares, bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e 
sub-programas de saúde pública.
Atribuições típicas:
1. Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de 

tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva e/ou 
terapêutica;

2. Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os como padrões normais, para 
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confirmar ou informar o diagnóstico;
3. Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e 

evolução da doença;
4. Prestar primeiro atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas;
5. Encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso;
6. Fazer exames médicos necessários á admissão de pessoal pela Prefeitura;
7. Coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, de forma a desenvolver 

indicadores de saúde da população estudada;
8. Elaborar programas educativos e de atendimento médico preventivo voltados para a comunidade;
9. Assessorara elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;
10. Participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária;
11. Assinar atestados de óbito;
12. Realizar, supervisionar e interpretar exames radiológicos, empregando técnicas especiais ou 

orientando sua execução e analisando os resultados finais, para atendimento das solicitações 
médicas;

13. Fazer exames radiológicos especializados do sistema nervoso, cardiovascular e órgãos internos do 
tórax, abdômen, injetando contraste líquido ou gasoso, e/ou acionando aparelhos de raio X, para 
atender a requisições médicas ou elucidar diagnósticos;

14. Executar outras atribuições afins e disciplinadas pelo Conselho Federal de Medicina e 
regulamentadas pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Ensino Superior e registro Profissional na 

Forma da Legislação. 

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1.

Titulo do Emprego: Médico Veterinário I
Descrição das Atribuições 
Descrição Sintética
1. Compreende os empregos que se destinam a elaborar e executar os projetos que visem a defesa da 

saúde pública, principalmente quanto ao controle de alimentos de origem animal e zoonoses.
Atribuições típicas:
1. Promover a fiscalização sanitária nos locais de produção, fabrico,preparo, beneficiamento, 

manipulação, acondicionamento, depósitos e/ou armazenamento e comercialização dos produtos de 
origem animal;

2. Realizar vistorias em atendimento as reclamações referentes aos problemas do meio ambiente,
alimentos e zoonoses que coloquem em risco a saúde pública, solicitando as providências necessárias 
para o cumprimento da legislação sanitária;

3. Proceder ao controle de alimentos e zoonoses, efetivando levantamentos de dados, avaliações 
epidemiológicas e programas, para possibilitar a profilaxia dessas doenças;

4. Elaborar projetos que visem o aprimoramento da atividade agropecuária;
5. Participar da elaboração e coordenação de programas de combate e controle da fauna nociva e 

vetores;
6. Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública;
7. Coordenar campanhas de vacinação animal;
8. Executar outras atribuições afins previstas pelo Conselho Federal e Regional de Medicina Veterinária, 

além daquelas previstas pelo Conselho Federal de Educação.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Ensino Superior e registro Profissional na 

Forma da Legislação. 

Jornada de Trabalho 20 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1.



GA
BI

NE
TE

AD
M

IN
IS

TR
AÇ

ÃO
ÍN

DI
CE

IMPRENSA OFICIAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

11 JANEIRO / 2019

427
219

Titulo do Cargo: Nutricionista I

Descrição das Atribuições 
Descrição Sintética
1. Compreende os empregos que se destinam a planejar, coordenar e supervisionar serviços 

ou programas de nutrição e alimentação, avaliando o estado de carências nutricionais da 
comunidade, para elaboração de cardápios específicos.

Atribuições típicas:
a) quanto a dietoterapia hospitalar:

1. Elaborar cardápios que satisfaçam os indivíduos sadios e aos enfermos, de acordo com 
as determinadas patologias existentes;

2. Treinamento dos servidores com relação a confecção de cardápio, montagem das dietas 
de acordo com cada paciente;

3. Oferecer treinamentos básicos sobre higiene pessoal na área de atuação, bem como sobre 
o relacionamento profissional;

4. Ministrar e utilizar técnicas que visem minimizar o trabalho através do melhor 
aproveitamento do tempo, espaço, fluxo e habilidades próprias do servidor;

5. Elaborar e organizar o lactário e sondários, com as regras básicas de higiene, utilização 
de material e conservação das fórmulas nutricionais;

6. Orientar os pacientes internados e/ou familiares sobre dietas específicas de acordo com 
a patologia, estado nutricional do indivíduo, durante o período de internação e alta, 
segundo as condições sócio-econômicas;

7. Avaliação antropométrica e laboratorial dos pacientes de risco, se necessário;
b) quanto a administração dos serviços de nutrição:
1. Controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos;
2. Planejar e confeccionar cardápios, conservando as características organolépticas 

nutricionais dos alimentos;
3. Ministrar cursos e treinamento para os funcionários;
4. Participar da seleção de servidores para o emprego de cozinheiro e serventes;
5. Realizar o planejamento e solicitar a compra de alimentos, materiais e utensílios de 

cozinha, com a autorização do órgão competente;
6. Fazer reuniões para observar o nível de rendimento, habilidade, higiene e aceitação dos 

alimentos pelos comensais, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços;
7. Fazer cardápio  diferenciados para aqueles que necessitam de alimentação especial, 

ocasionado por problemas de saúde;
8. Participar de eventos especiais na organização de cardápios, comprar e designação de 

servidores;
9. Supervisionar pré-preparo e preparo de dietas;
c) quanto a rede básica se saúde publica:
1. Identificar com os demais profissionais da área de saúde os grupos de riscos dos 

programas em andamento e autuar diretamente na orientação dietética e nutricional;
2. Treinar profissionais multiplicadores pertencentes ao grupo de apoio, afim de que 

possam orientar as populações de risco;
3. Atuar em treinamentos que enfoquem noções básicas sobre nutrição e alimentação;
4. Participar dos programas da rede básica de saúde, com relação aos problemas 

nutricionais e alimentares, prestando todas as informações e esclarecimentos 
necessários.

d) quanto a todas as áreas:
1. Desempenhar outras atribuições afins e as previstas no regulamento da profissão e 

disciplinadas pelos órgãos representantes de categoria.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter 

eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do 

emprego previstas no Edital de regulamentação do 
Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Ensino Superior e registro 
Profissional na Forma da Legislação. 

