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       MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

       PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5.ª REGIÃO

           EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA MM. ___ª VARA DO TRABALHO
 DE ILHÉUS/BA

 

 

 

Art.11.Naaçãoquetenhaporobjetoocumprimentodeobrigaçãodefazerounãofazer,oJuiz
determinaráocumprimentodaprestaçãodaatividadedevidaouacessaçãodaatividadenociva,
sobpenadeexecuçãoespecífica,oudecominaçãodemultadiária,seestaforsuficienteou
compatível,independentementederequerimentodoautor.  Lei7347/85

 

 

 

O       MINISTÉRIOPÚBLICODOTRABALHO – PROCURADORIA DO TRABALHO NO
              MUNICÍPIO DE ITABUNA, com endereço localizado na Rua Duque de Caxias, nº 655, Centro,
        Itabuna/BA, CEP: 45.600-210, por seu Membro infra-assinado, vem propor

 

AÇÃOCAUTELARINOMINADA

COMPEDIDODELIMINAR

 

“Estamos convencidos de que se o processo civil encontrou fortes motivos para conceder
 ao juiz um poder geral de cautela, o processo do trabalho, a fortiori, reclama para os 
juízes especializados idêntica potestade. A razão é lógica e se encontra estampada no 
art. 765 da CLT, que atribui ao magistrado do trabalho “ampla liberdade na direção do 
processo...”. Essa amplitude de liberdade, concedida pela lei, justifica não só o impulso 
oficial do juiz, em relação a determinados atos do procedimento (p. ex., a intimação de 
testemunhas: art. 825, parágrafo único; o início da execução: art. 878, caput etc.), mas a 
própria  necessidade  de  outorgar-lhe  um  genérico  poder  de acautelamento,  destinado 
acima de tudo, a evitar que atos do réu possam causar aos interesses do autor lesões 
graves e de difícil reparação. (Manoel Antônio Teixeira Filho, in As Ações Cautelares no 
Processo do Trabalho, 4ª ed. LTr, 1996, p. 196 ) 
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em            face de MUNICÍPIO DE ILHÉUS, inscrito no CNPJ sob o nº 13.672.597/0001-62, situado
            no endereço na Praça J.J. Seabra - s/nº CENTRO,  45653-280CEP , pelas razões de fato e de direito a

 seguir expostas.

 

 

I)FATOS

Em               01 de março de 2012 fora firmado acordo judicial no bojo do processo de nº 

004050-12.2009.5.05.493, conforme anexo 01, entre o MPT e o Município de Ilhéus.

Os termos do acordo versaram sobre algumas obrigações a cargo do Município, dentre as

quais destaca-se, sinteticamente:

 

a) a de não contratar ou nomear servidores sem prévia aprovação em concurso público;

 

b) as contratações  de excepcional interesse público sejam realmente legítimas etemporárias
regulamentadas em legislação municipal que esteja em consonância com os preceitos da Carta
Magna;

 

c) o Chefe do Poder Executivo Municipal enviar projeto de lei à Câmara municipal, em regime
de urgência (30 dias), prevendo a criação de cargos que permitam a substituição de todos os
temporários contratados e mantidos irregularmente na prestação de serviços ao Município,
mediante a realização de concurso público, com prazo máximo de 30 dias para votação pela
Câmara de Vereadores, após o envio do projeto de lei;

 

d) o projeto de lei referido deveria contemplar, necessariamente, a previsão de criação de
cargos para a satisfação das necessidades ordinárias e com caráter permanente do Município,
inclusive, alguns cargos já constam listados no acordo;

 

e) a de realizar concurso público e concluí-lo até o dia 31/12/2012;

 

f) a de desligar de seus quadros todos os trabalhadores irregularmente admitidos;

 

g) a de que prescindirão de processo seletivo apenas as contratações temporárias para atender
às necessidades decorrentes de calamidade pública, surtos epidêmicos e estado de
emergência;
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Pois  bem. Até a presente data a referida lei não foi publicada, nem o concurso público

realizado. O que se efetivou, no entanto, é o que segue.

Em                 01 de janeiro de 2013, o Chefe do Executivo, sob o decreto nº 007/2013, extinguiu por

               suposta nulidade todos os contratos de trabalho firmados pelo município de Ilhéus até 31/12/2012 sem

       prévio concurso público, após a Constituição de 1988.

Na             portaria de nº 003/2013 foram listados todos os trabalhadores demitidos pelo decreto

     mencionado, totalizando 673 trabalhadores, conforme anexo 02.

Merece               destaque o fato de que o maior número de trabalhadores demitidos por meio do

        referido decreto ser do setor de saúde do município.

Após a publicação do Decreto 007/2013, esperou-se que o Município de Ilhéus finalmente

fosse promover concurso público para provimento de cargos que atendam às necessidades ordinárias e

em caráter permanente do Município.

Ledo engano. Após demitir  trabalhadores por meio do decreto citado, sendo 507 do673

setor de , devido à pretensa precariedade dos seus contratos, o Chefe do Poder Executivo localsaúde

entendeu estar presente a urgência necessária para realizar novos contratos temporários. Tudo isso,

por óbvio, ao arrepio da lei.

Em            26dedezembrode2013, por meio da portaria nº 104/2013, o Chefe do Executivo nomeou

          Comissão responsável pela Seleção Simplificada da Secretaria de Saúde – SESAU.

Ainda, em 26 de dezembro de 2013, fora publicado o edital 004/2013 referente ao Processo

Seletivo simplificado para contratação temporária destinado ao preenchimento de vagas no setor de

saúde.

Como se verifica do edital referente ao Processo Seletivo Simplificado em anexo, os cargos

disponibilizadas ( ) são parte daqueles cargos que restaram vagos277 vagas para provimento imediato

em decorrência do Decreto 007/2013.

De modo flagrante, o que se observa é a tentativa de burlar os ditames constitucionais e

manter a histórica prática de favorecimento a aliados em cargos no setor público.

Não é por outro motivo que a subjetividade presente no Processo Seletivo Simplificado é

estarrecedora, tendo em vista que avaliação que será levada a efeito no indesejável processo é apenas

de títulos e .entrevista

Ora, estar-se a falar de cargos como o de médicos (clínicos e especialistas), enfermeiros,

psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, biomédicos, farmacêuticos, veterinários, entre outros.
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Cargos estes que exigem objetividade e verticalidade na avaliação perpetrada, adequada a

selecionar o mais apto profissional disponível, o que não será alcançando apenas com a avaliação de

título e entrevista. Seja porque o preponderante interesse público não estará presente, seja porque há

limitação cognitiva na subjetividade de uma entrevista, seja porque a titulação não se mostra eficiente

por si para selecionar o melhor profissional.

Por outro lado, a concessão da medida liminar ora postulada é medida que se faz necessária

até mesmo para evitar a futura sobrecarga de trabalho ao próprio Poder Judiciário, uma vez que os

contratos de trabalho temporários firmados pela Municipalidade Ré, historicamente, atraem um alto grau

de conflituosidade judicial por conta das irregularidades da Prefeitura no escorreito pagamento de

verbas salariais e rescisórias. Isto faz com que os trabalhadores temporários do Município de Ilhéus

sejam obrigados a postular seus direitos nesta própria Justiça Especializada.

Com a contratação mediante concurso público, para cargos públicos efetivos, esta

possibilidade restaria descartada. Se o concurso público for para servidores efetivos – tal como o acordo

judicial firmado exige – haverá estabilidade no cargo, diminuindo em muito a chance de eventuais

reclamatórias trabalhistas.

 

II)DODIREITO

 

Como pode ser observado do acordo judicial supracitado e das disposições constitucionais

pertinentes, as recentes práticas adotadas pela atual gestão do Município de Ilhéus são de flagrante

ilegalidade.

O acordo judicial firmado em sede de execução de TAC descumprido não traz outra

disposição senão aquelas previstas na Constituição Federal, em especial as constantes nos incisos I, II,

III, IV, VIII V, IX e XI do artigo 37.

Naquela oportunidade, o acordo visou precipuamente combater a histórica prática de 

 e de favorecimento ilegal em cargos no setor público sem a prévia aprovação em concursonepotismo

público, bem como dos cargos em comissão que não atendam aos ditames legais, afastando, com isso,

o que se convencionou chamar de “cabide de emprego”.

Não obstante, a Lei Municipal 3.634/12         elenca as hipóteses nas quais estarão presentes a

            necessidade temporária de excepcional interesse público que ensejam a contratação por prazo

determinado.

Ocorre             que não há qualquer hipótese prevista na lei que legitimamente fundamente o

               Processo Simplificado impugnado. É o que se observa da leitura do seu art. 2º, em anexo.   
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Outrossim, merece destacar a importância de ser efetivo o vínculo dos trabalhadores

atuantes no setor de saúde pública com a Administração Pública Municipal. O primeiro motivo é o fato

de garantir aos trabalhadores o conjunto de direitos trabalhistas e previdenciários (aposentadoria, férias

remuneradas, licença maternidade, entre outros).

O segundo a se destacar é o de permitir tornar o serviço efetivamente público, desde as

estruturas, ofertas até as equipes de RH. O município passa a ter um quadro de profissionais regidos

por leis, PCCS (Plano     de Carreira, Cargos e Salários), regimentos, e com isso poderá consolidar a sua

política municipal de RH para o SUS. 

Os prejuízos decorrentes da contratação temporária no setor de saúde são inúmeros. O

primeiro prejuízo a se destacar é o fato desses contratos não garantirem aos trabalhadores o conjunto

de direito trabalhistas e previdenciários. Outros prejuízos evidentes são:

•         Descumprimento das bases legais;

•                Inviabilização da consolidação de uma políticanacionaldeRHno âmbito do SUS, exigida

     pela Lei Federal 8.142/1990 Art. 4º.

•                         Coloca em risco as condições de saúde da população, pois se não existe concurso

            publico, logo não existirão servidores públicos efetivos, e não havendo servidores efetivos

            não se tem como cumprir o que traz a Lei 8.142/1990, em seu Art. 4º.

•                     O não cumprimento da Lei 8.142/90 pode trazer o pior dos prejuízos para a população,

          ou seja, o município perder a gestãodosrecursospúblicosfederais (Lei 8.142/90), pois

              milhões de reais deixariam de ser depositados na conta do fundo municipal de saúde e

                passariam a ser geridos pelo governo do estado. O prazo para implantação do PCCS era de

           dois anos e já se passaram 20 anos e nada fora implantado.

•              Esta modalidade de contrato precariza, fragmenta e inviabiliza um serviço de qualidade e

    humanizado como prevê o PEAB.

 

Corroborando            todo o exposto, o Relatório da 14ª Conferência Nacional de Saúde

       (http://conselho.saude.gov.br/14cns/docs/Relatorio_final.pdf), cujas diretrizes são no sentido de melhorar

                a gestão pública para a saúde pública, bem como estabelecer uma política nacional que valorize os

        trabalhadores de saúde, traz, entre outras disposições, o seguinte:

 

“RELATÓRIODA14ªCONFERENCIANACIONALDESAÚDE

Instância        máxima de controle social do SUS: Lei 8.142/1990.

“AvozdoBrasilparaosistemaúnicodesaúdebrasileiro”
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DIRETRIZ5:GESTÃOPÚLICAPARAASAÚDEPÚBLICA

1           GarantirqueagestãodoSistemaÚnicodeSaúde(SUS)emtodasasesferasdegestãoeem
todososserviços,seja100%públicaeestatal,esubmetidaaocontroleSocial.

3           rejeitar              a cessão da gestão de serviços públicos de saúde para as organizações da
     Sociedade civil de Interesse Público (oScIPs).

4           rejeitar            a proposição das Fundações estatais de Direito Privado (FeDP), contida no
              Projeto de Lei 92/2007, e as experiências estaduais/municipais que já utilizam esse modelo de
         gestão, entendido como uma forma velada de privatização/terceirização do SUS.

 

DIRETRIZ6:PORUMAPOLÍTICANACIONALQUEVALORIZEOSTRABALHADORESDE
SAÚDE.

 

1      Instituir,              de maneira pactuada na mesa de negociação permanente do SUS, um Plano de
             cargos, carreira e Vencimentos (PccV) de âmbito nacional para todos os profissionais de saúde

              do SUS, com vínculo trabalhista regido pelo regime Jurídico Único (RJU) e acesso exclusivo
        por concurso público e que contemple as diferenças regionais.

 

OBS:ComoatenderessareivindicaçãodopovobrasileiroaprovadanaXIVConf.Nac.deSaúde,
seosgestoresnãorealizaremconcursopúblico?Comofazerplanodecargos,carreirae
vencimentosparatrabalhadoresadmitidosviacontratostemporários?Trabalhadoresquenão
sãofixadosemumadeterminadagestão,quemudamconstantementedemunicípioselocaisde
trabalho,precarizandoovínculodetrabalho,representaumafragmentaçãodarededeatençãoà
saúdedapopulação,contrariaoPEAB.

 

21                realizar revisão periódica do dimensionamento dos trabalhadores de saúde, orientada
           pelos órgãos fiscalizadores de cada categoria profissional, para identificação de vagas

            existentes de forma a orientar a realização de concursos públicos para a saúde.

 

37       Implementar            políticas públicas de valorização de todos os profissionais que atuam na
              saúde, com a melhoria das condições de trabalho e salário para os trabalhadores e

               profissionais da saúde com implantação do Plano de cargos, carreiras e Salários – PccS, com
             piso salarial nacional, isonomia salarial para profissionais e trabalhadores com o mesmo nível

             de formação, implementando a carreira Única no SUS, como carreira de estado, garantindo
            incentivos de exclusividade, escolaridade e interiorização, respeitando as leis de carga horária

            de todas as profissões, garantindo sua cidadania e estabelecendo mecanismos de combate ao
              assédio moral. oPccS terá a participação das três esferas de governo em seu financiamento,

                 com garantia de que o PccS da saúde seja discutido e implantado, até fevereiro de 2012, pela
            Mesa de Negociação Permanente do SUS, pelo congresso Nacional e sancionado pela

           Presidência da república, incluindo também os AcSs (transmutando a contratação da
              consolidação das Leis do trabalho - cLtpara estatutário) e Aces, bem como garantir concurso

                público, para todos os cargos do SUS, além de instituir o processo eleitoral para gerência de
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             hospitais regionais e distritais, além das gerências de saúde, podendo apenas se candidatar
               quem é funcionário da instituição, mediante a apresentação de uma carta proposta de 3 anos e

          uma chapa indicando o nome do diretor e dos respectivos coordenadores.”

 

 

No               que tange particularmente a necessidade de realização de concurso público, outra não é a
              disposição da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde, o NOB-SUS, que assim versa:

 

PrincípioseDiretrizes paraaGestãodoTrabalhonoSUS(NOB/RH–SUS)

3.1   DasAtribuiçõeseResponsabilidadesdosGestoresMunicipais,EstaduaiseFederalsobre
aGestãodoTrabalhonoSUS

3.1.1.3   realizarconcursopúblicoparacontrataremanteroquadrodepessoalnecessárioàexecução
dagestãoedasaçõeseserviçosdesaúde,conformeahabilitação,darespectivaesferadegestão,
definidanasNormasOperacionaisBásicasdoSUS,observadasasnormasdoDireitoPúblicoe
Administrativo.” (http://conselho.saude.gov.br/legislacao/3nob_sus.htm)

 

No                 entanto, o Município de Ilhéus é um dos poucos do Estado a não estabelecer um Plano

                  de Carreira, Cargos e Salários dos servidores do setor de saúde, bem como o de insistir na contínua

    contratação precária dos seus trabalhadores.

 

III)DOFUMUSBONIIURISEDOPERICULUMINMORA

 

O  art.  798  do  CPC  permite  ao  juiz  que  determine  as  medidas  provisórias  que  julgar 

adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao 

direito da outra lesão grave e de difícil reparação. Trata-se do poder geral de cautela.

São             condições da ação cautelar o fumusboniiuris e o periculuminmora, podendo-se definir o

              primeiro, na lição de Humberto Theodoro Júnior, como “a plausibilidade do direito substancial invocado

                   por quem pretenda a segurança” e o segundo “como o risco que corre o processo principal de não ser

               útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculuminmora, risco esse que deve ser

 objetivamente apurável”.

Está patenteado o   através da plausibilidade do direito invocado, traduzida 

no manifesto   que  regem a administração pública, 

bem como o flagrante desrespeito ao acordo judicial firmado.

O  art.  798  do  CPC  permite  ao  juiz  que  determine  as  medidas  provisórias  que  julgar 

adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao 

direito da outra lesão grave e de difícil reparação. Trata-se do poder geral de cautela.

Está patenteado o fumus bonis iuris através da plausibilidade do direito invocado, traduzida 

no manifesto desrespeito a  todas as normas constitucionais que  regem a administração pública, 

bem como o flagrante desrespeito ao acordo judicial firmado.
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O   é evidente, eis que os trabalhadores  ilegalmente contratados gerarão

dispêndio de verbas públicas, o que afronta a indisponibilidade do interesse público, de modo que não

há como defender, ainda que sumariamente, a permanência da ilegalidade perpetrada.

Ora,               no caso dos autos, a relevância do fundamento e a plausibilidade do direito restam

 evidentes, uma vez que os princípios da administração pública, em especial os da moralidade,

eficiência, legalidade, impessoalidade, assim como todo o regime jurídico da Administração Pública

restaram flagrantemente lesionados.

Ademais, o acordo judicial firmado é claro e percorre o sentido contrário ao que fora

praticado pela atual gestão no que se refere à contratação de servidores públicos para atender as

necessidades ordinárias de município e em caráter de permanência.

Deve    ser ressaltado que o pleito pretendido se funda exclusivamente em elementos

 de modo que os elementos necessários à realização da cognição sumáriaprobatórios documentais,

levada a efeito em sede de processo cautelar encontra-se satisfeito na presente espécie.

 

IV)DOSPEDIDOS

 

Ante               o exposto, o Ministério Público do Trabalho requer a concessão de medida liminar, bem

           como a sua consequente confirmação ao final, na presente ação cautelar para:

 

a)    determinar a imediata anulação do Processo Seletivo Simplicado, Edital 004/2013, sob

               pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como remeter os

autos às autoridades do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal (por se tratar de eventual

descumprimento de decisão proferida por Justiça Especializada Federal) e autoridade policial,

              competentes para que indiciem, pela caracterização do crime de desobediência, o Chefe do Executivo e

        o Secretário de Saúde que também concorrer para o seu descumprimento;

b)              determinar que o Município promova, em caráter de urgência, o quanto disposto no acordo

  judicial nº 004050-12.2009.5.05.493, em especial no que concerne a edição de Lei Municipal que

discipline os cargos públicos destinados a atividades ordinárias e em caráter de permanência do

Município e a consequente promoção de concurso público para efetivação dessas vagas.

No              caso de aplicação das astreintes, referida multa deverá ser revertida em favor de

           entidade, instituição ou órgão público a ser apontado pelo Ministério Público do Trabalho.

 

O periculum in mora é evidente, eis que os trabalhadores  ilegalmente contratados gerarão

dispêndio de verbas públicas, o que afronta a indisponibilidade do interesse público, de modo que não

há como defender, ainda que sumariamente, a permanência da ilegalidade perpetrada.
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Requer,                ainda, a citação do acionado para, querendo, contestar a ação no prazo de 5 (cinco)

                 dias, pena de incidirem nos efeitos próprios da decretação de revelia, que deverá ao final ser julgado

     procedente, tornando-se definitiva a medida pleiteada. 

Postula            a condenação da acionada no pagamento das custas e demais cominações legais.

Requer,               ainda, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente o

               depoimento do acionado, sob pena de confissão, juntada de documentos em prova e contraprova, oitiva

           de testemunhas, produção de prova pericial, dentre outros que se fizerem necessários.

 

Dá-se       à causa o valor de R$ 1.000,00.

 

Ilhéus/BA,     25 de fevereiro de 2014.

 

ILAN   FONSECA DE SOUZA

Procurador  do Trabalho

 

SOAN  CAMPOS RIBEIRO

Estagiário  de Direito
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

GABINETE DO PREFEITO
______________________________________________________ 
 

DECRETO Nº 007/2013.

Declara extinto por nulidade todos os 
contratos celebrados sem prévio concurso 
público.

O Prefeito Municipal de Ilhéus do Estado da Bahia, no uso 
das atribuições,

CONSIDERANDO o disposto no art. 37, inciso II e §2º da 
Constituição Federal;

CONSIDERANDO as reiteradas decisões judiciais e
manifestações da Procuradoria Geral do Município concluindo pela
nulidade dos contratos de trabalho celebrados sem prévio concurso 
público ou sem observância das exigências previstas na legislação 
infraconstitucional para os casos de dispensa do certame;

DECRETA:

Art. 1º Ficam extintos por nulidade todos os contratos de trabalho
firmados pelo Município de Ilhéus até 31/12/2012 sem prévio 
concurso público de provas e títulos, após a Constituição de 1988.

Parágrafo único. A relação nominal nos contratos será publicada no 
prazo máximo de 15 dias pela Secretaria de Administração.
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Art. 3º A contratação será realizada exclusivamente pelo Chefe do 
Poder Executivo.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia, em 
01 de janeiro de 2013, 478º da Capitania de Ilhéus e 131º de 
elevação à Cidade. 

Jabes Sousa Ribeiro

Prefeito

Ricardo Teixeira Machado

Secretário de Administração

Art. 2º Fica a Secretaria de Administração autorizada a realizar
processo seletivo a fim de suprir as necessidades de pessoal,
atendendo estritamente o disposto na Lei Municipal nº 3.634, de 07 
dezembro de 2012.

Parágrafo único. A existência de necessidade temporária de 
excepcional interesse público bem como a duração prevista será 
declarada e fundamentada, sob sua responsabilidade, pelo Secretário 
responsável pela unidade de lotação do servidor temporário.
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Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Ilhéus 
Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 004/2013

A Comissão de Seleção, instituída através da Portaria n° 104, de 26 de 
dezembro de 2013, torna pública a realização do Processo Simplificado para 
contratação temporária, através da análise de títulos e entrevista, em função da 
necessidade de atender os Programas e Convênios da Secretaria Municipal de 
Saúde por tempo determinado, obedecendo aos requisitos da Lei Municipal nº 
3.634/12, especialmente o art. 2º, IV, do referido diploma legal, conforme os 
seguintes critérios: 

1. DA SELEÇÃO 

O presente Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas, de acordo 
com as seguintes instruções:

SAMU – EQUIPE DE BASE
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde – Serviço Atendimento Móvel de Urgência

Cargo Requisitos Carga Horária Remuneração Vagas CR
Médico Regulador Diploma de Graduação em 

Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

24h R$ 4.000,00 9 -

Enfermeiro Diploma de Graduação em 
Enfermagem + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

40h R$ 3.370,00 2 15

Técnico de 
Enfermagem

Certificado de Formação no 
Curso Técnico em 
Enfermagem + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

30h R$ 1.200,00 2 05

Rádio Operador Certificado de Conclusão do 
Ensino Médio

36h R$ 1.000,00 8 -

TARM Certificado de Conclusão do 
Ensino Médio

36h R$ 1.000,00 10 -
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SAMU – LOTAÇÃO: EQUIPE AVANÇADA
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde – Serviço Atendimento Móvel de Urgência

Cargo Requisitos Carga Horária Remuneração Vagas CR
Médico 
Intervencionista

Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

24h R$ 6.000,00 7 10

Enfermeiro Diploma de Graduação em 
Enfermagem + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

30h R$ 3.370,00 7 05

Condutor 
Socorrista

Certificado de Conclusão do 
Ensino Médio + Carteira 
Nacional de Habilitação 
Categoria D

36h R$ 1.000,00 7 -

 

SAMU – EQUIPE BÁSICA
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde – Serviço Atendimento Móvel de Urgência

Cargo Requisitos Carga Horária Remuneração Vagas CR
Técnico de 
Enfermagem

Certificado de Conclusão do 
Curso Técnico em 
Enfermagem + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

36h R$ 1.200,00 10 15

Técnico de 
Enfermagem -
Motolância

Técnico de Conclusão do
Curso de Técnico em 
Enfermagem + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe + Carteira Nacional de 
Habilitação Categoria A

30h R$ 1.200,00 03 05

Condutor Socorrista Certificado de Conclusão do 
Ensino Médio + Carteira 
Nacional de Habilitação D

36h R$ 1.000,00 10 -

 

ATENÇÃO BÁSICA - EQUIPE ITINERANTE
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde – Atenção Básica

Cargo Requisitos Carga Horária Remuneração Vagas CR
Médico Clínico 
Geral

Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 02 02

Médico Pediatra Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 02 02

Enfermeiro Diploma de Graduação em 
Enfermagem + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

40h R$ 2.500,00 1 -

Técnico de 
Enfermagem

Certificado de Conclusão do 
Curso de Técnico em 
Enfermagem

40h R$ 1.038,00 1 -

Técnico de 
Enfermagem -
Vacinador

Certificado de Conclusão do 
Curso de Técnico em 
Enfermagem + Certificado de 
Capacitação em Sala de 
Vacina

40h R$ 1.200,00 1 -
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ATENÇÃO BÁSICA - EQUIPE PERMANENTE
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde 

Cargo Requisitos Carga Horária Remuneração Vagas CR
Médico Clínico 
Geral – Unidade 
Básica

Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 15 06

Médico Clínico 
Geral - PSF

Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

40h R$ 4.000,00 18 09

Médico Pediatra Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 03 -

Médico 
Ginecologista/ 
Obstetra

Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 03 -

Enfermeiro – PSF 
(Zona urbana e 
Rural)

Diploma de Graduação em 
Enfermagem + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

40h R$ 2.500,00 17 -

Enfermeiro
(Atenção Básica e 
Média e Alta 
Complexidade)

Diploma de Graduação em 
Enfermagem + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

40h R$ 2.500,00 13 30

Técnico de 
Enfermagem (PSF 
Zona urbana e 
Rural)

Certificado de Conclusão do 
Curso de Técnico em 
Enfermagem

40h R$ 1.038,00 17 -

Técnico de 
Enfermagem 
(Atenção Básica e 
Média e Alta 
Complexidade)

Certificado de Conclusão do 
Curso de Técnico em 
Enfermagem

40h R$ 1.038,00 13 30

Técnico de 
Enfermagem –
Vacinador (PSF 
Zona Urbana e 
Rural)

Certificado de Conclusão do 
Curso de Técnico em 
Enfermagem + Certificado de 
Capacitação em Sala de 
Vacina

40h R$ 1.200,00 17 -

Técnico de 
Enfermagem –
Vacinador 
(Atenção Básica –
Zona Urbana e 
Rural)

Certificado de Conclusão do 
Curso de Técnico em 
Enfermagem + Certificado de 
Capacitação em Sala de 
Vacina

40h R$ 1.200,00 13 -

Psicólogo Diploma de Graduação em 
Psicologia + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

40h R$ 2.500,00 02 -

Eletricista Certificado de Conclusão do 
Curso de Técnico em
Eletricidade

40h R$ 1.200,00 01 -
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ATENÇÃO BÁSICA – NASF
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde – Atenção Básica/ NASF

Cargo Requisitos Carga Horária Remuneração Vagas CR
Médico Clínico 
Geral 

Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 01 -

Médico Pediatra Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 01 -

Médico Psiquiatra Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 01 -

Psicólogo Diploma de Graduação em 
Psicologia + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

30h R$ 2.500,00 02 -

Nutricionista Diploma de Graduação em 
Nutrição + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

30h R$ 2.500,00 01 01

Terapeuta 
Ocupacional

Diploma de Graduação em 
Terapia Ocupacional +
registro no respectivo 
Conselho de Classe

30h R$ 2.500,00 01 01

Educador Físico Diploma de Graduação em 
Educação Física + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

30h R$ 2.500,00 02 -

Fisioterapeuta Diploma de Graduação em 
Fisioterapia + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

30h R$ 2.500,00 01 01

Assistente Social Diploma de Graduação em 
Assistência Social + registro 
no respectivo Conselho de 
Classe

30h R$ 2.500,00 01 01

 

ATENÇÃO BÁSICA – MELHOR EM CASA
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde – Atenção Básica/ Melhor em Casa

Cargo Requisitos Carga Horária Remuneração Vagas CR
Médico Clínico 
Geral 

Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 02 -

Psicólogo Diploma de Graduação em 
Psicologia + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

30h R$ 2.500,00 01 -

Enfermeiro Diploma de Graduação em 
Enfermagem + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

30h R$ 2.500,00 02 -
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Fisioterapeuta Diploma de Graduação em 
Fisioterapia + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

30h R$ 2.500,00 03 -

Assistente Social Diploma de Graduação em 
Assistência Social + registro 
no respectivo Conselho de 
Classe

30h R$ 2.500,00 01 -

Técnico de 
Enfermagem 

Certificado de Conclusão do 
Curso de Técnico em 
Enfermagem + Certificado de 
Capacitação em Sala de 
Vacina

40h R$ 1.038,00 04 -

 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde – Vigilância Epidemiológica

Cargo Requisitos Carga Horária Remuneração Vagas CR
Biomédico Diploma de Graduação em 

Biomedicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

30h R$ 2.500,00 01 -

 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde – Vigilância Sanitária

Cargo Requisitos Carga Horária Remuneração Vagas CR
Engenheiro de 
Alimentos

Diploma de Graduação em 
Engenharia de Alimentos +
registro no respectivo 
Conselho de Classe

30h R$ 4.000,00 01 -

 

VIGILÂNCIA AMBIENTAL
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde – Vigilância em Saúde

Cargo Requisitos Carga Horária Remuneração Vagas CR
Enfermeiro Diploma de Graduação em 

Enfermagem + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

40h R$ 2.500,00 01 01

 

SAÚDE BUCAL
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde – Centro de Especialidades Odontológicas

Cargo Requisitos Carga Horária Remuneração Vagas CR
Protético Certificado de Conclusão no 

Curso Técnico de Prótese 
Dentária + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

30h R$ 1.200,00 03 -

Auxiliar de
Prótese Dentária

Certificado de Conclusão no 
Curso Técnico de Auxiliar de 
Prótese Dentária+ registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

30h R$ 800,00 02 -

Auxiliar de Saúde 
Bucal

2º Grau completo e 
comprovação do curso de 
auxiliar de saúde bucal.

