
 
 

PROJETO DE LEI Nº. 03, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022. 
 

   

CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO SOBRE O 
PLANO DE CARREIRA E A FORMA DE 
REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 
PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS E REVOGA 
A LEI MUNICIPAL Nº 2.510 DE 02 DE 
DEZEMBRO DE 2.011 E SUAS 
ALTERAÇÕES.  

 
A Prof.ª MARIA DA GRAÇA ZUCCHI MORAES, 

Prefeita Municipal de Itirapina, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela legislação vigente, faz saber que a Câmara Municipal de 
Itirapina aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 
CAPÍTULO I 

 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
ARTIGO 1º - Esta lei consolida a legislação municipal, referente ao Plano de 
Carreira dos Funcionários Públicos Municipais de Itirapina lotados na Secretaria 
Municipal da Saúde, em especial, adequando as disposições Constitucionais em 
vigor à Consolidação das Leis do Trabalho e Legislação Municipal. 

 
Parágrafo Único - Constitui objeto da presente Lei a valorização dos 
Profissionais da Saúde, com a conseqüente remuneração e dignificação dos 
serviços. 

 
ARTIGO 2º - O regime jurídico dos funcionários enquadrados neste Plano de 
Carreira é o da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). 

 
 

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
ARTIGO 3º - A saúde é direito de todos e dever do Estado, inspirada nos 
princípios constitucionais, visa o pleno desenvolvimento do cidadão e assegurar a 
si e sua família a saúde e bem-estar, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 
 
ARTIGO 4º - Esta Lei orientar-se-á pelos seguintes princípios: 
 

I – Saúde como prioridade absoluta inadiável; 
 



 
 

II - Garantia de acesso de toda a população à Saúde; 
 
III - Valorização de todos os profissionais da Saúde. 

 

CAPÍTULO II 

DA FINALIDADE 

  
ARTIGO 5º - Esta Lei estabelece os princípios e as regras de qualificação 
profissional, habilitação para ingresso, regime de remuneração e estruturação dos 
cargos pertencentes à Carreira dos Profissionais da Rede Municipal de Saúde no 
âmbito do Poder Executivo do Município de Itirapina. 

  
ARTIGO 6º - Para os efeitos desta Lei, entende-se: 

 
I - por Profissionais da Saúde, o conjunto de funcionários ocupantes de cargos 
efetivos, comissionados e admitidos por tempo determinado, que desempenham 
atividades de formulação, coordenação, organização, supervisão, avaliação e 
execução das ações e serviços da Secretaria Municipal da Saúde, em 
conformidade com os perfis profissionais e ocupacionais necessários.           

                                 
II – especialidade é o conjunto de atividades afins ou área de conhecimento 
integrante da habilitação legal, com atribuições específicas do cargo; 

 
ARTIGO 7º - Os Profissionais da Rede Municipal da Saúde do Município de 
Itirapina, pertencentes ao Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, 
são regidos por esta lei. 

  
ARTIGO 8º - A Carreira dos Profissionais da Rede Municipal da Saúde será 
única, abrangente, multiprofissional e desenvolver-se-á dentro dos padrões que 
integram as áreas de atuação do Sistema. 
 

Seção I 
DO CAMPO DE ATUAÇÃO 

  
ARTIGO 9º - Os profissionais integrantes da Rede Municipal da Saúde exercerão 
suas atividades em conformidade com as descrições das funções respectivas, 
estipuladas por lei. 

 
Parágrafo Único - Dos profissionais médicos, da Rede Municipal de Saúde de 
Itirapina, será regulamentado por um Plano de Carreira e Cargos e Salários, 
próprio. 

 
ARTIGO 10 – As atribuições referentes aos ocupantes de empregos constantes 
do quadro de funcionários da Rede Municipal da Saúde ficam estabelecidas em 



 
 

conformidade com os Anexos da presente lei. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DO INGRESSO NA CARREIRA 
 
ARTIGO 11 - O ingresso inicial no serviço público municipal para ocupar emprego 
permanente depende de prévia habilitação em concurso público de provas e/ou 
de provas e títulos, realizado sempre por equipe especializada, que tenha vencido 
certame licitatório, obedecida a ordem de classificação dos candidatos e o prazo 
de sua validade.         

 
 

CAPÍTULO IV 
 

Seção I 
 

DA CARREIRA TÉCNICO - ADMINISTRATIVA 
 

ARTIGO 12 - São próprias do quadro de pessoal técnico-administrativo do 
Município de Itirapina as atividades relativas à manutenção de apoio técnico-
administrativo e operacional, necessárias ao cumprimento dos objetivos e a 
prestação dos serviços públicos de competência da Secretaria Municipal da 
Saúde. 
 

 
Seção II 

 
DAS CLASSIFICAÇÕES DOS EMPREGOS PERMANENTES 

 
ARTIGO 13 - Os empregos permanentes vinculados a esta lei são classificados 
em três grupos denominados Nível Básico, Nível Médio e Nível Superior, cada um 
deles subdivididos em subgrupos. 

 
Artigo 14 - Integram o Grupo Nível Básico (NB) os empregos que englobam as 
atividades de prestação de serviços, manutenção, conservação e de apoio 
operacional que requeiram escolaridade correspondente ao Ensino Fundamental 
I (5º ano completo), conforme pertençam ao subgrupo SAU-01 e, Ensino 
Fundamental II (9º ano completo), conforme pertençam ao subgrupo SAU-02, 
exceto os empregos públicos de Agente Comunitário da Saúde e Agente de 
Saúde/Combate às Endemias, cuja exigência passa a ser o Ensino Médio 
Completo. 

 
Artigo 15 - Integram o Grupo Nível Médio (NM) os empregos que envolvam 
atividades técnico-administrativas, prestação de serviços e/ou atividades 



 
 

operacionais, para cujo exercício é exigida escolaridade correspondente ao do 
Ensino de Nível Médio Completo, conforme pertençam ao subgrupo SAU-04, 
SAU-05, SAU-07, SAU-08, SAU-09 e SAU-10. 

 
ARTIGO 16 - Integram o Grupo Nível Superior os empregos que envolvam as 
atividades técnico-administrativas, para cujo exercício é exigida formação de 
Ensino Superior e Registro no Conselho competente, conforme pertençam 
aos subgrupos SAU-11, SAU-12, SAU-12-enfermeiro II, SAU-12-farmeceutico 
II, SAU-14, SAU-15.  

    
ARTIGO 17 - A relação de Empregos Permanentes dos grupos Nível Básico, 
Nível Médio e Nível Superior, contendo quantitativo de vagas e carga horária, é 
aquela constante dos anexos desta lei. 

 
 

 
Seção III 

 
 

DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS  
 
ARTIGO 18 - Ao servidor investido em função gratificada, que acarrete o 
desempenho de atribuições que excedam as do emprego permanente, é devida 
uma gratificação pelo seu exercício. 
 
§ 1º - A gratificação pelo exercício de função não constitui situação permanente e 
sim vantagem transitória pelo efetivo exercício da função que excede as 
atribuições do cargo.  
 

§ 2º - Somente serão designados para o exercício de função gratificada 

servidores públicos efetivos do quadro permanente da Prefeitura, com vistas a 

garantir a estabilidade e qualidade da gestão pública.  

 

§ 3º - Os valores das gratificações a serem concedidos aos servidores designados 

para exercer as funções gratificadas obedecerão a gradação prevista nos anexos 

desta Lei.  

 

§ 4º - A descrição e o quantitativo das funções gratificadas obedecerão ao quanto 

previsto nos Anexos I e II desta Lei, respectivamente.  

 

§ 5º - O pagamento da gratificação prevista no caput deste artigo será efetuado 

proporcionalmente ao período de efetiva atuação dos beneficiários.   

                                                



 
 

ARTIGO 19 - Os padrões dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 
estão relacionados no Anexo III da presente Lei. 
 

Seção IV 

DOS FUNCIONÁRIOS DE CONVÊNIO E ESTÁGIARIOS 

 

ARTIGO 20 – Haverá ainda nos quadros dos funcionários públicos municipais, 
duas modalidades, cuja contratação dar-se-á por prazo determinado: 

I – Servidores convênio; 

II – Estagiários.  

 

§ 1º – Servidores Convênio são aqueles investidos de função pública, não 
permanente, de caráter excepcional e temporário, que terão acesso ao quadro de 
funcionalismo, mediante convênio, cuja carga horária e salários serão instituídos 
através do próprio convênio, ou lei municipal específica. 

 
§ 2º – Estagiários, são os servidores investidos de função pública, não 
permanente, de caráter temporário, cuja carga horária e salários serão instituídos 
através de lei ou convênio com escolas, instituições de ensino, universidades e 
entidades declaradas de utilidade pública, municipal, estadual e federal, ou de lei 
municipal específica. 

 

ARTIGO 21 – Nas contratações temporárias e por prazo determinado que tratem 
o artigo anterior: 

I – A Administração Pública Municipal poderá, mediante convênio, receber 
funcionários ou servidores públicos lotados junto ao serviço público Estadual e 
Federal, sendo que estes funcionários perceberão suas vantagens diretamente do 
órgão no qual encontram-se lotados.  

 

II – No caso destes funcionários de convênio, com carga horária semanal igual ou 
inferior a 30 (trinta) horas, serem convocados pelo Chefe do Executivo ou pelo 
Secretário da pasta para prestar serviços em jornada integral de 40 (quarenta) 
horas semanais, caso concordem com o aumento de jornada terão a 
remuneração suplementada proporcionalmente, pelo número de horas 
trabalhadas, sobre as quais, em hipótese alguma, incidirá o adicional previsto no 
Inciso XVI do Artigo 7º da Constituição Federal, “horas extras”. 

 



 
 

III – Os funcionários estagiários terão a carga horária, não podendo ultrapassar 06 
(seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, e a remuneração, a título de 
ajuda de custo, estipuladas por meio de lei específica.  

 

IV – Os funcionários estagiários não terão vínculo empregatício com a 
Municipalidade; farão jus apenas à ajuda de custo e ao crédito cartão 
alimentação, não incidindo, portanto, na folha de pagamento da administração. 

 

§ 1º – As contratações temporárias de que tratam os Artigos anteriores terão 
duração de: 

 

I – Funcionários Convênios, pelo prazo em que durar o convênio; 

II – Estagiários, por seis meses, renováveis sucessivas vezes, até 02 (dois) anos, 
exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, ou até o término do 
curso. 

 

§ 2º – Poderão ser rescindidas, a qualquer tempo, as contratações que não 
atendam ao interesse público e às normas estabelecidas nos convênios e termos 
de estágio.    

Seção V 

DA JORNADA DE TRABALHO, DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO 
 

ARTIGO 22 - O mês de trabalho da municipalidade de Itirapina compreende-se 
em 05 (cinco) semanas. 

 
§ 1º - Os funcionários ocupantes de empregos permanentes, com carga horária 
semanal igual ou inferior a 30 (trinta) horas, poderão ser convocados pelo Chefe 
do Executivo, ou pelo Secretário da Saúde, para prestar serviços em jornada 
integral de 40 (quarenta) horas semanais e, caso concordem com o aumento de 
jornada, terão a remuneração suplementada proporcionalmente, pelo número de 
horas trabalhadas, sobre as quais, em hipótese alguma, incidirá o adicional 
previsto no Inciso XVI do Artigo 7º da Constituição Federal, “horas extras”. 

 
§ 2º - Haverá no quadro Municipal da Saúde, funcionários ocupantes de 
empregos permanentes, com carga horária semanal igual a 30 (trinta) horas, ou 
seja, 06 (seis) horas diárias, que poderão exercer jornada de trabalho em regime 
de plantão de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de 
descanso, com direito ao repouso de 01 (uma) hora, cabendo à administração 
pública providenciar escala de trabalho, respeitando 05 (cinco) folgas no mês, 
sendo que obrigatoriamente uma delas deverá ser no Domingo. 

 



 
 

§ 3º - Haverá funcionários ocupantes de empregos permanentes em regime de 
escala de 12 (doze) horas de trabalho, por 36 (trinta e seis) horas de descanso. O 
funcionário que presta serviços em regime de escala de 12 (doze) horas de 
trabalho, por 36 (trinta e seis) horas de descanso, nos meses em que houver o 
16º dia de plantão, poderá gozá-lo em folga, ou receber como horas extras, com 
adicional de 50%, a critério da administração pública municipal. 
 
§ 4 º - Haverá ainda, por derradeiro, funcionários plantonistas em casos de 
serviços inadiáveis, indispensáveis, urgentes ou que, por sua natureza, a não 
realização contrarie o interesse público, cuja remuneração se dará de 
conformidade com esta lei, consoante a atividade exercida.  

                                                                    
ARTIGO 23 - Os empregos permanentes terão os vencimentos previstos no 
Anexo III, conforme pertençam a cada um dos Subgrupos integrantes dos Níveis 
Básico, Médio e Superior, cujos valores poderão ser corrigidos mediante Lei, 
observadas as dotações orçamentárias e a disponibilidade dos recursos 
financeiros.  

 
§ 1º O sistema de remuneração da carreira dos profissionais enquadrados neste 
Plano de Carreira estrutura-se através de tabelas remuneratórias contendo os 
padrões de subsídios fixados em razão da natureza, grau de responsabilidade e 
complexidade, e dos requisitos exigidos para ingresso em cada cargo da carreira 
profissional. 

 
§ 2º - Cada um dos Subgrupos compreende doze padrões de vencimentos, sendo 
o menor deles referente ao Grupo Nível Básico, e havendo entre um padrão e 
outro de vencimentos uma diferença percentual de 03 (três) por cento. 

 
ARTIGO 24 - Os Cargos em Comissão serão remunerados de acordo com os 
valores estabelecidos no Anexo III, cujos valores poderão ser corrigidos mediante 
Lei e observadas as dotações orçamentárias e a disponibilidade dos recursos 
financeiros. 
 
I – O Secretário Municipal da Saúde terá seu salário fixado por Projeto de Lei de 
iniciativa do Legislativo Municipal, nunca inferior aos vencimentos pagos aos 
Cargos em Comissão, referência salarial CC-01C, estabelecidos no Anexo III. 

 
II – As reposições salariais dar-se-ão nos mesmos percentuais e nas mesmas 
datas bases dos demais funcionários públicos municipais, excluído o de Secretário 
Municipal, que será regulado por legislação própria.  

  
ARTIGO 25 - Os funcionários dos serviços de saúde, e outros de natureza 
contínua ou emergencial, poderão, a critério da administração, exercer qualquer 
das jornadas de trabalho descritas nos Parágrafos do Artigo 22 desta Lei, exceto 
os funcionários em regime de escala de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. 
  