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1.
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Titulo do Emprego: Odontólogo I

Descrição das Atribuições 
Descrição Sintética
1. Compreende os empregos que se destinam a prestar assistência odontológica em postos de saúde, 

escolas e creches municipais, bem como planejar, realizar e avaliar programas de saúde pública.
Atribuições típicas:
1. Examinar, diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos 

clínicos ou cirúrgicos;
2. Prescrever ou administrar medicamentos, determinando a via, para tratar ou previnir afecções dos 

dentes e da boca;
3. Manter registro dos pacientes examinados e tratados;
4. Fazer perícia odonto administrativas, examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de fornecer 

atestados de capacitação física para admissão de pessoal na prefeitura;
5. Efetuar levantamentos que identifiquem indicadores odontológicos de saúde pública;
6. Participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos de prevenção dos 

problemas de saúde bucal e programas de atendimento odontológico voltados para os estudantes da 
rede municipal de ensino e para a população em geral;

7. Participar da elaboração de planos de fiscalização sanitária;
8. Executar outras atribuições afins e as previstas pelo regulamento da profissão e pelo Conselho 

Federal e Regional de Odontologia.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Ensino Superior e registro Profissional na 

Forma da Legislação. 

Jornada de Trabalho 20 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1.

Titulo do Emprego: Odontólogo II
Descrição das Atribuições 
Descrição Sintética
1. Compreende os empregos que se destinam a prestar assistência odontológica em postos de saúde, 

escolas e creches municipais, bem como planejar, realizar e avaliar programas de saúde pública.
Atribuições típicas:
1. Examinar, diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos 

clínicos ou cirúrgicos;
2. Prescrever ou administrar medicamentos, determinando a via, para tratar ou previnir afecções dos 

dentes e da boca;
3. Manter registro dos pacientes examinados e tratados;
4. Fazer perícia odonto administrativas, examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de fornecer 

atestados de capacitação física para admissão de pessoal na prefeitura;
5. Efetuar levantamentos que identifiquem indicadores odontológicos de saúde pública;
6. Participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos de prevenção dos 

problemas de saúde bucal e programas de atendimento odontológico voltados para os estudantes da 
rede municipal de ensino e para a população em geral;

7. Participar da elaboração de planos de fiscalização sanitária;
8. Executar outras atribuições afins e as previstas pelo regulamento da profissão e pelo Conselho 

Federal e Regional de Odontologia.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Ensino Superior e registro Profissional na 

Forma da Legislação. 

Jornada de Trabalho 20 h Semanais
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Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1.

Título do Emprego: Psicólogo I

Descrição das Atribuições 
Descrição Sintética
1. Compreende os empregos  que se destinam  a aplicar conhecimentos no campo da psicologia para o 

planejamento e execução de atividades nas áreas clínica, educacional e do trabalho.
Atribuições  típicas:
a)quando na área da psicologia clínica:
1. Estudar e avaliar indivíduos em seus aspectos intelectual, psicomotor e emocional (abrangendo a 

psicodinâmica individual, familiar e sócio-cultural), empregando métodos e técnicas psicológicas com 
o objetivo de formular diagnóstico ou parecer psicológico para:

orientar o profissional no processo psicoterápico;
indicar outras avaliações e/ou terapêuticas necessárias;
fornecer dados pertinentes a outras instituições ou profissionais visando favorecê-lo na 
contribuição que prestam ao referido indivíduo;

2. desenvolver aconselhamento e/ou orientação individual e em grupo, a fim de favorecer a saúde 
mental do indivíduo;

3. Articular-se com profissionais de Serviço Social, para elaboração e execução de programas de 
assistência e apoio a grupos específicos de pessoas;

4. Atender aos pacientes da rede municipal de saúde avaliando-os e empregando técnicas psicológicas 
adequadas, para contribuir no processo de tratamento médico;

5. Reunir informações a respeito da pacientes, levantando dados psicopatológicos, para fornecer aos 
médicos subsídios para diagnósticos e tratamento de enfermidade;

b) quando na área da psicologia educacional:
1. Atuar no campo educacional, estudando sistemas de motivação da aprendizagem e novos métodos de 

ensino, a fim de contribuir para o estabelecimento  de currículo escolares e técnicas de ensino
adequados;

2. Promover a reeducação de crianças nos casos de desajustamento escolar ou familiar;
c)quando na área da psicologia do trabalho:
1. Exercer atividades relacionadas com treinamento de pessoal da Prefeitura, participando da 

elaboração do acompanhamento e da avaliação de programa;
2. Participar do processo de seleção de pessoal, empregando métodos e técnicas da psicologia aplicada 

ao trabalho;
3. Executar outras atividades afins.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Ensino Superior e registro Profissional na 

Forma da Legislação.

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1.

Titulo do Cargo: Psicólogo II
Descrição das Atribuições 

1. Orientar as atividades desenvolvidas pelos Psicólogos de nível I;
2. Acompanhar atividades na área de psicologia clínica, psicologia do trabalho e educacional;
3. Auxiliar os psicólogos quanto ao estudo e avaliação de indivíduos que apresentem distúrbios ou 

problemas de comportamento social, elaborando aplicação de técnicas apropriadas, diagnóstico e 
tratamento;

4. Articular-se com profissionais do serviço social para elaboração e execução de programas de 
assistência e apoio à grupos específicos;

5. Orientar demais psicólogos no processo de seleção de pessoal, empregando métodos e técnicas da 
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psicologia aplicada ao trabalho;
6. Analisar e propor encaminhamentos no que se refere ao comportamento de educadores e 

educandos no processo ensino-aprendizagem, nas relações e processos interpessoais que se dão 
no âmbito da educação;

7. Atender aos programas municipais da área, mesmo aqueles em parceria com o governo estadual, 
federal e iniciativa privada;

8. Elaborar pareceres, informe técnicos e relatórios, realizando pesquisas e entrevistas, participar 
de grupos de trabalho para fins de formulação de diretrizes, planos e programas afetos ao 
município;

9. Executar outras atividades afins.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do emprego 

previstas no Edital de regulamentação do Concurso Público.
5. Escolaridade mínima: Ensino Superior e registro Profissional na 

Forma da Legislação.