40 Horas R$ 800,00 06 04
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CTA – DST/ AIDS
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde – CTA/DST/AIDS

Cargo Requisitos Carga Horária Remuneração Vagas CR
Médico Pediatra Diploma de Graduação em 

Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 01 -

Médico Urologista Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 01 -

Médico 
Ginecologista

Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 01 -

Psicólogo Diploma de Graduação em 
Psicologia + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

30h R$ 2.500,00 01 -

Farmacêutico Diploma de Graduação em 
Farmácia + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

30h R$ 2.500,00 01 02

 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde – Farmácia Popular

Cargo Requisitos Carga Horária Remuneração Vagas CR
Farmacêutico 
Gerente

Diploma de Graduação em 
Farmácia + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

40h R$ 4.967,80 02 -

Farmacêutico 
Auxiliar

Diploma de Graduação em 
Farmácia + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

40h R$ 4.360,80 02 02

 

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde – MAC

Cargo Requisitos Carga Horária Remuneração Vagas CR
Médico 
Angiologista

Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 - 02

Médico 
Cardiologista

Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 - 02

Médico Cirurgião 
Geral

Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 - 02
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Médico 
Dermatologista

Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 - 02

Médico 
Diabetólogo

Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 - 02

Médico 
Endocrinologista

Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 - 02

Médico Geriatra Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 - 02

Médico 
Ginecologista

Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 - 02

Médico 
Hematologista

Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 - 02

Médico 
Mastologista

Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 - 01

Médico 
Neurologista

Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 - 02

Médico Obstetra Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 - 01

Médico 
Oncologista

Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 - 01

Médico 
Oncologista 
(Cabeça e 
Pescoço)

Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 - 01

Médico Otorrinola-
ringologista

Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 - 01

Médico Pediatra Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 - 02

Médico 
Proctologista

Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 - 02

Médico Psiquiatra Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 - 01

Médico Diploma de Graduação em 20h R$ 4.000,00 - 02
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Reumatologista Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

Médico Urologista Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 -- 02

 

SAÚDE DO TRABALHADOR
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde – Saúde do Trabalhador

Cargo Requisitos Carga Horária Remuneração Vagas CR
Médico do 
Trabalho

Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe + Certificado de 
Especialização em Saúde do 
Trabalho

20h R$ 5.000,00 02 -

Enfermeiro do 
Trabalho

Diploma de Graduação em 
Enfermagem + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe + Certificado de 
Especialização em Saúde do 
Trabalho

40h R$ 2.500,00 01 -

Técnico em 
Segurança do 
Trabalho

Certificado de Conclusão do 
Curso Técnico em Segurança 
do Trabalho

40h R$ 1.038,00 02 -

 

CENTRO DE ZOONOSES
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde – Centro de Zoonoses

Cargo Requisitos Carga Horária Remuneração Vagas CR
Veterinário Diploma de Graduação em 

Medicina Veterinária +
registro no respectivo 
Conselho de Classe

30h R$ 1.700,00 01 01

Zootecnista Diploma de Graduação em 
Zootecnologia + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

30h R$ 1.700,00 01 -

Auxiliar 
Veterinário

Certificado de Nível Médio + 
Experiência comprovada de
dois anos na função

40h R$ 800,00 02 03

Técnico em 
Zootecnia

Certificado de Conclusão do
Curso Técnico em Zootecnia

40h R$ 1.300,00 01 -

 

AUDITORES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde – Central de Regulação

Cargo Requisitos Carga Horária Remuneração Vagas CR

Médico Regulador Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 02 -

Médico 
Autorizador

Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

20h R$ 4.000,00 01 -

Médico Auditor Diploma de Graduação em 20h R$ 4.000,00 01 -
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Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

Enfermeira 
Auditora

Diploma de Graduação em 
Medicina + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

30h R$ 2.500,00 01 -

 

 

ADMINISTRAÇÃO/ SESA
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde – Setor Administrativo

Cargo Requisitos Carga Horária Remuneração Vagas CR
Contador Diploma de Conclusão no 

Curso Superior de 
Contabilidade + registro no 
respectivo Conselho de 
Classe

40h R$ 2.000,00 -     02

Auxiliar Setor de 
Compras

Certificado de Nível Médio 40h R$ 1.200,00 - 02

Técnico para 
Sistemas de 
Informação em 
Saúde

Certificado de Conclusão de 
Nível Médio + Certificado de 
Conclusão de Técnico em 
Informática + Experiência 
comprovada em Sistemas de 
Informação em Saúde

20h R$ 1.700,00 01 01
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ANEXO

DESCRIÇÃO DO CARGO E ATRIBUIÇÕES:

Cargo Atribuições

Médico Regulador do 
SAMU

1 – Realizar a regulação Médica dos chamados 
de urgência; 

2 – Realizar a regulação médica dos pedidos de 
transferência de pacientes graves; 

3 - Acionar a resposta adequada; 

4 - Acompanhar através da central de regulação 
da boa execução do atendimento de urgência; 

5 – Dar o apoio logístico ao médico interventor; 

6 - Preparar as Unidades de Saúde de destino, 
conforme os protocolos próprios do serviço e do 
Sistema de Urgência; 

7 – Evitar ausentar-se da Sala de Regulação 
salvo por necessidades fisiológicas e para 
alimentação; 

8 – Ser o responsável pelo plantão e acionar o 
Coordenador Regional, quando necessário; 

11 - Ser o responsável pela equipe nos casos de 
atendimento em USA e USB medicalizada 
durante o atendimento; 

12 -Ser responsável pelo atendimento e 
procedimentos médicos, respeitando as 
questões de segurança orientadas pelo Corpo 
de Bombeiros e Defesa Civil, no local do 
atendimento em via pública; 

13 – Permanecer, seguindo escala de plantão 
determinada pelo Coordenador Municipal, na 
Central de Regulação, recebendo todas as 
solicitações de transporte através dos chamados 
telefônicos transmitidos pelo Técnico Auxiliar de 
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Regulação Médica (técnico de enfermagem com 
treinamento específico) após devida 
caracterização e identificação.

14- Respeitar o horário de trabalho, hoje 
determinado das 07:00 às 19:00 horas e das 
19:00 às 07:00 horas, comparecendo com 15 
(quinze) minutos de antecedência para a 
passagem de plantão e intercorrências. Esta por 
sua vez, deverá ser feita dentro da central de 
regulação na presença do médico regulador do 
turno anterior; 

15 - Não se ausentar do serviço até que o 
responsável pelo plantão seguinte chegue e a 
ele haja transmitido o plantão. 

Médico Intervencionista do 
SAMU

1 - Seguir as orientações do médico regulador 
quanto ao local de destino do paciente e outras 
questões relativas às ocorrências; 

2 - Ser responsável pela equipe que for 
designada para acompanhá-lo, dando apoio e 
orientação à mesma, tratando com respeito 
todos os membros da mesma assim como 
pacientes, eventuais acompanhantes e 
população presente; 

3 - Comunicar-se com a central de regulação 
passando a situação encontrada no local para o 
médico regulador; 

4 - Identificar-se imediatamente ao chegar no 
local da ocorrência como médico responsável 
pela equipe perante o paciente, familiares, 
transeuntes ou equipes de Corpo de Bombeiros 
ou Policiais presentes, dirigindo-se aos mesmos 
com respeito, procurando manter a calma no 
local e obtendo as informações necessárias;

5 - Avaliar clinicamente o paciente no próprio 
local, respeitando as questões de segurança, 
determinadas pelos Bombeiros ou Defesa Civil e 
já iniciar com todas as medidas necessárias 
para a manutenção da vida deste paciente, afim 
de que possa ser transportado com a maior 
segurança e estabilidade possível; 

6 - Comunicar, após a estabilização inicial do 
paciente, com a Central de Regulação via rádio, 
preferencialmente, ou por telefone celular 
quando o rádio estiver em área de sombra, 
informando ao médico regulador sobre o estado 
do paciente e as condutas tomadas. O médico 
regulador deverá então orientá-lo sobre o 
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destino do paciente; 

7- Respeitar o horário de trabalho, hoje 
determinado das 07:00 às 19:00 horas e das 
19:00 às 07:00 horas, comparecendo com 15 
(quinze) minutos de antecedência para a 
passagem de plantão e intercorrências. Esta por 
sua vez, deverá ser feita dentro da unidade na 
presença do médico intervencionista do turno 
anterior; 

8 - Realizar check-list de todos os materiais e 
equipamentos da unidade na entrada do 
plantão, juntamente com o condutor-socorrista e 
enfermeiro, anotando e comunicando à 
coordenação regional a falta ou problemas com 
os mesmos; 

9 - Não se ausentar do serviço até que o 
responsável pelo plantão seguinte chegue e a 
ele haja transmitido o  plantão.

Condutor-Socorrista do 
SAMU

1 - Conduzir veículo terrestre de urgência 
destinado ao atendimento e transporte de 
pacientes;

2 - Conhecer integralmente o veículo e realizar 
manutenção básica do mesmo;

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

4 - Conhecer a malha viária local;

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

6 - Auxiliar a equipe de saúde nos gestos 
básicos de suporte à vida;

7 - Auxiliar a equipe nas imobilizações e 
transporte de vítimas;

8 - Realizar medidas de reanimação 
cardiorrespiratória básica;

9 - Identificar todos os tipos de materiais 
existentes nos veículos de socorro e sua 
utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde;

10 - Comparecer, atuando ética e dignamente, 
ao seu local de trabalho, conforme escala de 
serviço pré-determinada, e dele não se ausentar 
até a chegada do seu substituto, mediante o 
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seguinte protocolo:

a) a substituição do plantão deverá ser feita na 
base; em caso de um atendimento prolongado, 
que exija a permanência por mais de uma hora 
além da escala, o Condutor-Socorrista poderá 
solicitar a substituição no local do atendimento;

b) as eventuais trocas de plantão da escala de 
serviço deverão ser realizadas mediante 
preenchimento e assinatura de um formulário 
próprio, por ambas as partes, e entregue ao
Diretor Técnico ou seu substituto, com 
antecedência de 24 (vinte e quatro) horas;

c) no caso de não haver troca oficial de plantão 
por opção das duas partes, a responsabilidade é 
do profissional que estava escalado 
originalmente;

11 - Cumprir com pontualidade seus horários de 
chegada aos plantões determinados, com o 
mínimo de quinze minutos de antecedência;

12 - Tratar com respeito e coleguismo os outros 
Médicos, Enfermeiros, Técnicos em 
Enfermagem e Condutores, liderando a equipe 
que lhe for delegada com ordem e 
profissionalismo;

13 - Utilizar-se com zelo e cuidado das 
acomodações, veículos, aparelhos e 
instrumentos colocados para o exercício de sua 
profissão, ajudando na preservação do 
patrimônio e servindo como exemplo aos demais 
funcionários, sendo responsável pelo mau uso;

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

15 - Acatar e respeitar as rotinas estabelecidas;

16 - Participar das reuniões convocadas pela 
direção;

17 - Participar das comissões de estudo e de 
trabalho, quando requisitado pela direção 
técnica;

18 - Ser fiel aos interesses do serviço público, 
evitando denegri-los, dilapidá-los ou conspirar 
contra os mesmos;
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19 - Acatar as deliberações da direção técnica.

Enfermeiro SAMU 1 - Supervisionar e avaliar as ações de 
enfermagem da equipe no Atendimento Pré-
Hospitalar Móvel;

2 - Executar prescrições médicas por tele-
medicina;

3 - Prestar cuidados de enfermagem de maior 
complexidade técnica a pacientes graves e com 
risco de vida, que exijam conhecimentos 
científicos adequados e capacidade de tomar 
decisões imediatas;

4 - Prestar a assistência de enfermagem à 
gestante, à parturiente e ao recém-nato;

5 - Realizar partos sem distorcia;

6 - Participar nos programas de treinamento e 
aprimoramento de pessoal de saúde em 
urgências, particularmente nos programas de 
educação continuada;

7 - Fazer controle de qualidade do serviço nos 
aspectos inerentes à sua profissão;

8 - Subsidiar os responsáveis pelo 
desenvolvimento de recursos humanos para as 
necessidades de educação continuada da 
equipe;

9 - Obedecer à Lei do Exercício Profissional e ao 
Código de Ética de Enfermagem;

10 - Conhecer equipamentos e realizar 
manobras de extração manual de vítimas;

11 - Poder atuar na Central de regulação como 
Técnico Auxiliar de Regulação Médica ou Rádio-
Operador e nas Unidades Móveis como 
Enfermeiro intervencionista, obedecendo à 
escala de serviço pré-determinada;

a) Técnico Auxiliar de Regulação Médica e 
Controlador de Frota e Rádio-Operador são 
aqueles que atuam na Central de Regulação, 
por via telefônica ou radiofônica, recebendo o 
pedido de atendimento de urgência e 
despachando via rádio ou telefone as unidades 
e controlando seu deslocamento. Como 
profissional de saúde, pode auxiliar no 
julgamento da gravidade do caso em questão;

b) Enfermeiro intervencionista é aquele que atua 
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na Base e na Unidade Móvel e se desloca para 
efetuar o atendimento de enfermagem ao 
usuário, após a regulação;

12 - Comparecer, atuando ética e dignamente, 
ao seu local de trabalho, conforme escala de 
serviço predeterminada, e dele não se ausentar 
até a chegada do seu substituto;

a) a substituição do plantão deverá se fazer na 
base; em caso de um atendimento prolongado, 
que exija permanência por mais de uma hora 
além da escala, o Enfermeiro intervencionista 
poderá solicitar a substituição no local do 
atendimento;

b) as eventuais trocas de plantão da escala de 
serviço deverão ser realizadas mediante 
preenchimento e assinatura de um formulário 
próprio, por ambas as partes, e entregue ao 
Diretor Técnico ou seu substituto, com 
antecedência de 24 (vinte e quatro) horas;

c) no caso de não haver troca oficial de plantão 
por opção das duas partes, a responsabilidade é 
do membro do corpo clínico que estava 
escalado originalmente;

13 - Cumprir com pontualidade seus horários de 
chegada aos plantões determinados, com o 
mínimo de quinze minutos de antecedência;

14 - Tratar com respeito e coleguismo os outros 
Enfermeiros, Médicos, Técnicos em 
Enfermagem e Motoristas, liderando a equipe 
que lhe for delegada com ordem e 
profissionalismo;

15 - Utilizar-se com zelo e cuidado das 
acomodações, veículos, aparelhos e 
instrumentos colocados para o exercício de sua 
profissão, ajudando na preservação do 
patrimônio e servindo como exemplo aos demais 
funcionários, sendo responsável pelo mau uso;

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

17 - Realizar check-list diário no início de seu 
turno de trabalho, deixando a unidade móvel em 
relação a equipamentos e medicações em 
perfeito estado de utilização assim como 
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preservando o asseio e limpeza da unidade, 
devendo relatar qualquer ocorrência 
imediatamente à chefia imediata;

18 - Acatar e respeitar as rotinas estabelecidas;

19 - Participar das reuniões convocadas pela 
direção;

20 - Participar das comissões de estudo e de 
trabalho, quando requisitado pela direção 
técnica; 21. Ser fiel aos interesses do serviço 
público, evitando denegri-los, dilapidá-los ou 
conspirar contra os mesmos;

22 - Acatar as deliberações da direção técnica;

23 - Participar da formação inicial e de, no 
mínimo, 80% (oitenta por cento) dos cursos de 
educação continuada oferecidos; o não 
cumprimento acarretará em sanções sujeitas ao 
desligamento do profissional.

TARM (Técnico Auxiliar de 
Regulação Médica) SAMU

1 - Atender com presteza a todos os 
telefonemas endereçados ao serviço 192, 
exercendo as técnicas de auxílio à Regulação 
Médica, conforme etapas descritas no Manual 
de Rotinas do serviço e apresentadas no 
fluxograma, encaminhando os telefonemas para 
as pessoas adequadas, de acordo com o caso; 

2 - Ouvir atentamente o usuário, procurando 
acalmá-lo; 

3 - Identificar o solicitante e o tipo de chamado; 

4 - Preencher os campos no software específico 
do SAMU, coletando os dados necessários 
como nome, idade, endereço, ponto de 
referência, número de vítimas, entre outros. 

5 - Passar o telefonema para o Médico 
Regulador informando-o sobre o tipo de agravo; 

6 - Acionar via telefone diferentes pessoas 
físicas e instituições, quando solicitado pelo 
médico regulador ou coordenação; 

7 - Fornecer informações diversas aos usuários;

8 - Encaminhar as diferentes solicitações dos 
usuários para os destinos adequados segundo 
protocolo do serviço; 

9 -Possuir familiaridade nos termos técnicos, 
sendo capaz de transcrevê-los quando 
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passados via telefone por serviços de saúde; 

10 - Manter adequada postura profissional, 
respeitando princípios éticos e morais, agindo 
com respeito para com todos os funcionários e 
usuários do serviço; 

11 - Colaborar no sentido de respeitar a ordem 
dentro da sala de regulação, evitando 
conversas, ou presença de pessoas estranhas 
ao setor; 

12 - Manter em ordem os instrumentos próprios 
do exercício de suas atividades (mesa, 
telefones, fichas, gavetas, impressos, 
protocolos, etc.); 

13 - Comunicar através de instrumento próprio 
ao final do plantão, livro de ocorrências ,as 
intercorrências de qualquer natureza que 
tenham interferido em suas 

atividades ou em qualquer etapa do 
funcionamento do serviço. Sugestões que 
possam melhorar o andamento do serviço, para 
que sejam tomadas as providências cabíveis; 

14 - Preencher adequadamente (de forma 
completa e legível) os campos da ficha de 
regulação que lhe cabem e todos os outros 
instrumentos e relatórios eventualmente criados 
com o objetivo de produzir dados estatísticos do 
serviço; 

15- Cumprir a determinação de que a regulação 
é uma atividade médica e por tanto, fica 
terminantemente proibido o TARM exercer a 
atividade de regulação.

16- Respeitar o horário de trabalho, hoje 
determinado das 07:00 às 19:00 horas e das 
19:00 às 07:00 horas, comparecendo com 15 
(quinze) minutos de antecedência para a 
passagem de plantão e intercorrências. Esta por 
sua vez, deverá ser feita dentro da central de 
regulação na presença do TARM do turno 
anterior; 

17 - Não se ausentar do serviço até que o 
responsável pelo plantão seguinte chegue e a
ele haja transmitido o plantão.

Rádio-operador SAMU 1 - Operar o sistema de radiocomunicação e 
telefonia nas Centrais de Regulação; 

2 - Exercer o controle operacional da frota de 
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veículos do sistema de atendimento pré-
hospitalar móvel; 

3 - Manter a equipe de regulação atualizada a 
respeito da situação operacional de cada veículo 
da frota; 

4 - Estabelecer contato radiofônico (ou 
telefônico) com todas as entidades e unidades 
envolvidas no atendimento pré-hospitalar ou 
quando demandado pelo médico regulador; 

5- Respeitar o horário de trabalho, hoje 
determinado das 07:00 às 19:00 horas e das 
19:00 às 07:00 horas, comparecendo com 15 
(quinze) minutos de antecedência para a 
passagem de plantão e intercorrências. Esta por 
sua vez, deverá ser feita dentro da central de 
regulação na presença do rádio-operador do 
turno anterior; 

6 - Não se ausentar do serviço até que o 
responsável pelo plantão seguinte chegue e a 
ele haja transmitido o plantão. 

Técnico em Enfermagem 
SAMU

1 - Conhecer integralmente todos os 
equipamentos, materiais e medicamentos 
disponíveis na ambulância e realizar 
manutenção básica dos mesmos;

2 - Realizar check-list diário dos materiais, 
equipamentos e medicamentos da unidade 
móvel, seguindo os padrões estabelecidos e 
mantendo a unidade e Mochilas de Atendimento 
em perfeito estado de conservação e assepsia;

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

4 - Conhecer a estrutura de saúde local;

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

6 - Auxiliar a equipe de saúde nos gestos 
básicos de suporte à vida;

7 - Auxiliar a equipe nas imobilizações e 
transporte de vítimas;

8 - Realizar medidas de reanimação 
cardiorrespiratória básica;

9 - Identificar todos os tipos de materiais 
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existentes nos veículos de socorro e sua 
utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde;

10 - Comparecer, atuando ética e dignamente, 
ao seu local de trabalho, conforme escala de 
serviço predeterminada, e dele não se ausentar 
até a chegada do seu substituto;

a) a substituição do plantão deverá se fazer na 
base; em caso de um atendimento prolongado, 
que exija permanência por mais de uma hora 
além da escala, o Motorista-Socorrista poderá 
solicitar a substituição no local do atendimento;

b) as eventuais trocas de plantão da escala de 
serviço deverão ser realizadas mediante 
preenchimento e assinatura de um formulário 
próprio, por ambas as partes, e entregue ao 
Diretor Técnico ou seu substituto, com 
antecedência de 24 (vinte e quatro) horas;

c) no caso de não haver troca oficial de plantão 
por opção das duas partes, a responsabilidade é 
do profissional que estava escalado 
originalmente.

11 - Cumprir com pontualidade seus horários de 
chegada aos plantões determinados, com o 
mínimo de quinze minutos de antecedência;

12 - Tratar com respeito e coleguismo os outros 
Médicos, Enfermeiros, Técnicos em 
Enfermagem e Motoristas, liderando a equipe 
que lhe for delegada com ordem e 
profissionalismo;

13 - Utilizar-se com zelo e cuidado das 
acomodações, veículos, aparelhos e 
instrumentos colocados para o exercício de sua 
profissão, ajudando na preservação do 
patrimônio e servindo como exemplo aos demais 
funcionários, sendo responsável pelo mau uso;

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

15 - Acatar e respeitar as rotinas estabelecidas;

16 - Participar das reuniões convocadas pela 
direção;

17 - Participar das comissões de estudo e de 
trabalho, quando requisitado pela direção 
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técnica;

18 - Ser fiel aos interesses do serviço público, 
evitando denegri-los, dilapidá-los ou conspirar 
contra os mesmos;

19 - Acatar as deliberações da direção técnica;

20 - Participar da formação inicial e de, no 
mínimo, 80% (oitenta por cento) dos cursos de 
educação continuada oferecidos; o não-
cumprimento acarretará em sanções sujeitas ao 
desligamento do profissional.

Técnico em Enfermagem/ 
Motolância SAMU

1 - Conhecer integralmente todos os 
equipamentos, materiais e medicamentos 
disponíveis na ambulância e realizar 
manutenção básica dos mesmos;

2 - Realizar check-list diário dos materiais, 
equipamentos e medicamentos da unidade 
móvel, seguindo os padrões estabelecidos e 
mantendo a unidade e Mochilas de Atendimento 
em perfeito estado de conservação e assepsia;

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

4 - Conhecer a estrutura de saúde local;

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

6 – Chegar com agilidade e segurança no local 
do acidente e auxiliar a equipe de saúde nos 
gestos básicos de suporte à vida;

7 - Auxiliar a equipe nas imobilizações e 
transporte de vítimas;

8 - Realizar medidas de reanimação 
cardiorrespiratória básica;

9 - Identificar todos os tipos de materiais 
existentes nos veículos de socorro e sua 
utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde;

10 - Comparecer, atuando ética e dignamente, 
ao seu local de trabalho, conforme escala de 
serviço predeterminada, e dele não se ausentar 
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até a chegada do seu substituto;

a) a substituição do plantão deverá se fazer na 
base; em caso de um atendimento prolongado, 
que exija permanência por mais de uma hora 
além da escala, o Motorista-Socorrista poderá 
solicitar a substituição no local do atendimento;

b) as eventuais trocas de plantão da escala de 
serviço deverão ser realizadas mediante 
preenchimento e assinatura de um formulário 
próprio, por ambas as partes, e entregue ao 
Diretor Técnico ou seu substituto, com 
antecedência de 24 (vinte e quatro) horas;

c) no caso de não haver troca oficial de plantão 
por opção das duas partes, a responsabilidade é 
do profissional que estava escalado 
originalmente.

11 - Cumprir com pontualidade seus horários de 
chegada aos plantões determinados, com o 
mínimo de quinze minutos de antecedência;

12 - Tratar com respeito e coleguismo os outros 
Médicos, Enfermeiros, Técnicos em 
Enfermagem e Motoristas, liderando a equipe 
que lhe for delegada com ordem e 
profissionalismo;

13 - Utilizar-se com zelo e cuidado das 
acomodações, veículos, aparelhos e 
instrumentos colocados para o exercício de sua 
profissão, ajudando na preservação do 
patrimônio e servindo como exemplo aos demais 
funcionários, sendo responsável pelo mau uso;

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

15. Acatar e respeitar as rotinas estabelecidas;

16 - Participar das reuniões convocadas pela 
direção;

17 - Participar das comissões de estudo e de 
trabalho, quando requisitado pela direção 
técnica;

18 - Ser fiel aos interesses do serviço público, 
evitando denegri-los, dilapidá-los ou conspirar 
contra os mesmos;
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19 - Acatar as deliberações da direção técnica;

20 - Participar da formação inicial e de, no 
mínimo, 80% (oitenta por cento) dos cursos de 
educação continuada oferecidos; o não-
cumprimento acarretará em sanções sujeitas ao 
desligamento do profissional.