 
 

§ 1º - Os funcionários lotados na Secretaria Municipal da Saúde, que 
desempenhem funções essenciais, terão fixado por esta legislação a quantidade 
máxima de 60 horas extras mensais efetivamente trabalhadas, não podendo 
ultrapassar o estipulado. 

 
§ 2º - Havendo a necessidade de convocar o funcionário para hora extra em caso 
de serviços inadiáveis, que a sua não realização contrarie o interesse público e a 
municipalidade fica determinado; que o funcionário deverá ser convocado pelo 
seu chefe imediato através de um formulário de autorização preenchido em 03 
(três) vias sendo, 1 (uma) via para o funcionário, 01 (uma) via para a chefia que 
autorizou, e 01 (uma) via deverá ser encaminhada para o departamento de 
Recursos Humanos (RH), em casos que o formulário de autorização não estiver 
devidamente preenchido, não for enviado ao RH, e não constar com a 
concordância do funcionário, a chefia imediata deverá arcar com o pagamento 
remunerado das horas extras efetuadas ao funcionário, em casos que o 
funcionário efetue hora extra sem o preenchimento do formulário de autorização 
pela chefia imediata o mesmo, não terá a hora extra contabilizada para 
remuneração, ficando assim sem o direito de reclamá-las. Compete à chefia 
imediata ter a concordância do funcionário, neste formulário de autorização, 
devidamente preenchido, conforme modelo no anexo IV nesta Lei, com 
numeração impressa. 

 
§ 3º - Em situações em que o limite de horas extras, previsto no inciso 1º, estiver 
esgotado, os serviços deverão ser executados por funcionário da mesma função e 
que estiver, dentro daquele mês, com limite para horas extras disponíveis. 
 
§ 4º - Caso haja a necessidade de convocar o funcionário para hora extra em 
caso de serviços inadiáveis, que a sua não realização contrarie o interesse 
público e a municipalidade fica determinado: que o funcionário deverá ser 
convocado pelo seu chefe imediato através de um formulário de autorização 
preenchido em 03 (três) vias sendo, 1 (uma) via para o funcionário, 01 (uma) via 
para a chefia que autorizou, e 01 (uma) via deverá ser encaminhada para o 
departamento de pessoal (DP). 
 
§ 5º - Em casos que o formulário de autorização não estiver devidamente 
preenchido, não for enviado ao RH, e não constar com a concordância do 
funcionário, a chefia imediata deverá arcar com o pagamento remunerado das 
horas extras efetuadas ao funcionário.  
 
§ 6º - Em casos que o funcionário efetue hora extra sem o preenchimento do 
formulário de autorização pela chefia imediata o mesmo, não terá a hora extra 
contabilizada para remuneração, ficando assim sem o direito de reclamá-las. 
Compete à chefia imediata ter a concordância do funcionário, neste formulário de 
autorização, devidamente preenchido, conforme modelo no Anexo IV nesta Lei, 
com numeração impressa. 
 



 
 

§7º – É permitido o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo 
individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês ou por banco de 
horas por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período 
máximo de seis meses.  
 
 

Seção VI 

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL 

  
ARTIGO 26 – O profissional da saúde, titular de emprego permanente, terá 
progressão funcional e ascenderá verticalmente na carreira nas seguintes 
situações. 

 
I – Progressão por Triênio 
 
II – Progressão por Titulação Acadêmica  

 
§ 1º - Triênio - A progressão por permanência ocorrerá a cada (03) três anos 
ininterruptos e de efetivo exercício no serviço público municipal, de um nível para 
outro no padrão de vencimento dentro do mesmo subgrupo. 

 
§ 2º - Progressão Acadêmica – a progressão acadêmica ocorrerá através de 
qualificação técnica devendo ser requerido pelo servidor e mediante 
comprovação, de acordo com seguintes critérios: 
 
I - Conclusão de cursos ou obtenção de títulos sem relação direta com o emprego 
ocupado e que exceda às suas exigências, dará direito a um padrão. 
 
II – Conclusão de cursos ou obtenção de títulos que tenham relação direta com o 
emprego ocupado e que excedam às exigências dará direito ao número de 
padrões a seguir estabelecidos: 
 
 
GRUPO NIVEL FUNDAMENTAL  
 

Curso de 60 a 179 horas 1 padrão 

Curso de 180 a 360 horas 2 padrões  

Conclusão de Ensino Médio ou Ensino 
Superior 

3 padrões 

 
GRUPO NIVEL MÉDIO  
 

Curso de 90 a 219 horas 1 padrão 

Curso de 220 a 360 horas 2 padrões 



 
 

Conclusão de Ensino Superior  3 padrões 

 
GRUPO NIVEL SUPERIOR 
 

CURSOS / 
ESPECIALIZAÇÃO 

CARGA HORÁRIA 
ASCENDE 

Aperfeiçoamento ou cursos  De 90 a 219 horas 1 padrão 

Aperfeiçoamento ou cursos De 220 a 360 horas 2 padrões 

Pós-Graduação  A partir de 360 horas 3 padrões 

Mestrado - 4 padrões 

Doutorado - 5 padrões 

 
 

§3º - A ascensão de padrão será concedida uma vez para cada um dos títulos 
relacionados nos quadros acima, dentro do período mencionado no parágrafo 
quarto deste artigo, à exceção dos títulos de mestrado e doutorado que apenas 
serão concedidos uma única vez. 
 
§ 4º - A titulação ou qualificação obtida pelo servidor ensejará apenas uma 
progressão funcional, e será revista a cada quinquênio para a apuração dos 
cursos realizados, não sendo considerados os já apurados para novas 
progressões. 

  
§ 5º - Os requerimentos e comprovantes da qualificação serão arquivados no 
prontuário do servidor, juntamente com cópia do ato de concessão. 
 
§ 6º - Para efeito de progressão funcional, poderão ser somadas cargas horárias 
de cursos, desde que não inferiores a 30 (trinta) horas, a cada quinquênio, para 
atingir as cargas horárias previstas nos grupos descritos no inciso II. 
 
§ 7º - As titulações já exigidas para provimento dos empregos públicos, em 
conformidade com o Anexo II desta Lei, não legitimarão progressão funcional dos 
termos §2º, alíneas I e II, do caput deste artigo.  
 
 

CAPÍTULO V 

DO QUANTITATIVO DE EMPREGOS E FUNÇÕES 

 
ARTIGO 27 – Os empregos de Atendente de Enfermagem, Auxiliar de 
Enfermagem, Recepcionista da Saúde, Enfermeiro I e Farmacêutico I que estejam 
ocupados serão extintos na vacância. 
 



 
 

§ 1º - Ficam reduzidos os empregos de Atendente de Enfermagem das atuais 3 
(três) vagas para 2 (duas) vagas de Atendente de Enfermagem, obedecido o 
disposto no caput deste artigo.  
 
§ 2º - Ficam reduzidos os empregos de Enfermeiro I das atuais 15 (quinze) vagas 
para 6 (seis) vagas de Enfermeiro I, obedecido o disposto no caput deste artigo.  
 
§ 3º - Ficam reduzidos os empregos de Farmacêutico I das atuais 4 (quatro) 
vagas para 2 (duas) vagas de Farmacêutico I, obedecido o disposto no caput 
deste artigo.  
 
§ 4º - Ficam reduzidos os empregos de Auxiliar de Enfermagem das atuais 23 
(vinte e três) vagas para 14 (quatorze) vagas de Auxiliar de Enfermagem, 
obedecido o disposto no caput deste artigo.  
 
ARTIGO 28 – Ficam criadas 04 (quatro) vagas de Enfermeiro II, totalizando 9 
(nove) vagas no quadro municipal, enquadrados na referência salarial SAU-12-
enfermeiro II, com carga horária de 40 horas semanais e ficam criadas 10 (dez) 
vagas de Técnico de Enfermagem, totalizando 36 (trinta e seis) vagas no quadro 
municipal, enquadrados na referência salarial SAU-10, com carga horária de 40 
horas semanais. 
 
ARTIGO 29 – Fica criada 01 (uma) vaga de Farmacêutico II, totalizando 4 (quatro) 
vagas no quadro municipal, enquadrados na referência salarial SAU-12-
farmaceutico II, com carga horária de 40 horas semanais. 
 
ARTIGO 30 – Ficam criadas 02 (duas) vagas de Técnico de Raios-X, totalizando 6 
(seis) vagas no quadro municipal, enquadrados na referência salarial SAU-10, com 
carga horária de 20 horas semanais;  
 
ARTIGO 31 – Corrige-se na forma do Anexo III desta Lei a discrepância entre as 
remunerações dos cargos de Enfermeiro II e Farmacêutico II, igualando-se 
aqueles na remuneração destes. 
 
ARTIGO 32 – Ficam criados os seguintes Cargos em Comissão: 1 (um) cargo de 
Diretor Geral do Hospital São José, com referência salarial (CC-01-B); 1 (um) 
cargo de Diretor Geral da Secretaria da Saúde, com referência salarial (CC-03).  
 
ARTIGO 33 - Ficam criadas as seguintes funções gratificadas, que terão seus 
quantitativos e padrões estabelecidos nos anexos desta lei: Coordenador da 
Atenção Básica, Coordenador de Transportes – Hospital e Atenção Básica; 
Coordenador de Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Controle de 
Vetores e Ouvidor da Saúde.  
 



 
 

ARTIGO 34 – Os padrões dos cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 
previstas nesta Lei observarão o quanto disposto no Anexo III da Lei do Plano de 
Cargos e Carreiras Geral.  
 
ARTIGO 35 – Para os empregos permanentes de Enfermeiro II e Farmacêutico II 
ficam atualizadas as nomenclaturas de suas referências salarias, que passarão a 
ser denominadas, respectivamente: SAU-12-enfermeiro II, SAU-12-farmaceutico 
II. 
 

 
CAPÍTULO VI 

 
DOS DEVERES 

 
ARTIGO 36 – Além dos deveres comuns aos funcionários municipais, cumpre aos 
membros do Quadro dos Profissionais da Saúde, no desempenho de suas 
atividades: 

 
I – preservar os princípios, os ideais e os fins da saúde pública, através do seu 
desempenho profissional; 

 
II – empenhar-se no atendimento integral dos munícipes, incutindo-lhe o espírito 
de solidariedade humana, de justiça e cooperação, e o respeito às autoridades 
hierárquicas; 

 
III – respeitar a integridade moral dos pacientes; 

 
IV – desempenhar as atribuições, funções e cargos específicos que ocupa, com 
eficiência, zelo e presteza; 

 
V – manter o espírito de colaboração com a equipe da saúde e a comunidade em 
geral, visando o melhor desempenho profissional; 

 
VI – conhecer e respeitar as leis, em especial os direitos do Idoso, da Criança e 
do Adolescente; 

 
VII – participar do Conselho de Saúde, quando eleito ou indicado para tal, 
colaborando com as atividades de articulação da saúde com as famílias e a 
comunidade; 

 
VIII – buscar o seu constante aperfeiçoamento profissional através de 
participação em cursos, reuniões, seminários, sem prejuízo de suas funções; 

 
IX – cumprir ordens superiores e comunicar ao chefe imediato ou à Secretaria 
Municipal da Saúde todas as irregularidades de que tiver conhecimento no local 
de trabalho; 



 
 

 
X – zelar pela defesa dos direitos profissionais e pela reputação dos profissionais 
da saúde; 

 
XI – participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades 
profissionais da saúde; 

 
XII – tratar de maneira igual a todos os colegas de trabalho, pacientes, e demais 
funcionários do Município; 
 
XIII – participar de todas as atividades inerentes ao desenvolvimento e 
melhoramento de sua função profissional, quando convocado pelo superior 
hierárquico; 

 
XIV – impedir toda e qualquer manifestação de preconceito social, racial, 
religioso, político-partidário e ideológico; 

 
XV – ser assíduo, pontual e respeitador. 

 
Parágrafo Único – Constitui falta grave a insubordinação hierárquica, a falta de 
respeito para com os colegas de trabalho, atos de improbidade administrativa, e 
outras atitudes que não condizem com o desempenho de sua função ou que 
coloquem em risco o bem público e as pessoas. 

CAPÍTULO VII 

DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 
ARTIGO 37 - O Programa de Avaliação de Desempenho, parte integrante do 
Sistema de Desenvolvimento dos Profissionais da Saúde, é o instrumento de 
unificação da Política de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, 
devendo, na sua concepção, abranger critérios capazes de avaliar, na sua 
inteireza, a qualidade dos processos de trabalho em saúde, servindo ainda como 
retro alimentador do Programa de Qualificação para a Secretaria Municipal da 
Saúde. 

  
ARTIGO 38 - A elaboração das normas disciplinadoras do Programa de Avaliação 
de Desempenho, consubstanciada em legislação específica observará: 

  
I - o caráter processual, contínuo e anual do Programa de Avaliação de 
Desempenho; 

 
II - a abrangência do processo de avaliação, com fixação de indicadores de 
desempenho do funcionário, que considerem não só a avaliação da sua chefia 
imediata, como também o processo e as condições de trabalho da sua unidade de 
lotação e a sua auto-avaliação; 



 
 

 
III - a valorização do profissional da Secretaria Municipal da Saúde - SMS, pela 
sua participação em atividades extra-funcionais, assim consideradas aquelas 
pertinentes ao exercício de funções/atividades de relevância institucional, tais 
como execução de projetos, membros de comissões e de grupos de trabalho e 
instrutor e/ou coordenador de eventos originários do Programa de Qualificação 
Profissional. 

 
CAPÍTULO VIII 

 
DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO FUNCIONÁRIO 

 
ARTIGO 39 - A Secretaria Municipal de Saúde poderá instituir e regulamentar 
formas de premiação, destinadas ao funcionário efetivo, ao contratado 
temporariamente, ou ao Comissionado, por serviços prestados à Secretaria 
Municipal da Saúde no âmbito municipal, nos seguintes termos: 

 
I - por desempenho de resultado no exercício das funções, reconhecido por 
usuários e/ou funcionários da Rede Municipal da Saúde; 

 
II - pela apresentação de projetos, inventos, pesquisas científicas, publicações, 
entre outros, que contribuam para a Rede Pública de Saúde, 

 
Parágrafo Único – O prêmio de que trata o caput será regulamentado por 
Decreto, determinado pelo Executivo Municipal, através de indicação da 
Secretaria Municipal da Saúde, podendo ser representado por dias de folga, no 
limite de 20 (vinte) dias no ano, fracionado em quatro períodos corridos, ou em 
moeda corrente, sendo este último remunerado proporcionalmente a 20 dias com 
base na sua remuneração mensal atual. 