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1.

Titulo do Cargo: Terapeuta Ocupacional I

Descrição das Atribuições 
Descrição Sintética
1. Compreende os empregos que se destinam a se dedicar ao estudo da cinética do homem 

e sua relação com as atividades ocupacionais, em todas as suas formas de expressão, 
quer nos desvios patológicos, quer nas suas repercussões psíquicas e orgânicas, tendo 
como meta restaurar, desenvolver, adaptar ou conservar a capacidade físico-mental do 
indivíduo, ou seja, em portadores de doenças ou traumatismo físico, desordem 
emocional, incapacidades congênitas ou de desenvolvimento ou, ainda, pelo processo de 
envelhecimento.

Atribuições típicas:
1. Elaborar diagnóstico terapêutico ocupacional, compreendido como avaliação-cinética-

ocupacional, sendo esta um processo pelo qual, através de metodologia e técnicas 
terapêuticas ocupacionais, são analisadas e estudadas as alterações psico-físico-
ocupacionais;

2. Prescrever, baseando no constatado na avaliação cinética-ocupacional, as condutas 
próprias da Terapia Ocupacional, quantificando-as e qualificando-as;

3. Ordenar todo processo terapêutico, fazer sua indução no paciente a nível individual ou 
de grupo, dar alta nos serviços de terapia ocupacional;

4. Buscar todas as informações que julgar necessárias no acompanhamento evolutivo do 
tratamento do paciente sob sua responsabilidade, recorrendo a outros profissionais da 
área de saúde do município, através de solicitação de laudos técnicos especializados
acompanhados dos resultados dos exames complementares, a ele inerentes;

5. Fazer o uso das atividades expressivas, lúcidas, artísticas, vocacionais e de auto-
manutenção, através de recursos terapêuticos, prescritos cientificamente pelo 
profissional;

6. Atuar juntamente com outros profissionais nos diversos níveis de assistência a saúde, na 
administração de serviços, na área educacional e no desenvolvimento de pesquisa;

7. Desempenhar todas as demais atividades afins e inerentes a profissão regulamentada 
além das prescritas pelos Conselhos Federais e Regionais respectivos.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter 

eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do 

emprego previstas no Edital de regulamentação do 
Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Ensino Superior e registro 
Profissional na Forma da Legislação.

Jornada de Trabalho 30 h Semanais
Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1.
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Titulo do Cargo: Terapeuta Ocupacional II

Descrição das Atribuições 
Descrição Sintética
1. Compreende os empregos que se destinam a se dedicar ao estudo da cinética do homem 

e sua relação com as atividades ocupacionais, em todas as suas formas de expressão, 
quer nos desvios patológicos, quer nas suas repercussões psíquicas e orgânicas, tendo 
como meta restaurar, desenvolver, adaptar ou conservar a capacidade físico-mental do 
indivíduo, ou seja, em portadores de doenças ou traumatismo físico, desordem 
emocional, incapacidades congênitas ou de desenvolvimento ou, ainda, pelo processo de 
envelhecimento.

Atribuições típicas:
2. Elaborar diagnóstico terapêutico ocupacional, compreendido como avaliação-cinética-

ocupacional, sendo esta um processo pelo qual, através de metodologia e técnicas 
terapêuticas ocupacionais, são analisadas e estudadas as alterações psico-físico-
ocupacionais;

3. Prescrever, baseando no constatado na avaliação cinética-ocupacional, as condutas 
próprias da Terapia Ocupacional, quantificando-as e qualificando-as;

4. Ordenar todo processo terapêutico, fazer sua indução no paciente a nível individual ou 
de grupo, dar alta nos serviços de terapia ocupacional;

5. Buscar todas as informações que julgar necessárias no acompanhamento evolutivo do 
tratamento do paciente sob sua responsabilidade, recorrendo a outros profissionais da 
área de saúde do município, através de solicitação de laudos técnicos especializados 
acompanhados dos resultados dos exames complementares, a ele inerentes;

6. Fazer o uso das atividades expressivas, lúcidas, artísticas, vocacionais e de auto-
manutenção, através de recursos terapêuticos, prescritos cientificamente pelo 
profissional;

7. Atuar juntamente com outros profissionais nos diversos níveis de assistência a saúde, na 
administração de serviços, na área educacional e no desenvolvimento de pesquisa;

8. Desempenhar todas as demais atividades afins e inerentes a profissão regulamentada 
além das prescritas pelos Conselhos Federais e Regionais respectivos.

Requisitos de Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Emprego.
2. Aprovação em concurso público de provas.
3. Aprovação em avaliação médica oficial de caráter 

eliminatório.
4. Atender outras exigências vinculadas ao exercício do 

emprego previstas no Edital de regulamentação do 
Concurso Público.