Enfermeiro SAMU 1 - Planejar, organizar, coordenar, executar e 
avaliar os serviços de assistência de 
enfermagem;

2 - Aplicar a sistematização da assistência de 
enfermagem aos clientes e implementar a 
utilização dos protocolos de atendimento;

3. - Assegurar e participar da prestação de 
assistência de enfermagem segura, humanizada 
e individualizada aos clientes;

4 - Prestar assistência ao cliente, realizar 
consultas e prescrever ações de enfermagem;

5 - Prestar assistência direta a clientes graves e 
realizar procedimentos de maior complexidade;

6 - Registrar observações e analisar os cuidados 
e procedimentos prestados pela equipe de 
enfermagem.

7. Preparar o cliente para a alta, integrando-o, 
se necessário, ao programa de internação 
domiciliar ou à unidade básica de saúde;

8 - Padronizar normas e procedimentos de 
enfermagem e monitorar o processo de trabalho;

9 - Planejar ações de enfermagem, levantar 
necessidades e problemas, diagnosticar 
situação, estabelecer prioridades e avaliar 
resultados;

10 - Implementar ações e definir estratégias 
para promoção da saúde, participar de trabalhos 
de equipes multidisciplinares e orientar equipe 
para controle de infecção;

11 - Participar, conforme a política interna da 
Instituição, de projetos, cursos, comissões, 
eventos, convênios e programas de ensino, 
pesquisa e extensão;

12 - Realizar consultoria e auditoria sobre 
matéria de enfermagem;

13 - Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua 
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área de especialidade;

14 - Participar de programa de treinamento, 
quando convocado;

15 - Trabalhar segundo normas técnicas de 
segurança, qualidade, produtividade, higiene e 
preservação ambiental;

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

17 – Executar outras tarefas compatíveis com as 
exigências para o exercício da função.

ASSISTENTE SOCIAL/ 
NASF

1 - Coordenar os trabalhos de caráter social 
adstritos às Equipes PSF;

2 - Estimular e acompanhar o desenvolvimento 
de trabalhos de caráter comunitário em conjunto 
com as Equipes PSF; Discutir e refletir 
permanentemente com as Equipes PSF a 
realidade social dos territórios, desenvolvendo 
estratégias de como lidar com suas 
adversidades e potencialidades; Atender as 
famílias de forma integral, em conjunto com as 
Equipes PSF, estimulando a reflexão sobre o 
conhecimento dessas famílias e da comunidade 
que possam contribuir para o processo de 
adoecimento;

3 - Identificar no território, junto com as Equipes 
PSF, valores e normas culturais das famílias e 
da comunidade que possam contribuir para o 
processo de adoecimento; Discutir e realizar 
visitas domiciliares com as Equipes PSF, 
desenvolvendo técnicas para qualificar essa 
ação de saúde; 

4 - Identificar oportunidades de geração de 
renda e desenvolvimento sustentável na 
comunidade, ou de estratégias que propiciem o 
exercício da cidadania em sua plenitude, com as 
Equipes PSF e a comunidade Identificar, 
articular e disponibilizar com as Equipes PSF 
uma rede de proteção social; Apoiar e 
desenvolver técnicas de educação e mobilização 
em saúde; Desenvolver técnicas de educação e 
mobilização em saúde;

5 - Desenvolver junto com profissionais das 
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Equipes PSF estratégias para identificar e 
abordar problemas vinculados à violência, ao 
abuso de álcool e a outras drogas; 

6 - Estimular e acompanhar as ações de 
Controle Social em conjunto com as Equipes 
PSF; 

7 - Capacitar, orientar e organizar, junto com as 
Equipes PSF, o acompanhamento das famílias 
do Programa Bolsas Família e outros programas 
federais e estaduais de distribuição de renda; No 
âmbito do Serviço Social, identificar as 
necessidades e realizar as ações necessárias 
ao acesso à Oxigenioterapia;

8 – Outras atividades inerentes à função.

FISIOTERAPEUTA/ NASF 1 - Realizar diagnósticos, com levantamento dos 
problemas de saúde que requeiram ações de 
prevenção de deficiências e das necessidades 
em termos de reabilitação, na área adstrita às 
Equipes PSF; 

2 - Desenvolver ações de promoção e proteção 
à saúde em conjunto com as Equipes PSF 
incluindo aspectos físicos e da comunicação, 
como consciência e cuidados com o corpo, 
postura, hábitos orais, com vistas ao auto 
cuidado; Desenvolver ações para subsidiar o 
trabalho das Equipes PSF no que diz respeito ao 
desenvolvimento infantil; 

3 - Desenvolver ações conjuntas com as 
Equipes PSF visando ao acompanhamento das 
crianças que apresentam risco para alterações 
no desenvolvimento; Realizar ações para 
prevenção de deficiências em todas as fases do 
ciclo de vida dos indivíduos; Acolher os usuários 
que requeiram cuidados de reabilitação, 
realizando orientações, atendimento, 
acompanhamento, de acordo co a necessidade 
dos usuários e a capacidade instalada das 
Equipes PSF;

4 - Desenvolver ações de reabilitação, 
priorizando atendimentos coletivos; 

5 - Desenvolver ações integradas aos 
equipamentos sociais existentes, como escola, 
creches, pastorais, entre outros; Realizar visitas 
domiciliares para orientações, adaptações e 
acompanhamentos; Realizar, em conjunto com 
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as Equipes PSF, discussões e condutas 
fisioterapêuticas conjuntas e complementares; 

6 - Desenvolver projetos e ações intersetoriais, 
para a inclusão e a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas com deficiência; 

7 - Orientar e informar as pessoas com 
deficiência, sobre manuseio, posicionamento, 
atividades de vida diária, recursos e tecnologias 
de atenção para o desempenho funcional frente 
às características específicas de cada indivíduo;

8 - Desenvolver ações de reabilitação baseada 
na Comunidade, que pressuponham valorização 
do potencial da comunidade, concebendo todas 
as pessoas como agentes do processo de 
reabilitação e inclusão;

9 - Acolher, apoiar e orientar as famílias, 
principalmente no momento do diagnóstico, para 
o manejo das situações oriundas da deficiência 
de um de seus componentes;

10 - Acompanhar o uso de equipamentos 
auxiliares e encaminhamentos quando 
necessário;  

Realizar encaminhamento e acompanhamento 
das indicações e concessões de órteses, 
próteses e atendimentos específicos realizados 
por outro nível de atenção à saúde;

11 – Outras atividades inerentes à função.

NUTRICIONISTA/ NASF 1 - Conhecer e estimular a produção e o 
consumo dos alimentos saudáveis produzidos 
regionalmente; 

2 - Promover a articulação intersetorial para 
viabilizar o cultivo de hortas e pomares 
comunitários; 

3 - Capacitar Equipes PSF e participar de ações 
vinculadas aos programas de controle e 
prevenção dos distúrbios nutricionais como 
carência por nutrientes, sobrepeso, obesidade, 
doenças crônicas não transmissíveis e 
desnutrição; 

4 - Elaborar em conjunto com as Equipes PSF, 
rotinas de atenção nutricional e atendimento 
para doenças relacionadas à alimentação e 
Nutrição, de acordo com protocolos de atenção 
básica, organizando a referência e a contra-
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referência do atendimento;

5 - Outras atividades inerentes à função.

EDUCADOR FÍSICO/ 
NASF

1 - Desenvolver atividades físicas e práticas 
junto à comunidade; 

2 – Promover ações que visem à prevenção, a 
minimização dos riscos e à proteção à 
vulnerabilidade, buscando a produção do auto 
cuidado;

3 - Incentivar a criação de espaços de inclusão 
social, com ações que ampliem o sentimento de 
pertinência social na comunidades, por meio da 
atividade física regular, do esporte e lazer, das 
práticas corporais; 

4 - Proporcionar Educação Permanente em 
Atividade Física/ Práticas Corporais, nutrição e 
saúde juntamente com as Equipes PSF, sob a 
forma de co-participação, acompanhamento 
supervisionado, discussão de caso e demais 
metodologias da aprendizagem em serviço, 
dentro de um processo de Educação 
Permanente; 

5 - Articular ações, de forma integrada às 
Equipes PSF, sobre o conjunto de prioridades 
locais em saúde que incluam os diversos 
setores da administração pública; 

Contribuir para a ampliação da utilização dos 
espaços públicos de convivência como proposta 
de inclusão social e combate à violência; 

6 - Identificar profissionais e/ou membros da 
comunidade com potencial para o 
desenvolvimento do trabalho em práticas 
corporais, em conjunto com as Equipes do PSF;

7 - Capacitar os profissionais. Inclusive os 
Agentes Comunitários de Saúde, para atuarem 
como facilitadores/ monitores no 
desenvolvimento de atividades físicas/práticas 
corporais;

8 - Supervisionar, de forma compartilhada e 
participativa, as atividades desenvolvidas pelas 
Equipes PSF na comunidade; 

9 - Articular parcerias com outros setores da 
área junto com as Equipes PSF e a população, 
visando ao melhor uso dos espaços públicos 
existentes e a ampliação das áreas disponíveis 
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para as práticas corporais; 

10 - Promover eventos que estimulem ações 
que valorizem Atividade Física/ Práticas 
Corporais e sua importância para a saúde da 
população; 

11 - Outras atividades inerentes à função.

PSICÓLOGO/ NASF 1 - Realizar atividades clínicas pertinentes a sua 
responsabilidade profissional;  

2 - Apoiar as Equipes PSF na abordagem e no 
processo de trabalho referente aos casos de 
transtornos mentais severos e persistentes, uso 
abusivo de álcool e outras drogas, pacientes 
egressos de internações psíquicas, pacientes 
atendidos nos CAPS, tentativas de suicídio, 
situações de violência intrafamiliar; 

3 - Discutir com as Equipes PSF os casos 
identificados que necessitam de ampliação da 
clínica em relação a questões subjetivas; 

4 - Criar em conjunto com as Equipes PSF, 
estratégias para abordar problemas vinculados à 
violência e ao abuso de álcool, tabaco e outras 
drogas, visando á redução de danos e á 
melhoria da qualidade do cuidado dos grupos de 
maior vulnerabilidade; 

5 - Evitar práticas que levem aos procedimentos 
psiquiátricos e medicamentos à psiquiatrização 
e à medicalização de situações individuais e 
sócias, comuns à vida cotidiana;

6 -  Fomentar ações que visem à difusão de uma 
cultura de atenção não-manicomial, diminuindo 
o preconceito e a segregação em relação à 
loucura;

7 - Desenvolver ações de mobilização de 
recursos comunitários, buscando constituir 
espaços de reabilitação psicossocial na 
comunidade, como oficinas comunitárias, 
destacando a relevância da articulação 
intersetorial - conselhos tutelares, associações 
de bairro, grupos de auto-ajuda, etc; 

8 - Priorizar as abordagens coletivas, 
identificando os grupos estratégicos para que a 
atenção em saúde mental se desenvolva nas 
unidades de saúde e em outros espaços na 
comunidade; 

9 - Possibilitar a integração dos agentes 
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redutores de danos aos Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família;

Ampliar o vínculo com as famílias, tornando-as 
como parceiras no tratamento e buscando 
construir redes de apoio e integração;

10 - Outras atividades inerentes à função.

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL / NASF

1 - Realizar atividades clínicas pertinentes a sua 
responsabilidade profissional; 

2 - Apoiar as PSF na abordagem e no processo 
de trabalho referente aos casos de transtornos 
mentais severos e persistentes, uso abusivo de 
álcool e outras drogas, pacientes egressos de 
internações psiquiátricas, pacientes atendidos 
nos CAPS, tentativas de suicídio, situações de 
violência intrafamiliar;

3 - Discutir com as PSF os casos identificados 
que necessitam de ampliação da clínica em 
relação a questões subjetivas; criar, em conjunto 
com as PSF, estratégias para abordar 
problemas vinculados à violência e ao abuso de 
álcool, tabaco e outras drogas, visando à 
redução de danos e a melhoria da qualidade do 
cuidado dos grupos de maior vulnerabilidade;

4 - Ampliar o vínculo com as famílias, tornando-
as como parceiras no tratamento e buscando 
constituir redes de apoio e integração;

5 - Possibilitar a integração dos agentes 
redutores de danos aos núcleos de apoio à 
saúde da família;

6 – Outras atividades inerentes à função.

MÉDICO CLÍNICO/ NASF 1 - Examinar pacientes, fazer diagnósticos, 
prescrever e realizar tratamentos clínicos 
cirúrgicos e de natureza profilática, relativos ás 
diversas especializações médicas; requisitar, 
realizar interpretar exames diversos; atuar no 
controle de moléstias transmissíveis, na 
realização de inquéritos epidemiológicos e em 
trabalhos de educação sanitária; estudar, 
orientar, implantar, coordenar e executar 
projetos e programas especiais de saúde 
publica; 

2 - Orientar e controlar atividades desenvolvidas 
em pequenas unidades médicas; 

3 - Realizar exames clínicos individuais, fazer 
diagnósticos, prescrever tratamentos a 
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pacientes, bem como realizar pequenas 
cirurgias; 

4 - Permitir guias de internação e fazer triagens 
de pacientes, encaminhando-se as clínicas 
especializadas, se assim se fizer necessário; 

5 - Exercer medicina preventiva: incentivar 
vacinação, controle de puericultura mensal; 
controle de pré-natal mensal, controle de 
pacientes com patologias mais comuns dentre a 
nosologia prevalecente (outros programas); 

6 - Estimular e participar de debates sobre 
saúde com grupos de pacientes e grupos 
organizados, pela secretaria municipal de saúde 
ou pela comunidade m geral; 

7 - Participar do planejamento da assistência à 
saúde, articulando-se com outras instituições 
para a implementação de ações integradas; 

8 - Integrar equipe multiprofissional para 
assegurar o efetivo atendimento às 
necessidades da população;

9 - Realizar outras tarefas de acordo com as 
atribuições próprias da unidade administrativa e 
da natureza do seu trabalho;

10 - Notificar doenças consideradas para 
“notificação compulsória” pelos órgãos 
institucionais de saúde publica; notificar doenças 
de outras situações definidas pela política de 
saúde do município; 

11 - Participar ativamente de inquéritos 
epidemiológicos quando definidos pela política 
municipal de saúde;

12 - Elaborar relatórios sobre assuntos 
pertinentes a sua área; 

13 – Outras tarefas inerentes à função.

PSIQUIATRA/ NASF 1 - Efetuar acompanhamento clínico de 
pacientes psiquiátricos;

2 - Realizar solicitação de exames-diagnósticos 
especializados diversos;

3 - Analisar e interpretar resultados de exames 
diversos, comparando-os com os padrões 
normais para confirmar ou informar o 
diagnóstico; 

4 - Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos 
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relacionados a patologias  específicas da área, 
aplicando recursos de medicina preventiva ou 
terapêutica; 

5 - Manter registros  dos  pacientes,  
examinando-os,  anotando  a  conclusão  
diagnóstica,  o tratamento prescrito e evolução 
da doença; 

6 – Emitir laudo psiquiátrico para os pacientes, 
quando solicitado;

7 - Prestar atendimento em urgências clínicas, 
dentro de atividades afins; 

8 - Coletar  e  avaliar  dados  bioestatísticos  e  
sócio-sanitários  da  comunidade,  de  forma  a 
desenvolver indicadores de saúde da população; 

9 - Elaborar  programas  epidemiológicos,  
educativos  e  de  atendimento  médico-
preventivo, voltado para a comunidade em geral;

10 - Integrar equipe multiprofissional para 
assegurar o efetivo atendimento às 
necessidades da população;

11 – Outras tarefas inerentes à função.

MÉDICO PEDIATRA/ 
NASF

1 - Examinar pacientes, fazer diagnósticos, 
prescrever e realizar tratamentos clínicos, 
cirúrgicos e de natureza profilática, relativos ás 
diversas especializações médicas; 

2 - Atuar no controle de moléstias 
transmissíveis, na realização de inquéritos 
epidemiológicos e em trabalhos de educação 
sanitária; 

3 - Estudar, orientar, implantar, coordenar e 
executar projetos e programas especiais de 
saúde publica; 

4 - Orientar e controlar atividades desenvolvidas 
em pequenas unidades médicas; 

5 - Realizar exames clínicos individuais, fazer 
diagnósticos, prescrever tratamentos a 
pacientes, bem como realizar pequenas 
cirurgias; 

6 - Emitir guias de internação e fazer triagens de 
pacientes, encaminhando-se as clínicas 
especializadas, se assim se fizer necessário; 

7 - Exercer medicina preventiva: incentivar 
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vacinação, controle de puericultura mensal; 

8- Estimular e participar de debates sobre saúde 
com grupos de pacientes e grupos organizados, 
pela secretaria municipal de saúde ou pela 
comunidade em geral; 

9 - Participar do planejamento da assistência á 
saúde, articulando-se com outras instituições 
para implementação de ações integradas; 

10 - Integrar equipe multiprofissional para 
assegurar o efetivo atendimento às 
necessidades da população;

11 - Realizar outras tarefas de acordo com as 
atribuições próprias da unidade administrativa e 
da natureza do seu trabalho; 

12 - Notificar doenças consideradas para 
“notificação compulsória” pelos órgãos 
institucionais de saúde publica; 

13 - Notificar doenças de outras situações 
definidas pela política d saúde do município; 

14 - Participar ativamente de inquéritos 
epidemiológicos quando definidos pela política 
municipal de saúde;

15 - Elaborar relatórios sobre assuntos 
pertinentes a sua área; 

16 – Outras tarefas inerentes à função. 

ENFERMEIRO/ PSF 1 - Participar do processo de territorialização e 
mapeamento da área de atuação da equipe, 
identificando grupos, famílias e indivíduos 
expostos a riscos e vulnerabilidades;

2 -
famílias e dos indivíduos no sistema de 
informação indicado pelo gestor municipal e 
utilizar, de forma sistemática, os dados para a 
análise da situação de saúde, considerando as 
características sociais, econômicas, culturais, 
demográficas e epidemiológicas do território, 
priorizando as situações a serem 
acompanhadas no planejamento local;

3 -
adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade 
de saúde, e, quando necessário, no domicílio e 
nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações, entre outros);
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4 -
conforme a necessidade de saúde da população 
local, bem como as previstas nas prioridades e 
protocolos da gestão local;

5 - atenção à saúde buscando a 
integralidade por meio da realização de ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde 
e prevenção de agravos; e da garantia de 
atendimento da demanda espontânea, da 
realização das ações programáticas, coletivas e 
de vigilância à saúde;

6 -
realizando a escuta qualificada das 
necessidades de saúde, procedendo à primeira 
avaliação (classificação de risco, avaliação de 
vulnerabilidade, coleta de informações e sinais 
clínicos) e identificação das necessidades de 
intervenções de cuidado, proporcionando 
atendimento humanizado, responsabilizando-se 
pela continuidade da atenção e viabilizando o 
estabelecimento do vínculo;

7 -
agravos de notificação compulsória e de outros 
agravos e situações de importância local;

8 - -se pela população 
adscrita, mantendo a coordenação do cuidado 
mesmo quando necessitar de atenção em outros 
pontos de atenção do sistema de saúde;

9 - ido a 
coletividades e grupos sociais que visa a propor 
intervenções que influenciem os processos de 
saúde-doença dos indivíduos, das famílias, das 
coletividades e da própria comunidade;

10 -
discutir em conjunto o planejamento e avaliação 
das ações da equipe, a partir da utilização dos 
dados disponíveis;

11 -
as ações implementadas, visando à 
readequação do processo de trabalho;

12 -
atividades nos sistemas de informação na 
atenção básica;

13 -
equipe, integrando áreas técnicas e profissionais 
de diferentes formações;

Num. 1398417 - Pág. 32Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: ILAN FONSECA DE SOUZA
http://pje.trt5.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=14031413481235600000001369154
Número do documento: 14031413481235600000001369154



Quinta-feira, 26 de Dezembro de 2013 • Edição n° 236

Este documento possui segurança de inviolabilidade de autoria, hora e data, garantidas pelas autoridades certifi cadoras AC/Serasa e Secretaria da 
Receita Federal, da ICP Brasil e Divisão Serviço da Hora do Observatório Nacional, cuja autenticidade pode ser 

comprovada no campo de assinatura do documento eletrônico.

 

 

14 -
população adstrita, conforme planejamento da
equipe;

15 -
permanente;

16 -
da comunidade, buscando efetivar o controle 
social;

17 -
comunidade que possam potencializar ações 
intersetoriais;

18 -
procedimentos, atividades em grupo e conforme 
protocolos ou outras normativas técnicas 
estabelecidas pelo gestor federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal, observadas as 
disposições legais da profissão;

19 -
prescrever medicações e encaminhar, quando 
necessário, usuários a outros serviços;

20 -
atenção à demanda espontânea;

21 -
desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os 
outros membros da equipe;

22 -
de educação permanente da equipe de 
enfermagem e outros membros da equipe;

23 -
necessários para o adequado funcionamento da 
UBS;

24 – Outras atividades inerentes à função.

MÉDICO/ PSF 1 - Participar do processo de territorialização e 
mapeamento da área de atuação da equipe, 
identificando grupos, famílias e indivíduos 
expostos a riscos e vulnerabilidades;

2 -
famílias e dos indivíduos no sistema de 
informação indicado pelo gestor municipal e 
utilizar, de forma sistemática, os dados para a 
análise da situação de saúde, considerando as 
características sociais, econômicas, culturais, 
demográficas e epidemiológicas do território, 
priorizando as situações a serem 
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acompanhadas no planejamento local;

3 -
adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade 
de saúde, e, quando necessário, no domicílio e 
nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações, entre outros);

4 -
conforme a necessidade de saúde da população 
local, bem como as previstas nas prioridades e 
protocolos da gestão local;

5 - enção à saúde buscando a 
integralidade por meio da realização de ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde 
e prevenção de agravos; e da garantia de 
atendimento da demanda espontânea, da 
realização das ações programáticas, coletivas e 
de vigilância à saúde;

6 -
realizando a escuta qualificada das 
necessidades de saúde, procedendo à primeira 
avaliação (classificação de risco, avaliação de 
vulnerabilidade, coleta de informações e sinais 
clínicos) e identificação das necessidades de 
intervenções de cuidado, proporcionando 
atendimento humanizado, responsabilizando-se 
pela continuidade da atenção e viabilizando o 
estabelecimento do vínculo;

7 -
agravos de notificação compulsória e de outros 
agravos e situações de importância local;

8 - -se pela população 
adscrita, mantendo a coordenação do cuidado 
mesmo quando necessitar de atenção em outros 
pontos de atenção do sistema de saúde;

9 - ido a 
coletividades e grupos sociais que visa a propor 
intervenções que influenciem os processos de 
saúde-doença dos indivíduos, das famílias, das 
coletividades e da própria comunidade;

10 -
discutir em conjunto o planejamento e avaliação 
das ações da equipe, a partir da utilização dos 
dados disponíveis;

11 -
as ações implementadas, visando à 
readequação do processo de trabalho;
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12 -
atividades nos sistemas de informação na 
atenção básica;

13 -
equipe, integrando áreas técnicas e profissionais 
de diferentes formações;

14 -
população adstrita, conforme planejamento da
equipe;

15 -
permanente;

16 -
da comunidade, buscando efetivar o controle 
social;

17 -
comunidade que possam potencializar ações 
intersetoriais;

18 -
procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo 
na UBS e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações etc.);

19 - e de 
atenção à demanda espontânea;

20 -
a outros pontos de atenção, respeitando fluxos 
locais, mantendo sua responsabilidade pelo 
acompanhamento do plano terapêutico deles;

21 -
outros pontos de atenção, a necessidade de 
internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento do 
usuário;

22 -
atividades de educação permanente de todos os 
membros da equipe;

23 - Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da 
USB;

24 – Outras atividades inerentes à função.

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM/ PSF

1 - Participar do processo de territorialização e 
mapeamento da área de atuação da equipe, 
identificando grupos, famílias e indivíduos 
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expostos a riscos e vulnerabilidades;

2 -
famílias e dos indivíduos no sistema de 
informação indicado pelo gestor municipal e 
utilizar, de forma sistemática, os dados para a 
análise da situação de saúde, considerando as 
características sociais, econômicas, culturais, 
demográficas e epidemiológicas do território, 
priorizando as situações a serem 
acompanhadas no planejamento local;

3 -
adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade 
de saúde, e, quando necessário, no domicílio e 
nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações, entre outros);

4 -
conforme a necessidade de saúde da população 
local, bem como as previstas nas prioridades e 
protocolos da gestão local;

5 - a atenção à saúde buscando a 
integralidade por meio da realização de ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde 
e prevenção de agravos; e da garantia de 
atendimento da demanda espontânea, da 
realização das ações programáticas, coletivas e 
de vigilância à saúde;

6 -
realizando a escuta qualificada das 
necessidades de saúde, procedendo à primeira 
avaliação (classificação de risco, avaliação de 
vulnerabilidade, coleta de informações e sinais 
clínicos) e identificação das necessidades de 
intervenções de cuidado, proporcionando 
atendimento humanizado, responsabilizando-se 
pela continuidade da atenção e viabilizando o 
estabelecimento do vínculo;

7 -
agravos de notificação compulsória e de outros 
agravos e situações de importância local;

8 - -se pela população 
adscrita, mantendo a coordenação do cuidado 
mesmo quando necessitar de atenção em outros 
pontos de atenção do sistema de saúde;

9 - miliar e dirigido a 
coletividades e grupos sociais que visa a propor 
intervenções que influenciem os processos de 
saúde-doença dos indivíduos, das famílias, das 
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coletividades e da própria comunidade;

10 -
discutir em conjunto o planejamento e avaliação 
das ações da equipe, a partir da utilização dos 
dados disponíveis;

11 -
as ações implementadas, visando à 
readequação do processo de trabalho;

12 - das 
atividades nos sistemas de informação na 
atenção básica;

13 -
equipe, integrando áreas técnicas e profissionais 
de diferentes formações;

14 -
população adstrita, conforme planejamento da 
equipe;

15 -
permanente;

16 -
da comunidade, buscando efetivar o controle 
social;

17 -
comunidade que possam potencializar ações 
intersetoriais;

18 -
procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo 
na UBS e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações etc.);

19 - s programadas e de 
atenção à demanda espontânea;

20 -
a outros pontos de atenção, respeitando fluxos 
locais, mantendo sua responsabilidade pelo 
acompanhamento do plano terapêutico deles;

21 - artilhada com 
outros pontos de atenção, a necessidade de 
internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento do 
usuário;

22 -
atividades de educação permanente de todos os 
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membros da equipe;

23 -
necessários para o adequado funcionamento da 
USB;

24 – Outras atividades inerentes à função.