 
ARTIGO 40 - Além dos previstos em outras normas municipais e/ou especificas, 
deverá ser direito dos integrantes do Quadro dos Profissionais da saúde, 
mediante prévia consulta e autorização da Secretaria Municipal de Saúde, a 
oportunidade de frequentar cursos de capacitação e treinamento que visem à 
melhoria de seu desempenho e aprimoramento do processo profissional. 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Seção I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
ARTIGO 41 – O Profissional da Saúde poderá ser dispensado do serviço público, 
desde que respeitado o seu direito constitucional de ampla defesa; no caso em 



 
 

que se configurar falta grave, será aplicado o disposto da Lei vigente. 
  
ARTIGO 42 - Para efeitos de comprovação da conclusão do curso de ensino 
fundamental ou médio, será considerado o Certificado ou Diploma devidamente 
expedido ou convalidado por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 
Educação.  

  
ARTIGO 43 - Para efeitos de comprovação de curso superior ou de pós-
graduação, será considerado o Diploma, expedido ou convalidado por instituição 
de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 

   
ARTIGO 44 - Os profissionais regidos por esta lei poderão prestar serviços em 
outra unidade pública ou privada, desde que haja compatibilidade de horários, 
com exceção do cargo em comissão de Secretário Municipal da Saúde, que será 
de dedicação exclusiva. 

  

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  
ARTIGO 45 - As disposições, direitos e vantagens da presente Lei somente são 
aplicáveis e se estendem aos funcionários públicos efetivos submetidos aos 
preceitos e demais normas reguladoras desta Lei, sujeito ao regime jurídico 
celetista, de conformidade com os princípios constitucionais e com as demais leis 
municipais pertinentes que não conflitarem com a presente lei. 
 
ARTIGO 46 - Fica o Poder Executivo autorizado a baixar os atos regulamentares 
necessários à execução da presente lei. 

 
ARTIGO 47 - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por 
conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se 
necessário, na forma legal.  
 
ARTIGO 48 - Fica assegurada a participação dos servidores da Secretaria da 
Saúde na revisão do plano de carreira quando houver.  
 
ARTIGO 49 - Será aplicado no que couber, nos casos omissos, o disposto do 
Plano de Cargos e Carreiras Geral do Município de Itirapina.  

 
ARTIGO 50 - Esta Lei entrará em vigor no primeiro dia do mês de sua aprovação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA, 09 DE FEVEREIRO DE 2022 

 



 
 

 
 

Prof.ª MARIA DA GRAÇA ZUCCHI MORAES 
Prefeita Municipal 

 
 

PUBLICADA NA PREFEITURA MUNICIPAL, NA DATA SUPRA. 
ANEXO I 

 
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS PERMANENTES 

 
1. EMPREGOS DO GRUPO NÍVEL BÁSICO (NB): 

 
 

AUXILIAR DE COZINHA 

Descrição das Atividades 

Selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, observando o 
cardápio, quantidades estabelecidas e qualidade dos gêneros alimentícios, 
temperando e cozinhando os alimentos, para obter o sabor adequado a cada 
prato e para atender ao programa alimentar da unidade; 

Auxiliar no pré-preparo da alimentação, em tarefas como lavar, descascar, picar, 
moer, escolher, etc.; 

Receber ou recolher louças, talheres e utensílios empregados no preparo das 
refeições, providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em condições de 
uso; 

Distribuir as refeições preparadas, colocando-se em recipientes apropriados, a 
fim de servir aos alunos; 

Receber e armazenar os produtos, observando a data de validade e a qualidade 
dos gêneros alimentícios, bem como a adequação do local reservado à 
estocagem, visando à perfeita qualidade da merenda; 

Solicitar a reposição dos gêneros alimentícios, verificando periodicamente a 
posição de estoques e prevendo futuras necessidades para suprir a demanda; 

Fornecer dados e informações sobre a alimentação consumida na unidade, para 
a elaboração de relatórios; 

Manipular, higienizar, preparar e distribuir a alimentação escolar da rede de 
ensino municipal; manter a higiene dos espaços, utensílios e mobiliários da 
cozinha;  

Controlar, receber, higienizar, manipular e organizar os estoques;  

Observar as normas de nutrição, as instruções de preparo e determinações da 
Nutricionista responsável, cumprindo o cardápio definido pela Nutricionista e 
aprovado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura ou Secretaria 
Municipal da Saúde;  

Participar das formações definidas pelo setor de alimentação ou pela 
Nutricionista responsável;  



 
 

Atender as orientações das Nutricionistas e da chefia imediata e direção escolar;  

Observar e controlar os prazos de validades dos produtos de alimentação e 
higiene;  

Notificar a direção escolar, a nutricionista ou à chefia imediata, ocorrências no 
que tange às suas atribuições e ambiente de trabalho;  

Atuar com cordialidade e respeito com todos no ambiente de trabalho;  

Zelar pela limpeza, higienização, preservação, manutenção e organização dos 
utensílios, equipamentos e do local de trabalho; 

Higienizar e conservar continuamente limpos e organizados os utensílios, os 
equipamentos e as instalações pertinentes à sua área de atuação; 

Zelar pela guarda dos materiais de limpeza, utensílios, equipamentos e gêneros 
alimentícios à sua disposição; 

Solicitar os materiais e gêneros de consumo de acordo com a real necessidade 
de reposição; 

Apoiar os eventos da Prefeitura quando requerido, para preparar e servir água, 
café e outros; 

Efetuar limpezas extraordinárias decorrentes do derrame de água, café ou outros 
itens relacionados; 

Manter a higiene pessoal ao manusear alimentos e bebidas; 

Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 
determinadas por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior 
competente. 

 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação 
Remuneração 

Base 
Padrão/Grupo 

Carga Horária 
Semanal 

Ensino Fundamental I 
Completo 

R$ 1.189,87 SAU-01 40h 

 
 

SERVENTE DE LAVANDERIA 

Descrição das Atividades 

Executar serviços de lavanderia, tingimento e passadoria de roupas, lençóis, 
cobertores, fronhas e demais peças do hospital, postos de saúde, usando 
equipamentos e máquinas apropriados; 

Recepcionar, classificar e testar roupas e artefatos para lavar a seco ou com 
água; 

Garantir a desinfecção e proteção das roupas lavadas, passadas, dobradas e 
armazenadas das unidades de saúde; 

Utilizar produtos apropriados para a lavagem, secagem e passadoria das roupas 
das unidades de saúde; 

Conferir, dobrar e armazenar em locais apropriados as roupas, lençóis, 
cobertores, fronhas, entre outros nas unidades de saúde; 



 
 

Realizar a limpeza geral dos equipamentos, máquinas, pisos, paredes, portas, 
vitrôs, caixilhos, vidros e demais dependências da lavanderia nas unidades de 
saúde; 

Controlar e armazenar corretamente os produtos de limpeza, produtos químicos, 
entre outros disponibilizados nas lavanderias; 

Informar a chefia imediata os problemas decorrentes com equipamentos, 
máquinas, produtos, dependências, entre outros para adoção das providências 
decorrentes;  

Executar outras tarefas correlatas requeridas e/ou determinadas pelo superior 
imediato, ou autoridade administrativa superior competente. 

 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação 
Remuneração 

Base 
Padrão/Grupo 

Carga Horária 
Semanal 

Ensino Fundamental I 
Completo 

R$ 1.189,87 SAU-01 40h 

 
 

ATENDENTE DE ENFERMAGEM 

Descrição das Atividades 

Executar tarefas auxiliares e administrativas nas unidades de Saúdes, de modo a 
garantir o pleno atendimento dos pacientes no cadastramento, marcação de 
consultas e agendamento diverso dos serviços da área de saúde. 

 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação 
Remuneração 

Base 
Padrão/Grupo 

Carga Horária 
Semanal 

Ensino Fundamental II 
Completo 

R$ 1.270,00 SAU-02 40h 

 
 

COZINHEIRA 

Descrição das Atividades 

Selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, cumprindo o 
cardápio definido pela Nutricionista e aprovado pela Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura ou Secretaria Municipal da Saúde, observando as 
quantidades estabelecidas e qualidade dos gêneros alimentícios, temperando e 
cozinhando os alimentos, para obter o sabor adequado a cada prato e para 
atender ao programa alimentar da unidade; 

Preparar as refeições, colocando-as em recipientes apropriados a fim de servir 



 
 

aos alunos; 

Orientar as auxiliares quanto ao pré-preparo dos gêneros alimentícios; 

Responsabilizar-se pelo recebimento e armazenamento dos gêneros 
alimentícios, observando suas quantidades, qualidade e prazos de validade; 

Solicitar a reposição dos gêneros alimentícios, verificando periodicamente a 
posição de estoques e prevendo futuras necessidades para suprir a demanda; 

Garantir a limpeza e higienização geral de cozinhas, despensas, utensílios e 
equipamentos em geral. Preencher formulários de controle de estoque de 
gêneros alimentícios em conjunto com a chefia imediata; 

Zelar pelo armazenamento e guarda adequado dos utensílios e equipamentos de 
trabalho; Manter a chefia imediata informada de qualquer acontecimento ou 
situação inadequada que impeça o desenvolvimento do trabalho; 

Fornecer dados e informações sobre a alimentação consumida na unidade, para 
a elaboração de relatórios; 

Participar das formações definidas pelo setor de alimentação ou pela 
Nutricionista responsável;  

Atender as orientações das Nutricionistas e da chefia imediata e direção escolar;  

Notificar a direção escolar, a nutricionista ou à chefia imediata, ocorrências no 
que tange às suas atribuições e ambiente de trabalho;  

Atuar com cordialidade e respeito com todos no ambiente de trabalho;  

Executar tarefas correspondentes ao preparo e à distribuição de refeições, 
selecionando os ingredientes necessários para atender os cardápios 
estabelecidos; 

Solicitar os gêneros alimentícios necessários para o preparo das refeições; 

Preparar as refeições, de acordo com o cardápio estabelecido; 

Disponibilizar as refeições nos locais e horários estabelecidos; 

Manter a higiene pessoal ao manusear alimentos e bebidas; 

Utilizar adequadamente os equipamentos e utensílios básicos de cozinha; 

Prevenir a contaminação dos alimentos; 

Manejar adequadamente as sobras, separar e classificar o lixo; 

Higienizar e conservar continuamente limpos e organizados os utensílios, os 
equipamentos e as instalações da cozinha; 

Coletar e conservar adequadamente as amostras dos alimentos preparados; 

Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 
determinadas por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior 
competente.  

 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação 
Remuneração 

Base 
Padrão/Grupo 

Carga Horária 
Semanal 

Ensino Fundamental II 
Completo  

R$ 1.270,00 SAU-02 40h 

 
 



 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Descrição das Atividades 

Executar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante 
ações domiciliares e comunitária, individuais e coletivas, desenvolvidas em 
conformidade com as diretrizes do SUS, Secretaria Municipal da Saúde e sob 
supervisão do gestor; 

Fazer visitas permanentes nas residências familiares e imóveis habitados, 
visando averiguação dos medicamentos ministrados, se tomados regularmente; 
verificação do estado físico e de doenças dos integrantes das famílias, sempre 
orientando e anotando em documento próprio os dados dos pacientes para 
ações e decisões da enfermagem e médico do PSF ou do sistema de saúde; 

Monitorar e verificar se as orientações médicas e da enfermagem do PSF estão 
sendo seguidas pelos pacientes; e adotar as devidas providências em relatórios 
ou não sobre as situações encontradas; 

Participar de reuniões e agendas para planejamento de ações de saúde em 
conjunto na região do seu PSF e de outras regiões, quando necessárias; 

Auxiliar na divulgação de Programas de Prevenção de doenças; 

Distribuir material educativo e orientar a população quanto à higiene dos 
alimentos, separação e acomodação do lixo, campanhas de vacinação entre 
outros; 

Registrar para fins de controle e planejamento das ações de saúde, os 
nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde detectados no trabalho 
comunitário; 

Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a 
área da saúde; 

Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a 
área da saúde; 

Alimentação de instrumentos, fichas e formulários próprios para o diagnóstico 
demográfico, biopsicossocial e cultural da comunidade; 

Promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva; 

Participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras 
políticas que promovam a qualidade de vida; 

Zelar pela limpeza e organização dos equipamentos, mobiliários, material e de 
dependência dos ambientes de trabalho ajudando na preservação do patrimônio 
e sendo responsabilizado pelo mau uso; 

Realizar busca ativa de casos potenciais das doenças transmissíveis, inclusive 
fora de seu horário de trabalho quando necessário para prevenir ou diminuir 
epidemias e/ou agravos à saúde da população, desde que seja devidamente 
convocado; 

Realizar arrastões de limpeza para eliminação de criadouros de vetores de 
doenças; 

Participar de todos os programas estabelecidos pela área da saúde de modo a 
controlar, impedir ou exterminar os vetores de doenças; 

Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 



 
 

determinadas por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior 
competente. 