5. Escolaridade mínima: Ensino Superior e registro 
Profissional na Forma da Legislação.

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES , Padrão I, Faixa Salarial I e Grau 1.
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ANEXO IX – QUADRO DE EMPREGOS E CARGOS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE

Carreira dos Profissionais Auxiliares da Saúde

Emprego Público Enquadramento
Salarial

Quantidades

Auxiliar Comunitário de Saúde AS II 33

Auxiliar de Consultório Dentário AS III 43

Auxiliar de Enfermagem AS III 66

Auxiliar de Gestão AS I 01

Auxiliar de Laboratório AS III 02

Auxiliar de Laboratório e Análises AS III 01

Auxiliar de Saúde AS II 48

Maqueiro AS I 04

Carreira dos Profissionais Técnicos da Saúde

Emprego Público Enquadramento
Salarial

Quantidades

Agente Comunitário de Saúde TS II 01

Agente de Controle de Vetores TS II 17

Agente Fiscal Sanitário I TS III 09

Agente Fiscal Sanitário II TS III 03

Assistente de Gestão TS II 02

Técnico de Enfermagem TS III 32

Técnico de Equipamento Médico e Odontológico TS III 01

Técnico de Higiene Dentária TS III 12

Técnico de Laboratório TS III 05

Técnico de Química TS III 01

Técnico em Radiologia TS III 06

Visitador Sanitário TS II 16

Carreira dos Profissionais Especialistas da Saúde

Emprego Público Enquadramento
Salarial Quantidades

Assistente Social I ES I 07
Assistente Social II ES I 02
Biólogo I ES I 04

Biomédico I ES I 02

Bioquímico I ES I 02

Citotecnico II - ES II 01

Enfermeiro I ES I 24

Enfermeiro II ES I 03

Farmacêutico I ES I 05

Fisioterapeuta I ES I 15

Fonoaudiólogo I ES I 09
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Fonoaudiólogo II ES I 01

Médico do Trabalho ES V 01

Médico Especialista I ES V 26

Médico I ES V 87

Médico II ES V 10

Médico Veterinário I ES III 06

Nutricionista I ES  I 07

Odontólogo I ES III 33

Odontólogo II ES III 01

Psicólogo I ES I 13

Psicólogo II ES I 01

Terapeuta Ocupacional I ES I 04

Terapeuta Ocupacional II ES I 01

Carreira dos Profissionais Auxiliares da Saúde

Cargo Público Enquadramento
Salarial Quantidades

Auxiliar de Enfermagem AS III 111

Auxiliar de Gestão AS I 30

Auxiliar de Laboratório AS III 05

Auxiliar em Saúde Bucal AS III 50

Maqueiro AS I 80

Motorista de Ambulância AS III 100

Operador de Radio Comunicação e Telefonia AS II 30

Carreira dos Profissionais Técnicos da Saúde

Cargo Público Enquadramento
Salarial

Quantidades

Agente Comunitário de Saúde – Estratégia de

Saúde da Família – ESF - TS VI
100

Agente de Controle de Endemias TS II 50

Assistente de Gestão TS II 30

Fiscal de Vigilância Sanitária TS III 20

Técnico de Enfermagem TS III 250

Técnico de Enfermagem – Estratégia de Saúde da 
Família – ESF

TS VI 120

Técnico de Enfermagem do Trabalho TS III 02

Técnico de Gesso TS III 08

Técnico de Laboratório TS III 17

Técnico em Citologia TS III 05

Técnico em Necropsia TS III 15

Técnico em Prótese Dentária TS III 01
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Técnico em Radiologia TS III 20

Técnico em Saúde Bucal TS III 50

Técnico em Terapia Chinesa TS III 03

Carreira dos Profissionais Especialistas da Saúde

Cargo Público Enquadramento
Salarial

Quantidades

Administrador Hospitalar ES II 05
Assistente Social ES I 30
Biólogo ES I 11
Biomédico ES I 06
Bioquímico ES I 05
Enfermeiro ES I 152
Enfermeiro – Estratégia de Saúde da Família –
ESF

ES IV 20

Enfermeiro do Trabalho ES I 01
Farmacêutico ES I 30
Fisioterapeuta ES I 40
Fonoaudiólogo ES I 30
Médico Acupunturista – MTC ES V 04
Médico Anestesista ES V 03
Médico Auditor ES V 03
Médico Cardiologista ES V 10
Médico CardioVascular ES V 05
Médico Cirurgião Geral ES V 10
Médico Cirurgião Pediátrico ES V 03
Médico Cirurgião Plástico ES V 05
Médico Clínico Geral ES V 150

Médico Clínico Geral – Estratégia de Saúde da 
Família – ESF

4 vezes o montante 
da Classe ES Padrão
V – Grau 1

20

Médico Dermatologista ES V 05
Médico do Trabalho ES V 05
Médico Endocrinologista – Adulto ES V 05
Médico Endocrinologista – Infantil ES V 05
Médico Fisiatra ES V 03
Médico Gastroenterologista – Adulto ES V 05
Médico Gastroenterologista – Infantil ES V 05
Médico Geriatra ES V 10
Médico Ginecologista ES V 50
Médico Ginecologista / Obstetra ES V 50
Médico Hematologista ES V 02
Médico Homeopata ES V 06
Médico Infectologista ES V 05
Médico Legista ES V 05
Médico Mastologista ES V 05
Médico Nefrologista – Adulto ES V 03
Médico Nefrologista – Infantil ES V 03
Médico Neurocirurgião ES V 05
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Médico Neurologista – Adulto ES V 10
Médico Neurologista – Infantil ES V 10
Médico Oftalmologista ES V 12
Médico Ortopedista ES V 10
Médico Otorrinolaringologista ES V 05
Médico Patologista ES V 02
Médico Pediatra ES V 60
Médico Plantonista – Clínico ES – Plantão 100
Médico Plantonista - Ortopedista ES – Plantão 50
Médico Plantonista - Pediatra ES – Plantão 50
Médico Plantonista - Ultrassonografista ES - Plantão 50
Médico Pneumologista – Adulto ES V 05
Médico Pneumologista – Infantil ES V 05
Médico Proctologista ES V 05
Médico Psiquiatra – Adulto ES V 20
Médico Psiquiatra – Infantil ES V 20
Médico Radiologista ES V 10
Médico Reumatologista ES V 05
Médico Ultrassonografista ES V 05
Médico Urologista ES V 05
Médico Veterinário ES III 10
Nutricionista ES I 20
Odontólogo – Clínico Geral ES III 45
Odontólogo – Especialista em Cirurgia e 
Traumatologia Buco Maxilo Facial