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 
VACINADOR/ PSF

1 - Participar do processo de territorialização e 
mapeamento da área de atuação da equipe, 
identificando grupos, famílias e indivíduos 
expostos a riscos e vulnerabilidades;

2 -
famílias e dos indivíduos no sistema de 
informação indicado pelo gestor municipal e 
utilizar, de forma sistemática, os dados para a 
análise da situação de saúde, considerando as 
características sociais, econômicas, culturais, 
demográficas e epidemiológicas do território, 
priorizando as situações a serem 
acompanhadas no planejamento local;

3 - saúde da população 
adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade 
de saúde, e, quando necessário, no domicílio e 
nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações, entre outros);

4 -
conforme a necessidade de saúde da população 
local, bem como as previstas nas prioridades e 
protocolos da gestão local;

5 -
integralidade por meio da realização de ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde 
e prevenção de agravos; e da garantia de 
atendimento da demanda espontânea, da 
realização das ações programáticas, coletivas e 
de vigilância à saúde;

6 -
realizando a escuta qualificada das 
necessidades de saúde, procedendo à primeira 
avaliação (classificação de risco, avaliação de 
vulnerabilidade, coleta de informações e sinais 
clínicos) e identificação das necessidades de 
intervenções de cuidado, proporcionando 
atendimento humanizado, responsabilizando-se 
pela continuidade da atenção e viabilizando o
estabelecimento do vínculo;

7 -
agravos de notificação compulsória e de outros 
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agravos e situações de importância local;

8 - -se pela população 
adscrita, mantendo a coordenação do cuidado 
mesmo quando necessitar de atenção em outros 
pontos de atenção do sistema de saúde;

9 -
coletividades e grupos sociais que visa a propor 
intervenções que influenciem os processos de 
saúde-doença dos indivíduos, das famílias, das 
coletividades e da própria comunidade;

10 -
discutir em conjunto o planejamento e avaliação 
das ações da equipe, a partir da utilização dos 
dados disponíveis;

11 -
as ações implementadas, visando à 
readequação do processo de trabalho;

12 -
atividades nos sistemas de informação na 
atenção básica;

13 -
equipe, integrando áreas técnicas e profissionais 
de diferentes formações;

14 -
população adstrita, conforme planejamento da 
equipe;

15 -
permanente;

16 -
da comunidade, buscando efetivar o controle 
social;

17 - Identificar parceiros e recursos na 
comunidade que possam potencializar ações 
intersetoriais;

18 -
procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo 
na UBS e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações etc.);

19 -
atenção à demanda espontânea;

20 -
a outros pontos de atenção, respeitando fluxos 
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locais, mantendo sua responsabilidade pelo
acompanhamento do plano terapêutico deles;

21 -
outros pontos de atenção, a necessidade de 
internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento do 
usuário;

22 - participar das 
atividades de educação permanente de todos os 
membros da equipe;

23 -
necessários para o adequado funcionamento da 
USB;

24 – Participar da Campanha de imunização de 
acordo com o calendário proposto pelo MS;

25 - Estar atento às necessidades da Sala de 
Vacina, suprimentos e materiais inerentes à 
vacinação;

26 – Manter o espaço limpo e conferir a 
temperatura adequada para a conservação das 
vacinas;

27 – Outras atividades inerentes à função.

ENFERMEIRO 1 - Planejar, organizar, coordenar, executar e 
avaliar os serviços de assistência de 
enfermagem.

2 - Aplicar a sistematização da assistência de 
enfermagem aos clientes e implementar a 
utilização dos protocolos de atendimento.

3 - Assegurar e participar da prestação de 
assistência de enfermagem segura, humanizada 
e individualizada aos clientes.

4 - Prestar assistência ao cliente, realizar 
consultas e prescrever ações de enfermagem.

5 - Prestar assistência direta a clientes graves e 
realizar procedimentos de maior complexidade.

6 - Registrar observações e analisar os cuidados 
e procedimentos prestados pela equipe de 
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enfermagem.

7 – Compor a Equipe do Programa de 
internação domiciliar ou de Unidade básica de 
saúde ou de Unidade de Média e Alta 
Complexidade ou Supervisionar o Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde.

8 - Padronizar normas e procedimentos de 
enfermagem e monitorar o processo de trabalho.

9 - Planejar ações de enfermagem, levantar 
necessidades e problemas, diagnosticar 
situação, estabelecer prioridades e avaliar 
resultados.

10 - Implementar ações e definir estratégias 
para promoção da saúde, participar de trabalhos 
de equipes multidisciplinares e orientar equipe 
para controle de infecção.

11 - Participar, conforme a política interna da 
Instituição, de projetos, cursos,comissões, 
eventos, convênios e programas de ensino, 
pesquisa e extensão.

12 - Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua 
área de especialidade.

13 - Participar de programa de treinamento, 
quando convocado.

14 - Trabalhar segundo normas técnicas de 
segurança, qualidade, produtividade,higiene e 
preservação ambiental.

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

16 – Outras atividades inerentes à função.

TECNICO DE
ENFERMAGEM

1 -
indivíduos no sistema de informação indicado 
pelo gestor municipal e utilizar, de forma 
sistemática, os dados para a análise da situação 
de saúde, considerando as características 
sociais, econômicas, culturais, demográficas e 
epidemiológicas do território, priorizando as 
situações a serem acompanhadas no 
planejamento local;

2 -
prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, 
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e, quando necessário, no domicílio e nos demais 
espaços comunitários (escolas, associações, 
entre outros);

3 -
conforme a necessidade de saúde da população 
local, bem como as previstas nas prioridades e 
protocolos da gestão local;

4 - saúde buscando a 
integralidade por meio da realização de ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde 
e prevenção de agravos; e da garantia de 
atendimento da demanda espontânea, da 
realização das ações programáticas, coletivas e 
de vigilância à saúde;

5 -
realizando a escuta qualificada das 
necessidades de saúde, procedendo à primeira 
avaliação (classificação de risco, avaliação de 
vulnerabilidade, coleta de informações e sinais 
clínicos) e identificação das necessidades de 
intervenções de cuidado, proporcionando 
atendimento humanizado;

6 -
agravos de notificação compulsória e de outros 
agravos e situações de importância local;

7 -
discutir em conjunto o planejamento e avaliação 
das ações da equipe, a partir da utilização dos 
dados disponíveis;

8 -
atividades nos sistemas de informação;

9 -
equipe, integrando áreas técnicas e profissionais 
de diferentes formações;

10 -
atenção à demanda espontânea;

11– Outras atividades inerentes à função.

TECNICO DE 
ENFERMAGEM 
VACINADOR

1 -
indivíduos no sistema de informação indicado 
pelo gestor municipal e utilizar, de forma 
sistemática, os dados para a análise da situação 
de saúde, considerando as características 
sociais, econômicas, culturais, demográficas e 
epidemiológicas do território, priorizando as 
situações a serem acompanhadas no 
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planejamento local;

2 -
prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, 
e, quando necessário, no domicílio e nos demais 
espaços comunitários (escolas, associações, 
entre outros);

3 -
conforme a necessidade de saúde da população 
local, bem como as previstas nas prioridades e 
protocolos da gestão local;

4 -
integralidade por meio da realização de ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde 
e prevenção de agravos; e da garantia de 
atendimento da demanda espontânea, da 
realização das ações programáticas, coletivas e 
de vigilância à saúde;

5 -
realizando a escuta qualificada das 
necessidades de saúde, procedendo à primeira
avaliação (classificação de risco, avaliação de 
vulnerabilidade, coleta de informações e sinais 
clínicos) e identificação das necessidades de 
intervenções de cuidado, proporcionando 
atendimento humanizado;

6 -
agravos de notificação compulsória e de outros 
agravos e situações de importância local;

7 -
discutir em conjunto o planejamento e avaliação 
das ações da equipe, a partir da utilização dos 
dados disponíveis;

8 - ntir a qualidade do registro das 
atividades nos sistemas de informação;

9 -
equipe, integrando áreas técnicas e profissionais 
de diferentes formações;

10 -
atenção à demanda espontânea;

11 – Participar da Campanha de imunização de 
acordo com o calendário proposto pelo MS;

12 - Estar atento às necessidades da Sala de 
Vacina, suprimentos e materiais inerentes à 
vacinação;
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13 – Manter o espaço limpo e conferir a 
temperatura adequada para a conservação das 
vacinas;

14 – Outras atividades inerentes à função.

ENFERMEIRO DO 
TRABALHO

1 - Prestar assistência de enfermagem ao 
cliente, prescrever ações, realizar 
procedimentos de maior complexidade, solicitar 
exames, prescrever medicamentos, conforme 
protocolo pré-existente, estudar as condições de 
higiene da empresa, analisar a assistência 
prestada pela equipe de enfermagem.

2 - Padronizar normas e procedimentos de 
enfermagem e monitorar o processo de trabalho;

3 - Planejar ações de enfermagem, levantar 
necessidades e problemas, diagnosticar 
situações, estabelecer prioridades e avaliar 
resultados;

4 - Implementar ações para promoção da saúde, 
participar de trabalhos de equipes 
multidisciplinares, definir estratégias de 
promoção da saúde para situações e grupos 
específicos;

5 - Participar, conforme a política interna da 
Instituição, de projetos, cursos, eventos, 
comissões, convênios e programas de ensino, 
pesquisa e extensão;

6 -  Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua 
área de especialidade;

7 - Participar de programa de treinamento, 
quando convocado;

8 - Trabalhar segundo normas técnicas de 
segurança, qualidade, produtividade, higiene e 
preservação ambiental;

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

10 - Executar outras tarefas compatíveis com as 
exigências para o exercício da função;

MÉDICO DO TRABALHO 1 - Realizar consulta e atendimento médico, 
exames, levantar hipóteses diagnósticas, 
solicitar exames complementares, interpretar 
dados de exame clínico e

complementares, diagnosticar estado de saúde 
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de clientes, discutir diagnóstico, prognóstico e 
tratamento com clientes, responsáveis e 
familiares;

2 - Realizar atendimentos de urgência e 
emergência e visitas domiciliares;

3. - Planejar e prescrever tratamento aos 
clientes, praticar intervenções, receitar drogas, 
medicamentos e fitoterápicos;

4  - Realizar exames para admissão, retorno ao 
trabalho, periódicos, e demissão dos servidores 
em especial daqueles expostos a maior risco de 
acidentes de trabalho ou de doenças 
profissionais;

5 - Implementar medidas de segurança e 
proteção do trabalhador, promover campanhas 
de saúde e ações de controle de vetores e 
zoonoses;

6 - Elaborar e executar ações para promoção da 
saúde, prescrever medidas higiênicodietéticas e 
ministrar tratamentos preventivos;

7 - Realizar os procedimentos de readaptação 
funcional instruindo a administração da 
Instituição para mudança de atividade do 
servidor;

8 -Participar juntamente com outros 
profissionais, da elaboração e execução de 
programas de proteção à saúde do trabalhador, 
analisando em conjunto os riscos,

as condições de trabalho, os fatores de 
insalubridade, de fadiga e outros;

9 - Participar, conforme a política interna da 
Instituição, de projetos, cursos, eventos, 
comissões, convênios e programas de ensino, 
pesquisa e extensão;

10 - Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua 
área de especialidade;

11 - Participar de programa de treinamento, 
quando convocado;

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

13 - Executar outras tarefas compatíveis com as 
exigências para o exercício da função.
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TÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO 
TRABALHO

1 - Promover inspeções nos locais de trabalho, 
identificando condições perigosas, tomando 
todas as providências necessárias para eliminar 
as situações de riscos, bem como treinar e 
conscientizar os funcionários quanto a atitudes 
de segurança no trabalho;
2 - Preparar programas de treinamento sobre 
segurança do trabalho, incluindo programas de 
conscientização e divulgação de normas de 
segurança, visando ao desenvolvimento de uma 
atitude preventiva nos funcionários quanto à 
segurança do trabalho;
3 - Determinar a utilização pelo trabalhador dos 
equipamentos de proteção individual (EPI), bem 
como indicar e inspecionar equipamentos de 
proteção contra incêndio, quando as condições 
assim o exigirem, visando à redução dos riscos 
à segurança e integridade física do trabalhador;
4 - Colaborar nos projetos de modificações 
prediais ou novas instalações da empresa, 
visando a criação de condições mais seguras no 
trabalho;
5 - Pesquisar e analisar as causas de doenças 
ocupacionais e as condições ambientais em que 
ocorreram, tomando as providências exigidas 
em lei, visando evitar sua reincidência, bem 
como corrigir as condições insalubres 
causadoras dessas doenças;
6 - Promover campanhas, palestras e outras 
formas de treinamento com o objetivo de 
divulgar as normas de segurança e higiene do 
trabalho, bem como para informar e 
conscientizar o trabalhador sobre atividades 
insalubres, perigosas e penosas, fazendo o 
acompanhamento e avaliação das atividades de 
treinamento e divulgação;
7 - Supervisionar os serviços de cantina, 
vigilância e portaria, visando garantir o bom 
atendimento ao público interno e visitantes;
8 - Distribuir os equipamentos de proteção 
individual (EPI), bem como indicar e inspecionar 
equipamentos de proteção contra incêndio, 
quando as condições assim o exigirem, visando 
à redução dos riscos à segurança e integridade 
física do trabalhador;
9 - Colaborar com a CIPA em seus programas, 
estudando suas observações e proposições, 
visando a adotar soluções corretivas e 
preventivas de acidentes do trabalho;
10 - Levantar e estudar estatísticas de acidentes 
do trabalho, doenças profissionais e do trabalho, 
analisando suas causas e gravidade, visando a 
adoção de medidas preventivas;
11 - Elaborar planos para controlar efeitos de 
catástrofes, criando as condições para combate 
a incêndios e salvamento de vítimas de qualquer 
tipo de acidente;
12 - Preparar programas de treinamento, 
admissional e de rotina, sobre segurança do 
trabalho, incluindo programas de 
conscientização e divulgação de normas e 
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procedimentos de segurança, visando ao 
desenvolvimento de uma atitude preventiva nos 
funcionários quanto à segurança do trabalho.
Prestar apoio à SIPAT, organizando as 
atividades e recursos necessários;
13 - Avaliar os casos de acidente do trabalho, 
acompanhando o acidentado para recebimento 
de atendimento médico adequado;
14 – Realizar inspeções nos locais de trabalho, 
identificando condições perigosas, tomando 
todas as providências necessárias para eliminar 
as situações de riscos, bem como treinar e 
conscientizar os funcionários quanto a atitudes 
de segurança no trabalho.

ELETRICISTA 1 - Instalar, manter e restaurar redes elétricas de 
prédios públicos; adequar redes necessárias à 
instalação de aparelhos eletro-eletrônicos;  
2 - Instalar, manter e restaurar redes de 
iluminação pública;  
3 - Realizar manutenção, limpeza e guarda de 
ferramentas  e  instrumentos  necessários  ao 
trabalho;  
4 - Participar  de  eventos  ligados  à  Secretaria  
em  que  presta  serviço  e  realizar  atividades 
correlatas
5 – Outras atividades inerentes à função.

PSICÒLOGO 1 - co 
individual ou em grupo, adequado às diversas 
faixas etárias do programa específico ao qual 
estiver inserido;

2 -
para orientação ou acompanhamento 
psicoterapêutico;

3 - Realizar atendimento a crianças e adultos
com problemas emocionais, psicomotores e 
psicopedagógico;

4 - Trabalhar em situações de agravamento 
físico e emocional, inclusive no período terminal, 
participando das decisões com relação à 
conduta a ser adotada pela equipe, como: 
internações, intervenções cirúrgicas, exames e 
altas hospitalares;

10 - Colaborar, em equipe multiprofissional, no 
planejamento das políticas específicas do 
programa;

14 – Outras atividades inerentes á função,

ASSISTENTE SOCIAL 1 -
de trabalhos de caráter em conjunto com a 
equipe específica ao qual estiver inserido;

2 -
grupo, adequado às diversas faixas etárias do 
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programa específico ao qual estiver inserido;

2 - Discutir e refletir permanentemente com a 
equipe a realidade social do grupo assistido, 
desenvolvendo estratégias de como lidar com 
suas adversidades e potencialidades;

3 - Discutir e realizar visitas domiciliares com a 
equipe, desenvolvendo técnicas para qualificar 
essa ação de saúde;

7 -
equipe uma rede de proteção social;

8 -
e mobilização em saúde;

9 - Desenvolver junto com profissionais da 
equipe estratégias para identificar e abordar 
problemas do grupo assistido;

10 -
Controle Social em conjunto com a equipe;

13 -

FISIOTERAPEUTA/ 
MELHOR EM CASA

1 - Executar ações de assistência integral em 
todas as fases do ciclo de vida: criança, 
adolescente, mulher, adulto e idoso, intervindo 
na prevenção, através da atenção primária e 
também em nível secundário e terciário de 
saúde por julgar o profissional habilitado para 
realizar procedimentos tais como: imobilizações 
de fraturas, mobilização de secreções em 
pneumopatas, tratamento de pacientes com 
AVC na fase de choque, tratamento de 
pacientes cardiopatas durante o pré e pós 
cirúrgico, analgesia através da manipulação e do 
uso da eletroterapia; 

2 - Realizar atendimentos domiciliares em 
pacientes portadores de enfermidades crônicas 
e/ou degenerativas, pacientes acamados ou 
impossibilitados. Encaminhando à serviços de 
maior complexidade,quando julgar necessário;  

3 - Prestar atendimento pediátrico a pacientes 
portadores de doenças neurológicas com 
retardo no DNPM (desenvolvimento 
neuropsicomotor), mal formações congênitas, 
distúrbios nutricionais, afecções respiratórias, 
deformidades posturais; pois com os 
procedimentos ou recursos fisioterápicos o 
número de hospitalizações pode ser reduzido, a 
progressão das lesões pode ser evitada ou 
acentuada e o desenvolvimento motor normal 
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pode ser estimulado; 

4 - Orientar os pais ou responsáveis, pois 
qualquer tratamento ou procedimento realizado 
em pediatria deve contar com a dedicação e a 
colaboração da família, para que este seja 
completo e eficaz; 

5 - Realizar técnicas de relaxamento, prevenção 
e analgesia para diminuição e/ou alívio da dor, 
nas diversas patologias ginecológicas;

6 - Orientar a família ou responsável, quanto aos 
cuidados com o idoso ou paciente acamado; 

7 – Outras atividades inerentes à função.

BIOMÉDICO 1 - Realizar A Supervisão dos exames de 
Análises Clínicas;

2 - Assumir a responsabilidade técnica e firmar 
os respectivos laudos;

4 - Assumir chefias técnicas, assessorias e
direção destas atividades;

5 - Realizar análises físico-químicas e 
microbiológicas para o saneamento do meio 
ambiente.

6 – Outras atividades inerentes à função.

AUXILIAR DE 
VETERINÁRIA

1 - Realizar procedimentos de enfermagem 
veterinária, sob supervisão; fazer a coleta de materiais 
para exames laboratoriais; informar as condições de 
saúde dos animais para o veterinário, conforme normas 
estabelecidas.;

2 - Realizar e orientar a contenção dos animais 
durante o atendimento ou nas aulas práticas;

3 - Preparar os materiais e o ambiente para 
manipular os grandes e pequenos animais nas aulas 
práticas ou para atendimento clínico-cirúrgico.
4 - Lavar e esterilizar os materiais utilizados;
5 - Auxiliar na alimentação de animais;
6 - Exercitar o animal;
7 - Trabalhar em conformidade com as normas e 
procedimentos de segurança, higiene e saúde;
8 - Executar tarefas pertinentes à área de atuação, 
utilizando-se de equipamentos  e programas de 
informática;
9 - Executar outras tarefas para o 
desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua 
função.

ENGENHEIRO DE 
ALIMENTOS

1 – Realizar inspeção referente aos padrões de 
qualidade, analisando a tecnologia 
,transformação e conservação dos alimentos no
processo de produção e industrialização.
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2 - Participar de programa de treinamento, 
quando convocado.

3 - Participar, conforme a política interna da 
Instituição, de projetos, cursos, eventos, 
comissões e convênios.

4 - Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua 
área de especialidade.

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

6 -Executar outras tarefas compatíveis com as 
exigências para o exercício da função.

PROTETICO 1 - Confeccionar moldeiras e moldes de 
próteses dentárias;

2  - Executar montagem das próteses dentárias; 

3 - Fundir metais para obter peças de prótese 
dentária; 

4 - Confeccionar e/ou reparar aparelhos de 
prótese dentária; 

5 - Corrigir e eliminar deficiências de peças 
dentárias;  

6 - Confeccionar aparelhos protéticos de 
correção posicional dos dentes ou maxilares; 

7 - Providenciar materiais necessários para a 
execução de serviços; 

8 - Operar instrumentos e equipamentos 
destinados à realização dos serviços; 

9 - Colaborar em programas e em projetos 
dando suporte técnico; 

10 - Trabalhar segundo normas de qualidade, 
produtividade, segurança e higiene;

11 - Zelar pela manutenção,  limpeza, 
conservação, guarda e controle de todo o 
material, aparelhos, equipamentos e de seu 
local de trabalho;

13 - Participar de programa de treinamento, 
quando convocado;

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

15. Executar outras tarefas compatíveis com as 
exigências para o exercício da função.   

FARMACEUTICO 1 - Responsabilizar-se tecnicamente pelas 
farmácias da rede municipal; 

2 - Supervisionar a distribuição de 
medicamentos, zelando pelo adequado 
armazenamento dos mesmos;  

3 - Participar de eventos ligados à Secretaria em 
que presta serviço e exercer demais atividades 
inerentes ao cargo, conforme regulamentação 
do Conselho Regional de Farmácia.

VETERINÁRIO                  1  -  A prática da clínica em todas as suas 

                 modalidades;

2- A assistência técnica e sanitária aos animais 
sob qualquer forma;

3- O planejamento e a execução da defesa 
sanitária animal;

4- A inspeção e a fiscalização sob o ponto-de-
vista sanitário, higiênico e tecnológico dos 
matadouros, frigoríficos, fábricas de conservas 
de carne e de pescado, fábricas de banha e 
gorduras em que se empregam produtos de 
origem animal, usinas e fábricas de laticínios, 
entrepostos de carne, leite, peixe, ovos, mel, 
cera e demais derivados da indústria pecuária 
e, de um modo geral, quando possível, de 
todos os produtos de origem animal nos locais 
de produção, manipulação, armazenagem e 
comercialização;

5 - Medidas de saúde pública no tocante às 
doenças de animais transmissíveis ao homem;

6 - A padronização e a classificação dos 
produtos de origem animal;

7 - Fórmulas e preparação de rações para 
animais e a sua fiscalização;

8 - Exames periciais tecnológicos e sanitários 
dos subprodutos da indústria animal;

9 – Outras atividades inerentes à função.

ZOOTECNISTA 1 - Atender às demandas da população quanto a 
excelência na qualidade e segurança dos 
produtos de origem animal, promovendo o bem-
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estar, a qualidade de vida e a saúde pública;

2 - Avaliar os sistemas produtivos de animais 
contextualizados pela gestão dos recursos 
humanos e ambientais;

3 - Realizar o monitoramento e redução de 
riscos à saúde da população. Atuamos através 
da prevenção e controle de fatores de riscos 
ambientais biológicos e não biológicos que 
interferem na saúde humana

Outras atividades inerentes à função.

TECNICO DE 
ZOOTECNIA/ AUXILIAR 
EM VETERINÁRIA

1 - Realizar procedimentos de enfermagem 
veterinária; 

2 - Esterilizar instrumentos cirúrgicos, clínicos e 
de laboratórios veterinários; manter as salas de 
cirurgia, de exames e de tratamento clínico ou 
farmacêutico em condições de uso; proceder à 
limpeza do material utilizado; conter os animais 
durante os exames;

3 - Empacotar material cirúrgico; preparar 
material para aulas prática, exames, tratamento 
e cirurgias; 

4 - Informar ao superior imediato as condições 
do material utilizado nos exames e cirurgias; 

5 - Executar o pré e o pós-operatório; auxiliar na 
coleta de material para exames; participar de 
vacinações e trabalho de inseminação artificial; 
organizar o local de trabalho, manter a limpeza 
do local de trabalho; 

6 - Preencher ficha do animal (cadastro); conferir 
dados do animal (ficha ou identificação); 

7 - Organizar o atendimento (horário de tosa e 
banho); controlar estoques; repor material e 
medicamentos;

8 - Controlar óbitos; embalar e encaminhar 
cadáver para necropsia; enviar material coletado 
para exames clínicos; 

9 - Lubrificar, limpar, rPSFriar e desinfetar 
equipamentos; trabalhar em conformidade a 
normas e procedimentos de segurança, higiene 
e saúde; 

10 - Executar outras tarefas de mesma natureza 
ou nível de complexidade associado à sua 
função.
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MÉDICO REGULADOR E
AUTORIZADOR/ 
CENTRAL DE 
REGULAÇÃO 

1 - Autorizar ou não o internamento hospitalar, 
verificar o preenchimento adequado do laudo 
médico para a emissão da Autorização de 
Internação Hospitalar (AIH) em seus diversos 
campos, analisar os dados nele contidos, 
comparar os sinais e sintomas apresentados 
pelo paciente e outras tarefas afins.

2- Regular os Serviços Assistenciais e Acesso 
dos Usuários à Rede de Serviços de Saúde do 
Município,

3- Se responsabilizar pela avaliação e 
autorização ou negativa pela visão clínica e 
técnica das solicitações oriundas da Rede de 
Atenção Básica

4 - Outras atividades inerentes à função.

MÉDICO AUDITOR 1 - Auditar os serviços hospitalares, 
ambulatoriais públicos ou privados, 
procedimentos de alto custo, hemoterapia, 
órtese-prótese (prontuários médicos, laudos 
médicos, fichas clínicas, fichas de atendimentos 
ambulatoriais), de acordo com a legislação 
aplicável pelo Sistema Único de Saúde (SUS); 
2 - Verificar in loco ou por amostragem, a 
qualidade do atendimento prestado ao usuário 
do Sistema Único de Saúde;
3 - Verificar a observância dos procedimentos 
frente aos padrões e protocolos estabelecidos;

4 - Autorizar ou não o internamento hospitalar, 
verificar o preenchimento adequado do laudo 
médico para a emissão da Autorização de 
Internação Hospitalar (AIH) em seus diversos 
campos, analisar os dados nele contidos, 
comparar os sinais e sintomas apresentados 
pelo paciente e outras tarefas afins;

5 - Outras atividades inerentes à função.

ENFERMEIRO AUDITOR 1 - Auditar os serviços hospitalares, 
ambulatoriais públicos ou privados, 
procedimentos de alto custo, hemoterapia, 
órtese-prótese (prontuários médicos, laudos 
médicos, fichas clínicas, fichas de atendimentos 
ambulatoriais), de acordo com a legislação 
aplicável pelo Sistema Único de Saúde (SUS); 
Verificar in loco ou por amostragem, a qualidade 
do atendimento prestado ao usuário do sistema;

2 - Avaliar a assistência de enfermagem 
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prestada ao cliente por meio do prontuário 
médico;

3 - Verificar in loco ou por amostragem, a 
qualidade do atendimento prestado ao usuário
do Sistema Único de Saúde;
4 - Verificar a observância dos procedimentos 
frente aos padrões e protocolos estabelecidos;

5 - Outras atividades inerentes à função.

AUXILIAR SETOR DE 
COMPRAS

1 - Realizar tarefas referentes ao suporte 
administrativo nos processos de compras dos 
diversos materiais utilizados na empresa, de 
aplicação direta e/ou indireta no produto final, 
englobando emissão de pedidos de compra, 
controles, acompanhamento dos prazos de 
entrega, cotação de materiais de menor 
complexidade técnica;
2 - Possuir destreza com ferramentas 
informáticas e matemáticas e a capacidade de 
se relacionar amigavelmente com os outros, em 
especial com os fornecedores.

3 - Reunir-se com funcionários de outras 
secções para conhecer as suas necessidades 
ao nível das compras;

4 - Manter-se atualizado com as inovações do 
mercado;

5 – Responsabiliza-se pelo recebimento do 
material solicitado, verificar se está em bom 
estado e proceder à sua devolução em caso 
negativo;

6 - Auxiliar nos processos de redução de custos.

7- Executar outras atividades afins.

TECNICO PARA 
SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO EM SAÚDE

1 - Coordenar, executar  e monitorar  a  
alimentação  dos  sistemas  de  informação  em 
Saúde de acordo com normas e prazos 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde;  

2- Realizar a implantação e implementação de 
novas versões dos Sistemas de Informação de
Saúde; 
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3 - Promover capacitação e  supervisão para a 
operação e utilização dos Sistemas de 
Informação em Saúde no âmbito da Secretaria 
Municipal da Saúde;  

4 - Assessorar e cooperar com os técnicos da 
Secretaria Municipal da Saúde, no processo de 
monitoramento das informações dos Sistemas 
de Informação; 

5 - Planejar  e  monitorar  o  fornecimento  das  
informações  disponibilizadas  pelo Ministério  da  
Saúde o Município,  garantindo  a máxima  
eficiência  do funcionamento dos sistemas de 
informação; 

6 - Promover a disponibilização  de  informações  
de saúde  em  tempo  hábil; 

7 - Zelar pela integridade e segurança dos 
dados institucionais armazenados; 

8 - Participar  dos  processos  de  
desenvolvimento  e  qualificação  de  
profissionais  da área de saúde do  Município 
em sua área de atuação; 

9 - Executar outras atividades afins.