 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação 
Remuneração 

Base 
Padrão/Grupo 

Carga Horária 
Semanal 

Ensino Médio 
Completo 

R$ 1.270,00 SAU-02 40h 

 
 
 

AGENTE DE SAÚDE/COMBATE A ENDEMIA 

Descrição das Atividades 

Realizar visitas às residências e imóveis da comunidade, a fim de esclarecer e 
orientar a população sobre questões de doenças e saúde pública; 

Executar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante 
ações domiciliares e comunitária, individuais e coletivas, desenvolvidas em 
conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor; 

Fazer visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco a 
família; 
Auxiliar na divulgação de Programas de Prevenção às doenças; 

Participar de arrastões de limpeza nos imóveis para detectar criadouros de 
doenças e seus avanços, como dengue, leptospirose, entre outras decorrentes 
de lixo, água parada, sujeira, matos, entulhos e demais situações nocivas à 
saúde pública; 

Visitar residências e imóveis para averiguar potenciais riscos de contaminação, 
presença de criadouros, visando combater na origem possíveis epidemias ou 
doenças; 

Realizar a aplicação de produtos nas residências, vias públicas ou locais 
indicados pelo SUS, SUCEN, Secretarias de Saúde Estadual ou Municipal, 
visando combater vetores de doenças; 

Distribuir material educativo e orientar a população quanto à higiene dos 
alimentos, separação e acomodação do lixo, campanhas de vacinação, entre 
outros; 

Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a 
área da saúde; 

Zelar pela limpeza e organização dos equipamentos, mobiliários, material e de 
dependência dos ambientes terapêuticos ajudando na preservação do patrimônio 
e sendo responsabilizado pelo mau uso; 

Conferir, no início e final da jornada diária de trabalho, todos os equipamentos, 
materiais, mobiliários e demais patrimônios públicos que ficarão sob sua 
incumbência realizando relatório de mau funcionamento, ausência, transferência 
para outro setor quando for o caso;  



 
 

Nas Unidades onde há troca de turno, as informações devem ser passadas na 
troca de plantão para o substituto e para a chefia imediata; 

Cadastrar os imóveis e pontos estratégicos de sua área de atuação; 

Manter dados cadastrais rigorosamente atualizados; 

Realizar a pesquisa larvária em imóveis para verificação do índice de infestação; 

Identificar focos no município e em armadilhas em pontos estratégicos nas áreas 
não infestadas;  

Vistoriar caixas d’água para verificar se está devidamente vedada, cadastrando 
aquelas que não possuem tampa para fins de colocação das mesmas; 

Destruir e evitar a formação de criadouros através de retirada de depósitos com 
recolhimento com sacos de lixo, latas, garrafas e quaisquer outros materiais que 
possam acumular água;  

Realizar, quando necessário, o combate aos vetores nas formas larvária e alada 
utilizando o tratamento focal, perifocal e UBV (Ultra Baixo Volume), através do 
uso de produtos químicos, sendo que este trabalho é realizado com bombas 
aspersoras que pesam cerca de 20 kg cada; 

Executar os serviços de desinfecção em residências a fim de prevenir e/ou evitar 
a proliferação de insetos e animais peçonhentos;  

Repassar ao supervisor da área os problemas de maior grau de complexidade 
não solucionados;  

Registrar as informações referentes às atividades executadas nos formulários 
específicos;  

Registrar e encaminhar aos serviços de saúde os casos suspeitos; 

Executar as atividades vinculadas aos programas de controle de zoonoses 
(doenças transmitidas por animais); 

Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 
determinadas por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior 
competente. 

 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação 
Remuneração 

Base 
Padrão/Grupo 

Carga Horária 
Semanal 

Ensino Médio 
Completo 

R$ 1.270,00 SAU-02 40h 

 
 

2. EMPREGOS DO GRUPO NÍVEL MÉDIO (NM): 
 

 

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 

Descrição das Atividades 

Dirigir ambulâncias para transportar pessoal e materiais leves da saúde, 
documentos e outros itens relacionados, de acordo com as normas e orientações 



 
 

da Administração Pública Municipal e em observância ao cumprimento do Código 
Nacional de Trânsito; 

Verificar diariamente as condições operacionais do veículo à sua disposição 
(nível do óleo do motor, nível de água de arrefecimento do motor, nível de água 
do limpador, nível do óleo de freio, regulagem dos pneus); 

Apurar diariamente se a calibragem e balanceamento estão adequadamente 
regulados para evitar danos nos rolamentos, amortecedores, suspensão e 
garantir uma boa dirigibilidade que evite o consumo irregular dos pneus; 

Verificar continuamente o estado dos freios para prevenir-se de acidentes que 
possam advir desse problema; 

Planejar o trajeto dos percursos mais racionais e apropriados para dirigir 
econômica e eficazmente, de modo a chegar ao destino rapidamente e liberar o 
veículo no menor tempo possível; 

Efetuar os registros de saídas e chegadas do veículo, mantendo o controle 
através de relatório padronizado; 

Manter o veículo limpo (interna e externamente) e higienizado apropriadamente; 

Observar as condições gerais do veículo e informar o responsável sobre 
ocorrências relevantes que requeiram manutenção preventiva e\ou corretiva; 

Realizar o abastecimento do veículo quando necessário; 

Realizar viagens fora do município quando necessário; 

Zelar pela limpeza e organização dos equipamentos, mobiliários, material e de 
dependência dos veículos ajudando na preservação do patrimônio e sendo 
responsabilizado pelo mau uso; 

Conferir, no início e final da jornada diária de trabalho, todos os equipamentos, 
materiais, mobiliários e demais patrimônios públicos que ficarão sob sua 
incumbência realizando relatório de mau funcionamento, ausência, transferência 
para outro setor quando for o caso; 

Nas Unidades onde há troca de turno, as informações devem ser passadas na 
troca de plantão para o substituto e para a chefia imediata; 

Manter o veículo em perfeita condição de funcionamento, comunicando qualquer 
defeito porventura existente no veículo, não transitando com o mesmo até que se 
realize o conserto; 

Executar o serviço de transporte que lhe for atribuído e, no caso de materiais, 
encarregar-se de sua carga e descarga; 

Observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados 
preventivamente, para assegurar plena condição de utilização do veículo; 

Realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas, 
da quilometragem, viagens realizadas, objetos ou pessoas transportadas, 
itinerários percorridos, além de outras ocorrências, a fim de manter a boa 
organização e controle; 

Auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de 
medicamentos, tubos de oxigênio, macas, etc.; 

Recolher o veículo à garagem ou local destinado a esse fim, ao término da 
jornada de trabalho, deixando-o corretamente estacionado e fechado; 

Dirigir veículos abaixo de três mil e quinhentos quilogramas quando determinado 



 
 

pelo seu superior, de acordo com as necessidades da municipalidade; 

 
Realizar outras atividades relacionadas, quando requeridas e/ou determinadas 
por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior competente. 

 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação 
Remuneração 

Base 
Padrão/Grupo 

Carga Horária 
Semanal 

Ensino Médio 
Completo 

R$ 1.613,47 SAU-04 40h 

 
 

FISCAL SANITÁRIO 

Descrição das Atividades 

Fiscalizar estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, quanto ao 
cumprimento da legislação sanitária federal, estadual e municipal; 

Fiscalizar piscinas de uso coletivo restrito, tais como: as de clubes, condomínios, 
escolas associações, hotéis, motéis e congêneres; 

Fiscalizar as condições sanitárias das instalações prediais de águas e esgotos; 

Fiscalizar estabelecimentos de serviços, tais como: barbearias, salões de beleza, 
casas de banho, estabelecimentos esportivos de ginástica, cultura física, natação 
e congêneres, asilos, creches e similares; 

Fiscalizar estabelecimentos de ensino, hotéis, motéis e congêneres, clubes 
recreativos e similares, lavanderias e similares, agências funerárias, velórios, 
necrotérios, cemitérios e crematórios, no tocante às questões higiênico-
sanitárias; 

Fiscalizar estabelecimentos que comercializem e distribuam gêneros 
alimentícios, bebidas e águas minerais; 

Fiscalizar estabelecimentos que fabriquem e/ou manipulem gêneros alimentícios 
e envasem bebidas e águas minerais; 

Encaminhar para análise laboratorial alimentos e outros produtos para fins de 
controle; 

Apreender alimentos, mercadorias e outros produtos que estejam em desacordo 
com a legislação sanitária vigente; 

Efetuar interdição de produtos, embalagens e equipamentos em desacordo com 
a legislação sanitária vigente; 

Efetuar interdição parcial ou total do estabelecimento fiscalizado; 

Expedir autos de intimação, de interdição, de apreensão, de coleta de amostras e 
de infração e aplicar diretamente as penalidades que lhe forem delegadas por 
legislação específica; 

Executar e/ou participar de ações de Vigilância Sanitária em articulação direta 
com as de Vigilância Epidemiológica e Atenção à Saúde, incluindo as relativas à 
Saúde do Trabalhador, Controle de Zoonoses e ao Meio Ambiente; 



 
 

Fazer cumprir a legislação sanitária federal, estadual e municipal em vigor; 

Realizar ações educativas com estabelecimentos e população; 

Verificar denúncias de irregularidades, procedendo a ações de acordo com a sua 
área de atuação; 

Realizar atividades relacionadas, mediante solicitação da chefia imediata. 

Zelar pela limpeza e organização dos equipamentos, mobiliários, material e de 
dependência dos ambientes terapêuticos ajudando na preservação do patrimônio 
e sendo responsabilizado pelo mau uso; 

Conferir, no início e final da jornada diária de trabalho, todos os equipamentos, 
materiais, mobiliários e demais patrimônios públicos que ficarão sob sua 
incumbência realizando relatório de mau funcionamento, ausência, transferência 
para outro setor quando for o caso. Nas Unidades onde há troca de turno, as 
informações devem ser passadas na troca de plantão para o substituto e para a 
chefia imediata; 

Identificar os problemas de saúde comuns ocasionados por medicamentos, 
cosméticos, saneastes e domissanitários, radiações, alimentos, zoonoses, 
condições do ambiente de trabalho e profissões ligadas a saúde, relacionando-os 
com as condições de vida da População;  

Identificar as opiniões, necessidades e problemas da população relacionada ao 
uso indevido de produtos e serviços de interesse da vigilância sanitária, ao 
exercício ilegal de profissões relacionadas com a saúde, ao controle sanitário dos 
alimentos e das principais zoonoses;  

Realizar e/ou atualizar o cadastro de estabelecimentos e profissionais de 
interesse da vigilância sanitária;  

Classificar os estabelecimentos e produtos segundo o critério de risco 
epidemiológico; Promover a participação de grupos da população (associação de 
bairros, entidades representantes e outros) no planejamento, controle e avaliação 
das atividades de vigilância sanitária;  

Participar de programação de atividades de inspeção sanitária para 
estabelecimentos, produtos e serviços de interesse da vigilância sanitária, 
segundo as prioridades definidas;  

Participar na programação das atividades de colheita de amostras de produtos 
de interesse da vigilância sanitária (alimentos, água, medicamentos, cosméticos, 
saneastes, domissanitários e correlatos);  

Realizar levantamento de produtos alimentares disponíveis e de maior consumo, 
bem como o comportamento das doenças veiculadas por alimentos, condições 
sanitárias dos estabelecimentos e o perfil da contaminação dos alimentos;  

Realizar e/ou acompanhar inspeções de rotinas (programadas) e emergenciais 
(surtos, reclamações, registros e outros) em estabelecimentos alimentares e 
outros de interesse da vigilância Sanitária;  

Auxiliar na inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal;  

Realizar colheita de amostras de produtos de interesse da vigilância sanitária, 
com fins de análise fiscal, surto e controle de rotina;  

Participar da criação de mecanismos de notificação de casos e/ou surtos de 
doenças veiculadas por alimento e zoonoses;  



 
 

Participar da investigação epidemiológica de doenças veiculadas por alimentos e 
zoonoses;  

Aplicar, quando necessárias medidas previstas em legislação sanitária vigente 
(intimações, infrações e apreensões);  

Orientar responsáveis e manipuladores de estabelecimentos quando da emissão 
dos autos/termos; 

Validar a licença sanitária de estabelecimentos de menor risco epidemiológico, 
mediante aprovação das condições sanitárias encontradas por ocasião da 
inspeção;  

Participar da avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas e do seu 
redirecionamento;  

Participar na promoção de atividades de informações de debates com a 
população, profissionais; e entidades representantes de classe sobre temas da 
vigilância sanitária;  

Executar atividades internas administrativas relacionadas com execução de 
cadastro/arquivos e atendimento ao público;  

Emitir relatórios técnicos e/ou pareceres relativos à sua área de atuação;  

Efetuar vistoria e fiscalização em estabelecimentos públicos, comerciais e 
industriais, verificando as condições gerais de higiene, limpeza de equipamentos, 
refrigeração, suprimento de água, instalações sanitárias, armazenagem, estado e 
graus de deterioração de produtos perecíveis e condições de asseio;  

Inspecionar imóveis antes de serem habitados, verificando condições físicas e 
sanitárias do local para assegurar as medidas profiláticas e de segurança 
necessárias, com o fim de obter alvarás;  

Vistoriar estabelecimentos de saúde, salão de beleza e outros, verificando as 
condições gerais, de higiene, data de vencimento de medicamentos e registro 
psicotrópicos;  

Coletar para análise físico-química medicamentos e outros produtos relacionados 
à saúde;  

Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 
determinadas por sua chefia imediata, ou pela autoridade administrativa superior 
competente. 

 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação 
Remuneração 

Base 
Padrão/Grupo 

Carga Horária 
Semanal 

Ensino Médio 
Completo 

R$ 1.271,98 SAU-05 40h 

 
 

RECEPCIONISTA DA SAÚDE  

Descrição das Atividades 

Recepcionar os pacientes e demais pessoas que se dirigirem às Unidades de 



 
 

Saúde, identificando-os e encaminhando-os para o atendimento médico, 
ambulatorial, odontológico, ou aos diversos setores de exames e aparelhos das 
Unidades;  

Auxiliar administrativamente na prestação geral de serviços personalizados ou 
informatizados nas Unidades de Saúde do município. 

 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação 
Remuneração 

Base 
Padrão/Grupo 

Carga Horária 
Semanal 

Ensino Médio 
Completo 

R$ 1.372,07  SAU-07 40h 

 
 

AUXILIAR ODONTOLÓGICO 

Descrição das Atividades 

Preparar os pacientes para as consultas;  

Auxiliar ao profissional de odontologia na execução das técnicas;  

Ficar responsável pela esterilização e ordenamento do instrumental;  

Participar de atividades de educação em saúde bucal;  

Auxiliar nos programas de educação em saúde bucal;  

Operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados;  

Realizar outras atividades relacionadas, quando requeridas e/ou determinadas 
por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior competente. 