ES III 05

Odontólogo – Especialista em Endodontia ES III 05
Odontólogo – Especialista em Odontologia para 
Pacientes com Necessidades Especiais

ES III 05

Odontólogo – Especialista em Odontopediatria ES III 05
Odontólogo – Especialista em Periodontia ES III 05
Odontologo - Plantonista ES – Plantão 10
Psicólogo – Adulto - ES I 30
Psicólogo – Infantil - ES I 30
Psicopedagogo Especialista ES I 10
Terapeuta Ocupacional ES I 30
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ANEXO X

QUADRO DE CARGOS PÚBLICOS EXTINTOS NA VACÂNCIA
PROFISSIONAIS DE NÍVEL FUNDAMENTAL / MÉDIO OU TÉCNICO / SUPERIOR

Ordem Denominação do Cargo Padrão de Lotação
Atual Proposto

01 Auxiliar de Consultório Dentário 01 Extinto na 
vacância

02 Agente de Controle de Vetores 17 Extinto na 
vacância

03 Técnico de Higiene Dental 01 Extinto na 
vacância

04 Médico Nefrologista 01 Extinto na 
vacância

05 Médico Plantonista 34 Extinto na 
vacância

06 Médico Psiquiatra 01 Extinto na 
vacância

07 Odontólogo 02 Extinto na 
vacância

Titulo do Cargo: Agente de Controle de Vetores 
Descrição das Atribuições e Funções
1. Compreende a força de trabalho que se destina a orientar os serviços de profilaxia e policiamento

sanitário na área sob sua jurisdição;
2. Coordenar ou executar os trabalhos de inspeção aos estabelecimentos ligados a industrialização e 

comercialização de produtos alimentícios;

Titulo do Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário 

Descrição das Atribuições e Funções

1. Recepcionar e identificar os pacientes, explicando-lhes os procedimentos a serem realizados;
2. Prepa ra r os pa cien tes pa ra o a ten dim en to, rea liza n do os proced im en tos obr iga tór ios de

bios egu ra n ça e a ten den do a s n orm a s de vigilâ n cia sa n itá r ia , a u xilia n do o Odon tólogo n a s s u a s
solicitações de apoio a realização do tratamento dentário nos pacientes;

3. Ma n ipu la r m a ter ia is de u s o odon tológico, p roceder à es ter iliza çã o de in s t ru m en tos e
equipamentos, utilizando-se de autoclave ou por substancias químicas recomendadas, selecionar 
m oldeira s e ou ou tros produ tos e s u bs tâ n cia s u t iliza da s n os proced im en tos odon tológicos ,
revelar e montar radiografias intra-orais;

4. Zela r pela h igien iza çã o, con s erva çã o, m a n u ten çã o de in s t ru m en tos e dos equ ipa m en tos
odontológicos;

5. Ma n ter con trole dos es toqu es dos in s u m os u tiliza dos n o tra ta m en to dos pa cien tes ,
providenciando, quando adequado, a sua reposição;

6. Ma n ter a tu a liza do e devida m en te orga n iza do o a rqu ivo, o fich á r io con ten do o h is tór ico dos
pacientes atendidos e em atendimento; 

1. Execu ta r ou tra s ta refa s correla ta s e a u xilia r n a execu çã o de ou tra s a t ivida des da á rea on de
estiver lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo e na Classe.
2. Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos.
3. Inspeção e avaliação médica de caráter eliminatório.
4. Podem ser solicitadas outras exigências vinculadas ao exercício 

do cargo ou função contemplados no edital de regulamentação do 
concurso público.

5. Escolaridade mínima: Curso de Nível Médio Completo e curso de 
Auxiliar de Consultório Dentário devidamente registrado junto ao 
Conselho Regional de Odontologia.

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento
Salarial Classe AS, Padrão II, Faixa Salarial II e Grau 1.
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3. Executar os trabalhos de inspeção a imóveis recém construídos ou reformados e a estabelecimento 
de ensino, para proteger a saúde da coletividade;

4. Desempenhar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde 
estiver lotado.

Requisitos de Provimento 
e Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo e na Classe.
2. Aprovação em concurso público de provas ou prova de títulos.
3. Inspeção e avaliação médica de caráter eliminatório.
4. Podem ser solicitadas outras exigências vinculadas ao exercício do 

cargo ou função contemplados no edital de regulamentação do 
concurso público.

5. Escolaridade mínima: Ensino Médio Completo com curso completo 
de informática. 

Jornada de Trabalho 30  h Semanais

Enquadramento salarial Classe TS, Padrão II, Faixa Salarial II e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Nefrologista 
Descrição das Atribuições e Funções

1. Prestar atendimento médico a pacientes nos ambulatórios, em regime de plantão nos serviços de 
pronto atendimento ou em outras unidades de saúde do Município nos aspectos preventivos e 
curativos das doenças nefrológicas, envolvendo as afecções do sistema urinário, incluindo 
intervenções cirúrgicas; 

2. Realizar visitas médicas a pacientes internados da Clínica Nefrológica anotando no prontuário 
médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro clínico 
das pacientes;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 

Titulo do Cargo: Técnico de Higiene Dental

Descrição das Atribuições e Funções

1. Recepcionar e identificar os pacientes, explicando-lhes os procedimentos a serem realizados;
2. Prepa ra r os pa cien tes pa ra o a ten dim en to, rea liza n do os proced im en tos obr iga tór ios de

bios egu ra n ça e a ten den do a s n orm a s de vigilâ n cia s a n itá r ia , a u xilia n do o Ciru rgiã o Den t is ta /
Odontólogo nas suas solicitações de apoio à realização do tratamento dentário nos pacientes;