AUXILIAR DE SAÚDE 
BUCAL

1- Recepcionar as pessoas no consultório dentário, 
procurando identificá-las e averiguar suas 
necessidades, para prestar informações, receber 
recados ou encaminhá-las ao cirurgião dentista e 
executar tarefas auxiliares ao trabalho do 
cirurgião dentista, visando a agilização dos 
serviços; 

2- Efetuar o controle da agenda de consultas, 
verificando horários e disponibilidade dos 
profissionais; 

3- Receber os pacientes com horários previamente 
marcados, procurando identificá-los averiguando 
as necessidades e o histórico dos mesmos; 

4- Auxiliar o profissional, no atendimento aos 
pacientes, em tarefas tais como: segurar o 
sugador de saliva, fazer o afastamento lingual e 
alcançar materiais e instrumentos odontológicos; 

5- Fazer a manipulação de material provisório e 
definitivo usado para restauração dentária; 

6- Preparar o material anestésico, de sutura, 
polimento, bem como procede a troca de brocas; 
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7- Preencher com dados necessários a ficha clínica 
do paciente, após o exame clínico ter sido 
realizado pelo dentista; 

8- Fazer a separação do material e instrumentos 
clínicos em bandejas para ser utilizado pelo 
profissional; 

9- Zelar pela boa manutenção de equipamentos e 
peças; 

10- Preparar, acondiciona e esteriliza materiais e 
equipamentos utilizados; 

11- Colaborar com limpeza e organização do local de 
trabalho; 

12- Executar outras atividades correlatas ao cargo 
e/ou determinadas pelo superior imediato.

Auxiliar de Prótese Dentária 1. Auxiliar na Confecção moldeiras e moldes de próteses 
dentárias;

2. Auxiliar na execução da montagem das próteses 
dentárias;

3. Fundir metais para obter peças de prótese dentária;

4. Auxiliar na Confeccão e/ou reparar aparelhos de 
prótese dentária;

5. Corrigir e eliminar deficiências de peças dentárias;

6. Auxiliar na Confeccão protéticos de correção 
posicional dos dentes ou maxilares;

7. Providenciar materiais necessários para a execução 
de serviços;

8. Colaborar em programas e em projetos dando suporte 
técnico;

  9. Trabalhar segundo normas de qualidade, 
produtividade, segurança e higiene;

10. Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, 
guarda e controle de todo o material, aparelhos, 
equipamentos e de seu local de trabalho;

11. Participar de programa de treinamento, quando 
convocado;

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

13. Executar outras tarefas compatíveis com as 
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exigências para o exercício da função.

CONTADOR 1 – Realizar o acompanhamento e controle da 
movimentação contábil da administração direta e 
indireta, elaborando ou conferindo e aprovando 
balancetes, balanços, conciliação bancária e 
outros, além do esclarecimento dos fatos 
contábeis do tribunal de contas, visando o 
cumprimento da legislação, a atualização dos 
dados e a correta informação da aplicação de 
recursos públicos; 

2 - Controlar e contabilizar contas dos sistemas 
patrimonial, financeiro e orçamentário, 
juntamente com a coordenação e auditoria 
contábil; 

3 - Elaborar mapas e registros contábeis 
especiais;

4 - Informar processos, tendo em vista as 
normas e os regulamentos fiscais e contábeis, 
preparar os relatórios;

5 - Executar outras atividades afins

MÉDICO PSIQUIATRA 1 - Efetuar acompanhamento clínico de 
pacientes psiquiátricos;

2 - Realizar solicitação de exames-diagnósticos 
especializados diversos;

3 - Analisar e interpretar resultados de exames 
diversos, comparando-os com os padrões 
normais para confirmar ou informar o 
diagnóstico; 

4 - Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos 
relacionados a patologias  específicas da área, 
aplicando recursos de medicina preventiva ou 
terapêutica; 

5 - Manter registros  dos  pacientes,  
examinando-os,  anotando  a  conclusão  
diagnóstica,  o tratamento prescrito e evolução 
da doença; 

6 – Emitir laudo psiquiátrico para os pacientes, 
quando solicitado;

7 - Prestar atendimento em urgências clínicas, 
dentro de atividades afins; 

8 - Coletar  e  avaliar  dados  bioestatísticos  e  
sócio-sanitários  da  comunidade,  de  forma  a 
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desenvolver indicadores de saúde da população; 

9 - Elaborar  programas  epidemiológicos,  
educativos  e  de  atendimento  médico-
preventivo, voltado para a comunidade em geral;

10 – Outras tarefas inerentes à função.

ESPECIALIDADES 
MÉDICAS 

(ANGIOLOGIA, CARDIOLOGIA, 
CIRURGIÃO GERAL, 
DERMATOLOGISTA, 
DIABETÓLOGA, 
ENDOCRINOLOGISTA, 
GERIATRA, HEMATOLOGISTA, 
MASTOLOGISTA, 
NEUROLOGISTA, 
ONCOLOGISTA, ONCOLOGISTA 
COM ESPECIALIZAÇÃO DE 
CABEÇA E PESCOÇO, 
PROCTOLOGISTA, 
REUMATOLOGISTA, 
UROLOGISTA,
OTORRINOLARINGOLOGISTA)

1 - Atendimento e acompanhamento a pacientes 
portadores de enfermidades inerentes à 
especialidades;

2 - Trabalho profissional de medicina, segundo 
os princípios técnicos inerentes à especialidade; 

4 - Participar de programas voltados para a 
Saúde Pública; 

5 – Outras atividades inerentes à função 
específica.

MÉDICO CLÍNICO GERAL -
avaliação em clínica médica, diagnóstico, 
prescrição medicamentosa,orientações e 
encaminhamentos;

2 - Realizar atendimento em grupos (grupo de 
orientação de medicamentos, psicoterapia, 
grupo operativo, entre outros);

3 -
terapêuticas executadas por profissional de nível 
superior ou nível médio;

4 – Outras atividades inerentes á função.

MEDICO PEDIATRA 1 -
avaliação em clínica pediátrica, diagnóstico, 
prescrição medicamentosa, orientações e 
encaminhamentos;

2 - ealizar atendimento em grupos (grupo de 
orientação de medicamentos, psicoterapia, 
grupo operativo, entre outros);

3 - Realizar atendimento em oficinas 
terapêuticas executadas por profissional de nível 
superior ou nível médio;

4 – Outras atividades inerentes à função.
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MEDICO 
GINECOLOGISTA E 
OBSTETRA

1 -
avaliação em ginecologia e obstetrícia , 
diagnóstico, prescrição 
medicamentosa,orientações e 
encaminhamentos;

2 -
orientação de medicamentos, psicoterapia, 
grupo operativo, entre outros);

3 - Realizar atendimento em oficinas 
terapêuticas executadas por profissional de nível 
superior ou nível médio;

4 – Outras atividades inerentes à função.

MÉDICO CLÍNICO GERAL 
- EQUIPE ITINERANTE

1 - Realizar atendimento individual ,em 
Unidades  móvel e não móvel, para avaliação 
em clínica médica, diagnóstico, prescrição 
medicamentosa,orientações e 
encaminhamentos;

2 - Podendo prestar o atendimento em área 
Urbana e Rural do município;

3 – Outras atividades inerentes à função.

MEDICO PEDIATRA -
EQUIPE ITINERANTE

1 - Realizar atendimento individual ,em 
Unidades  móvel e não móvel para avaliação em 
clínica pediátrica, diagnóstico, prescrição 
medicamentosa,orientações e 
encaminhamentos;

2 - Podendo prestar o atendimento em área 
Urbana e Rural do município.

3 – Outras atividades inerentes à função.

2.1 Serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas a pessoas com 
deficiência, na forma do art. 37, VIII, DA CF/88 E DO ART. 37, §1, do Decreto 
3.298/99.

3.0 DA INSCRIÇÃO

3.1 A inscrição será realizada pelo(a) candidato(a) interessado(a) ou por meio 
de procuração pública, exclusivamente, na Secretaria Municipal de Saúde, 
situada na Rua Vereador Marcus Paixa, nº  291, Cidade Nova, Ilhéus, Bahia,
no período de 02, 03 e 06 de janeiro de 2014, no horário de 13h30 às 17h30.

3.2 No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes 
documentos: a) currículo vitae, devidamente comprovado, inclusive experiência 
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na área; b) ficha de inscrição (Anexo II), preenchida e assinada, de acordo com 
a tabela do Anexo I; c) Diploma ou Certificado de nível superior; d) Certificado 
de conclusão de ensino técnico, de acordo com os requisitos básicos previstos 
para cada função.

4. DA AVALIAÇÃO 

4.1 O processo seletivo será constituído por análise do Currículo Vitae e
entrevista. Os critérios de pontuação serão definidos pela Comissão de 
Avaliação de Currículos e/ou histórico escolar, constituída para este fim. 

4.2 As entrevistas serão agendadas, de acordo com a ordem de classificação 
constante das convocações e realizadas após a avaliação curricular. 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1 A contratação visa suprir a falta de profissionais para atender os programas 
de prestação contínua Federal e Estadual.

5.2 O processo seletivo terá validade de 12(doze) meses, contando a partir da 
data da publicação do Edital de Homologação de Resultado Final na Imprensa 
Oficial do Município no site: www.ioe.org.br/prefeitura/ilheus.

5.3 De acordo com a necessidade da Instituição, a jornada de trabalho dos 
candidatos selecionados poderá ser cumprida nos turnos diurno e/ou noturno. 

5.4 É vedada a entrega de documentos que não seja no ato de inscrição e 
dentro do prazo previsto neste edital. 

5.5 As demais informações encontram-se à disposição dos interessados na 
Secretaria da respectiva Unidade de Lotação onde os candidatos realizaram a 
inscrição e no site oficial da Prefeitura Municipal de Ilhéus, 
http://www.ilheus.ba.gov.br.
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• Lei Nº. 3632, de 07 de dezembro de 2012 - Institui Adicional para o 

quadro de Salva-Vidas e dá outras providências. 
• Lei Nº. 3633, de 07 de dezembro de 2012 - Dispõe sobre a Estrutura 

Organizacional da Prefeitura Municipal de Ilhéus. 
• Lei Nº. 3634, de 07 de dezembro de 2012 - Dispõe sobre a contratação 

por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da 
Constituição Federal, e dá outras providências. 

• Resumo de Contratos do mês de Novembro/2012. 
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LEI Nº. 3632, de 07 de dezembro de 2012. 
 
 

Institui Adicional para o quadro de Salva-
Vidas e dá outras providências. 

 
O Prefeito Municipal de Ilhéus, no Estado da Bahia, usando de atributos legais 

que lhe são conferidos através da Lei Orgânica Municipal, faça saber que a Câmara 
Aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 Art. 1º. Fica instituído o adicional de proteção, para o fim específico de dotar o 
quadro de Salva-Vidas em condições para adquirir colírio, protetor facial, protetor 
corporal e protetor labial, eximindo o Município de Ilhéus da entrega dos referidos 
produtos. 
 Parágrafo único. (vetado) 

 Art. 2º. O Adicional de proteção será pago mensalmente no percentual de 20% 
(vinte por cento) sobre o salário mínimo. 

 Art. 3º. O Município poderá deixar de pagar o adicional de proteção, quando passar 
a fornecer os produtos referidos no caput do art. 1º desta Lei. 

 Art. 4º. (vetado) 

 Art. 5º. (vetado) 
 § 1º. (vetado) 
 § 2º. (vetado)     

 Art. 6º. (vetado) 

 Art. 7º. (vetado) 
 I – (vetado) 

II – (vetado) 

 Art. 8º. (vetado) 
Parágrafo único. (vetado)  

 Art. 9º. (vetado) 
 I – (vetado) 
 Parágrafo único. (vetado) 

 Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Ilhéus, em 07 de dezembro de 2012, 478º 

da Capitania de Ilhéus e 131º de elevação à Cidade. 
 
 
 
 

Newton Lima Silva 
PREFEITO 

Leis
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LEI Nº. 3633, de 07 de dezembro de 2012. 
 

 
Dispõe sobre a Estrutura 
Organizacional da Prefeitura 
Municipal de Ilhéus. 

 
O Prefeito de Ilhéus, Estado da Bahia, usando 

dos atributos legais que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município, faço 
saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
TÍTULO I 

DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Art. 1º. O Poder Executivo adotará o planejamento como instrumento 

de ação para o desenvolvimento físico-territorial, econômico, social e de proteção 
ambiental da comunidade, bem como a captação e aplicação dos recursos 
humanos, materiais e financeiros. 

Art. 2º. As funções executivas do Município serão exercidas pelo 
Prefeito, auxiliado pelos Secretários, que terão responsabilidade nas esferas civil e 
criminal sobre seus atos.  

Art. 3º. O Prefeito do Município de Ilhéus exerce as atribuições de sua 
competência constitucional, legal e regulamentar, com o auxílio dos órgãos que 
compõem a Administração Municipal. 

Art. 4º. Respeitadas as limitações estabelecidas nas Constituições 
Federal e Estadual, na Lei Orgânica do Município, na Lei de Responsabilidade Fiscal 
e demais normas aplicáveis à Administração Pública Municipal, o Prefeito disporá 
sobre a lotação, as atribuições e o funcionamento da estrutura organizacional do 
Município. 

 
TÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 5º. - As atividades da administração municipal obedecerão aos 

seguintes princípios fundamentais, além dos mencionados no art. 37 da 
Constituição Federal: 

I – planejamento; 
II – coordenação; 
III – descentralização; 
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IV – delegação de competência; 
V – controle. 

 
CAPÍTULO II 

DO PLANEJAMENTO 
 
Art. 6º. A ação administrativa do Governo municipal obedecerá ao 

planejamento que vise promover o desenvolvimento integrado do Município, 
norteando-se segundo planos e programas elaborados pelas Secretarias de 
Planejamento, Tecnologia e Orçamento e Secretaria da Fazenda, e compreenderá a 
elaboração e a atualização dos seguintes instrumentos básicos:  

I – Plano Geral de Governo; 
II – Programas Gerais e Setoriais de Duração Plurianual; 
III – Orçamento – Programa Anual;  
IV – Programação Financeira de Desembolso. 
Parágrafo único. Cabe a cada Secretário orientar e dirigir a execução da 

programação setorial correspondente a sua Secretaria, bem como auxiliar 
diretamente o Prefeito Municipal na revisão e consolidação dos programas 
setoriais e na elaboração do Programa Geral de Governo. 

 
Art. 7°. Em cada ano será elaborado um orçamento-programa, com 

base nas metas traçadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que pormenorizará as 
etapas do programa a ser realizado no exercício seguinte e que servirá de roteiro à 
execução coordenada do programa anual. 

Parágrafo único. Para ajustar o ritmo de execução do orçamento-
programa ao fluxo provável de recursos, a Secretaria Municipal de Fazenda 
elaborará a programação financeira de desembolso, de modo a assegurar a 
liberação oportuna dos recursos necessários à execução dos programas anuais de 
trabalho. 

Art. 8°. Toda atividade deverá ajustar-se à programação governamental 
e ao orçamento-programa, e, os compromissos financeiros só poderão ser 
assumidos em consonância com a programação financeira de desembolso. 

 
CAPÍTULO III 

DA COORDENAÇÃO 
 

Art. 9º. As atividades da administração municipal, e, especialmente a 
execução dos planos e programas de governo, serão objeto de permanente 
coordenação. 

§ 1º. A coordenação será exercida em todos os níveis da administração, 
mediante a atuação das chefias individuais e a realização sistemática de reuniões, 
com a participação das chefias subordinadas. 
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§ 2º. No nível superior da administração municipal, a coordenação será 
assegurada através de reuniões entre os Secretários, e, de reuniões com os 
Administradores Distritais. 

§ 3º. Quando submetidos ao Prefeito, os assuntos deverão ter sido 
previamente coordenados com todos os setores neles interessados através de 
consultas e entendimentos, de modo à sempre compreenderem soluções 
integradas e que se harmonize com a política geral e setorial do governo. Idêntico 
procedimento será adotado nos demais níveis da administração municipal, antes 
da submissão dos assuntos à decisão da autoridade competente.  
 

CAPÍTULO IV 
DA DESCENTRALIZAÇÃO 

 
Art. 10. A execução das atividades da administração municipal deverá 

ser convenientemente descentralizada. 
§ 1º. A descentralização será posta em prática em dois planos 

principais: 
I – dentro dos quadros da administração municipal, distinguindo 

claramente o nível de direção e de execução; 
II – da administração municipal para a órbita privada, mediante 

contratos e concessões. 
§ 2º. Compete ao órgão central de direção o estabelecimento das 

normas, critérios, programas e princípios, que os servidores responsáveis pela 
execução são obrigados a respeitar na solução dos casos individuais e no 
desempenho de suas atribuições. 

§ 3º. Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, 
coordenação, supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento 
anormal da máquina administrativa, a administração poderá desobrigar-se da 
realização material das tarefas executivas, recorrendo à execução terceirizada 
mediante contrato, desde que exista iniciativa privada capacitada a desempenhar 
os encargos de execução.  

§ 4º. A aplicação desse critério está condicionada, em qualquer caso, aos 
ditames do interesse público e à conveniência da redução de custos. 

 
CAPÍTULO V 

DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 
 

Art. 11. A delegação de competência será utilizada como instrumento 
de desconcentração administrativa de tarefas cometidas diretamente ao Chefe do 
Poder Executivo, com objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às 
decisões. 
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Art. 12. Ressalvados os casos de competência privativa, é facultado ao 
Prefeito delegar competência para a prática de atos administrativos, nos limites 
dispostos na Lei Orgânica Municipal. 

Parágrafo único. O ato de delegação indicará, com precisão, a 
autoridade e as atribuições pertinentes ao objeto da delegação. 

 
CAPITULO VI 

DO CONTROLE 
 

Art. 13. O controle das atividades da Administração Municipal será 
exercido em todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo 
particularmente: 

I – o controle, pela chefia competente, da execução dos programas e da 
observância das normas que regulam as atividades específicas pertinentes a cada 
unidade administrativa; 

II – o controle, pelos órgãos competentes, da observância das normas 
gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares; 

III – o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens 
do Município pelos órgãos competentes para aquela atividade e por meio de 
auditoria. 

Art. 14. O trabalho administrativo será realizado mediante 
simplificação de processo e supressão de controles que se evidenciam como 
puramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco.  

 
TÍTULO III 

CAPÍTULO ÚNICO 
DAS NORMAS RELATIVAS A LICITAÇÕES PARA COMPRAS, 

OBRAS, SERVIÇOS E ALIENAÇÕES 
  

Art. 15. As licitações para compras, obras, serviços e alienações, 
regulam-se pelas normas previstas na Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993 e 
legislação posterior, e obedecerão ao rito processual prescrito na lei, decreto, 
regulamento, portaria e instruções editadas no âmbito da Administração 
Municipal. 

 
TÍTULO IV 

DO SISTEMA ADMINISTRATIVO 
 
Art. 16. Fica criada a estrutura organizacional da Administração 

Municipal de Ilhéus, composta pelos órgãos descritos nesta Lei. 
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CAPÍTULO I 
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 
Art. 17. A Estrutura Administrativa do Município de Ilhéus é composta 

dos seguintes órgãos: 
 

I- Órgãos de Funções de Assessoramento 
II- Órgãos de Funções Sistêmicas; 
III- Órgãos de Funções Finalistas; 
IV- Órgãos da Administração Descentralizada; 
V- Órgãos Colegiados. 

 
SEÇÃO I 

DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA 
 

Art. 18. A Administração centralizada é composta dos órgãos descritos 
nas subseções I, II e III, desta seção. 

 
SUBSEÇÃO I 

DOS ÓRGÃOS DE FUNÇÕES DE ASSESSORAMENTO 
 

Art. 19. As funções de assessoramento são desenvolvidas através das 
unidades descritas nesta subseção, e tem e incumbência de dar suporte jurídico ao 
Governo para tomada das decisões e aferição dos resultados, de modo a conduzir 
os atos administrativos no mais elevado nível de obediência aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, aplicáveis à 
administração direta e indireta do Município. 

§ 1º. São Órgãos de Funções de Assessoramento:  
I - Gabinete do Prefeito - GABIN; 
II - Procuradoria Geral do Município – PROGER; 
III - Controladoria Geral do Município - CGM. 
§ 2º. A Procuradoria Geral, bem como a Controladoria Geral, atuam com 

independência entre si e perante as demais unidades administrativas, prestando 
assessoramento direto ao Chefe do Poder Executivo, no plano jurídico e controle 
das contas públicas, respectivamente.  

 
SUBSEÇÃO II 

DOS ÓRGÃOS DE FUNÇÕES SISTÊMICAS 
 
Art. 20. As funções sistêmicas são desenvolvidas através das unidades 

descritas nesta subseção que, além da incumbência de desempenhar as atividades 
pertinentes às respectivas unidades administrativas, têm como finalidade 
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precípua, dar sustentação ao Governo para consecução dos resultados das tarefas a 
cargo das unidades das funções finalistas. 

Parágrafo único. São Órgãos de Funções Sistêmicas: 
I - Secretaria de Relações Institucionais - SERIN; 

II - Secretaria de Administração – SEAD; 
III - Secretaria da Fazenda – SEFAZ; 
IV – Secretaria de Comunicação Social- SECOM; 
 

SUBSEÇÃO III 
DOS ÓRGÃOS DE FUNÇÕES FINALISTAS 

 
Art. 21. Os órgãos das funções finalistas têm a incumbência de 

desempenhar as atividades pertinentes às respectivas unidades administrativas, 
obedecendo aos critérios de planejamento, organização, coordenação, controle e 
comando e, em linha de vinculação por afinidade recíproca, com os órgãos das 
funções de Assessoramento e Sistêmicas, de modo a desempenhar fielmente as 
suas tarefas nos moldes previamente prescritos no Plano de Governo. 

Parágrafo único. São órgãos de Função Finalista: 
I - Secretaria de Educação – SEDUC; 
II - Secretaria de Saúde – SESAU; 
III - Secretaria de Planejamento, Tecnologia e Orçamento – SEPLAN; 
IV - Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR; 
V – Secretaria de Indústria e Comércio - SEDIC 
VI - Secretaria do Turismo – SETUR; 
VII - Secretaria de Agricultura e Pesca - SEAP;  
VIII - Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo – SEMAU; 
IX - Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES. 

 
SUBSEÇÃO IV 

DA SUBORDINAÇÃO E DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS 
 
Art. 22. Os órgãos da administração centralizada e descentralizada, 

com as suas subdivisões estruturais estabelecidas e detalhadas, terão as suas 
competências definidas em regulamento. 

 
Art. 23. Os Órgãos de Assessoramento, os Órgãos de Funções Sistêmicas 

e os Órgãos de Funções Finalistas, subordinam-se ao Prefeito por linha de 
autoridade integral. 

 
Art. 24. Os órgãos da administração indireta subordinam-se ao Prefeito 

por linha de autoridade final. 
Parágrafo único. As Secretarias da estrutura organizacional da 
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Prefeitura, a Procuradoria Geral, a Controladoria Geral, a Fundação Cultural de 
Ilhéus – FUNDACI e a Fundação Universidade Livre do Mar e da Mata – 
MARAMATA, vinculam-se entre si por linha de afinidade, para troca de dados e 
informações pertinentes às respectivas atribuições, com vistas ao planejamento 
integrado na elaboração de projetos específicos. 

 
SEÇÃO II 

DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA 
 
Art. 25. A Administração descentralizada é composta dos seguintes 

órgãos: 
I - Fundação Cultural de Ilhéus – FUNDACI; 
II - Universidade Livre do Mar e da Mata – MARAMATA. 

 
CAPÍTULO II 

DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 
SEÇÃO ÚNICA 

 
Art. 26. Os órgãos colegiados compreendem: 
I – Conselhos Comunitários 
a) Conselho Municipal do Meio Ambiente – CONDEMA; 
b) Conselho Municipal de Educação – CME; 
c) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA; 
d) Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS; 
e) Conselho Municipal dos Portadores de Deficiência Física – COMDEF; 
f) Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE; 
g) Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – COMDEC; 
h) Conselho Municipal de Cultura – COMUC; 
i) Conselho Municipal de Transportes – COMTRANS; 
j) Conselho Municipal de Entorpecentes – COMENT; 
k) Conselho Municipal dos Esportes – COMES; 
l) Conselho Municipal dos Idosos – COMID; 
m) Conselho Municipal de Turismo – COMTUR; 
n) Conselho Municipal do FUNDEB – CMFUNDEB; 
o) Conselho Municipal da Mulher – CMDM; 
p) Conselho Municipal de Segurança Pública – COMSEG; 
q) Conselho Municipal de Trânsito – CONTRANS; 
r) Conselho Municipal de Saúde – CMS; 
s) Conselho das Cidades - CONCIDADE; 
t) Conselho Municipal da Juventude – CMJ. 
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II - As Comissões Municipais compreende: 
a) Comissão Municipal de Defesa do Consumidor – CODECON; 
b) Comissão Municipal de Defesa Cível – CODECI; 
c) Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI. 
Parágrafo único. Os Conselhos Comunitários e as Comissões Municipais 

vinculam-se ao Prefeito por linha de coordenação.  
 

TÍTULO V 
DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
CAPÍTULO I 

DAS SUBDIVISÕES DAS UNIDADES DE ASSESSORAMENTO 
 

SEÇÃO I 
DO GABINETE DO PREFEITO 

 
Art. 27. O detalhamento das atribuições do Gabinete do Prefeito será 

objeto de regulamentação por Decreto, que deverá ser editado no prazo de 90 
(noventa) dias após a entrada em vigor desta Lei. 

§ 1º. O Gabinete do Prefeito tem sua estrutura administrativa definida 
conforme Anexo 1 desta Lei.  

§2º. Os cargos de provimento em comissão do Gabinete do Prefeito, 
com suas denominações, número de vagas e níveis de vencimentos são os 
constantes dos Anexos 1 e 2 da presente Lei. 

 
SEÇÃO II 

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
 
Art. 28. O detalhamento das atribuições da Procuradoria Geral do 

Município de Ilhéus será objeto de regulamentação por Decreto, que deverá ser 
editado no prazo de 90 (noventa) dias após a entrada em vigor desta Lei.  

 
Art. 29. A Procuradoria Geral do Município de Ilhéus tem a sua 

estrutura organizacional definida conforme Anexo 1 desta Lei. 
§ 1º. Os cargos vinculados à Procuradoria Geral, descritos no Anexo 1, 

são diretamente subordinados ao Procurador Geral do Município. 
§ 2º. Os cargos de provimento em comissão da Procuradoria Geral do 

Município, com suas denominações, símbolos, número de vagas e níveis de 
vencimentos são os constantes dos Anexos 1 e 2 desta Lei. 
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SEÇÃO III 
DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 
Art. 30. O detalhamento das atribuições da Controladoria Geral do 

Município de Ilhéus será objeto de regulamentação por Decreto, que deverá ser 
editado no prazo de 90 (noventa) dias após a entrada em vigor desta Lei. 

 
Art. 31 - A Controladoria Geral do Município de Ilhéus tem a sua 

estrutura organizacional definida conforme Anexo 1desta Lei.  
§ 1º. Os cargos vinculados à Controladoria Geral, descritos no Anexo 1, 

são diretamente subordinados ao Controlador Geral do Município. 
§ 2º. Os cargos de provimento em comissão da Controladoria Geral do 

Município, com suas denominações, símbolos, número de vagas e níveis de 
vencimentos são os constantes dos Anexos 1 e 2 desta Lei. 