 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação 
Remuneração 

Base 
Padrão/Grupo 

Carga Horária 
Semanal 

Ensino Médio 
Completo 

R$ 1.431,42 SAU-08  40h 

 
 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

Descrição das Atividades 

Prestar assistência em enfermagem aos usuários do SUS, sob a supervisão do 
profissional enfermeiro e de acordo com o código de ética estabelecido pelo 
COREN; 

Integrar-se com a equipe de saúde da unidade para a qual for designado; 
participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e 
avaliação dos programas (ações) de saúde priorizados para a área de 
abrangência da unidade de saúde, região e município; 



 
 

Executar ações de enfermagem, delegadas e supervisionadas pelos enfermeiros; 

Realizar procedimentos de enfermagem: verificação de sinais vitais, preparação 
e administração de medicamentos, colheita de material para exames 
laboratoriais, cuidados de higiene, alimentação, vestuário e necessidades 
fisiológicas, dentre outros; 

Realizar assistência em enfermagem em diferentes ambientes, inclusive em 
domicílio, conforme planejamento da Unidade de Saúde; 

Preparar e prestar assistência ao paciente, durante a realização de exames 
médicos especializados e atendimento de enfermagem nos programas de saúde; 

Realizar atividades de atendimento ao público e administrativas, tais como: 
matrícula, registro e arquivo de dados; 

Realizar busca ativa de casos, como tuberculose, hanseníase e demais doenças 
de cunho epidemiológico; 

No nível de sua competência, executar assistência básica e ações de vigilância 
epidemiológica e sanitária; 

Realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias específicas e as 
famílias de risco, conforme planejamento da equipe; 

Realizar anotações e checagem de procedimentos de acordo com as normas 
estabelecidas pelo código de ética, preenchendo os formulários, fichas e outros 
necessários ao serviço de saúde em questão; 

Zelar pela limpeza e/ou desinfecção e organização dos equipamentos, 
mobiliários, material e de dependência dos ambientes terapêuticos ajudando na 
preservação do patrimônio e sendo responsabilizado pelo mau uso; 

Promover a limpeza, desinfecção, esterilização e organização, bem como o 
adequado armazenamento dos equipamentos e materiais necessários à 
assistência, ajudando na preservação do patrimônio e sendo responsabilizado 
pelo mau uso; 

Conferir, no início e final da jornada diária de trabalho, todos os medicamentos, 
equipamentos, materiais, mobiliários e demais patrimônios públicos que ficarão 
sob sua incumbência, realizando relatório de mau funcionamento, ausência, 
transferência para outro setor quando for o caso. Nas Unidades onde há troca de 
turno, as informações devem ser passadas na troca de plantão para o substituto 
e para a chefia imediata; 

Realizar outras atividades relacionadas, quando requeridas e/ou determinadas 
pela chefia imediata ou autoridade administrativa superior competente. 

 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação 
Remuneração 

Base 
Padrão/Grupo 

Carga Horária 
Semanal 

Ensino Médio 
Completo 

R$ 1.431,42 SAU-08  40h 

 
 



 
 

AUXILIAR DE FARMÁCIA 

Descrição das Atividades 

Auxiliar no atendimento ao público para entrega de medicamento do dispensário 
da Secretaria Municipal de Saúde. Manter conduta que propicie ao usuário do 
Sistema de Saúde um atendimento: eficaz, honesto, agradável, atencioso e 
esclarecedor; 

Atender com presteza aos usuários do sistema de saúde que buscam 
atendimento junto ao dispensário da Secretaria Municipal de Saúde; 

Separar medicamentos prescritos em receitas; 

Ler as receitas por inteiro e interpretá-las; 

Orientar os pacientes quanto ao uso, composição química, e forma de 
apresentação dos medicamentos; 

Manter limpos balcões, prateleiras e a farmácia em geral; 

Verificar o estoque físico das prateleiras, fazendo a reposição necessária; 

Receber, conferir, etiquetar, registrar e estocar medicamentos e materiais; 

Cadastrar medicamentos e pacientes; 

Zelar pela limpeza e organização dos equipamentos, mobiliários, material e de 
dependência dos ambientes terapêuticos ajudando na preservação do patrimônio 
e sendo responsabilizado pelo mau uso; 

Manter os dados relativos ao estoque e dispensa de materiais e medicamentos 
atualizados, preenchendo formulários e fichas quando necessário; 

Conferir, no início e final da jornada diária de trabalho, todos os equipamentos, 
materiais, mobiliários e demais patrimônios públicos que ficarão sob sua 
incumbência realizando relatório de mau funcionamento, ausência, transferência 
para outro setor quando for o caso. Nas Unidades onde há troca de turno, as 
informações devem ser passadas na troca de plantão para o substituto e para a 
chefia imediata; 

Realizar outras atividades relacionadas, quando requeridas e/ou determinadas 
por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior competente. 

 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação 
Remuneração 

Base 
Padrão/Grupo 

Carga Horária 
Semanal 

Ensino Médio 
Completo 

R$ 1.431,42 SAU-08  40h 

 
 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Descrição das Atividades 

Assistir ao Enfermeiro de acordo com a Lei Federal nº 7.498/86 - artigos 12 e 15 
e Decreto nº 94.406/87 - artigo 10, inciso I, II e III e artigo 13; 

Prestar assistência em enfermagem ao usuário do SUS de acordo com os 



 
 

princípios de ética e capacidade técnica, estabelecidos para a categoria 
profissional, sob supervisão de um profissional enfermeiro e, para profissionais 
atuantes no SAMU sob orientação de um médico regulador; 

Atuar em conformidade com o código de ética estabelecido pelo COREN; 

Prestar assistência de enfermagem aos usuários do SUS de acordo com sua 
competência técnica e legal; 

Colaborar no planejamento e implementação das atividades da equipe de saúde 
para a prevenção, promoção e recuperação da saúde da população;  

Executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, preparar as 
pessoas para consultas, exames e tratamento, ministrar medicamentos, fazer 
curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas, fazer a esterilização de materiais, 
prestar cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; 

Zelar pela limpeza e/ou desinfecção e organização dos equipamentos, 
mobiliários, material e de dependência dos ambientes terapêuticos ajudando na 
preservação do patrimônio e sendo responsabilizado pelo mau uso; 

Promover a limpeza, desinfecção, esterilização e organização, bem como o 
adequado armazenamento dos equipamentos e materiais necessários à 
assistência, ajudando na preservação do patrimônio e sendo responsabilizado 
pelo mau uso; 

Realizar procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes, e nos 
domicílios, dentro do planejamento de ações traçado pela equipe; 

Realizar busca ativa de casos, como tuberculose, hanseníase e demais doenças 
de cunho epidemiológico; notificar a Vigilância Epidemiológica; 

No nível de sua competência, executar assistência básica e ações de vigilância 
epidemiológica e sanitária; 

Realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias específicas e às 
famílias de risco, conforme planejamento da equipe; 

Realizar anotações e checagem de procedimentos de acordo com as normas 
estabelecidas pelo código de ética, preenchendo os formulários, fichas e outros 
necessários ao serviço de saúde em questão; 

Conferir, no início e final da jornada diária de trabalho, todos os equipamentos, 
materiais, mobiliários e demais patrimônios públicos que ficarão sob sua 
incumbência realizando relatório de mau funcionamento, ausência, transferência 
para outro setor quando for o caso. Nas Unidades onde há troca de turno, as 
informações devem ser passadas na troca de plantão para o substituto e para a 
chefia imediata; 

Executar as atividades vinculadas à alta e ao preparo do corpo pós-morte; 

Realizar outras atividades relacionadas à sua área de atuação, mediante 
solicitação e/ou determinação de sua chefia imediata, ou autoridade 
administrativa superior competente. 

 

Quando atuantes no SAMU: 

Manter a assepsia dos equipamentos e materiais assim como da cabine posterior 
da Ambulância;  

Conhecer integralmente a todos os equipamentos, materiais e medicamentos 



 
 

disponíveis na ambulância e realizar manutenção básica dos mesmos; 

Estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de regulação 
médica e seguir suas orientações; 

Conhecer a estrutura de saúde local; 

Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao 
sistema assistencial local; 

Proceder aos gestos básicos de suporte à vida; 

Proceder a imobilizações e transporte de vítimas; 

Realizar medidas reanimação cardiorrespiratória básica; 

Identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua 
utilidade; 

Manter-se atualizado, frequentando os cursos de educação continuada e 
congressos da área, assim como dominar o conhecimento necessário para o uso 
adequado dos equipamentos da Unidade Móvel; 

Acatar e respeitar as rotinas estabelecidas; 

Realizar outras atividades relacionadas à sua área de atuação, mediante 
solicitação e/ou determinação de sua chefia imediata, ou autoridade 
administrativa superior competente. 

 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação 
Remuneração 

Base 
Padrão/Grupo 

Carga Horária 
Semanal 

Ensino Médio 
Completo 

R$ 1.782,43 SAU-10 40h 

 
 

TÉCNICO DE RAIO X 

Descrição das Atividades 

Operar aparelhos de Raios X, Tomógrafo, Sistemas de Hemodinâmica e outros; 

Operar Tomógrafo, Sistemas de Hemodinâmica, aparelhos de Raios X e outros, 
acionando seus comandos e observando instruções de funcionamento, para 
provocar a descarga de radioatividade correta; 

Preparar equipamento, sala de exame e material, averiguando condições 
técnicas e acessórios necessários; 

Preparar clientes para exame e ou radioterapia; 

Prestar atendimento aos clientes, realizando as atividades segundo normas e 
procedimentos de biossegurança e código de conduta; 

Revelar chapas e filmes radiológicos, zelando pela qualidade das imagens; 

Realizar o processamento e a documentação das imagens adquiridas; 

Controlar radiografias realizadas, registrando números, discriminando tipo e 
requisitante. 

Selecionar os filmes a serem utilizados, atendendo ao tipo de radiografia 



 
 

requisitada pelo médico, para facilitar a execução do trabalho; 

Colocar os filmes no chassi, posicionando-o e fixando letras e números 
radiopacos no filme, para bater as chapas radiográficas; 

Preparar o paciente, fazendo-o vestir roupas adequadas e livrando-o de qualquer 
joia ou objeto de metal, para assegurar a validade do exame; 

Acionar o aparelho de Raios-X, observando as instruções de funcionamento, 
para provocar a descarga de radioatividade sobre a área a ser radiografada; 

Encaminhar o chassi com o filme à câmara escura, utilizando passa-chassi ou 
outro meio, para ser feita a revelação do filme; 

Registrar o número de radiografias realizadas, discriminando tipos, regiões e 
requisitantes, para possibilitar a elaboração do boletim estatístico; 

Controlar o estoque de filmes, contrastes e outros materiais de uso no setor, 
verificando e registrando gastos, para assegurar a continuidade dos serviços; 

Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua 
conservação e comunicando ao superior eventuais problemas; 

Participar de programa de treinamento, quando convocado; 

Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática; 

Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 
função, quando requeridas e/ou determinadas por sua chefia imediata, ou 
autoridade administrativa superior competente. 

 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação 
Remuneração 

Base 
Padrão/Grupo 

Carga Horária 
Semanal 

Ensino Médio 
Completo 

R$ 1.782,43 SAU-10 20h 

 
 

TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO DE GESSO 

Descrição das Atividades 

Realizar todos os procedimentos referentes à imobilização de pacientes, 
conforme prescrição médica; 

Recepcionar o paciente; 

Analisar o tipo de imobilização com base na prescrição médica; 

Verificar alergias do paciente aos materiais; 

Certificar-se com o paciente sobre o local a ser imobilizado; 

Verificar as condições da área a ser imobilizada; 

Efetuar a assepsia do local a ser imobilizado; 

Proteger a integridade física do paciente; 

Proceder a Imobilização, utilizando a técnica mais adequada de acordo com a 
prescrição médica; 



 
 

Encaminhar o paciente ao médico para avaliação da imobilização; 

Auxiliar o médico ortopedista nas reduções de trações esqueléticas; 

Auxiliar o médico ortopedista em imobilizações no centro cirúrgico; 

Preparar material e instrumental para procedimentos médicos; 

Confirmar a integridade das imobilizações dos pacientes internados; 

Reforçar aparelhos gessados e colocar salto ortopédico; 

Explicar ao paciente o procedimento de retirada do aparelho gessado; 

Zelar pela limpeza e/ou desinfecção e organização dos equipamentos, 
mobiliários, material e de dependência dos ambientes terapêuticos ajudando na 
preservação do patrimônio e sendo responsabilizado pelo mau uso; 

Promover a limpeza, desinfecção, esterilização e organização, bem como o 
adequado armazenamento dos equipamentos e materiais necessários à 
assistência, ajudando na preservação do patrimônio e sendo responsabilizado 
pelo mau uso;  

Conferir, no início e final da jornada diária de trabalho, todos os equipamentos, 
materiais, mobiliários e demais patrimônios públicos que ficarão sob sua 
incumbência realizando relatório de mau funcionamento, ausência, transferência 
para outro setor quando for o caso. Nas Unidades onde há troca de turno, as 
informações devem ser passadas na troca de plantão para o substituto e para a 
chefia imediata; 

Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato ou 
autoridade administrativa superior competente. 

 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação 
Remuneração 

Base 
Padrão/Grupo 

Carga Horária 
Semanal 

Ensino Médio 
Completo 

R$ 1.782,43 SAU-10 40h 

 
 

3. EMPREGOS DO GRUPO NÍVEL SUPERIOR (NS): 
 
 

FISIOTERAPEUTA 

Descrição das Atividades 

Promover o tratamento e a recuperação da saúde de pacientes mediante a 
aplicação de métodos e técnicas fisioterapêuticos para reabilitá-los às suas 
atividades normais da vida diária; 

Realizar testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação 
cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, de provas de esforço e de 
atividades para identificar o nível de capacidade e deficiência funcional dos 
órgãos afetados; 

Planejar e executar tratamento de afecções reumáticas, osteoporoses, sequelas 



 
 

de acidentes vasculares cerebrais, poliomielite, lesões raquimedulares, de 
paralisias cerebrais e motoras, neurológicas e de nervos periféricos, miopatias e 
outros; 

Atender a amputados preparando o coto e fazendo treinamento com prótese para 
possibilitar a movimentação ativa e independente dos mesmos; 

Ensinar aos pacientes, exercícios corretivos para a coluna, os defeitos dos pés, 
as afecções do aparelho respiratório e cardiovascular, orientando-os e treinando-
os em exercícios especiais a fim de promover correções de desvios posturais e 
estimular a expansão respiratória e a circulação sanguínea; 

Efetuar aplicação de ondas curtas, ultrassom, infravermelho, laser, micro ondas, 
forno de bier, eletroterapia e contração muscular, crio e outros similares nos 
pacientes, conforme a enfermidade, para aliviar ou terminar com a dor; 

Aplicar massagem terapêutica; 

Participar de grupos de trabalhos e ou reuniões com unidades da prefeitura e 
outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres 
ou fazendo exposições sobre situações e ou problemas identificados, opinando, 
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos e científicos, 
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao 
município; 

Realizar matriciamento, ações educativas, grupos terapêuticos entre outros 
visando acompanhamento da população de forma descentralizada; 

Realizar outras atividades relacionadas, quando requeridas por sua chefia 
imediata; 

Zelar pela limpeza e organização dos equipamentos, mobiliários, material e de 
dependência dos ambientes terapêuticos ajudando na preservação do patrimônio 
e sendo responsabilizado pelo mau uso; 

Promover a limpeza, desinfecção, esterilização e organização, bem como o 
adequado armazenamento dos equipamentos e materiais necessários à 
assistência, ajudando na preservação do patrimônio e sendo responsabilizado 
pelo mau uso; 

Conferir no início e final da jornada diária de trabalho todos os equipamentos, 
materiais, mobiliários e demais patrimônios públicos que ficarão sob sua 
incumbência realizando relatório de mau funcionamento, ausência, transferência 
para outro setor quando for o caso. Nas Unidades onde há troca de turno, as 
informações devem ser passadas na troca de plantão para o substituto e para a 
chefia imediata; 

Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 
determinadas por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior 
competente. 