3. Ma n ipu la r m a ter ia is de u s o odon tológico, p rom oven do o is ola m en to do ca m po opera tór io,
manipula n do m a ter ia is odon tológicos , s elecion a n do m oldeira s , con feccion a n do m odelos em
ges s o, zela n do pela h igien iza çã o, con s erva çã o, m a n u ten çã o de in s tru m en tos e dos equ ipa m en tos
odontológicos;

4. Rea liza r tes tes de vita lida de pu lpa r , rem oçã o de in du tos e cá lcu los s u pra gen giva is , a p lica r
s u bs tâ n cia s pa ra a preven çã o de ca r ie den ta l bem com o in ser ir e con den s a r s u bs tâ n cia s
restauradoras e o polimento de restaurações;

5. Rea liza r a procedim en tos de lim peza e a n t i-s eps ia do ca m po opera tór io n os a tos cirú rgicos e
removendo, quando indicado, a remoção da sutura;

6. Cola bora r n os progra m a s de s a ú de bu ca l, coorden a n do a s a ções da s a ten den tes e a u xilia res ,
bem como, participando, envolvendo-se nos estudos e levantamentos epidemiológicos; 

7. Execu ta r ou tra s ta refa s correla ta s e a u xilia r n a execu çã o de ou tra s a t ivida des da á rea on de
estiver lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo e na Classe.
2. Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos.
3. Inspeção e avaliação médica de caráter eliminatório.
4. Podem ser solicitadas outras exigências vinculadas ao exercício 

do cargo ou função contemplados no edital de regulamentação do 
concurso público.

5.     Escolaridade mínima: Curso de Nível Médio Completo e curso 
em Técnico em Higiene Dental com registro no Conselho Regional de 
Odontologia.

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe TS, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1.
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examinando, interpretando exames complementares realizados;
4. Emitir laudo de exames complementares solicitados a pacientes da Clínica Nefrológica;
5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais sobre Prontuário Médico 
ou de Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 
funcionamento das atividades de Saúde no Município;

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando os 
pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde 
estiver lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo e na Classe.
2. Aprovação em concurso público de provas ou prova de títulos.
3. Inspeção e avaliação médica de caráter eliminatório.
4. Podem ser solicitadas outras exigências vinculadas ao exercício 

do cargo ou função contemplados no edital de regulamentação do 
concurso público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior Completo em Medicina com 
registro no Conselho Regional de Medicina e Certificado de 
Especialização na área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Plantonista 
Descrição das Atribuições e Funções

1. Prestar a ten dim en to de Urgên cia e Em ergên cia em toda s a s Un ida des e á rea s Clín ica s da s
Un ida des de Sa ú de do Mu n icíp io a pa cien tes em dem a n da es pon tâ n ea , em s itu a çã o de u rgên cia
ou em ergên cia , res pon s a b iliza n do-s e com o Médico Pla n ton is ta in tegra lm en te pelo tra ta m en to do
pa cien te, o qu e pode in clu ir in terven ções es pecífica s des tes serviços com o: pequ en a s ciru rgia s ,
suturas, drenagens, passagem de cateteres dentre outros;

2. Rea liza r a tr ia gem dos ca s os clín icos iden t ifica n do a qu eles qu e requ eira m m a ior a ten çã o da
equipe médica, adotando, prescrevendo condutas preventivas adequadas;

3. In tegra r a s equ ipes m u lt ip rofis s ion a is de a ten d im en to m édico, s u ger in do, recom en da n do a
a doçã o de cr itér ios e proced im en tos opera cion a is qu e pos s a m res u lta r em a ten d im en to m a is
dinâmico e eficiente aos pacientes em situação de urgência ou emergência; 

4. Prom over , a tu a r pa ra o in crem en to da qu a lida de do a ten dim en to m édico n a s Un ida des e á rea s
Clín ica s da s Un ida des de Sa ú de n os serviços de u rgên cia e em ergên cia do Mu n icíp io seja
pa r t icipa n do de reu n iões n eces s á r ia s a o des en volvim en to técn ico–cien t ífico, s eja n a m elh or ia da
rela çã o m édico-pa cien te, s eja obs erva n do os preceitos ét icos n o decor rer da execu çã o de s u a s
atividades profissionais;

5. Execu ta r ou tra s ta refa s correla ta s e a u xilia r n a execu çã o de ou tra s a t ivida des da á rea on de
estiver lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo e na Classe.
2. Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos.
3. Inspeção e avaliação médica de caráter eliminatório.
4. Podem ser solicitadas outras exigências vinculadas ao exercício 

do cargo ou função contemplados no edital de regulamentação do 
concurso público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior Completo em Medicina com 
curso complementar de Atendimento a Urgências Médicas e 
registro no Conselho Regional de Medicina.

Jornada de Trabalho 24 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão Plantão, Faixa Salarial Plantão e Grau 1

Titulo do Cargo: Médico Psiquiatra

Descrição das Atribuições e Funções

1. Prestar atendimento médico a pacientes nos ambulatórios, em regime de plantão nos serviços de 
pronto atendimento ou em outras unidades de saúde do Município nos aspectos curativos e 
preventivos em pacientes da Clínica Psiquiátrica, abrangendo a identificação, avaliação e 
tratamento de alterações do comportamento e modos psíquicos de adoecer ou pela perda 
involuntária da faculdade normativa;

2. Realizar visitas médicas a pacientes internados da clínica Psiquiátrica, anotando no prontuário 
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médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução do quadro clínico 
dos pacientes;

3. Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 
examinando, interpretando exames complementares realizados;

4. Emitir laudo de exames complementares solicitados a pacientes da Clínica Psiquiátrica;
5. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, reuniões das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, em situações pontuais sobre Prontuário Médico 
ou de Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o bom 
funcionamento das atividades de Saúde no Município;

6. Promover, participar de programas de educação e divulgação do auto-cuidado, incentivando os 
pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde;

7. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde 
estiver lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo e na Classe.
2. Aprovação em concurso público de provas ou prova de títulos.
3. Inspeção e avaliação médica de caráter eliminatório.
4. Podem ser solicitadas outras exigências vinculadas ao exercício 

do cargo ou função contemplados no edital de regulamentação do 
concurso público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior Completo em Medicina, 
com registro no Conselho Regional de Medicina e Certificado de 
Especialização na área.