§ 3º. A Controladoria Geral exercerá suas atribuições perante todos os 
órgãos da Administração Direta e Indireta. 

 
CAPÍTULO II 

DOS ÓRGÃOS SISTÊMICOS 
SEÇÃO I 

DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
 
Art. 32. O detalhamento das atribuições da Secretaria de Relações 

Institucionais será objeto de regulamentação por Decreto, que deverá ser editado 
no prazo de 90 (noventa) dias após a entrada em vigor desta Lei. 

 
Art. 33. A Secretaria Municipal de Relações Institucionais tem a sua 

estrutura administrativa definida conforme Anexo 1 desta Lei. 
§ 1º. Os cargos vinculados à Secretaria de Relações Institucionais, 

descritos no Anexo 1, são diretamente subordinados ao Secretário de Relações 
Institucionais. 

§ 2º. Os cargos de provimento em comissão da Secretaria de Relações 
Institucionais com suas denominações, símbolos, número de vagas e níveis de 
vencimentos, são os constantes dos Anexos 1 e 2 desta Lei. 

 
SEÇÃO II 

DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 
Art. 34. O detalhamento das atribuições da Secretaria de Administração 

será objeto de regulamentação por Decreto, que deverá ser editado no prazo de 90 
(noventa) dias após a entrada em vigor desta Lei. 
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Art. 35. A Secretaria de Administração tem a sua estrutura 
administrativa definida conforme Anexo 1 desta Lei.  

§ 1º. Os cargos vinculados à Secretaria de Administração, descritos no 
Anexo 1, são diretamente subordinados ao Secretário de Administração. 

§ 2°. Os cargos de provimento em comissão da Secretaria de 
Administração, com suas denominações, símbolos, número de vagas e níveis de 
vencimentos são os constantes dos Anexos 1 e 2, desta Lei. 

 
SEÇÃO III 

DA SECRETARIA DA FAZENDA 
 
Art. 36. O detalhamento das atribuições da Secretaria da Fazenda será 

objeto de regulamentação por Decreto, que deverá ser editado no prazo de 90 
(noventa) dias após a entrada em vigor desta Lei. 

 
Art. 37. A Secretaria da Fazenda tem a sua estrutura administrativa 

definida conforme Anexo 1 desta Lei.  
§ 1º. Os cargos vinculados à Secretaria da Fazenda, descritos no Anexo 

1, são diretamente subordinados ao Secretário da Fazenda. 
§ 2º. Os cargos de provimento em comissão da Secretaria da Fazenda, 

com suas denominações, símbolos, número de vagas e níveis de vencimentos são 
os constantes dos Anexos 1 e 2 desta Lei. 

 
SEÇÃO IV 

DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

Art. 38. O detalhamento das atribuições da Secretaria de Comunicação 
Social será objeto de regulamentação por Decreto, que deverá ser editado no prazo 
de 90 (noventa) dias após a entrada em vigor desta Lei. 

 
Art. 39. A Secretaria de Comunicação Social tem a sua estrutura 

administrativa definida conforme Anexo 1 desta Lei.  
§ 1º. Os cargos vinculados à Secretaria de Comunicação Social, descritos 

no Anexo 1, são subordinadas diretamente ao Secretário de Comunicação Social. 
§ 2º. Os cargos de provimento em comissão da Secretaria de 

Comunicação Social, com suas denominações, símbolos, número de vagas e níveis 
de vencimentos são os constantes dos Anexos 1 e 2 desta Lei. 

 
CAPITULO III 

DOS ÓRGÃOS DE FUNÇÕES FINALÍSTICAS 
SEÇÃO I 

DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
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Art. 40. O detalhamento das atribuições da Secretaria de Educação será 
objeto de regulamentação por Decreto, que deverá ser editado no prazo de 90 
(noventa) dias após a entrada em vigor desta Lei. 

 
Art. 41. A Secretaria de Educação tem a sua estrutura administrativa 

definida conforme Anexo 1 desta Lei.  
§ 1º. Os cargos vinculados à Secretaria de Educação, descritos no Anexo 

1, são diretamente subordinados ao Secretário de Educação. 
§ 2º. Os cargos de provimento em comissão da Secretaria de Educação, 

com suas denominações, símbolos, número de vagas e níveis de vencimentos são 
os constantes dos Anexos 1 e 2 desta Lei. 

 
SEÇÃO II 

DA SECRETARIA DE SAÚDE 
 
Art. 42. O detalhamento das atribuições da Secretaria de Saúde será 

objeto de regulamentação por Decreto, que deverá ser editado no prazo de 90 
(noventa) dias após a entrada em vigor desta lei. 

 
Art. 43. A Secretaria de Saúde tem a sua estrutura administrativa 

definida conforme Anexo 1 desta Lei.  
§ 1º. Os cargos vinculados à Secretaria de Saúde, descritos no Anexo 1, 

são diretamente subordinados ao Secretário de Saúde. 
 § 2°. Os cargos de provimento em comissão, da Secretaria de Saúde, 

com suas denominações, símbolos, números de vagas e níveis de vencimentos são 
os constantes dos Anexos 1 e 2 desta Lei. 

SEÇÃO III 
DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E ORÇAMENTO 

Art. 44. O detalhamento das atribuições da Secretaria de Planejamento, 
Tecnologia e Orçamento será objeto de regulamentação por Decreto, que deverá 
ser editado no prazo de 90 (noventa) dias após a entrada em vigor desta Lei.  

 
Art. 45. A Secretaria de Planejamento, Tecnologia e Orçamento tem a 

sua estrutura administrativa definida conforme Anexo 1 desta Lei.  
§ 1º. Os cargos vinculados à Secretaria de Planejamento, Tecnologia e 

Orçamento, descritos no Anexo 1, são diretamente subordinados ao Secretario de 
Planejamento, Tecnologia e Orçamento. 

§ 2°. Os cargos de provimento em comissão, da Secretaria de 
Planejamento, Tecnologia e Orçamento, com suas denominações, símbolos, 
números de vagas e níveis de vencimentos são os constantes dos Anexos 1 e 2 
desta Lei. 
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SEÇÃO IV 
DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 
Art. 46. O detalhamento das atribuições da Secretaria de Indústria e 

Comércio será objeto de regulamentação por Decreto, que deverá ser editado no 
prazo de 90 (noventa) dias após a entrada em vigor desta Lei.  

 
Art. 47. A Secretaria de Indústria e Comércio tem a sua estrutura 

administrativa definida conforme Anexo 1 desta Lei.  
§ 1º. Os cargos vinculados à Secretaria de Indústria e Comércio, 

descritos no Anexo 1, são diretamente subordinados ao Secretario de Indústria e 
Comércio. 

§ 2º. Os cargos de provimento em comissão da Secretaria de Indústria e 
Comércio, com suas denominações, símbolos, número de vagas e níveis de 
vencimentos são os constantes dos Anexos 1 e 2 desta Lei. 
 

SEÇÃO V 
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 
Art. 48. O detalhamento das atribuições da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano será objeto de regulamentação por Decreto, que deverá 
ser editado no prazo de 90 (noventa) dias após a entrada em vigor desta Lei. 

 
Art. 49. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano tem a sua estrutura 

administrativa definida conforme Anexo 1 desta Lei.  
§ 1º. Os cargos vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 

descritos no Anexo 1, são subordinadas diretamente ao Secretário de 
Desenvolvimento Urbano. 

§2º. Os cargos de provimento em comissão da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, com suas denominações, símbolos, número de vagas e 
níveis de vencimentos são os constantes dos Anexos 1 e 2, desta Lei. 

 
SEÇÃO VI 

DA SECRETARIA DE TURISMO 
 
Art. 50. O detalhamento das atribuições da Secretaria de Turismo será 

objeto de regulamentação por Decreto, que deverá ser editado no prazo de 90 
(noventa) dias após a entrada em vigor desta Lei. 

Art. 51. A Secretaria de Turismo tem a sua estrutura administrativa 
definida conforme Anexo 1 desta Lei. 

 § 1º. Os cargos vinculados à Secretaria de Turismo, descritos no Anexo 
1, são subordinadas diretamente ao Secretário de Turismo. 
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§ 2º. Os cargos de provimento em comissão da Secretaria de Turismo, 
com suas denominações, símbolos, número de vagas e níveis de vencimentos são 
os constantes dos Anexos 1 e 2, desta Lei. 

 
SEÇÃO VII 

DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO 
 

Art. 52. O detalhamento das atribuições da Secretaria de Meio 
Ambiente e Urbanismo será objeto de regulamentação por Decreto, que deverá ser 
editado no prazo de 90 (noventa) dias após a entrada em vigor desta Lei. 

 
Art. 53. A Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo tem a sua 

estrutura definida conforme Anexo 1 desta Lei.  
§ 1º. Os cargos vinculados à Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, 

descritos no Anexo 1, são subordinadas diretamente ao Secretário de Meio 
Ambiente e Urbanismo. 

§ 2º. Os cargos de provimento em comissão da Secretaria de Meio 
Ambiente e Urbanismo, com suas denominações, símbolos, número de vagas e 
níveis de vencimentos são os constantes dos Anexos 1 e 2 desta Lei. 
 

SEÇÃO VIII 
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 

 
Art. 54. O detalhamento das atribuições da Secretaria de Agricultura e 

Pesca será objeto de regulamentação por Decreto, que deverá ser editado no prazo 
de 90 (noventa) dias após a entrada em vigor desta Lei. 

 
Art. 55. A Secretaria de Agricultura e Pesca tem a sua estrutura 

administrativa definida conforme Anexo 1 desta Lei.  
§ 1º. Os cargos vinculados à Secretaria de Agricultura e Pesca, descritos 

no Anexo 1, são subordinadas diretamente ao Secretário de Agricultura e Pesca. 
§ 2º. Os cargos de provimento em comissão da Secretaria de Agricultura 

e Pesca, com suas denominações, símbolos, número de vagas e níveis de 
vencimentos são os constantes dos Anexos 1 e 2 desta Lei. 

 
SEÇÃO IX 

DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

Art. 56. O detalhamento das atribuições da Secretaria de 
Desenvolvimento Social será objeto de regulamentação por Decreto, que deverá 
ser editado no prazo de 90 (noventa) dias após a entrada em vigor desta Lei. 
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Art. 57. A Secretaria de Desenvolvimento Social tem a sua estrutura 
administrativa definida conforme Anexo 1 desta Lei.  

§ 1º. Os cargos vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social, 
descritos no Anexo 1, são subordinadas diretamente ao Secretário de 
Desenvolvimento Social. 

§ 2º. Os cargos de provimento em comissão da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, com suas denominações, símbolos, números de vagas e 
níveis de vencimentos são os constantes dos Anexos 1 e 2 desta Lei. 

 
CAPÍTULO IV 

DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA 
 

SEÇÃO I 
DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHÉUS 

 
Art. 58. A Fundação Cultural de Ilhéus, criada pela Lei nº 1.179/78, 

órgão da Administração Municipal descentralizada, tem a finalidade de formular e 
executar a política municipal de desenvolvimento da cultura.  

 
Art.59. A Fundação Cultural de Ilhéus, órgão da administração 

descentralizada, tem a estrutura constante do Anexo 1 desta Lei. 
§ 1º. Os cargos vinculados à Fundação Cultural de Ilhéus, descritos no 

Anexo 1, são subordinadas diretamente ao Presidente da Fundação Cultural de 
Ilhéus. 

§ 2º. Os cargo de provimento em comissão da Fundação Cultural de 
Ilhéus, com suas denominações, símbolos, números de vagas e níveis de 
vencimentos são os constantes dos Anexos 1 e 2 desta Lei. 
 

SEÇÃO II 
DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA 

 
Art. 60. A Fundação Universidade Livre do Mar e da Mata, criada pela 

Lei nº 2.600/97, tem por finalidade o estudo, pesquisa e difusão de conhecimento 
na área dos recursos ambientais, em especial os bens de excepcional valor 
histórico, geográfico e paisagístico do litoral e da mata atlântica do Município de 
Ilhéus. 

Parágrafo único. Por linha de afinidade, a Fundação Universidade Livre 
do Mar e da Mata, e a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente vinculam-se entre 
si para troca de dados, informações e conhecimentos recíprocos, no plano da 
elaboração de projetos e fiscalização ambiental com vistas à proteção do meio 
ambiente de forma eficaz. 
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Art. 61. A Fundação Universidade Livre do Mar e da Mata – 
MARAMATA -, órgão da administração descentralizada, tem estrutura constante do 
Anexo 1 desta Lei.  

§ 1º. Os cargos vinculados à Universidade Livre do Mar e da Mata, 
descritos no Anexo 1, são subordinadas diretamente ao Presidente da Fundação 
Universidade Livre do Mar e da Mata - MARAMATA. 

§ 2º. Os cargos de provimento em comissão da Fundação Universidade 
Livre do Mar e da Mata – MARAMATA, com suas denominações, símbolos, número 
de vagas e níveis de vencimentos são os definidos nos Anexos 1 e 2 desta Lei.  
 

CAPITULO V 
DOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS E COMISSÕES MUNICIPAIS 

 
Art. 62. Aos Conselhos Comunitários, que serão regidos por regimento 

próprio, compete fazer os levantamentos da problemática do Município em todos 
os setores, elaborar planos e projetos de desenvolvimento, ouvindo-se as bases e 
representantes de cada setor, encaminhar sugestões aos Poderes Legislativo e 
Executivo, convocar sua comunidade a participar da elaboração orçamentária, 
visando materializar os projetos prioritários para a comunidade que representam. 

 
Art. 63. As Comissões Municipais, que serão regidas por regimento 

próprio, compete fazer levantamentos da problemática do Município no âmbito de 
suas atribuições, adotando as providências necessárias para minimizar ou sanear 
as ocorrências. 

 
TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
 Art. 64. Fica criado pelo período de 4(quatro) meses os cargos de 

Controlador Geral Pró Tempore e Auditor Pró Tempore, com remuneração 
equivalente à do Controlador Geral e Auditor, respectivamente, criados por esta 
Lei, com atribuições relacionadas à finalização das prestações de contas do 
governo cujo mandato se encerra em 31 de dezembro de 2012. 

Parágrafo único: Será nomeado para o cargo temporário ora criado o 
ocupante titular da Controladoria Geral em 31 de dezembro de 2012, e por este 
indicado o Auditor Pró Tempore. 

 
Art. 65. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar 

convênios e parcerias com instituições públicas e privadas, para implementar a 
organização, fins e objetivos da administração municipal. 

Parágrafo único. Os Secretários Municipais, assim definidos na Emenda 
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Constitucional nº 19/98, serão de livre nomeação e exoneração do Prefeito. 
 
Art. 66. A nomeação para cargos de provimento em comissão dar-se-á 

mediante livre escolha do Prefeito, dentre servidores ou não, que satisfaçam os 
requisitos técnicos definidos no regimento interno. 

Parágrafo único. Os servidores do quadro de provimento permanente 
que forem designados para ocupar o cargo em comissão perceberão 30% (trinta 
por cento) do valor do símbolo ou o equivalente à diferença entre sua 
remuneração e o valor do símbolo em comissão. 

 
Art. 67. Os símbolos dos cargos em comissão (CC) e os valores a eles 

correspondentes são os estabelecidos no Anexo 2, desta Lei. 
 
Art. 68. Fica criado um quadro de Funções Gratificadas (FG), que serão 

exercidas por servidores do quadro permanente, cuja atuação se dará na 
supervisão de atividades próprias da administração. O Anexo 2 contém o nível, a 
quantidade de funções e suas respectivas remunerações. 

 
Art. 69. Nenhum servidor poderá receber remuneração acima do valor 

correspondente ao Prefeito Municipal, salvo por decisão judicial transitada em 
julgado. 

Art. 70. Dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da 
publicação desta Lei, o Poder Executivo editará o regimento interno para definir as 
atribuições de cada unidade administrativa, e individualizar a responsabilidade 
dos agentes nelas investidos. 

 
Art. 71. As despesas decorrentes da implantação desta Lei correrão à 

conta da dotação orçamentária do exercício de 2013. 
 
Art. 72. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2013. 
 
Art. 73. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Art. 

15, III da Lei 3.221/2006 e a Lei 3.485/2010 e suas alterações posteriores. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Ilhéus, em 07 de dezembro de 2012, 

478º da Capitania de Ilhéus e 131º de elevação à Cidade. 
 
 
 
 

Newton Lima Silva 
PREFEITO 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE CARGO (Um) SÍMBOLO

Chefia de Gabinete do Prefeito Chefe de Gabinete CC-I
Assessoria de Gabinete do Prefeito Assessor CC-III
Divisão de Progamas de Cidadania Diretor CC-IV
Seção de Expediente do Gabinete do Prefeito Chefe de Seção CC-VI
Seção de Atendimento Chefe de Seção CC-VI
Seção de Apoio Administrativo Chefe de Seção CC-VI
Seção de Segurança do Gabinete do Prefeito Chefe de Seção CC-VI
Seção de Logística do Gabinete do Prefeito Chefe de Seção CC-VI
Seção de Apoio ao Gabinete do Vice Prefeito Chefe de Seção CC-VI
Corregedoria do Município Corregedor CC-II
Divisão de Esportes Diretor CC-IV
Setor de Políticas para a Juventude Chefe de Setor CC-V
Coordenadoria de Administração de Estádios Coordenador CC-VII
Coordenadoria de Administração de Quadras Poliesportivas Coordenador CC-VII

Controladoria Geral do Município  Controlador Geral  CNP
Auditoria de Controle Interno de Gestão Pública Auditor CNT-III
Auditoria de Controle Interno de Gestão Operacional Auditor CNT-III
Auditoria de Controle Interno do Sistema de Saúde Auditor CNT-III
Seção de Controle Interno de Gestão Chefe de Seção CC-VI
Seção de Controle do SIGA Chefe de Seção CC-VI

Procuradoria Geral Procurador Geral CNP
Sub-Procuradoria Geral Sub-Procurador Geral CC-I
Procuradoria Administrativa Procurador CNT -I
Procuradoria Tributária Procurador CNT -I
Procuradoria Trabalhista Procurador CNT -I
Procuradoria de Execução Trabalhista Procurador CNT -I
Procuradoria do Contencioso Cívil Procurador CNT -I
Procuradoria do Meio Ambiente e Trânsito Procurador CNT -I

Gabinete do Secretário Secretário Municipal CNP
Divisão de Comunicação Diretor CC-IV
Divisão de Redação Diretor CC-IV
Seção de Redação Chefe de Seção CC-VI
Seção de Reportagem Fotográfica Chefe de Seção CC-VI
Coordenadoria de Comunicação Digital Coordenador CC-VII
Coordenadoria de Audio Visual Coordenador CC-VII

Gabinete do Secretário Secretário Municipal CNP
Setor de Relaçoes Institucionais e Comunitárias Chefe de Setor CC-V
Seção de Apoio Parlamentar Chefe de Seção CC-VI
Seção de Apoio aos Conselhos Municipais Chefe de Seção CC-VI

Gabinete do Secretário Secretário Municipal CNP
Gerencia de Sócio-Economia Gerente CC-II
Divisão de Projetos Estratégicos Diretor CC-IV
Seção de Desenvolvimento Técnológico Chefe de Seção CC-VI
Seção de Orçamento Público Chefe de Seção CC-VI

LEI Nº 3633/12 - ANEXO I

QUADRO DE CARGOS E SÍMBOLOS

GABINETE DO PREFEITO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E ORÇAMENTO
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE CARGO (Um) SÍMBOLO

LEI Nº 3633/12 - ANEXO I

QUADRO DE CARGOS E SÍMBOLOS

Gabinete do Secretário Secretário Municipal CNP
Gerencia de Administração Tributária Gerente CC-II
Setor de Arrecadação Chefe de Setor CC-V
Setor de Contabilidade Chefe de Setor CC-V
Tesouraria Municipal Tesoureiro CC-I
Seção da Dívida Ativa Chefe de Seção CC-VI
Setor de Liquidação Chefe de Setor CC-V
Seção de Informática Tributária Chefe de Seção CC-VI

Gabinete do Secretário Secretário Municipal CNP
Gerencia de Recursos Humanos Gerente CC-II
Divisão de Processamento de Dados de Pessoal Diretor CC-IV
Seção  de Serviços Gerais Chefe de Seção CC-VI
Divisão de Licitações Diretor CC-IV
Setor de Contratos e Convênios Chefe de Setor CC-V
Seção de Jornal Oficial Chefe de Seção CC-VI
Divisão de Processamento de Dados Diretor CC-IV
Comando da Guarda Municipal Comandante CC-IV
Setor de Salva-Vidas Chefe de Setor CC-V
Gerencia de Ações Regionais Gerente CC-II
Setor de Ações Regionais Chefe de Setor CC-V
Setor de Estradas Vicinais Chefe de Setor CC-V
Administração Regional I Administrador Regional I CC-VII
Administração Regional I Administrador Regional I CC-VII
Administração Regional I Administrador Regional I CC-VII
Administração Regional I Administrador Regional I CC-VII
Administração Regional I Administrador Regional I CC-VII
Administração Regional II Administrador Regional II CC-VIII
Administração Regional II Administrador Regional II CC-VIII
Administração Regional II Administrador Regional II CC-VIII
Administração Regional II Administrador Regional II CC-VIII
Administração Regional II Administrador Regional II CC-VIII
Administração Regional II Administrador Regional II CC-VIII
Administração Regional II Administrador Regional II CC-VIII
Administração Regional III Administrador Regional III CC-IX
Administração Regional III Administrador Regional III CC-IX
Administração Regional III Administrador Regional III CC-IX
Administração Regional III Administrador Regional III CC-IX
Administração Regional III Administrador Regional III CC-IX
Administração Regional III Administrador Regional III CC-IX
Administração Regional III Administrador Regional III CC-IX
Administração Regional III Administrador Regional III CC-IX
Administração Regional III Administrador Regional III CC-IX
Administração Regional III Administrador Regional III CC-IX
Administração Regional III Administrador Regional III CC-IX
Administração Regional III Administrador Regional III CC-IX
Administração Regional III Administrador Regional III CC-IX
Administração Regional III Administrador Regional III CC-IX

SECRETARIA DA FAZENDA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE CARGO (Um) SÍMBOLO

LEI Nº 3633/12 - ANEXO I

QUADRO DE CARGOS E SÍMBOLOS

Gabinete do Secretário Secretário Municipal CNP
Divisão de Administração e Serviços Diretor CC-IV
Seção de Matrícula e Estatística Chefe de Seção CC-VI
Seção de Controle de Pessoal e Programação Escolar Chefe de Seção CC-VI
Seção de Alimentação Escolar Chefe de Seção CC-VI
Seção de Transporte Escolar Chefe de Seção CC-VI
Divisão Técnico-Pedagógico Diretor CC-IV
Seção de Centros de Referências e Inclusão Escolar Chefe de Seção CC-VI
Seção de Programação, Planejamento Estratégico e Projetos Chefe de Seção CC-VI
Seção de Gestão do Ensino Fundamental I e II Chefe de Seção CC-VI
Seção de Gestão da Educação Infantil Chefe de Seção CC-VI
Seção de Gestão da Educação do Campo Chefe de Seção CC-VI

Gabinete do Secretário Secretário Municipal CNP
Superintendência do Fundo Municipal de Saúde Superintendente CC-I
Divisão de Administração e Finanças Diretor CC-IV
Setor de Contabilidade Chefe de Setor CC-V
Seção de Projetos e Convênios Chefe de Seção CC-VI
Seção de Tesouraria Chefe de Seção CC-VI
Seção de Recursos Humanos Chefe de Seção CC-VI
Seção de Serviços Gerais Chefe de Seção CC-VI
Seção de Licitação e Compras Chefe de Seção CC-VI
Seção de Almoxarifado Chefe de Seção CC-VI
Superintendencia Técnica Superintendente CC-I
Setor de Auditoria, Controle, Avaliação e Regulação do SUS Chefe de Setor CC-V
Coordenadoria de Campo de Endemias Coordenador CC-VII
Coorcdenadoria de Cadastramento e Apoio a Usuário do SUS Coordenador CC-VII
Setor de Média e Alta Complexidade Hospitalar Chefe de Setor CC-V
Setor de Vigilância da Saúde Chefe de Setor CC-V
Seção de Atenção Básica Chefe de Seção CC-VI
Seção de Saúde Bucal Chefe de Seção CC-VI
Seção de Planejamento e Faturamento Chefe de Seção CC-VI
Seção de Auditoria  e Regulação Médica Chefe de Seção CC-VI
Setor de Vigilância Sanitária Chefe de Setor CC-V
Seção de Administração do Centro de Zoonoses Chefe de Seção CC-VI
Seção de Vigilância Epidemiológica e Endemias Chefe de Seção CC-VI

Gabinete do Secretário Secretário Municipal CNP
Divisão de Desenvolvimento Econômico Diretor CC-IV
Seção de Fomento Chefe de Seção CC-VI
Seção de Administração da Central de Abastecimento da Zona Norte Chefe de Seção CC-VI
Coordenadoria da Central de Abastecimento da Zona Sul Coordenador CC-VII

Gabinete do Secretário Secretário Municipal CNP
Divisão de Agricultura e Pesca Diretor CC-IV
Seção de Políticas para Fomento da Agricultura Chefe de Seção CC-VI
Seção de  Políticas para Fomento da Pesca Chefe de Seção CC-VI

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE CARGO (Um) SÍMBOLO

LEI Nº 3633/12 - ANEXO I

QUADRO DE CARGOS E SÍMBOLOS

Gabinete do Secretário Secretário Municipal CNP
Superintendência de Obras e Serviços Públicos Superintendente CC-I
Gerencia de Engenharia e Fiscalização de Obras Gerente CC-II
Setor de Orçamento e Controle Chefe de Setor CC-V
Gerencia de Serviços Públicos Gerente CC-II
Divisão de Operações Diretor CC-IV
Setor de Controle de Combustíveis Chefe de Setor CC-V
Seção de Limpeza Pública Chefe de Seção CC-VI
Seção de Iluminação Pública Chefe de Seção CC-VI
Seção de Parques e Jardins Chefe de Seção CC-VI
Administração de Bairro I Administrador de Bairro I CC-VII
Administração de Bairro I Administrador de Bairro I CC-VII
Administração de Bairro I Administrador de Bairro I CC-VII
Administração de Bairro I Administrador de Bairro I CC-VII
Administração de Bairro I Administrador de Bairro I CC-VII
Administração de Bairro I Administrador de Bairro I CC-VII
Administração de Bairro I Administrador de Bairro I CC-VII
Administração de Bairro II Administrador de Bairro II CC-VIII
Administração de Bairro II Administrador de Bairro II CC-VIII
Superintendência de Transportes e Trânsito Superintendente CC-I
Seção de Transporte Público Chefe de Seção CC-VI
Setor de Fiscalização de Transito Chefe de Setor CC-V
Setor de Operação de Trânsito Chefe de Setor CC-V

Gabinete do Secretário Secretário Municipal CNP
Setor de Fomento Turístico Chefe de Setor CC-V
Seção de Operações Turísticas, Promoção e Eventos Chefe de Seção CC-VI
Coordenadoria de Estatística Coordenador CC-VII
Coordenadoria da Estância Hidromineral de Olivença Coordenador CC-VII

Gabinete do Secretário Secretário Municipal CNP
Gerencia de Controle do Uso do Solo Gerente CC-II
Seção de Fiscalização de Posturas Chefe de Seção CC-VI
Seção de Planejamento Urbano e Habitação Chefe de Seção CC-VI
Gerencia de Gestão Ambiental Gerente CC-II
Seção de Fiscalização Ambiental Chefe de Seção CC-VI

Gabinete do Secretário Secretário Municipal CNP
Setor de Ação Social Chefe de Setor CC-V
Seção de Promoção e Desenvolvimento Humano Chefe de Seção CC-VI
Seção de Apoio ao Programa Bolsa Família Chefe de Seção CC-VI
Divisão de Gestão do Fundo de Assistencia Social Diretor CC-IV
Seção de Orçamento e Convênios Chefe de Seção CC-VI

Presidência da Fundação Cultural de Ilhéus Presidente CPA
Divisão Administrativa e Financeira Diretor CC-IV
Divisão de Fomento Cultural Diretor CC-IV
Seção de Administração da Biblioteca Pública Municipal Chefe de Seção CC-VI
Coordenadoria do Centro Cultural de Olivença Coordenador CC-VII
Coordenadoria do Memorial de Cultura Negra Coordenador CC-VII
Seção de Administração do Teatro Municipal Chefe de Seção CC-VI
Seção de Administração da Casa Jorge Amado Chefe de Seção CC-VI

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHÉUS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SECRETARIA DE TURISMO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE CARGO (Um) SÍMBOLO

LEI Nº 3633/12 - ANEXO I

QUADRO DE CARGOS E SÍMBOLOS

Presidência da Maramata Presidente CPA
Divisão Administrativa e Financeira Diretor CC-IV
Coordenadoria de Educação Ambiental Coordenador CC-VII
Coordenadoria do Museu do Mar e da Mata Coordenador CC-VII

Função Gratificada I              Supervisor FG-1
Função Gratificada II             Supervisor FG-2

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA

FUNÇÃO GRATIFICADA
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
GABINETE DO PREFEITO

SÍMBOLO CARGO/FUNÇÃO REMUNERAÇÃO ESTRUTURA
Secretario Municipal Secretaria
Procurador Geral Procuradoria Geral
Controlador Geral Controladoria Geral
Chefe de Gabinete Gabinete do Prefeito
Superintendente Superintendência
Sub Procurador Geral Sub Procuradoria Geral
Tesoureiro Tesouraria

CPA Presidente  R$          7.150,00 Presidência
Gerente Gerencia
Corregedor Corregedoria

CNT-I Procurador  R$          4.500,00 Procuradoria 
Assessor de Imprensa Assessoria de Imprensa
Assessor Assessoria
Diretor Divisão
Comandante Comando

CNT-III Auditor  R$          3.800,00 Auditoria
CC-V Chefe de Setor  R$          2.500,00 Setor
CC-VI Chefe de Seção  R$          1.700,00 Seção

Administrador de Bairro I Administração de Bairro I
Administrador Regional I Administração Regional I
Coordenador Coordenadoria
Administrador de Bairro II Administração de Bairro II
Administrador Regional II Administração Regional II

CC-IX Administrador Regional III  R$             800,00 Administração Regional III

FG -1 Surpevisor  R$             600,00 Função Gratificada I
FG -2 Surpevisor  R$             300,00 Função Gratificada II

SÍMBOLO DENOMINAÇÃO
CNP Cargo de Natureza Política

CNT-I Cargo de Natureza Técnica I:

CPA Cargo de Presidência na Administração Indireta

CNT-II Cargo de Natureza Técnica II
CNT-III Cargo de Natureza Técnica III

CC Cargo Comissionado
FG Função Gratificada

SÍMBOLO QUANTIDADE DE FUNÇÕES
FG -1 40
FG -2 50

LEI Nº 3633/12 - ANEXO II

 R$          1.100,00 CC-VIII

 TABELA DE SÍMBOLOS E VALORES

CC-VII  R$          1.500,00 

 R$        10.021,17 CNP

CC-I  R$          7.150,00 

CC-III  R$          4.500,00 

 R$          3.800,00 CC-IV

 R$          5.600,00 CC-II

Esta edição encontra-se no site: www.ilheus.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Ilhéus

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AEIAO1ZGRBGSXU/SZISQSG

Sexta-feira
7 de Dezembro de 2012
24 - Ano IV - Nº 1043

Num. 1398435 - Pág. 24Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: ILAN FONSECA DE SOUZA
http://pje.trt5.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=14031413481701800000001369172
Número do documento: 14031413481701800000001369172



 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 
GABINETE DO PREFEITO 

 
 
 

LEI Nº. 3634, de 07 de dezembro de 2012. 
 