 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação 
Remuneração 

Base 
Padrão/Grupo 

Carga Horária 
Semanal 

Ensino Superior R$ 2.840,23 SAU-11 30h 



 
 

Completo e Registro 
no Conselho 
Competente  

 
 

FONOAUDIÓLOGO 

Descrição das Atividades 

Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral dos usuários da 
rede municipal de saúde, empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo 
o treinamento fonético, auditivo, de dicção, empostação de voz e outros, para 
possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala; 

Avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos, da 
linguagem, 

audiometria, gravação e outras técnicas próprias; 

Encaminhar o paciente ao especialista, orientando este e fornecendo-lhe 
indicações, para solicitar parecer quanto ao melhoramento ou possibilidade de 
reabilitação; 

Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à praticabilidade de reabilitação 
fonoaudiológica; 

Programar, desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, 
expressão de pensamento verbalizado, compreensão de pensamento 
verbalizado e outros; 

Orientar e fazer demonstração de respiração funcional, empostação de voz, 
treinamento fonético auditivo, de dicção e organização do pensamento em 
palavras; 

Opinar quanto às possibilidades fonéticas e auditivas do indivíduo; 

Participar de equipes multiprofissionais para identificação de distúrbio de 
linguagem em suas formas de expressão e audição, emitindo parecer de sua 
especialidade; 

Manter contato periódico com as unidades de saúde para acompanhar a 
evolução dos pacientes; 

Zelar pela limpeza e organização dos equipamentos, mobiliários, material e de 
dependência dos ambientes terapêuticos ajudando na preservação do patrimônio 
e sendo responsabilizado pelo mau uso; 

Promover a limpeza, desinfecção, esterilização e organização, bem como o 
adequado armazenamento dos equipamentos e materiais necessários à 
assistência, ajudando na preservação do patrimônio e sendo responsabilizado 
pelo mau uso; 

Conferir no início e final da jornada diária de trabalho todos os equipamentos, 
materiais, mobiliários e demais patrimônios públicos que ficarão sob sua 
incumbência realizando relatório de mau funcionamento, ausência, transferência 
para outro setor quando for o caso. Nas Unidades onde há troca de turno, as 
informações devem ser passadas na troca de plantão para o substituto e para a 
chefia imediata; 



 
 

Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 
determinadas por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior 
competente. 

 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação 
Remuneração 

Base 
Padrão/Grupo 

Carga Horária 
Semanal 

Ensino Superior 
Completo e Registro 

no Conselho 
Competente 

R$ 2.840,23 SAU-11 30h 

 
 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Descrição das Atividades 

Desenvolver atividades destinadas à promoção, ao tratamento e à recuperação 
de pacientes que estejam temporária ou definitivamente impedidos ou com 
dificuldades de inserção na vida social; 

Desenvolver atividades destinadas à promoção, ao tratamento e à recuperação 
de pacientes que estejam temporária ou definitivamente impedidos ou com 
dificuldades de inserção na vida social/escolar; 

Participar do processo de ensino-aprendizagem acompanhando os métodos, 
avaliações e evolução de desempenhos dos alunos acompanhados; 

Reunir informações a respeito do paciente, transcrevendo os dados 
psicopatológicos obtidos em testes e exames; 

Atuar na busca de soluções de possíveis problemas na área da psicomotricidade, 
disfunções cerebrais mínimas, disritmias, dislexias e outros distúrbios psíquicos; 

Capacitar professores e especialistas para o atendimento dos alunos na rede 
municipal; 

Avaliar as condições gerais dos pacientes para determinar o tratamento 
adequado; 

Analisar a influência de fatores hereditários, ambientais e outras espécies que 
atuam sobre o indivíduo; 

Promover a correção de distúrbios psíquicos, através de atividades ocupacionais; 
Elaborar análises ocupacionais; 

Participar do processo de ensino-aprendizagem acompanhando os métodos, 
avaliações e evolução de desempenhos dos pacientes acompanhados; 

Reunir informações a respeito do paciente, transcrevendo os dados 
psicopatológicos obtidos em testes e exames; 

Atuar na busca de soluções de possíveis problemas na área da psicomotricidade, 
disfunções cerebrais mínimas, disritmias, dislexias e outros distúrbios psíquicos; 

Zelar pela limpeza e/ou desinfecção e organização dos equipamentos, 
mobiliários, material e de dependência dos ambientes terapêuticos ajudando na 



 
 

preservação do patrimônio e sendo responsabilizado pelo mau uso; 

Promover a limpeza, desinfecção, esterilização e organização, bem como o 
adequado armazenamento dos equipamentos e materiais necessários a 
assistência, ajudando na preservação do patrimônio e sendo responsabilizado 
pelo mau uso; 

Conferir no início e final da jornada diária de trabalho todos os equipamentos, 
materiais, mobiliários e demais patrimônios públicos que ficarão sob sua 
incumbência realizando relatório de mal funcionamento, ausência, transferência 
para outro setor quando for o caso; Nas Unidades onde há troca de turno, as 
informações devem ser passadas na troca de plantão para o substituto e para a 
chefia imediata; 

Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas e/ou 
determinadas por sua chefia imediata, ou autoridade administrativa superior 
competente. 

 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação 
Remuneração 

Base 
Padrão/Grupo 

Carga Horária 
Semanal 

Ensino Superior 
Completo e Registro 

no Conselho 
Competente 

R$ 2.840,23 SAU-11 40h 

 
 

ENFERMEIRO I E II 

Descrição das Atividades 

Planejar, organizar, dirigir, executar e avaliar os serviços e assistência de 
enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, para a proteção 
e a recuperação da saúde individual e coletiva. Prestando serviços 
administrativos e operacionais relativos à equipe de trabalho; 

Prestar assistência de enfermagem aos usuários do SUS de acordo com sua 
competência técnica e legal planejar e implementar as atividades da equipe de 
saúde para a prevenção, promoção e recuperação da saúde da população; 

Realizar cuidados diretos de enfermagem nos casos que requerem mais 
complexidade e nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para 
a continuidade da assistência prestada; 

Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, 
escrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos 
Programas do Ministério da Saúde e as Disposições legais da profissão; 

Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida 
(criança, adolescente, mulher, adulto e idoso) e gêneros; 

No nível de sua competência, executar assistência básica e ações de vigilância 
epidemiológica e sanitária; 



 
 

Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, quando necessário, no 
domicílio; 

Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; 

Organizar, coordenar e participar da criação de grupos de patologias específicas, 
como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; 

Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de 
Saúde, auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem, com vistas ao 
desempenho de suas funções; 

Orientar e zelar pela limpeza e/ou desinfecção e organização dos equipamentos, 
mobiliários, material e de dependência dos ambientes terapêuticos ajudando na 
preservação do patrimônio e sendo responsabilizado pelo mau uso; 

Orientar a limpeza, desinfecção, esterilização e organização, bem como o 
adequado armazenamento dos equipamentos e materiais necessários à 
assistência, ajudando na preservação do patrimônio e sendo responsabilizado 
pelo mau uso; 

Realizar procedimentos de enfermagem cabíveis especificamente ao enfermeiro 
nos diferentes ambientes, e nos domicílios, dentro do planejamento de ações 
traçado pela equipe; 

Coordenar e auxiliar na busca ativa de casos, como tuberculose, hanseníase e 
demais doenças de cunho epidemiológico; 

No nível de sua competência, coordenar e executar assistência básica e ações 
de vigilância epidemiológica e sanitária; 

Realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias específicas e às 
famílias de risco, conforme planejamento da equipe; 

Alimentação dos sistemas SUS; 

Realizar anotações e checagem de procedimentos de acordo com as normas 
estabelecidas pelo código de ética, preenchendo os formulários, fichas e outros 
necessários ao serviço de saúde em questão; 

Executar as atividades vinculadas à alta e ao preparo do corpo pós-morte; 

Conferir no início e final da jornada diária de trabalho todos os equipamentos, 
materiais, mobiliários e demais patrimônios públicos que ficarão sob sua 
incumbência realizando relatório de mau funcionamento, ausência, transferência 
para outro setor quando for o caso. Nas Unidades onde há troca de turno, as 
informações devem ser passadas na troca de plantão para o substituto e para a 
chefia imediata; 

Realizar outras atividades relacionadas à sua área de atuação, mediante 
solicitação e/ou determinação de sua chefia imediata, ou autoridade 
administrativa superior competente.   

 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Emprego Formação 
Remuneração 

Base 

Padrão/ 

Grupo 

Carga 
Horária 

Semanal 

Enfermeiro I Ensino Superior R$ 3.611,27 SAU-12 30h 



 
 

Completo e 
Registro no 
Conselho 

Competente 

Enfermeiro 
II 

Ensino Superior 
Completo e 
Registro no 
Conselho 

Competente 

R$ 4.909,42 
SAU-12-

enfermeiro 
II 

40h 

 

FARMACÊUTICO I E II 

Descrição das Atividades 

Dirigir, controlar e supervisionar todo trabalho realizado nas farmácias municipais 
ou almoxarifados; 

Estabelecer critérios de prioridade no âmbito da assistência farmacêutica local, 
visando ajustes na alocação de recursos financeiros; 

Participar do planejamento e elaboração do orçamento anual; 

Participar da formulação e da reformulação da política municipal de 
medicamentos, em concordância com a política municipal de saúde e com a 
política nacional de medicamentos; 

Contribuir com o planejamento na seleção de medicamentos essenciais a nível 
municipal (padronização), de acordo com o perfil epidemiológico e econômico da 
região, incluindo se possível, as formas alternativas de terapia; 

Verificar e orientar, na farmácia municipal as condições de armazenamento, 
controle de qualidade (prazo de validade, embalagem, modificação no aspecto 
físico, etc.), estoque, distribuição e dispensa dos medicamentos; 

Realizar controle de estoque periodicamente; 

Dispensar ou coordenação a dispensação dos medicamentos controlados, 
verificando a prescrição quanto à indicação, posologia, contraindicação, 
interação medicamentosa e duração do tratamento, orientando o(a) paciente 
quanto ao uso de medicamentos, posologia, conservação, efeitos colaterais e 
interações medicamentosas possíveis; 

Manter especificamente sob sua guarda e prestar contas à vigilância sanitária, de 
acordo com a lei, quanto à entrada e saída de medicamentos de controle 
especial (portaria 344); 

Observar e zelar pelo cumprimento das normas de conduta e protocolos oficiais 
emitidos pela secretaria municipal de saúde; 

Realizar procedimentos de farmacovigilância, na modalidade de vigilância em 
saúde, acompanhando o paciente durante o tratamento; 

Acompanhar o tratamento de doenças transmissíveis como DSTs, tuberculose, 
hanseníase e outras que o município desenvolva através de ações específicas; 

Assessorar a equipe local de saúde e orientar a população nas questões 
referentes ao uso de medicamentos, antissépticos, esterilizantes, saneantes, 



 
 

detergentes e similares; 

Participar de treinamentos da equipe de saúde, sempre que solicitado. 

Zelar pela limpeza e organização dos equipamentos, mobiliários, material e 
dependências dos ambientes terapêuticos ajudando na preservação do 
patrimônio e sendo responsabilizado pelo mau uso; 

Conferir no início e final da jornada diária de trabalho todos os equipamentos, 
materiais, mobiliários e demais patrimônios públicos que ficarão sob sua 
incumbência realizando relatório de mau funcionamento, ausência, transferência 
para outro setor quando for o caso. Nas Unidades onde há troca de turno, as 
informações devem ser passadas na troca de plantão para o substituto e para a 
chefia imediata; 

Especificar, caracterizar e quantificar medicamentos e produtos para realização 
de licitações públicas; 

Realizar outras atividades relacionadas, quando requeridas e/ou determinadas 
por sua chefia imediato, ou autoridade administrativa superior competente. 

 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Emprego Formação 
Remuneração 

Base 

Padrão/ 

Grupo 

Carga 
Horária 

Semanal 

Farmacêutic
o I 

Ensino Superior 
Completo e 
Registro no 
Conselho 

Competente 

R$ 3.611,27 SAU-12 30h 

Farmacêutic
o II 

Ensino Superior 
Completo e 
Registro no 
Conselho 

Competente 

R$ 4.909,42 
SAU-12-

farmaceutic
o II 

40h 

 
 

CIRURGIÃO DENTISTA 

Descrição das Atividades 

Executar procedimentos e coordenar ações voltadas à promoção e recuperação 
da saúde bucal da população; 

Realizar exame clínico com a finalidade de conhecer a realidade epidemiológica 
de saúde bucal da comunidade; 

Realizar os procedimentos clínicos e cirúrgicos necessários, de acordo com as 
normas; 

Assegurar a integralidade do tratamento no âmbito da atenção básica para a 
população adscrita; 



 
 

Encaminhar e orientar os usuários, que apresentarem problemas mais 
complexos, a outros níveis de especialização, assegurando o seu retorno e 
acompanhamento, inclusive para fins de complementação do tratamento; 

Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; 

Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; 

Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos 
diagnósticos efetuados; 

Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; 

Executar as ações de assistência integral, aliando a atuação clínica à de saúde 
coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo com 
plano de prioridades locais; 

Coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde 
bucal. 

Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; 

Capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e 
preventivas em saúde bucal; 

Registrar em Ficha específica todos os procedimentos realizados; 

Zelar pela limpeza e organização dos equipamentos, mobiliários, material e de 
dependência dos ambientes terapêuticos ajudando na preservação do patrimônio 
e sendo responsabilizado pelo mau uso; 

Conferir no início e final da jornada diária de trabalho todos os equipamentos, 
materiais, mobiliários e demais patrimônios públicos que ficarão sob sua 
incumbência realizando relatório de mau funcionamento, ausência, transferência 
para outro setor quando for o caso. Nas Unidades onde há troca de turno, as 
informações devem ser passadas na troca de plantão para o substituto e para a 
chefia imediata; 

Realizar atividades relacionadas, mediante solicitação e/ou determinação da 
chefia imediata, ou autoridade administrativa superior competente. 