Jornada de Trabalho 10 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão V, Faixa Salarial V e Grau 1

Titulo do Cargo: Odontólogo
Descrição das Atribuições e Funções

1. Atu a r em equ ipes m u lt ip rofis s ion a is n o des en volvim en to de projetos tera pêu t icos em clín ica s ,
ambulatórios e nas diversas unidades de saúde do município;

2. Ela bora r d ia gn ós t icos e progn ós t icos de a fecções da ca vida de bu ca l, da ca beça e pes coço,
iden t ifica n do a exten s ã o dos problem a s detecta dos , form u la n do a a borda gem tera pêu t ica
adequada;

3. Execu ta r p rocedim en tos preven t ivos com o ra s pa gem , lim peza e polim en to dos den tes e
gengivas;

4. Execu ta r proced im en tos odon tológicos en volven do a exodon t ia de ra ízes e den tes , dren a gem de
abscessos, sutura de tecidos moles e restauração de cáries dentárias; 

5. Coorden a r e a s segu ra r-s e a correta a p lica çã o n o con s u ltór io den tá r io da s a ções de b io-
segurança;

6. Prescrever e administrar medicamentos;
7. Execu ta r ou tra s ta refa s cor rela ta s e a u xilia r n a execu çã o de ou tra s a t ivida des da á rea on de

estiver lotado.

Requisitos de 
Provimento e 
Exigências de Ingresso

1. Existência de vaga no Cargo e na Classe.
2. Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos.
3. Inspeção e avaliação médica de caráter eliminatório.
4. Podem ser solicitadas outras exigências vinculadas ao exercício 

do cargo ou função contemplados no edital de regulamentação do 
concurso público.

5. Escolaridade mínima: Curso Superior Completo em Odontologia 
com registro no Conselho Regional de Odontologia.

Jornada de Trabalho 30 h Semanais

Enquadramento Salarial Classe ES, Padrão III, Faixa Salarial III e Grau 1.
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ANEXO XI – TABELA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE

TABELA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA CARREIRA DE AUXILIARES DE SAÚDE

GRAU
CLASSE PADRÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AS

I 1.141,53 1.168,06 1.195,25 1.223,13 1.251,70 1.281,01 1.311,03 1.341,79 1.373,31 1.405,66 1.438,79 1.472,77
II 1.178,77 1.206,20 1.234,39 1.263,23 1.292,79 1.323,12 1.354,22 1.386,06 1.418,70 1.452,16 1.486,47 1.521,61
III 1.322,15 1.353,18 1.385,01 1.417,63 1.451,05 1.485,34 1.520,48 1.556,47 1.593,36 1.631,20 1.670,00 1.709,73
IV 1.491,58 1.526,88 1.563,03 1.600,09 1.638,12 1.677,08 1.716,97 1.757,90 1.799,85 1.842,83 1.886,90 1.932,07

TABELA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA CARREIRA DOS TECNICOS DA SAÚDE

GRAU
CLASSE PADRÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TS

I 1.226,54 1.255,19 1.284,56 1.314,66 1.345,53 1.377,16 1.409,58 1.442,82 1.476,88 1.511,81 1.547,62 1.584,28
II 1.376,13 1.408,52 1.441,74 1.475,78 1.510,66 1.546,43 1.583,08 1.620,67 1.659,18 1.698,63 1.739,11 1.780,59
III 1.552,95 1.589,76 1.627,50 1.666,19 1.705,84 1.746,48 1.788,13 1.830,84 1.874,60 1.919,47 1.965,47 2.012,59
IV 1.755,04 1.796,90 1.839,83 1.883,80 1.928,91 1.975,10 2.022,47 2.071,06 2.120,84 2.171,84 2.224,12 2.277,74
V 1.986,24 2.033,89 2.082,75 2.132,80 2.184,11 2.236,72 2.290,64 2.345,88 2.402,53 2.460,59 2.520,09 2.581,09

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE COM 40 HORAS – ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- ESF
VI 1.531,38 1.569,66 1.608,89 1.649,13 1.690,35 1.732,61 1.775,92 1.820,32 1.865,83 1.912,47 1.960,29 2.009,29

TÉCNICO DE ENFERMAGEM COM 40 HORAS SEMANAIS – ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA – ESF
VII 2.017,48 2.067,91 2.119,51 2.172,60 2.226,91 2.282,59 2.339,65 2.398,14 2.458,09 2.519,55 2.582,54 2.647,10

TABELA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA CARREIRA DE ESPECIALISTAS EM SAÚDE

GRAU
CLASSE PADRÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ES

I 2.360,75 2.417,74 2.476,21 2.536,09 2.597,48 2.660,44 2.724,94 2.791,05 2.858,84 2.928,30 2.999,49 3.072,50
II 2.500,79 2.561,33 2.623,37 2.686,92 2.752,11 2.818,89 2.887,36 2.957,54 3.029,49 3.103,23 3.178,79 3.256,25
III 3.007,61 3.080,82 3.155,82 3.232,73 3.311,53 3.392,31 3.475,12 3.560,00 3.646,98 3.736,15 3.827,56 3.921,24

ENFERMEIRO COM 40 HORAS SEMANAIS – ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA – ESF
IV 3.538,75 3.627,22 3.717,90 3.810,84 3.906,12 4.003,77 4.103,86 4.206,46 4.311,62 4.419,41 4.529,90 4.642,08

MEDICOS COM 10 HORAS SEMANAIS
V 3.007,61 3.080,82 3.155,82 3.232,73 3.311,53 3.390,04 3.475,12 3.560,00 3.646,98 3.736,15 3.827,56 3.921,24

ODONTÓLOGOS PLANTONISTAS
Plantão 874,82 por plantão de 12 (doze) horas. Mínimo de 2 plantões por semana.