 
Dispõe sobre a contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, 
nos termos do inciso IX do art. 37 da 
Constituição Federal, e dá outras providências. 

 
O Prefeito de Ilhéus, Estado da Bahia, usando dos atributos legais que 

lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º.  Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público, o Município, através de sua administração direta e indireta, poderá efetuar 
contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos 
nesta Lei. 
 
 Art. 2º.  Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse 
público: 
 I - assistência a situações de calamidade pública; 
 II - assistência a emergências em saúde pública;; 
 III - realização de recenseamentos e outras pesquisas de natureza 
estatística, bem como recadastramento imobiliário e afins; 
 IV - admissão de professor substituto e professor vinculado a convênio com 
outros Poderes ou esferas de Administração; 
 V - admissão de empregados públicos resultantes de legislação específica, 
acordos, convênios e congêneres, cujo prazo de duração dos termos é 
indeterminado, vinculando a duração dos contratos temporários à vigência dos 
referidos instrumentos; 
 VI – admissão de empregados públicos resultantes de acordos, contratos, 
convênios com duração determinada, com recursos nacionais ou de entidades 
estrangeiras; 
 VII – atividades: 
 a) especiais na organização de políticas de desenvolvimento econômico e 
social, para atender à área industrial ou a encargos temporários de obras e 
serviços de engenharia; 
 b) de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa sanitária e agropecuária, 
no âmbito do território municipal, para atendimento de situações emergenciais 
ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal ou de risco à saúde 
animal, vegetal ou humana; 
 VIII - manutenção e normalização da prestação de serviços públicos 
essenciais à comunidade, quando da ausência coletiva do serviço, paralisação 
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parcial ou suspensão das atividades por servidores públicos, por prazo superior a 
3(três) dias, e em quantitativo limitado ao número de servidores que aderiram ao 
movimento.  
 IX – Tarefas eventuais de curta duração que não excedam a 180(cento e 
oitenta) dias. 
 § 1°. A contratação de professor substituto a que se refere o inciso IV far-se-
á exclusivamente para suprir a falta de docente da carreira, decorrente de 
exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para 
capacitação, afastamento ou licença de concessão obrigatória, ocupação de cargo 
de diretor, vice-diretor, orientador e qualquer outra ausência capaz de 
comprometer a continuidade dos serviços prestados.  
 § 2°. As contratações para substituir professores afastados para capacitação 
ficam limitadas a dez por cento do total de cargos de docentes da carreira 
constante do quadro de lotação da instituição. 
 
 Art. 3º.  O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, 
deverá ser feito mediante processo seletivo simplificado sujeito a divulgação, 
inclusive em jornal de circulação local ou regional, Jornal Oficial, bem como no sítio 
eletrônico da Prefeitura de Ilhéus, prescindindo de concurso público. 
 § 1°. A seleção deverá ser efetivada por Comissão de Avaliação de 
Currículos e/ou histórico escolar, podendo, se assim entender necessário, realizar 
prova escrita. 
 § 2°. Nos casos emergenciais, a Administração poderá contratar 
diretamente, nos prazos e condições estabelecidas na presente lei e prescindirá de 
processo seletivo. 
 § 3° - As contratações previstas no art. 2°, incisos V, VI e VII, deverão 
observar as regras, normas, critérios e exigências constantes do termo firmado 
entre as partes. 
 Art. 4º. As contratações serão feitas por tempo determinado e 
improrrogável, com exceção dos casos previstos no artigo 2°, inciso V desta lei, 
observados os seguintes prazos máximos: 
 I   - seis meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º; 
 II  - doze meses, nos casos dos incisos III e VII, do art. 2º; 
 III - doze meses, nos casos dos incisos IV, do art. 2o; 
 IV - dois anos, nos casos do inciso VI do art. 2º; 
 V  - três meses, no caso do inciso VIII do art. 2o.  
 
 Art. 5°. As contratações somente poderão ser feitas com observância da 
dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do Chefe do Poder 
Executivo e declaração do ordenador de despesas de que há adequação 
orçamentária para sua realização. 
 
 Art. 6º. É proibida a contratação, nos termos desta Lei, de servidores da 
Administração Municipal, bem como de empregados ou servidores de suas 
subsidiárias e controladas, que já exerçam carga horária superior a 20 horas 
semanais. 
 Parágrafo único - Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do 
disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa da autoridade 
contratante e do contratado, inclusive, se for o caso, solidariedade quanto à 
devolução dos valores pagos ao contratado. 
 
 Art. 7º. A remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei será 
fixada: 
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 I - nos casos do inciso IV do art. 2º, em importância não superior ao valor da 
remuneração fixada para os servidores de final de carreira das mesmas categorias, 
no quadro de cargos e salários do Magistério local; 
 II - nos casos dos incisos I a III, VII e IX do art. 2º, em importância não 
superior ao valor da remuneração constante no quadro de cargo e salário do 
Município, para servidores que desempenhem função semelhante, ou, não 
existindo a semelhança, às condições do mercado de trabalho. 
 III - no caso do inciso III do art. 2º, quando se tratar de coleta de dados, o 
valor da remuneração poderá ser formado por unidade produzida, desde que 
obedecido ao disposto no inciso II deste artigo. 
 IV - no caso do inciso VIII do art. 2º, em importância não superior à média 
da remuneração constante do quadro de cargo correspondente ao dos servidores 
que paralisaram ou suspenderam as atividades. 
 V – nos casos dos incisos V e VI do art. 2°, em importância a ser definida 
através dos critérios de repasse dos acordos, convênios, contratos e congêneres, 
conforme o dispositivo da lei previsto neste inciso, ou na ausência de tais critérios 
ou previsões, de acordo com o plano de cargos e salários do Município para 
atividades idênticas ou semelhantes. 
 Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo, não se consideram as 
vantagens de natureza individual dos servidores ocupantes de cargos tomados 
como paradigma. 
 
 Art. 8º. O pessoal contratado nos termos desta Lei submete-se, quanto às 
obrigações, ao disposto na específica que trata dos servidores públicos de cada 
categoria. 
 
 Art. 9º.  O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá: 
 I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo 
contrato; 
 II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em 
substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança; 
 III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, sem a devida 
participação em processo seletivo, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2º, 
mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5º.  
 Parágrafo único - A inobservância do disposto neste artigo importará na 
rescisão do contrato nos casos dos incisos I e II, ou na declaração da sua 
insubsistência, no caso do inciso III, sem prejuízo da responsabilidade 
administrativa das autoridades envolvidas na transgressão. 
 
 Art. 10. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos 
termos desta Lei serão apuradas mediante procedimento administrativo sumário, 
concluída no prazo de dez dias e assegurada a defesa verbal ou escrita. 
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 Art. 11. O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á, sem 
direito a indenizações: 
 I - pelo término do prazo contratual; 
 II - por iniciativa do contratado; 

III – por iniciativa do Poder Público contratante. 
 Parágrafo único. A extinção do contrato, nos casos do inciso II e III, será 
comunicada com a antecedência mínima de trinta dias. 
 
 Art. 12. O regime previdenciário para os contratados pela presente lei será 
o da Previdência Geral. 
 
 Art. 13. O tempo de serviço prestado em virtude de contratação nos termos 
desta Lei será contado para todos os efeitos.  
 
 Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 2.327, de 08 de 
novembro de 1989. 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Ilhéus, em 07 de dezembro de 2012, 478º 
da Capitania de Ilhéus e 131º de elevação à Cidade. 
 
 
 
 

Newton Lima Silva 
PREFEITO 
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Fundação Cultural de Ilhéus – FUNDACI 
Rua Jorge Amado, nº 21- Centro – Ilhéus - BA. 

CNPJ: 13.956.230/0001-70 

RESUMO DE CONTRATOS DE NOVEMBRO 2012

CONTRATO Nº. 1812012 – DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATANTE: FUNDACI – CONTRATADO:
EDSON DE JESUS ROCHA CPF: 999.381.205-63 OBJETO: ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS 
DE CARPINTEIRO NO CONSERTO DA ESCADA DE MADEIRA DA CASA DE CULTURA JORGE 
AMADO, DESTA FUNDAÇÃO VALOR R$210,00. ILHÉUS - BA. 01/11/2012. MAURICIO CORSO – 
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO.

CONTRATO Nº. 1822012 – DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATANTE: FUNDACI – CONTRATADO:
FABIO HENRIQUE ROSA SANTANA CNPJ: 14.970.882/0001-22 OBJETO: ATENDER DESPESAS 
COM SERVIÇOS DE PINTURA DA GALERIA DO TEATRO MUNICIPAL, DESTA FUNDAÇÃO VALOR
R$750,00. ILHÉUS - BA. 01/11/2012. MAURICIO CORSO – PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO.

CONTRATO Nº. 1832012 – DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATANTE: FUNDACI – CONTRATADO:
JORGE WILLYE SIQUEIRA SANTOS CPF: 223.823.565-53 OBJETO: ATENDER DESPESAS COM 
SERVIÇOS DE CACHÊ ARTÍSTICO DE RECEPTIVO PELA APRESENTAÇÃO TEATRAL NA CASA DE 
CULTURA JORGE AMADO, DESTA FUNDAÇÃO VALOR R$360,00. ILHÉUS - BA. 01/11/2012. 
MAURICIO CORSO – PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO.

CONTRATO Nº. 1842012 – DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATANTE: FUNDACI – CONTRATADO:
LUCINALVA SANTANA DOS SANTOS CNPJ: 01.755.971/0001-04 OBJETO: ATENDER DESPESAS 
COM SERVIÇOS NA TIRAGEM DE FOTOCÓPIAS, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE 
DOCUMENTOS DIVERSOS, DESTA FUNDAÇÃO VALOR R$325,65. ILHÉUS - BA. 01/11/2012. 
MAURICIO CORSO – PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO.

CONTRATO Nº. 1852012 – DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATANTE: FUNDACI – CONTRATADO:
ADROALDO ANJOS SANTOS CPF 949.775.345-49 OBJETO: ATENDER DESPESAS COM 
SERVIÇOS DE CACHÊ ARTÍSTICO DE RECEPTIVO CARACTERIZADO DE VADINHO PERSONAGEM 
DO ROMANCE DONA FLOR E SEUS DOIS MARIDOS DO ESCRITOR GRAPIÚNA JORGE AMADO 
DURANTE VISITAÇÃO DE TURISTAS NA CASA DE CULTURA JORGE AMADO E TEATRO 
MUNICIPAL, PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO VALOR R$1.120,00. ILHÉUS - BA. 01/11/2012. 
MAURICIO CORSO – PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO.

CONTRATO Nº. 1862012 – DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATANTE: FUNDACI – CONTRATADO:
JOSE DELMO VIANA SILVA CPF 104.557.605-00 OBJETO: ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS 
DE CACHÊ ARTÍSTICO PELA APRESENTAÇÃO TEATRAL EM EVENTO REALIZADO NO TEATRO 
MUNICIPAL, PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO VALOR R$360,00. ILHÉUS - BA. 01/11/2012. 
MAURICIO CORSO – PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO.

CONTRATO Nº. 1872012 – DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATANTE: FUNDACI – CONTRATADO:
JEAN ROBERT LACERDA ANDRADE CPF 986.861.275-68 OBJETO: ATENDER DESPESAS COM 
SERVIÇOS DE CACHÊ ARTÍSTICO DE RECEPTIVO CARACTERIZADO DE TEODORO MADUREIRA 
O FARMACÊUTICO, PERSONAGEM DO ROMANCE DONA FLOR E SEUS DOIS MARIDOS DO 
ESCRITOR GRAPIÚNA JORGE AMADO, DURANTE VISITAÇÃO DE TURISTAS NA CASA DE 
CULTURA JORGE AMADO E TEATRO MUNICIPAL, PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO VALOR
R$1.100,00. ILHÉUS - BA. 01/11/2012. MAURICIO CORSO – PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO.

CONTRATO Nº. 1882012 – DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATANTE: FUNDACI – CONTRATADO:
NORMA SUELY SIMÕES DO NASCIMENTO CPF 358.388.175-34 OBJETO: ATENDER 
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CENÁRIO E RECEPTIVO DE 
INTEGRANTES DO BALLET CASTRO ALVES POR OCASIÃO DE EVENTO REALIZADO NO 
TEATRO MUNICIPAL, COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO VALOR R$1.140,00. ILHÉUS - BA. 
01/11/2012. MAURICIO CORSO – PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO.

Resumos de Contratos
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Fundação Cultural de Ilhéus – FUNDACI 
Rua Jorge Amado, nº 21- Centro – Ilhéus - BA. 

CNPJ: 13.956.230/0001-70 

CONTRATO Nº. 1892012 – DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATANTE: FUNDACI – CONTRATADO:
JEREMIAS DANTAS DE JESUS CPF 574.103.648-15 OBJETO: ATENDER DESPESAS COM 
SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 05(CINCO) FAIXAS PUBLICITÁRIAS DE EVENTOS 
REALIZADOS POR ESTA FUNDAÇÃO VALOR R$75,00. ILHÉUS - BA. 01/11/2012. MAURICIO 
CORSO – PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO.

CONTRATO Nº. 1902012 – DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATANTE: FUNDACI – CONTRATADO:
FABRÍCIO SANTANA DE SOUZA CPF 610.637.975-00 OBJETO: ATENDER DESPESAS COM 
SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO) FAIXAS PUBLICITÁRIAS PARA DIVULGAÇÃO 
DA APRESENTAÇÃO DO BALLET CASTRO ALVES, COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO 
CULTURAL VALOR R$200,00. ILHÉUS - BA. 01/11/2012. MAURICIO CORSO – PRESIDENTE DA 
FUNDAÇÃO.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DO TRABALHO DA 3' VARA DO TRA- . 

BALHO DE ILHÉUS - BA. 
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?ROC.. N° 0040500-12.2009.5'.05.493 MAC 

MINISTÉRIO PÚBLICO- DO TRABALHO - Procuradoria- do 

Trabalho no MUniciPiio de Itabuna; pela Procuradora do TrabaLho 

abaixo assinada, o MUNICÍPIO DE ILHÉUS (BA) e o Sr. SENTON LIMA 

SILVA, Prefeito municipal, todos já detidamente qualificados nos 

autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO-DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL de 

número em epigrafe,'vern, perante V.. Ex'., informar terem chegado 

a um 

ACORDO' JUDICIAL:.  

consubstanciado nas cláusulas abaixo, ao tempo em que reqüerem 

seja a mesma homologada por este MM. Juizo. 

DAS OBRIGAÇÕES 

1. O MUNICÍPIO •obriga-se a não contratar .ou nomear servidores 

sem prévia aprovação em concurso público, observadas as normas 

constantes dos incisos I, II, III, IV .e VIII do Artigo 37 da 

Procuradoria da Trabalho no'MUnicipio de Itã:Muna' 
Rua Duque de Caxias, n° 655, Centro, Ttabuna - Bahia¡ CEP.45.600-210 

Fones/Fax: (73)3211-1123 / (73)3211-2729, e-mail: 
prt5.ptm001.ita@mpt.gov.br  
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Carta Magna, ressalvadas, apenas, nos termos em que preceitua o 

artigo 37, V e IX, da Constituição Federal, as nomeações para 

'cargos em comissão criados por lei, cujàs atribuições, definidas 

na mesma lei, sejam efetiVamente , -de direção, chefia ou 

assessoramento, bem como as contratações por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público, havendo, "ainda, legislação municipal..específica acerca 

de tais contratações, a qual esteja em consonância com os 

preceitos da Carta Magna. 

2. O MUNICíPIO obriga-se *  a apenas 'proceder à contratação por 

tempo dererminadó para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público, consoante estabelece o inc. IX do 

art. 37 da Carta Magna, •abstendo-se de celebrar contratos 

temporários para preenchimento de cargos, empregos ou funções 

destinadás à satisfação de necessidades ordinárias e com caráter 

permanente do Município Compromissado; e; nós casos permitidos, 

somente através de lei municipal espeCifica autorizadora, segundo 

os pressupostos constitucionais da nedessidade temporária. de , 

 excepcional interesse público, formalizando, por escrito e 

fundamentadamente, os contratos por tempo determinado, bem como 

realizando processo .seletivo público .abarcando todos os 

candidatos inscritos, 
após ampla divulgáção das vagas existentes 

em veículo de comunicação regional de' grande circulação, e dos 

critérios objetivos de seleção em conformidade com os -requisitos 

estabelecidos em lei, a natureza e a complexidade do cargo. 

§1'. Em relação aos atuais trabalhadores temporários vinculados 

ao Município de forma irregular, fica convencionado o prazo de 3C 

(trinta) dias para o Chefe do Poder Executivo Municipal enviar, 

Procuradoria do Trabalho noItunicipio de Itabuna 

Rua Duque de Caxias, n° 655, Centro, Itabuna--  Bahia, CEP.45.500-2
10 
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EM REGIME DE URGÊNCIA,  Projeto de Lei específico prevendo a 

criação de cargos que permitam a substituicão de todos, os  

temporários contratados e nantidos irregularmente na prestação-  de  

serviços ao Município, medipnte : a realização de concurso público. 

Após o 'envio dos ±ProjetoS de Lei,  Câmara de Vereadores  

apresentará:os referidos Ptoietos, para votarão, nó prazo Sino 

de 30 (trintal_ dias. 

52'. O projeto de lei referido no 51° da cláusula 2' deste acordo 

deverá contemplar, necessariamente,  a previsão de criação, de 

cargos para as funções abaixo - arroladas. ,.além de outras funções 

não especificadas no presente acordó, destinadas à satisfação de 

necessidades ordinárias e .com. caráter 'permanente do Município 

Compromissado: 

Na área da saúde:  

1. Médico Socorrista 

1. Enfermeiro Socorrista 

2. Técnico de enfermagem.socorristà 

3. Condutor Soçorrista 

4. Auxiliar de regulação 

5. Rádio operador . 

5. Técnico Socorrista 

7. Médico Pediatra 

8. Médico Angiologista 

9. Médico Auditor 

10. Médico Epidemiologista - 

11. Médico Generalista 

12. Médico Geriatra .  

Procuradoria do Trabalho no:ManielpicHcie na:baila . 

Rua Duque de Caxias,' n° . 655, Centro, Itabune *Bebia, CEP.45.600 10 
Fonas/Fax: (73)3211-112 3  / (73)3211-2729, e-mail: 
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13. Médico Ginecologista e Obstetrícia 

14. Médico Intervencionista/Regulador 

15. Médico Neuropediatria 

16. Médico Mastologista 

17. Médico NeurologiSta 

18. Médico Ortopedista 

19. Médico Pneumólogista 

20. Médico Psiquiatra 

21. Médico Emergencista 

22. Médico Clinico Geral 

23. Terapeuta Ocupacional- - 

24. Agente Comunitário de Saúde 

25. Agentede Combate a endemias 

26. Administrador 

27. Educador físico 

28. Agente de saúde indígena ' 

29. Técnico de saúde bucal 

30. Técnico em Radiologia .  

Na área de assistência social:  

1. Educador social 

2. Orientador. social 

3. FaCilitador de oficina 

4. Cuidadbr 

5. Cuidador residente 

6. Agente Social 

7. Digitador SISFETI 

8. Auxiliar cuidador 

- Esporte, oúltura, artes e lazer. 

ProCuradoria do Trabalho nOtSunics:pio da rtabuna 
Rua Duque de Caxias, n°  655, Centro, Itabune - Bahia, CEP,45.600-210 
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g. 	_Auxiliar cuidador residente 

10. 	Cozinheira 

Auxiliar de cozinha 

12. Profissional lavanderia 

13. Sociólogo 

14. MuSicoteraPeufa ,-  

§1 ° . 
A criação dos Cargos indicados' ao&me ,  deve* --.obedecer ià 

descrição das funções contidas. nos Anexos I e II deste acordo 

elaborados pela" Secretarie:4e Saúde e sie Assistência 

Social, após levantaMento < da ne.cessidade- Permanente e Ordinária 

do Município Executado. 

§2 °
. As contratações temporárias, mesmo regulares, celebradas em 

observância. ao 
 quanto estabelecido íno: art. 37, inciso IX, da 

CF/88, 
não poderão ser  efetiVadas Por:Pr za  'superior a d6 (seSs)  

__ 

meses, podendo ser prorrogada "uma única, vez, por igual -período
, 

 de forma fundamentada, não se admitindo a contratação de outro 

servidor temporário em substituição. 

3. O MUNICÍPIO obriga-se. a.não nomear -seividares para 
.o iexercício 

de cargos em comissão cujas funções sejam técnicas, burocráticas 

de natureza puramente profissional e 
ou ocupacionais,  ara atender à administração 
subordinadas, que não sejam p  

superior, em nivel da atribuição de 
direção, chefia e 

assessoramento, observando-se o cortando constitucional. segundo o 

qual "as 
funções de confiança, exercidas exclusivaMente por 

comi.sSão, a 

servidores ocupantes de cargo efetivo, 'e os cargos em  

serem preenchidos por servidores 
de - 

carreira nos- casos, • condições  

Procutadoria do"frabeAbo 
Hunic?,-~ dp.I~Ina 

Rua Duque 	 n °  655, Centro, 
 de Caxias, 	

Itabuna Bahia, CEP,45.600-210 

Fones/Fax: (73 	
/ )3211-1123 	

03)3211-2729, e-mail: 

prt5.ptm001 itaSpt .gov.br 

s 
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de L 

de m ia 
revê-las -como caros a serem o 

serv i
dores efetivos. 

Procuradoria dp Trabalho nó MUcicipio de 
Itabuna 

Rua Duque 
de Caxias, n° ,655, Centro, Itabuna 7 Bahia 29, , CEP.45.600-210 

 Fones /Fax: (73)3211-1123 / (73)3211-27 	
e-mail: 

prt5.ptra001.ita@mpt.goV.br  . 	
e 

6 

e percentuais mínimos previstos em lei, destinam -se apenas às 

atribuições de dire0c, -  chefie e assee0X4ffiento" 
(art. 37, 

, 	. 
V, da Constituição Federal):. 

si ° . Fica estabelecido b prazo
.  de 30 (trinta) dias-para que b 

Chefe do Poder Executivo Municipal envie Projeto de .  Lei à Câmara 

Municipal de ' ilhéús, gLapSaL.1-__S. alterando a 

Legislação Municipal que trata da criação de 
cargos comissionados 

para retirar da lista de. cargos comissionados funçõesibiu cargos 

de provimento efetivo e que se encontrem fora dos requisitos 

constitucionais de direção, chefia e aaseSsoramento, nos termos 

do art. 37, ¡sio.•y; da Constituição ,Fedétel de):988»dentre os 

quais, os seguintes cargos: ASSiStênCia de fiscalização 

tributaria," Assistência de Tributos Assiátência de 

Divida Ativa, Assistência de matricula e Estatistida, Assistência 

ao Corpo de. Salva-Vidas, Aásistência c16 Protocolo é "Arquivo, 

Assistência de . 

EXpediente, Assistente de ProcesSamento de Dados, 

Assistência 
de Biblioteca Pública; Assistência de Compras e 

Estoques, Assistência de 
contabilidade, Assistência de Compras, 

Assistência de Almoxarifado,.Assistêncie de Apoio Administrativo
,  

Assistência de Manutenção, Asaistêncía de Cartografia e Arquivo, 

Assistência de Desenho Técnico, :AsSietênCia de Topografia, 

Assistência de Serviço de Cemitério, .Assietência de Atendimento 

ao Turista, Administradór de Bairro.e:AdMiniStrador.Regional, 
por  

-o se ade arem ao a ut da esentecláusula 
- deve do o P 

inc. 
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±0.  ornausrienso rassimeco nenetacao 

§2°. Após o envio do(s). Projeto(s) 	
a' Câmara de Ver aedores 

apresentará o(s) referido{s) Projeto(s). para
. , votação, n o .Praz0 

máximo de 30 (trinta) dias. 