 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação 
Remuneração 

Base 
Padrão/Grupo 

Carga Horária 
Semanal 

Ensino Superior 
Completo e Registro 

no Conselho 
Competente 

R$ 5.588,84 SAU-14  20h 

 
 

ENFERMEIRO PROGRAMA SAÚDE DE FAMÍLIA  

Descrição das Atividades 

Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis com ênfase nas 
suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e 
epidemiológicas; 



 
 

Identificar os problemas de saúde e situações de risco mais comuns aos quais a 
população está exposta; 

Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o 
enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colocam em risco a saúde; 

Executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos 
de vigilância e de vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo de vida; 

Valorizar a relação com o usuário e com a família, para a criação de vínculo de 
confiança, de afeto, de respeito; 

Realizar visitas domiciliares de acordo com o planejamento; 

Resolver os problemas de saúde do nível de atenção básica; 

Garantir acesso à continuidade do tratamento dentro de um sistema de 
referência e contra referência para os casos de mais complexidade ou que 
necessitem de internação hospitalar; 

Coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para a saúde; 

Promovendo ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e 
informais existentes na comunidade para o enfretamento conjunto dos problemas 
identificados; 

Fomentar a participação popular, discutindo com a comunidade conceitos de 
cidadania, de direitos à saúde e suas bases legais; 

Incentivar a formação e/ou participação ativa da comunidade nos conselhos 
locais de saúde e no Conselho Municipal de Saúde; 

Auxiliar na implantação do cartão Nacional de Saúde; 

Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidades ou critério de seu 
superior, ou autoridade administrativa superior competente. 

 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação 
Remuneração 

Base 
Padrão/Grupo 

Carga Horária 
Semanal 

Nível Superior de 
duração plena e 
registro no órgão 

competente 

R$ 3.887,32 SAU-15 40h 

 
 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO  
 

DIRETOR GERAL DO HOSPITAL SÃO JOSÉ  

Descrição das Atividades 

Planejar e administrar recursos humanos, sugerindo número adequado de 
médicos, enfermeiros e demais funcionários, a fim de obter resultados 
satisfatórios; 

Supervisionar a atuação do diretor técnico e diretor clínico da instituição, de 



 
 

modo que estes lhe prestem as informações ao bom andamento dos trabalhos; 

Controlar pedidos e estoques de materiais, bem como supervisionar e avaliar os 
relatórios de entrada e saída de medicamentos para que não haja falta nem 
desperdício; 

Supervisionar o andamento das ações dos diferentes segmentos como médicos, 
enfermeiros, técnicos, bem como da cozinha e lavanderia da instituição, a fim de 
que haja eficiência no atendimento aos usuários; 

Administrar os contratos e convênios; 

Avaliar orçamentos e buscar, junto ao secretário de saúde, as melhores soluções 
às necessidades da instituição; 

Organizar e avaliar a atuação dos profissionais, bem como observar as 
deficiências e fragilidades técnicas e, se necessário, propor capacitação; 

Acompanhar e planejar a manutenção preventiva dos equipamentos; 

Supervisionar a higienização, limpeza dos ambientes e destinação dos resíduos 
hospitalares; 

Zelar pela segurança e bem estar dos pacientes; 

 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Subsídio Padrão/Grupo 
Carga Horária 

Semanal 

Ensino Superior na 
área da saúde, com 

conhecimento 
específico em gestão 

hospitalar  

R$ 5.312,79 CC-01-B 40h 

 
 

DIRETOR GERAL DA SECRETARIA DA SAÚDE  

Descrição das Atividades 

Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade 

que possuem, respeitando a legalidade e as balizas de gestão fixadas pela 

autoridade política, sobretudo no plano de metas fixado em lei;  

Chefiar, coordenar e superintender a organização dos serviços a serem 

realizados; planejar e fazer executar a programação dos serviços afetos à sua 

área dentro dos prazos previstos nas normas; orientar seus subordinados na 

realização dos trabalhos, bem como na sua conduta funcional; prestar 

assistência e despachar o expediente de sua área diretamente com as 

autoridades superiores; 

Levar ao conhecimento do Secretário, por escrito, depois de convenientemente 

apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os 

documentos que dependam de decisão superior;  



 
 

Dar conhecimento ao Secretário de todas as ocorrências e fatos que tenha 
realizado por iniciativa própria; 

Promover reuniões periódicas com os servidores auxiliares, a fim de realizar a 

gestão dos subordinados, bem como ponderação e mediação para a relação de 

trabalho, com o foco na resolução de conflitos, aumento da eficiência do fluxo de 

trabalho e melhoria contínua da equipe;  

Transmitir aos subordinados as características da gestão político-administrativa, 

na lógica do fluxo de trabalho e da hierarquia, atentando-se à legalidade de todos 

os atos praticados; 

Intermediar na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e 

serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar;  

Ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e 
outras, para o bom desempenho do Departamento em que estiver lotado, 
observando as diretrizes legais, bem como as orientações da autoridade política; 

Mediante autorização, representar o Secretário Municipal nos compromissos de 

governo que envolvam se Departamento, assegurando em tais oportunidades o 

uso dos traços políticos da gestão da autoridade política; 

Cumprir e fazer cumprir as normas internas da Secretaria, bem como sugerir a 
edição de novas normas que favoreçam a convergência da legalidade com os 
princípios democráticos do governo eleito, representado pela autoridade política; 

Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades das áreas que lhe 

são subordinadas, com atenção aos planos e metas de governo; 

Emitir pareceres, proferir despachos interlocutórios e, quando for o caso, 
despachos decisórios nos processos submetidos a sua apreciação, ainda que 
assessorado por funcionários públicos técnicos do quadro permanente da 
Prefeitura Municipal; 

Distribuir o pessoal em exercício, nos seus respectivos postos de trabalho, 

obtendo sempre os melhores resultados de seus trabalhos, considerando, para 

tanto, o respeito a suas habilidades e o interesse do Governo Municipal na forma 

fixada em seu planejamento político para atender ao interesse público; 

Autorizar a escala de férias dos seus subordinados diretos, e, ainda, propor 
elogios e aplicações de penas disciplinares quando necessário, cumprindo 
rigorosamente o princípio da legalidade e demais princípios da Administração 
Pública; 

Responsabilizar-se pelo controle e conservação dos bens patrimoniais alocados 

em suas unidades administrativas; 

Propor medidas administrativas que considere necessárias ao bom andamento 

dos trabalhos de sua área, indicando, sempre que possível ao superior 

hierárquico os ajustes necessários para alavancar os resultados esperados pelo 

Governo; 

Prestar assessoramento técnico em assuntos gerais relacionados com as ações 



 
 

de sua competência, indispensáveis ao desenvolvimento comum de suas 

atividades funcionais, utilizando, para tanto, quando necessário, de outros 

técnicos concursados dos quadros permanentes da Prefeitura Municipal; 

Promover reuniões periódicas com servidores que lhe são subordinados, 

tomando conta de suas ações, deliberando novas formas de ação nos assuntos 

destacados e que mereçam atenção, seguindo instruções técnicas inerentes à 

atividade, bem como orientações compatíveis advindas do Governo Municipal, 

respeitando com rigor a legalidade; 

Manter bom relacionamento interno, respeitoso e cordial com todos os 

servidores, proporcionando-lhes orientações, ensinamentos e motivando-os para 

o trabalho eficiente e produtivo; 

Acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou administrativa que 

envolvam servidores da Secretaria, com a devida autorização do Secretário; 

Coordenar o atendimento ao público interno e externo, zelando pela impressão 

em tais oportunidades das características da gestão pública proposta pelo 

Executivo Municipal, de acordo com a legalidade;  

Elaborar e solicitar a compra de materiais e equipamentos, observando a 

necessidade, a legalidade, o princípio da economicidade e a gestão eficiente das 

coisas; 

Executar outras tarefas e competências correlatas que forem atribuídas pelo 

chefe hierárquico, alinhando os atos de gestão ao cumprimento da lei e às 

premissas de eficiência indicadas nas metas fixadas pela autoridade superior; 

Executar atividades de recebimento, registro, distribuição, controle da 

movimentação de toda documentação e processos que tramitem na Secretaria; 

Atender ao público e prestar-lhe informações; 

Organizar protocolo de acompanhamento de processos de modo a facilitar a 

localização dos documentos; 

Acompanhar a frequência dos servidores, férias, licenças, afastamentos e horas 

extras; 

Acompanhar a escala anual de férias dos servidores lotados na Secretaria; 

Observar rigorosamente as competências legais definidas na Lei de Organização 

Administrativa dos Departamentos da Prefeitura, cumprindo e fazendo cumprir 

todas previsões relativas às especialidades do Departamento em que exerce a 

função de Direção; 

Observar o organograma da estrutura administrativa hierárquica da Prefeitura 
Municipal, conforme definida em Lei específica. 

Auxiliar o Secretário na elaboração das políticas públicas de coordenação das 
atividades relativas à execução das políticas públicas de saúde;  

Assessorar diretamente o Secretário Municipal da Saúde em relação a gestão 
dos convênios afetos à Secretaria;   



 
 

Auxiliar o Secretário nas operações de despesa, ai incluídos fixação, empenho, 
liquidação e pagamento;  

Registrar todas as informações da Secretária no sistema utilizado pelo Município;  

 

Requisitos para ingresso, padrão e remuneração  

Formação Subsídio Padrão/Grupo 
Carga Horária 

Semanal 

Ensino Médio ou 
Ensino Superior 

R$ 2.820,00 CC-02 40h 

 
 

 
DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS  

 

COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA 

Descrição das Atividades 

Coordena e elabora programas de saúde da atenção primária à saúde e planejar 
o desenvolvimento das ações relacionadas com o cuidado à saúde individual e 
coletiva, no âmbito ambulatorial; 

Realiza acompanhamento periódico e sistemático das EqSF, promovendo 
espaços de debate sobre os processos de trabalho;  

Desenvolve junto às equipes, uma rotina de avaliação e monitoramento do 
processo de trabalho e da assistência prestada à população; 

Garantir de forma regular, a agenda das equipes de Atenção Básica, períodos 
para Educação Permanente;  

Realizar ações que promovam a integração da Atenção Básica com a Vigilância 
em Saúde; 

Promover a integração dos profissionais de Saúde Bucal com os demais 
membros da Equipe de Saúde da Família; 

Gerir os serviços de cuidado da atenção básica, atenção especializada e 
assistência farmacêutica; 

Promover o cuidado integral das pessoas, famílias e comunidade, com 
ênfase nas ações de prevenção e promoção; 

Colaborar na integração com as demais áreas de atenção à saúde. 

 

Requisitos para exercer a função 

Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Superior   R$ 2.000,00 FG-04 

 



 
 

COORDENADOR DE TRANSPORTES – HOSPITAL E ATENÇÃO BÁSICA 

Descrição das Atividades 

Supervisionar e orientar o trabalho dos motoristas de ambulância e motoristas da 
Atenção Básica, supervisionar todas manutenções veiculares e orçamentos;  

Elaborar as escalas de trabalho dos motoristas de ambulância (HOSPITAL) e da 
atenção básica;  

Emitir e conferir as notas dos serviços prestados e a serem realizados; 

Estabelecer a ordem de prioridades em reparos e tarefas de manutenção dos 
veículos da saúde; 

Esquematizar a agenda de tarefas dos condutores em ordem de prioridade; 

Controlar os custos de orçamentos para evitar despesas desnecessárias; 

Gerenciar e administrar ordens de serviços realizadas por terceiros; 

Organizar planos de manutenção e reparo dos veículos, acompanhar e monitorar 
a execução, a eficiência e a pontualidade com que os serviços são realizados; 

Ser proativo em relação aos materiais de segurança dos condutores; 

Responsabilizar-se pelo controle de estoque de pneus, óleo, arla, entre outros; 

Organizar e controlar toda a documentação referente aos veículos e condutores; 

Supervisionar as requisições de serviços e as inclusões em ata; 

Conferir o controle de tráfego; 

Planejar, fiscalizar e controlar as requisições de abastecimento de combustível; 

Fiscalizar e controlar multas recebidas pelos condutores; 

Organizar e planejar escalas de trabalho dos condutores; 

Supervisionar, orientar e executar os agendamentos de viagens de pacientes que 
realizarão exames e consultas fora do município;  

Organizar os horários de transporte das consultas e atendimentos de 
enfermagem em pacientes que residem na zona rural, atendimentos dos 
pacientes acamados que necessitam da equipe de saúde;  

Acompanhar o agendamento dos pacientes que precisam ser transportados para 
fazer fisioterapia no Município de Itirapina; 

Realizar o fechamento e controle das diárias realizadas pelos motoristas da 
Atenção Básica e do Hospital São José; 

Acompanhar os empenhos;  

Fazer o controle de horas extras; 

Cuidar e zelar por todos os veículos pertencentes à Secretaria de Saúde.     

 

Requisitos para exercer a função 

Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Médio  R$ 1.000,00 FG-02 

 
 

COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA 



 
 

EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE VETORES 

Descrição das Atividades 

Gerir os serviços de controle de zoonoses, de vigilância epidemiológica e de 
vigilância sanitária do Município; 

Executar a política de proteção animal e controle de zoonoses, de forma 
integrada à política de saúde, educação e meio ambiente do Município, em 
articulação com as demais Secretarias Municipais; 

Formular propostas para aprimorar a legislação de controle de zoonoses; 

Analisar e acompanhar o comportamento epidemiológico das doenças e 
agravos de interesse no âmbito municipal, estadual e federal, articulando com os 
órgãos correspondentes; 

Implantar, gerenciar e operacionalizar os sistemas de informação de base 
epidemiológica, visando à coleta dos dados necessários às análises da situação 
de saúde municipal; 

Coordenar a realização de investigações epidemiológicas de casos e surtos; 

Programar, acompanhar e supervisionar as atividades de vigilância 
epidemiológica no âmbito municipal; 

Coordenar, acompanhar e supervisionar a elaboração e a difusão de boletins 
epidemiológicos, além de participar das estratégias de comunicação social no 
âmbito municipal; 

Planejar, coordenar, controlar, executar e avaliar ações de orientação e 
fiscalização das unidades e estabelecimentos de saúde, de produtos, de 
substâncias, da saúde do trabalhador, do meio ambiente e de vigilância em 
saúde relacionadas a toxicovigilância e farmacovigilância; 

Manter intercâmbio com órgãos do Governo Federal, dos Estados, Municípios e 
outros, objetivando a troca de informações que viabilizem as ações específicas 
de vigilância sanitária; 

Articular-se com órgãos de segurança pública, objetivando atuação conjunta para 
a execução de ações de fiscalização. 