MEDICOS PLANTONISTAS
Plantão R$ 1.261,14 por plantão – 12 (doze) horas – Durante a Semana / Mínimo de 2 plantões por semana
Plantão R$ 1.400,65 por plantão – de 12 (doze) horas – Final de Semana e Feriado/ Mínimo de 2 plantões por semana
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ANEXO XII –GUARDA CIVIL MUNICIPAL 

DIRETORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Diretor Comandante da Guarda Civil Municipal  da Estância Turística de Itu
SUPERVISÕES
Supervisor Operacional GCM
Supervisor Operacional Trânsito
Supervisor Administrativo Geral
Supervisor de Meios
Supervisor de Inteligência
Supervisor de Segurança Institucional e Patrimonial
Supervisor de Ensino
Supervisor de Gestão de Compras, Contratos e Convênios
CORREGEDORIA / JUSTIÇA E DISCIPLINA
Corregedor Geral 
Corregedor Adjunto
OUVIDORIA
Ouvidor
COORDENAÇÕES
Coordenador Operacional GCM
Coordenador Operacional Trânsito
Coordenador Administrativo Geral
Coordenador de Meios
Coordenador de Inteligência
Coordenador de Segurança Institucional e Patrimonial
Coordenador de Ensino
Coordenador de Gestão de Compras, Contratos e Convênios
Corregedor Geral Adjunto
Coordenador de Justiça e Disciplina
GESTORES DE NÚCLEO
Gestor Operacional GCM
Gestor Operacional Trânsito
Gestor Administrativo Geral
Gestor de Meios
Gestor de Inteligência
Gestor de Segurança Institucional e Patrimonial
Gestor de Ensino
Gestor de Gestão de Compras, Contratos e Convênios
ENCARREGADOS
Encarregado Operacional GCM
Encarregado Operacional Trânsito
Encarregado Administrativo Geral
Encarregado de Meios
Encarregado de Inteligência
Encarregado de Segurança Institucional e Patrimonial
Encarregado de Ensino
Encarregado de Gestão de Compras, Contratos e Convênios
SUPORTE DE ATIVIDADES
Suporte Operacional GCM
Suporte Operacional Trânsito
Suporte Administrativo Geral
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Suporte de Meios
Suporte de Inteligência
Suporte de Segurança Institucional e Patrimonial
Suporte de Ensino
Suporte de Gestão de Compras, Contratos e Convênios
Suporte de Ouvidoria

ANEXO XIII –GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
Denominação do cargo Natureza do cargo e exigências para provimento

DIRETOR COMANDANTE DA GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU.

Cargo comissionado nos termos da Lei Municipal nº 
1.707 de 14 de novembro de 2014, alterada pela Lei 
nº 1.918, de 30 de junho de 2017.

CORREGEDOR GERAL DA GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Função de confiança a ser exercida por servidor 
ocupante de cargo efetivo, nos termos da Lei 
Municipal nº 1.012 de 26 de novembro de 2008.

CORREGEDOR ADJUNTO DA GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Função de confiança a ser exercida por servidor 
ocupante de cargo efetivo, nos termos da Lei 
Municipal nº 1.012 de 26 de novembro de 2008.

OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Função de confiança a ser exercida por servidor 
ocupante de cargo efetivo, nos termos da Lei 
Municipal nº 1.011 de 26 de novembro de 2009.

SUPERVISOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Função de confiança a ser exercida por servidor 
ocupante de cargo efetivo de Inspetor, Subinspetor 
ou Guarda 1ª Classe.

COORDENADOR DA GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Função de confiança a ser exercida por servidor 
ocupante de cargo efetivo de Inspetor, Subinspetor,
Guarda 1ª  ou 2ª Classe.

GESTOR DE NÚCLEO DA GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Função de confiança a ser exercida por servidor 
ocupante de cargo efetivo de Inspetor, Subinspetor, 
Guarda 1ª  ou 2ª Classe.

ENCARREGADO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Função de confiança a ser exercida por servidor 
ocupante de cargo efetivo de Inspetor, Subinspetor, 
Guarda 1ª, 2ª ou 3ª Classe.

SUPORTE DE ATIVIDADES PÚBLICAS DA 
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE ITU

Função de confiança a ser exercida por servidor 
ocupante de cargo efetivo de Inspetor, Subinspetor, 
Guarda 1ª, 2ª ou 3ª Classe.

ADMINISTRAÇÃO
 

DECISÃO ADMINISTRATIVA
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.378/2018

Com fundamento no parecer da douta Assessoria Técnica Jurídica, o qual adoto como parte integrante da pre-
sente, decido pelo arquivamento do feito e determino que seja cientificado o Departamento de Recursos Huma-
nos quanto ao inteiro teor dos presentes autos, a fim de que seu teor sirva de referência para a implementação 
de novos certames e concursos públicos, em consonância com as normas incidentes sobre os mesmos. Determino, 
ainda, que seja dada ciência da presente decisão à sociedade empresária SHDias Consultoria e Assessoria Ltda, 
para que não se reitere a eventual postura aqui exposta, evitando, assim, novas falhas. 

Itu, 12 de novembro de 2018
MOYSES ALBERTO LEIS PINHEIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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