4. O MUNICÍPIO obriga-se a se abster
.  de nomear para cargo' em 

comissão 	Cônjuge, 	
companheiro 	ou 	

companheira, 	parente 

consangüíneo ou por 
afinidade, em linha-reta ou 

oolaterál 
.Secr,etários 

até o 

terceiro grau do P r
efeito,Vice-Prefeito/Vereadores,  

Municipais titulares e adjuntos e autotidàdes equiparadas (Chefes 

de Gabinete, Procurador-Geral e Chefes Máximos de Autarquias
, 

 Fundações e Empresas Públicas e de socieded‘ de Economia Mista do 

Município), salvo na hipótese de se tratar de servidor• ocupante 

de cargo de provimentoefetivo ou de emPregoTermanente,'(admitido 

por aprovação em concurso público ou contratado antes do dia 5 de 

outubro de 1988), caso em que.a yedação..e restrita ao exercício 

perante a subordinação direta ao agente político.
. 
ou servidor 

determinante da incompatibilidade, situação aplidada ãS:fiições 

de confiança, 

5. O Chefe do. Poder ExecUtivo-MúniciPal se, obriga a, nb prazb de 
enviar Projeto de Lei à Câmara Municipal 

de 

60 (sessenta) dias,  

Ilhéus, 	
visando'alterar os An 

Ilhéus, 	

Lei 

n°. 3.485,-de 30 de junho de 2010, para incluir 
	Anexo que 

de todas  
contenha as descrições detalhadas, de forma analítica,- as 

as tare4aa desenvolvidas em' cada arme. que compõe a-estrutura 

organizacional do Município. 

Após o envio dos Projetos de Lei, a.Câmara de 

Parágrafo único:  atos,- para votação, no 
Vereadores apresentará os referidos Proj  

prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

Procuradoria do Trabalho 
nojeaniCipso deatábuna 

Rua 
Duque de Caxias ,,n° 655, Centror.l:tabunaH- Bahia, 

CEP 45.600-210

r.  Rones/Fax: . 173)3211-1123 	
.(73) : 

prt5,45t,m001..ita0mP
t: goy..br 

 3211L-272 9 1 
 

7 	
• 
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11/1114IBTÉIRK) PÚBLICO -Do TRABALHO 

6. O MUNICÍPIO se Obriga a realizar:, concurso público, 

deverá ser concluído até o dia ,  31/12/2012  e, ainda, : 

o qual 

a) Homologar' o ::reSúltadó do .Concubéó .  público antes de findo o 

interstício acima estabeleçido; 

b) Desligar de seus c quadros todoé - os trabalhadores não 

concursados admitidos a partir 'de (J5 de outubro,' de , lá88) 
. 	. 	 , 

assim como todos aquales que itenhac. ingressado -.: em seus 

quadros por prazo determinado/temporários que não esteja em 

conformidade com o . disposto . na- cláusula 2, •além dos 

ocupantes de cargos em comisSão 'que não  estejam em 

consonância com o disposto na Cláusula 3 supra, e, ainda, 

todo e qualquer trabalhador cuja) contratação afronte 

quaisquer das obriga0es estabelecidos no presente acordo, 

da forma que segue: 

b .1. Considerando o período  eleitoral e a proibição . de 

contratar durante o intersticio*de 3 (três) . meses, que 

antecede, o- pleito até a posse •dos: eleitos, o ExeCutado se 

obrigará -.X.realizar a dispensa 'doe' trabalhadores irregulares 

na proporção de 20%. (yinte por. -  cento) a cada 30 :  (trinta) 

dias, • contados da data da cessação de .tal impediniento; até 

perfazer o total de '100% (cem. pot cento) dos desligamentos. 

Fica pactuado que a exoneração aqui prevista deverá ser 

publicada no Diário Oficial e Constar a relação •nominal dos 

exonerados. 
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Aliffare810 FftirEstiattzter 77an•Ta~ 

oj Reservar percentual dos tarjas. .e empregos ~lidos para 

pessoas com deficiência, na forma-tkiinc. VIII,  do art. »Ida 

Constituição da República. 

d) Deverá •constar 

'preenchimento _doS cargos: 

enquadrados .como cargos em 

cláusula 3, -bem como os - qUe estão' sendo considerados Como 

cargos de contratação temPorária,inaforma do § 2P 	da 

cláusula 2. 

Parágrafo único._ PrescindirãO de processo seletivo ipenas as 

contratações temporárias para atender as'neceSsidades decorrentes 

de calamidade pública, surtos epidémiCose estado de emergência. 

7. o MUNICÍPIO se obriga; no prazo A! IA (quinze) dias, 
:a contar 

da protocolização do Presente acordo: perante a Justiça do 

Trabalho, a publicar , 

a íntegra o presente acordo judicial no 

órgão de imprenáa oficial do Município ADiário Oficial'ou outro 

equivalenteT. 

8. Obriga-se O MUNICÍPIO, no inínálo 
UMavez por-ano, -até "oúltimo 

dia útil do mês de novembro, a comprovar -ao:Ministério público do 

Trabalho o cumprimento dó Ajuste ora firbádO, fatendo-
o mediante 

a apresentação de docgmentdsem prejuízo de, aquaIquer tampo, 

a comprovação vir aí.s,r exigida P-e.íntermedio 
ide diligências 

realiiadas diretaMente pelo Ministério Público do Trabalho, 

fiscalização da Gerência Regional. do. Trabalho ou, 

qualquer outro meio licito. 

procaradbria dei Tinir:alho no ~Sn* 461•XtiOuni 
Rua Duque de Caxias, n° 655, Centro, itabuna Bahia, CEP.45.60

-210 

 Fones/Fax: (73)•211-4123  / M3Y3211-272W e-mail: 

prt5.ptm00 1 .itaftpt . gov.br  

do edital do 
que hoje erroneamente estão 

comissão, na forma do 5 1° da 

~curso a previsão - do 

ainda, por 
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incidência :da multa fi a e a n s .en e a 

no valor de 

de RS 15. 

500.000 00 • inhentos 

uinze. mil  reais oe o oo 
e ar 

WHOWsTléonto F•82Ens-co no "EStfor, 

DAS MULTAS POR DESCUARSTMESTO 

9. 
Considerando a sente/ida prolatada: em. sede de embargos a , 	. 	. 

execução por este MM. juizo, e com'o:fitajde prestigiar seus 

termos, em especial, a condenação solidária ao . pagamento dà multa 

cor descumprimento das obrigações fixadeano'tituic(extrajudicial 

executado, acordam as partes qüe o dez .e. r'• nto de 1
-  14. - 

das cláus 1 	
esti uladas no •resente-cerdo abarre á 

c 

a 
	 multa 

cl úvula des 
	

'ride 

aincassluS;.,Qu 

exequente dará plena, geral e irrevogável ,quitação das ,obrigações 
Parágrafo 

de fazer ora pactuadas, renunciando à multa 
de _RS 500.000,C 0 

 (quinhentos mil reais) fixada na sentença de execução. 

Parágrafo Segundo. Com 
 o cumprimento -do presente acordo, 

relativamente aos atos cometidos ao Poder Executivo, .ficará 
sentença 

o 

Prefeito Newton Lima Silvá desoneradb da multa fixada na  .• 

e neste acordo. 

10. 	As 	
or eventual desousprimento deste acordo são 

multas p 

solidárias entre o MONICíPit 	
ILHÉUS 

q gestor buniCipal, Sr. 

~TOS LIMA- STLVA,, 
signatários; e serão reversíveis ao Fundb de 

Amparo ao Trabalhador - ?AT-, nos teneeda legielaça0-atinente à  
convertidas, alternativamente, com e*pressa 

espécie, podendo ser,  em medidas que 
anuência do Ministério Públicb do Trabalho,  

Procuradoria de-  Tranatlho is■
-mon4,4434,-dtazstatbuila 

Rua DUque de Caxiaa,:,n° 6.55, 
CentrOiabqn4yz Bahia, ÇEt, 45.

-60-210  

Fones/Fax:. (7à).3211-41123,/ ent2iiaHerMa0:. 
Prt5.ptm001.itaCáp V4ov.br- 

 

10 

cubar • Os ex 

Primeiro. Com 
 o cumprimento »do presente acordo, o 

Num. 1398453 - Pág. 10Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: ILAN FONSECA DE SOUZA
http://pje.trt5.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=14031413482164600000001369189
Número do documento: 14031413482164600000001369189



4bnewS7.1~40 minado DO' neasszawc, 

beneficiem a população .residente no territÕrio do.nmniCiPit de 

Ilhéus, desde que comprovada a-nãocoinoidêntii daYtáis medidas 

com as ações de governo compsevieses isikkJ141e ordaMentárias ou no 

planejamento plurianual. 

11. O yalor, da multa será atualizado com base: no indiCe 

correção daS dívidas trabalhistas 

Trabalho. 'A data de: 'incidência 'da 

celebração do'termo. 

12. As multas não sãO substitutivas das obrigações de fazer e não 

fazer, nem mesmo do valor do dano mórar-coletivo; tampouco das 

penalidades previstas na LT e legislaçãO esparsa. 

13.
As multas não' ficam sujeitas às linitações do art.•412 do 

Código Civil. 

14.
O acordo ora firmado não implica:Ra:renúncia ou. transação de 

direitos , individuais, que ,-poderãO ser pleiteados pelos 

interessados por meio de ações judiciais' cabíveis¡  nem retira do . 	. 	 • 
ministério Público do Trabalho.e/ouSinistério Público Estadual o 

interesse processual para o 'aj4zameai6 d&ação civil pública em 

face dos compromissados, caso este:ajuste:venha a se revelar 

ineficaz para fazer cessar as irregularidades'que justificaram a 

sua celebração. 

15.
Fica ressalvado que não se aplicamHoeprazos consignados no . 	. 

acordo, na ocórrênCia de caso fort.01.to, força. maior. e :fatos 
, 	. 

decorrentes de terceiros, _tais  como impugnação ,judicial do 

certame concursal e dó certame licitiatbrió; devendo o Município 

procuradoria do Trabalho no MbaicíPi0 dailtabalia 

Rua Duque 
de 'Caxias, n° 655, Centro, Itaba - Eahia, cEP.45.600-210 íRl  
Fones/Fax: Á73)3211-1123 / (73)3211-2729, e-mail: 

prt5.ptm001.ita@mpt.gov .br  

- 	' 	11 

de 

utilizado pela Justiça do 

atualização será a data de 
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informar ao MPT a ocorrência de fatosque 40peçaM o cumprimento 

dos interstícios ora pactuados: 

16. 0, cumPrímento pelo Poder ExeCutiVg. do Presente acordo 

compreende apenas os atos exclusivamente .a cargo dos Executados, 

na forma da Cláusula anterior.. 

17. As partes.signatáriasconvencionaM:que o presente termo terá 

vigência a partir da data abaixo: 

DO PEDIDO 

Pelo exposto, requerem estes peticipnantes a HOMODPGAÇÃO do 

acordo judicial ora firmado, para que produz ia seus jurídicos e 

legais efeitos. 

Itabuna (BA), 01 -  de março de 2012. 

PrOcuradoiia do Trabalho no Município. de Itabuna 

Rua Duque de Caxias, na 655, Centro,. Itabuna - Bahia,ICEP.45.600
-210 

 Fones/Fax: (73)3211-1123 / (73)'3211-272 9,. e-mail:.  
prt 5 .ptm001 . itaffialpt ;govjor 
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tit,ASItnen 
 

if 

RICARPO 

Subprocurador-Ra  

??~0  
ipipio de Ilhéus 

:suosão~'L"°  

1 

4,15/191•1111. 
.1 	 t.-À..*• • .51 	• 

Presidenteda-hawara MUnihiPhl de Ilhéus 

RD 

AO 

procuradoria do Trabalho nb!tusitipiode“hahhfla . 

Rua Duque de Caxiis,.n°'655, Centro, 
	

.Bahia; CRE1.45.-00-210 

Fones/Fax; p 17 	
.i 

3)3211-1123 / (a)-3211=272*, e-mail: 

- rt5.orm0 01 ra@sPtov;br  
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       3ª Promotoria de Justiça da Defesa da Saúde-Ilhéus/BA 

VISITA Nº05  DATA: 13/01/2011

UNIDADE: Centro de Saúde Nelson Costa

INSTITUIÇÕES PRESENTES:

Ministério Público Estadual
6ª DIRES
Conselho Municipal de Saúde
Corpo de Bombeiros*
Departamento Atenção Básica
Coordenação Vigilância Ambiental 
Coordenação Vigilância Epidemiológica
Coordenação Vigilância Sanitária
Coordenação Vigilância do Trabalhador
Coordenação Edemias

PNC/CTS 10ª Promotoria de Justiça Regional do MP/BA – Ilhéus
Av. Lomanto Júnior, 324 – Pontal – TEL/FAX:(73) 3231-8091- CEP: 45654-000

ilhéus@mp.ba.gov.br
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       3ª Promotoria de Justiça da Defesa da Saúde-Ilhéus/BA 

APRESENTAÇÃO

            O presente relatório foi construído subsidiado com dados colhidos por essa

Promotoria de Justiça, somados aos enviados pelas instituições presentes na vistoria em

loco, com objetivo de identificar os pontos críticos na estrutura das unidades básicas de

saúde,  que  inviabilizam  o  bom  atendimento  ao  usuário  deste  nível  de  atenção  no

município de Ilhéus. 

            Com o presente documento  será  possível  fazer  o  diagnóstico  da situação

encontrada  nas  unidades,  apontando  os  problemas  recorrentes  e  corriqueiros,  assim

como  sinalizar  as  prioridades  e  só  então  elaborar  e  executar  um  planejamento

interinstitucional na área da saúde  com vistas à reestruturação das unidades de atenção

básica desse município.

Ministério Público Estadual
       3ª Promotoria de Justiça da Defesa da Saúde

Ilhéus/BA 

PNC/CTS 10ª Promotoria de Justiça Regional do MP/BA – Ilhéus
Av. Lomanto Júnior, 324 – Pontal – TEL/FAX:(73) 3231-8091- CEP: 45654-000

ilhéus@mp.ba.gov.br
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       3ª Promotoria de Justiça da Defesa da Saúde-Ilhéus/BA 

ÍNDICE

1. CARACTERIZAÇÃO DA BÁSICA UNIDADE:

1.1  Especialidades médicas oferecidas e as outras especialidades  oferecidas.

1.2  Serviço de apoio diagnóstico

1.3 Programas de saúde ofertados a comunidade

2. AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA GERAL:
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2.2 Acessibilidade

2.3 Condições Estruturais, ambientais e sanitárias

2.4 Estrutura Organizacional
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2.9 Saúde do Trabalhador

3. ACESSO A EXAMES COMPLEMENTARES E À MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE

4. RECOMENDAÇÕES SUGERIDAS PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS
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       3ª Promotoria de Justiça da Defesa da Saúde-Ilhéus/BA 

1. CARACTERIZAÇÃO BÁSICA DA UNIDADE:

Razão Social  Centro de Saúde Nelson Costa

Nome Fantasia  Centro de Saúde Nelson Costa

Tipo de Unidade Centro de Saúde /Unidade Básica

  Endereço: Rua Lírio s/n Nelson Costa

   Telefone (73)3632-4072

Horário de
Funcionamento

Segunda à sexta de, 8 às 18 h, esporadicamente aos sábados

(para campanha de imunização).

Coordenação Enfermeira Caroline

Alvará de
Funcionamento

Vencido

Alvará Vigilância
Sanitária

Vencido

1.1 - Especialidades médicas oferecidas:

Clínica geral Ginecologia/Obstetrícia Pediatria

- Especialidades não-médicas oferecidas:

Enfermagem Odontologia Nutrição

1.2 - Serviço de apoio diagnóstico:

Teste do Pezinho
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1.3  Programas de saúde.

A unidade participa dos seguintes programas do Ministério da Saúde:

PROGRAMAS  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Hipertensão e
Diabetes

- mantém cadastro dos usuários

- realiza acompanhamento ambulatorial e medicamentoso

- não realiza atividades de orientação e prevenção em grupo

Saúde da Mulher
-mantém cadastro das usuárias

-realiza coleta de Papanicolau

- realiza ações de planejamento familiar

-Consultas com médicos e enfermeiros

-Distribuição de contraceptivos e preservativos

Pré-Natal
-realiza cadastro das usuárias

-realiza 4 ou mais consultas durante os 9 meses

-encaminha para diagnóstico de gravidez e exames laboratoriais de

rotina;

-realiza a imunização necessária.

Saúde da Criança - realiza todas as vacinas do PNI

- realiza avaliação de crescimento e desenvolvimento

-Consultas com médicos e enfermeiros
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2. AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA GERAL:

Fator avaliado  Situação encontrada

2.1 Imóvel • Trata-se  de um imóvel  residencial  alugado e adaptado para

atender  como  centro  de  saúde.  Possui  uma  estrutura

relativamente nova toda forrada. Nesta estrutura a garagem é

dividida por divisórias para ser sala de espera e consultório de

enfermagem,  a  sala  é  a  recepção  com  marcação  de

procedimentos;  um  cômodo  consultório  ginecológico,  outra

sala de triagem, outro cômodo consultório médico, a cozinha

passou  a  ser  sala  de  curativo,  área  que  era  utilizada  para

refeições passou a ser dividida também por divisórias para ser

consultório de nutricionista e de nebulização. Na área externa

é a copa, deposito e DML.

2.2 Acessibilidade
(Decreto-Lei nº

5296 de 2/12/ 2004)

• Ausência de rampa para recepção;

• Corredores estreitos;

• Banheiro impróprio;

2.3 Condições
estruturais,

ambientais e
sanitárias.1

• Paredes: apresentação de pintura velha e não-lavável, alguns

pontos de infiltrações;

• Piso: inadequado,  pois  não  é  revestido  de  material  liso,

impermeável,  antiderrapante,  resistente  aos  produtos  de

limpeza e desinfetantes.

• Forro: é de madeira em estado de conservação razoável;

• Ventilação: há  ventiladores  em  algumas  salas,  porém  na

avaliação geral a unidade tem uma ventilação insuficiente.

• Iluminação:  necessita de reparos na rede elétrica e viabilizar

iluminação adequada em algumas salas.

• Água: Unidade Básica de Saúde com abastecimento de água

fornecido  pela  EMBASA,  o  mesmo  acontecendo  com  o  seu

esgotamento sanitário;

• Reservatório de água do sistema com boa acessibilidade,  no

entanto, sem limpeza; 

• Resíduos  Sólidos:  Inexistência  de  sala  de  expurgo  para

acondicionamento dos resíduos do serviço de saúde;

-Inexistência  de  bombona  para  acondicionamento  dos  resíduos  do

1 Informações consolidadas dos relatórios enviados pelas instituições parceiras e/ou observações dessa PJ.
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Fator avaliado  Situação encontrada

Condições
estruturais,

ambientais e
sanitárias. 

serviço de saúde até a coleta; 

• Material  perfuro-cortante:  -  Coleta  das  caixas  por  empresa

privada contratada pela secretaria para coleta apropriada.

• Esterilização:  não  tem  espaço  adequado  para  realizar

esterilização.

• Sala  de  Espera: não  tem,  a  espera  é  realizada  nas  poucas

cadeiras  nos  corredores  de  forma  inadequada  e

desorganizada.

• Sanitários:  Para funcionários:  sem suporte de sabão,  papel

toalha  e  papel  higiênico,  lixeira  inadequada  e  falta  de

estrutura para ampla acessibilidade.

Para  clientes: sem  suporte  de  sabão,  papel  toalha  e  papel

higiênico, lixeira inadequada e falta de estrutura para ampla

acessibilidade.

• Espaço para atividades em grupo: não tem

2.4 Estrutura
Organizacional

          Itens sim não

Organograma X

Rotinas impressas e afixadas nos locais de trabalho:

  - para os cuidados diretos aos pacientes 

  - para as rotinas de limpeza, desinfecção e esterilização 

X

Rotinas  impressas  e  afixadas  nos  locais  de  trabalho,

para  os  procedimentos  de  vacinação,  incluindo  os

cuidados com a manutenção da cadeia de frio  para a

conservação das vacinas 

X

Registro  diário dos atendimentos efetuados X

Registro diário de intercorrências  X

Arquivo  X

Escala de serviço (nome, dia, carga horária) X

Programa  de  manutenção  preventiva  e  corretiva  de

equipamentos e instalações

X

Sistema de controle de almoxarifado e de pedidos X

Manuais para cada tipo de equipamento X

Obs.: O arquivo é improvisado em caixas.
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Fator avaliado  Situação encontrada

2.5 Instrumentos e
equipamentos

Acondicionamento:-  não  existe  depósito/local  específico  para  a

guarda de material, produtos e equipamentos de limpeza;

- O mobiliário e os equipamentos da unidade estavam apresentando

poeira.

Falta: glicosímetro, tensiômetro, estetoscópio, lanterna,  suporte para

sabão e  para  papel  toalha,  lixeiras  com pedal,  suporte para  papel

higiênico

Necessidade de manutenção:  quase todos equipamentos necessitam

de  reparos  e/ou  manutenção,  especialmente   armários  e  arquivos,

cadeiras, geladeiras e microcomputador.

2.6 Medicamentos
e insumos

Recebimento  dos  medicamentos  e  insumos  na  UBS:  Utiliza  a

farmácia do PSF

Mecanismos de controle: Utiliza a farmácia do PSF

Guarda da medicação: Utiliza a farmácia do PSF

Condição  de  estocagem:  os  materiais  estão  no  almoxarifado  uma

área pequena, com pouca  ventilação.

2.7  Sala de Vacina • Sala de vacina está desativada por falta de estrutura.

2.8Recursos
Humanos

Categoria
Profissional

Nº Carga
horária

Situação Encontrada

Médico 3 20h - Contratados sendo 01 clínico, 01

ginecologista e 01 pediatra.

Enfermeiro 2 30h Efetivas 

Nutricionista 1 20h Contratada

Odontólogo 0 - -----------------

Téc. ou aux.  de
Enfermagem

4 40h Efetivos

Téc. Higiene
Bucal

0 - -----------------

Téc. Farmácia 0 - -----------------

Aux.
administrativo

1 40 h  Contratada

Serviços Gerais 1 40h Efetiva 
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Fator avaliado  Situação encontrada

2.9   Saúde do
Trabalhador

Apesar da ausência da maioria dos trabalhadores da unidade, tendo

como justificativa o atraso do pagamento do salário, foi detectado:

• Estrutura física  apresentando salas  pequenas,  dificultando a

realização do processo de trabalho dos funcionários.

3. ACESSO A EXAMES COMPLEMENTARES E ESPECIALIDADES DE MÉDIA E
ALTA COMPLEXIDADE

Os procedimentos (Consultas/procedimentos) foram elencados com base na PPI,

definido  os  recursos  físicos  e  financeiros  para  o  atendimento  da  população  própria  e

referenciada.

As Unidades solicitantes sejam elas UBS, PSF, Central de Regulação de outros

municípios  e  outras  Unidades  de  referência,  possuem  senha  de  acesso  ao  sistema

interno para o agendamento em rede.

A Central de Regulação promove a comunicação entre as Unidades solicitantes, a

fim  de  estabelecer  critério  de  inclusão,  avaliação  de  suficiência  e  conseqüentemente  a

liberação e regulação dos procedimentos.

A regulação de  procedimentos de laboratório é feita de forma espontânea sem

necessariamente sofrer processo de regulação. 

Os  procedimentos  de  Tomografia  Computadorizada,  Ressonância  Magnética  e

procedimentos Extra-SUS são regulados através do Módulo Regulador, com avaliação do

médico regulador na ordem de prioridades, critérios clínicos e tempo de solicitação.  

Em relação  aos  exames de diagnóstico por  Radiologia  e Fisioterapia,  não existe  cota

definida para as Unidades de Saúde, podendo marcar de acordo a demanda.

  Em  casos  de  urgências,  mesmo que  as  unidades  não  tenham o  procedimento

solicitado disponível, as Unidades entram em contato com a Central de Regulação para

que possa viabilizar e disponibiliza a autorização. 
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4. RECOMENDAÇÕES SUGERIDAS PARA MELHORIA DA UNIDADE

SETOR APLICAÇÃO

ACESSIBILIDADE 
-Planejamento  estrutural  para  melhor  acesso  ao  serviço

conforme  determina  o  Decreto-Lei  nº  5296  de  02  de
dezembro  de 2004.

CONDIÇÕES
ESTRUTURAIS,
AMBIENTAIS E
SANITÁRIAS.

 

-Trata-se de um espaço pequeno e inadequado para atender

aos procedimentos realizados pela unidade de saúde, ou o

gestor constrói uma unidade nos parâmetros exigidos pelo

Ministério da Saúde ou aluga-se outro espaço maior;

NORMAS DE
SEGURANÇA E

COMBATE A
INCÊNDIO

-Elaborar projeto contra incêndio;

-Substituir e/ou reparar toda a rede elétrica;

-Colocar  extintores  de  combate  a  incêndio  em  todos  os

setores e sinalizar na altura regulamentar;

-Colocar sinalização de emergência;

-Colocar iluminação de emergência.

ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL

-Realizar inventário dos instrumentos e equipamentos;

-Confeccionar rotinas para padronização no cuidado dos

pacientes,  bem como  estabelecer  as rotinas de limpeza,

desinfecção e esterilização;

-Providenciar  manuais  dos  equipamentos  em  uso  na

unidade;

INSTRUMENTOS E
EQUIPAMENTOS

- Requerer à Secretaria de Saúde: glicosímetro, tensiômetro,

estetoscópio,  lanterna,  nebulizador,  arquivos,  mesas  e

cadeiras, microcomputador e impressora;

- Realizar pedido de suporte para sabão e papel toalha para

todas as salas que não dispõe;

-Trocar as lixeiras que estão em uso por lixeira com pedal;

- Requerer à  Secretaria de  Saúde que  viabilize  técnicos

habilitados para manutenção e reparo dos equipamentos;

MEDICAMENTOS E
INSUMOS

-Passar  para  Secretaria  de  Saúde a  previsão  semestral  ou

anual dos medicamentos e insumos a serem dispensados ou

usados na unidade, para melhor planejamento do órgão nas

compras e licitações;

-Regularizar  o  fornecimento  e  a  dispensação  de

medicamentos da lista da atenção básica;
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SALA DE VACINA -Providenciar estrutura adequada para realizar as vacinas;

RECURSOS HUMANOS

-Realização de Concurso Público;

-Regularização da data de pagamento dos servidores;

-Cobrar o cumprimento da carga horária;

-Faz-se nescessário a criação do  Serviço Especializado em

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT)

com  a  finalidade  de  promover  a  saúde e  proteger  a

integridade física dos trabalhadores.

REGULAÇÃO DE
EXAMES E

ENCAMINHAMENTOS

- Disponibilização de microcomputador e a impressora em

funcionamento  para  acesso  ao  sistema  interno  de

agendamento  da  Central  de  Regulação,  visando

desburocratizar a regulação dos procedimentos;

-Após  o  Chamamento  Público  melhorar  a  quantidade  e

oferta de serviços de saúde à comunidade;
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5. CONCLUSÃO

Diante do exposto, levando-se em conta que ainda não foram concluídas as visitas a

todas as unidades da atenção básica municipal,  recomendamos ao município de Ilhéus

que  adote,  com a  maior  brevidade possível,  providências  para  solução dos problemas

acima apontados, sendo que, com a conclusão das mencionadas visitas, acaso referidos

problemas  persistam,  estes  deverão  ser  enfrentados  por  meio  de  Termo  de  Ajuste  de

Conduta, com previsão de pagamento de multa em caso de descumprimento.

Ilhéus, 15 de fevereiro de 2011.

Pedro Nogueira Coelho                                         
Promotor de Justiça   

     

         Carolina Teixeira Santos
 Assistente Técnico Administrativo MP/BA        
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