Orientar o desenvolvimento de práticas coletivas de educação em saúde no 
processo de intervenção sobre os fatores determinantes aos agravos, bem como 
no processo de promoção e prevenção das doenças; 

Manter o controle e promover a capacitação da equipe no processo de 
investigação das doenças de notificação compulsória;   

Articular as atividades de sua respectiva supervisão de vigilância em saúde com 
os demais serviços de saúde e com outros organismos públicos e privados. 

Planejar, coordenar e avaliar as ações de vigilância à saúde definidas no Plano 
Municipal de Saúde;  

Controlar, avaliar e dinamizar as ações de vigilância epidemiológica, sanitária e 
controle de vetores;  

Propor e acompanhar as medidas de controle de doenças e agravos sob 
vigilância de interesse municipal e supervisionar a execução de ações relativas a 
situações epidemiológicas de interesse estadual e federal; 

 



 
 

Requisitos para exercer a função 

Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Superior   R$ 1.000,00 FG-02 

 

 

COORDENADOR DE EQUIPE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 

Descrição das Atividades 

Manter intercâmbio com órgãos do Governo Federal, dos Estados, Municípios e 
outros, objetivando a troca de informações que viabilizem as ações específicas 
do controle de Vetores. 

Coordenar práticas coletivas de educação em saúde no processo de intervenção 
sobre os fatores determinantes aos agravos, bem como no processo de 
promoção e prevenção das doenças; 

Manter o controle e promover a capacitação da equipe no processo de 
investigação das doenças de notificação compulsória; 

Planejar, coordenar e avaliar as ações da Equipe no âmbito municipal 

Supervisionar a equipe em campo 

Verificar e dar encaminhamento às denúncias. 

Distribuir e organizar tarefas, tais como: Cadastro de quarteirões (uma vez por 
ano); ADL (Avaliação de Densidade Larvárias) nos meses: janeiro, abril, julho e 
outubro; Casa a casa (quatro ciclos no ano); Vistorias em Pontos Estratégicos e 
Imóveis Especiais, bem como Digitação nos sistemas SISAWEB e RKM 

 

Requisitos para exercer a função 

Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Superior   R$ 500,00 FG-01 

 

COORDENADOR DE EQUIPE HOSPITALAR 

Descrição das Atividades 

Controlar e supervisionar a execução de atividades operacionais ordenadas pela 
direção hospitalar, supervisionando os colaboradores, coletando informações e 
repassando à direção do hospital. 

Supervisionar a execução das escalas do Hospital e, caso haja atestados 
médicos ou afastamentos, reorganizá-las junto a direção. 

Conferir e avaliar as cotações de objetos ou serviços que são solicitadas pelos 
setores do hospital, bem como das requisições. 

Organizar, conferir e controlar o envio de documentos para o setor de 
Contabilidade da Prefeitura, contendo as informações necessárias. 



 
 

Supervisionar a equipe em campo Controlar o cronograma das entregas de 
documentos pelos setores do hospital. 

Supervisionar os saldos de empenho da farmácia, cozinha e almoxarifado da 
saúde. 

 

Requisitos para exercer a função 

Formação Gratificação  Padrão/Grupo 

Ensino Superior   R$ 500,00 FG-01 

 

OUVIDOR DA SAÚDE 

Descrição das Atividades 

Receber, analisar, encaminhar e responder as denúncias, reclamações, 
sugestões, críticas e elogios referentes às ações da Secretaria da Saúde, 
incluídos Hospital São José e demais Unidades de Atendimento; 

Planejar, coordenar, acompanhar, supervisionar e elaborar normas e 
procedimentos padrões, para as atividades da Ouvidoria, no âmbito da Secretaria 
da Saúde, incluídos Hospital São José e demais Unidades de Atendimento; 

Encaminhar os contados da Ouvidoria, de acordo com a sigilosidade, aos 
responsáveis para devida ciência e resposta; garantir que todas os contatos 
recebidos pela Ouvidoria que necessitam de resposta sejam atendidos de acordo 
com os prazos estabelecidos, atuando com os responsáveis; 

Mediar as reclamações/comunicados recebidos e elaborando respostas formais 
de acordo com a pertinência e conteúdo; 

Estabelecer canais de comunicação com o cidadão, que venham facilitar e 
agilizar o fluxo das informações e a solução dos pleitos; 

Coordenar, acompanhar e supervisionar o serviço de informações ao cidadão, 
em atendimento ao disposto no inciso I do caput do art. 9º da Lei nº 12.527, de 
18 de novembro de 2011; 

Assessorar a autoridade de que trata o art. 40 da Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011 , no exercício de suas atribuições; 

Facilitar o acesso do cidadão à Ouvidoria, simplificando seus procedimentos 
internos e promovendo a divulgação sistemática de sua missão institucional, bem 
como dos serviços oferecidos ao cidadão; 

Promover de forma permanente e sistemática a articulação com as Secretaria 
Municipais; 

Realizar arquivamento de documentos; 

Gerir conta de e-mail específica; 

Exercer tarefas afins; 

 

Requisitos para exercer a função 

Formação Gratificação  Padrão/Grupo 



 
 

Ensino Médio R$ 500,00 FG-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

1. EMPREGOS DO GRUPO NÍVEL BASICO (NB) 
 

SUBGRUPO SAU-01: Empregos que exigem o 5º ano completo 
(Fundamental I) 

VAGAS DENOMINAÇÃO SUBGRUPO 

CARGA 
HORARIA 
SEMANAL 

 

05 Auxiliar de Cozinha SAU-01 40 

02 Servente de Lavanderia SAU-01 40 

 

SUBGRUPO SAU-02: Empregos que exigem o 9º ano completo 
(Fundamental II) 

VAGAS DENOMINAÇÃO SUBGRUPO 

CARGA 
HORARIA 
SEMANAL 

 

02 Atendente de Enfermagem SAU-02 – 
extinto na 
vacância 

40 

05 Cozinheira SAU-02 40 

 
 
 

SUBGRUPO SAU-02: Empregos que exigem o ensino médio completo 
(Ensino Médio) 

VAGAS DENOMINAÇÃO SUBGRUPO 

CARGA 
HORARIA 
SEMANAL 

 

10 Agente Comunitário de Saúde – 
PSF Centro  

SAU-02 40 



 
 

         09 Agente Comunitário de Saúde – 
PSF Jardim dos Indaiás  

SAU-02 40 

09 Agente Comunitário de Saúde – 
PSF Jardim Nova Itirapina  

SAU-02 40 

08 Agente de Saúde/Combate à 
Endemias  

SAU-02 40 

 
 
 
 
 
 
 

2. EMPREGOS DO GRUPO NÍVEL MÉDIO (NM) 
 

SUBGRUPO SAU-04: Empregos que exigem o ensino médio completo 
(Ensino Médio) 

VAGAS DENOMINAÇÃO SUBGRUPO 

CARGA 
HORARIA 
SEMANAL 

 

26 Motorista de Ambulância SAU-04 40 

 
 

SUBGRUPO SAU-05: Empregos que exigem o ensino médio completo 
(Ensino Médio) 

VAGAS DENOMINAÇÃO SUBGRUPO 

CARGA 
HORARIA 
SEMANAL 

 

02 Fiscal Sanitário SAU-05 40 

 

SUBGRUPO SAU-07: Empregos que exigem o ensino médio completo 
(Ensino Médio) 

VAGAS DENOMINAÇÃO SUBGRUPO 

CARGA 
HORARIA 
SEMANAL 

 

01 Recepcionista da Saúde 

SAU-07 – 
extinto na 
vacância 40 

 

SUBGRUPO SAU-08: Empregos que exigem o ensino médio completo 
(Ensino Médio) 

VAGAS DENOMINAÇÃO SUBGRUPO CARGA 



 
 

HORARIA 
SEMANAL 

 

03 Auxiliar Odontológico SAU-08 40 

14 Auxiliar de Enfermagem 
SAU-08 – 
extinto na 
vacância 

40 

07 Auxiliar de Farmácia SAU-08 40 

 
 

SUBGRUPO SAU-10: Empregos que exigem o ensino médio completo 
(Ensino Médio) 

VAGAS DENOMINAÇÃO SUBGRUPO 

CARGA 
HORARIA 
SEMANAL 

 

36 Técnico de Enfermagem SAU-10 40 

06 Técnico de Raios-X SAU-10 20 

02 Técnico de Imobilização de Gesso SAU-10 40 

 
 

3. EMPREGOS DO GRUPO NÍVEL SUPERIOR (NS) 
 

SUBGRUPO SAU-11: Empregos que exigem nível superior e registro no 
conselho competente 

VAGAS DENOMINAÇÃO SUBGRUPO 

CARGA 
HORARIA 
SEMANAL 

 

04 Fisioterapeuta SAU-11 30 

01 Fonoaudiólogo SAU-11 30 

01 Terapeuta Ocupacional SAU-11 30 

 
 

SUBGRUPO SAU-12: Empregos que exigem nível superior e registro no 
conselho competente 

VAGAS DENOMINAÇÃO SUBGRUPO 

CARGA 
HORARIA 
SEMANAL 

 

06 Enfermeiro I 
SAU-12 – 
extinto na 
vacância 

30 

09 Enfermeiro II 
SAU-12-

enfermeiro II 
40 



 
 

02 Farmacêutico I 
SAU-12 – 
extinto na 
vacância 

30 

04 Farmacêutico II 
SAU-12-

farmeceutico 
II 

40 

 
 

SUBGRUPO SAU-14: Empregos que exigem nível superior e registro no 
conselho competente 

VAGAS DENOMINAÇÃO SUBGRUPO 

CARGA 
HORARIA 
SEMANAL 

 

03 Cirurgião Dentista  SAU-14 20 

 
 

SUBGRUPO SAU-15: Empregos que exigem nível superior e registro no 
conselho competente 

VAGAS DENOMINAÇÃO SUBGRUPO 

CARGA 
HORARIA 
SEMANAL 

 

04 
Enfermeiro Programa Saúde 

da Família 
SAU-15 40 

 
 
 

RELAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO (CC) 
 

    

VAGAS DENOMINAÇÃO SUBGRUPO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

01 
Diretor Geral do 

Hospital São José 
CC-01-B 40 

01 
Diretor Geral da 

Secretaria da 
Saúde 

CC-03 40 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

RELAÇÃO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS (FG) 
 
 

 

NOMENCLATURA 

 

QUANTIDADE PADRÃO 

Coordenador da Atenção Básica 01 FG-04 

Coordenador de Transportes – 
Hospital e Atenção Básica 

02 FG-02 

Coordenador de Vigilância Sanitária, 
Vigilância Epidemiológica e Controle 

de Vetores 

01 FG-02 

Coordenador de Equipe de Controle de 
Endemias 

01 FG-01 

Coordenador de Equipe Hospitalar 01 FG-01 

Ouvidor da Saúde 01 FG-01 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO III 
 
 

1. DOS PADRÕES DE VENCIMENTO DA SAÚDE (SAU) 

1,0401

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SAU-01 1.189,87 1.225,57 1.262,33 1.300,20 1.339,21 1.379,39 1.420,77 1.463,39 1.507,29 1.552,51 1.599,09 1.647,06

SAU-02 1.270,00 1.308,10 1.347,34 1.387,76 1.429,40 1.472,28 1.516,45 1.561,94 1.608,80 1.657,06 1.706,77 1.757,98

SAU-04 1.613,47 1.661,87 1.711,73 1.763,08 1.815,97 1.870,45 1.926,57 1.984,36 2.043,90 2.105,21 2.168,37 2.233,42

SAU-05 1.271,98 1.310,14 1.349,44 1.389,93 1.431,62 1.474,57 1.518,81 1.564,37 1.611,31 1.659,65 1.709,43 1.760,72

SAU-07 1.372,07 1.413,23 1.455,63 1.499,30 1.544,28 1.590,61 1.638,32 1.687,47 1.738,10 1.790,24 1.843,95 1.899,27

SAU-08 1.431,42 1.474,36 1.518,59 1.564,15 1.611,08 1.659,41 1.709,19 1.760,47 1.813,28 1.867,68 1.923,71 1.981,42

SAU-10 1.782,43 1.835,90 1.890,98 1.947,71 2.006,14 2.066,32 2.128,31 2.192,16 2.257,93 2.325,67 2.395,44 2.467,30

SAU-11 2.840,23 2.925,44 3.013,20 3.103,60 3.196,70 3.292,61 3.391,38 3.493,12 3.597,92 3.705,86 3.817,03 3.931,54

SAU-12 3.611,27 3.719,61 3.831,20 3.946,13 4.064,52 4.186,45 4.312,05 4.441,41 4.574,65 4.711,89 4.853,24 4.998,84

SAU-12 - Enfermeiro II 4.909,42 5.056,70 5.208,40 5.364,66 5.525,60 5.691,36 5.862,10 6.037,97 6.219,11 6.405,68 6.597,85 6.795,79

SAU-12 - Farmacêutico II 4.909,42 5.056,70 5.208,40 5.364,66 5.525,60 5.691,36 5.862,10 6.037,97 6.219,11 6.405,68 6.597,85 6.795,79

SAU-14 5.588,84 5.756,51 5.929,20 6.107,08 6.290,29 6.479,00 6.673,37 6.873,57 7.079,78 7.292,17 7.510,93 7.736,26

GRUPOS SUBGRUPOS
PADRÕES

SECRETARIA 

MUNICIPAL DA 

SAÚDE

 

SAU-15 3.887,32 4.003,94 4.124,06 4.247,78 4.375,21 4.506,47 4.641,66 4.780,91 4.924,34 5.072,07 5.224,23 5.380,96

SECRETARIA 

MUNICIPAL DA 

SAÚDE

 

2. DOS PADRÕES DE VENCIMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO 

     PADRÃO  REMUNERAÇÃO  

CC-01ST R$ 12.900,83 

CC-01A R$ 9.780,77 

CC-01B R$ 5.312,79 

CC-01 R$ 4.194,31 

CC-02 R$ 2820,00 

CC-03 R$ 2100,13 

 

 
 
 



 
 

3. DOS PADRÕES DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS  
 

PADRÃO  REMUNERAÇÃO  

FG-04 R$ 2.000,00 

FG-03 R$ 1.500,00 

FG-02 R$ 1.000,00 

FG-01 R$ 500,00 

FG-01A R$ 200,00 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
ANEXO IV 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


