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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
Ref.: COMPRA DIRETA ELETRÔNICA nº 145/2019 – PROCESSO 
11654/2019
Objeto: Óleo Lubrifi cante 15W40 semi sintético API SN
Prezado: Considerando que consta em aberto o pedido nº 3481/2019, cujo 
prazo de entrega se expirou, tendo a empresa realizado a entrega que 
não atendeu às especifi cações do produto. Considerando que o atraso no 
fornecimento causa transtornos a rotina administrativa; Fica o representante 
legal de empresa AWA PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA., NOTIFICA-
DO,  a regularizar a entrega dos produtos, de forma imediata, sob pena de 
aplicação das penalidades cabíveis. Assim, fi ca concedido o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da publicação nos termos do artigo 110 da lei 
8.666/93, fi cando na inércia, sujeita as penalidades contratuais que pode, 
inclusive, culminar na rescisão unilateral do contato. Publique-se, LUÍS 
ROBERTO THIESI - Secretário M. Administração.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: MULTIFARMA COM. LTDA CNPJ 21.681.325/0001-57
PE 17/19; PROC 199/19; ATA 0188/19; EMPENHO 8777/19
Notifi co Derradeiramente o representante legal da empresa supramen-
cionada, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas, bem como a suspensão do direito de licitar e contratar com 
esta administração pelo prazo de até 05 anos. Fica concedido o prazo de 
05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: MEDTRONIC COM. LTDA CNPJ 01.772.798/0002-33
INL Nº 33/18,  PROC 11286/19; EMPENHO 8244/19
Notifi co Derradeiramente o representante legal da empresa supramen-
cionada, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas, bem como a suspensão do direito de licitar e contratar com 
esta administração pelo prazo de até 02 anos. Fica concedido o prazo de 
05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. SMS - DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: DENTAL OPEN COM. DE PROD. ODONTO. LTDA EPP 
CNPJ 08.849.206/0001-00
DPL, PROC 11549/19; EMPENHO 8540/19
Notifi co o representante legal da empresa supramencionada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento 
desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas, bem 
como a suspensão do direito de licitar e contratar com esta administração 
pelo prazo de até 02 anos. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
a empresa em querendo, apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
1° TERMO ADITIVO CONTRATUAL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 379/18 
CONTRATO: PRE/0158/18 
CONTRATADA: ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP 
Nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, ao contrato supramencionado, 
fi ca acrescido aproximadamente 3,779% do valor inicial do contrato. SMEL 
– Clea M. M. Bernardelli
EXTRATO 
2° TERMO ADITIVO CONTRATUAL 
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/18 
CONTRATO: TOP/0012/18 
CONTRATADA: MADRI ISKI – CONSTRUÇÕES EIRELI 
Nos termos do art. 57, § 1º Inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 120 dias, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMS
EXTRATO 
3° TERMO ADITIVO CONTRATUAL 
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/18 
CONTRATO: TOP/0012/18 
CONTRATADA: MADRI ISKI – CONSTRUÇÕES EIRELI 
Nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, ao contrato supramencionado, 
fi ca acrescido aproximadamente 49,7867% do valor inicial do contrato e 
suprimido aproximadamente 7,5156% do valor inicial do contrato. SMS
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2019
CONTRATO PRE/0168/19
CONTRATADA: GUSTAVO H M CHERUBINI ME.
OBJETO: Aquisição de microcomputadores –  itens 01 e 02 – SMA Luís 
Roberto Thiesi - prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$1.264.225,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2019
CONTRATO PRE/0169/19
CONTRATADA: FARIA MOTOS LTDA.
OBJETO: Aquisição de motocicletas tipo cargo –  item 01 – SME Sueli P A 
Costa - prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$66.000,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2019
CONTRATO PRE/0170/19
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO E EXPOR-
TAÇÃO LTDA.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender ações judiciais –  item 
11 – SMS - prazo de vigência: 06 meses. Valor Total: R$53.130,000.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2019
CONTRATO PRE/0171/19
CONTRATADA: R. D. VELANI ELETRICA ME.
OBJETO: Aquisição de lâmpadas led bilbo –  Item 11 – SMS - prazo de 
vigência: 12 meses. Valor Total: R$18.400,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2019

CONTRATO PRE/0172/19
CONTRATADA: BARRA DO TURVO IND. E COM. E ALIMENTOS EIRELI.
OBJETO: Aquisição de feijão carioquinha tipo 1 –  Item 02 – SMAA – 
Antonio Pedro Pezzuto Junior - prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$57.400,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2019
ATA Nº 0338/2019
CONTRATADA: ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 
EPP.
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos – valores unitários – itens: 14 
R$1,64; 15 R$1,86; 20 R$2,50; 21 R$21,00 e 22 R$1,70 – SME Sueli P A 
Costa - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019
ATA Nº 0339/2019
CONTRATADA: CONTROLLER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Fornecimento de materiais médico hospitalares – valores unitários 
– itens: 02 R$0,13 e 03 R$0,13 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019
ATA Nº 0340/2019
CONTRATADA: GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP.
OBJETO: Fornecimento de materiais médico hospitalares – item 08 valor 
unitário R$6,30 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019
ATA Nº 0341/2019
CONTRATADA: CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A.
OBJETO: Fornecimento de materiais médico hospitalares – item 17 valor 
unitário R$43,13 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2019
ATA Nº 0342/2019
CONTRATADA: PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 
LTDA.
OBJETO: Fornecimento de materiais de escritório – item 47 valor unitário 
R$14,59 – SMA Luís Roberto Thiesi - Prazo de vigência: 12 meses.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2019
ATA Nº 0343/2019
CONTRATADA: ECOS TURISMO LTDA.
OBJETO: Prestação de serviço de agenciamento de viagens corporativas – 
item 01 valor total global R$158.303,52 – SMA Luís Roberto Thiesi - Prazo 
de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2019
ATA Nº 0344/2019
CONTRATADA: COMERCIAL LUCARA EIRELI ME.
OBJETO: Fornecimento de peças de manutenção corretiva e preventiva em 
centrais de alarmes – Valor Unitário – Item 05 - R$31,80 – SMS - Prazo de 
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2019
ATA Nº 0345/2019
CONTRATADA: GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FER-
RAMENTAS LTDA EPP.
OBJETO: Fornecimento de materiais de solda, funilaria e pintura – Valores 
Unitários – Item 01 - R$2,20; Item 02 – R$5,30; Item 03 – R$5,00; Item 05 
–R$2,80; Item 06 – R$2,80; Item 09 – R$2,80; Item 12 – R$2,40; Item 13 – 
R$2,40; Item 16 – R$2,60 – SMA – Luís Roberto Thiesi - Prazo de vigência: 
12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2019
ATA Nº 0346/2019
CONTRATADA: KHROMA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI ME.
OBJETO: Fornecimento de tintas e materiais de pintura – item 23 valor 
unitário R$159,68 – SMMAURB Katia R P Casemiro - Prazo de vigência: 12 
meses.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 10257/2019
CONTRATO Nº: DPL/0036/19
CONTRATADA: USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA.
OBJETO: Prestação de serviços de instalação de uma faixa elevada de 
pedestre (lombofaixa)  – SMTTS – Amaury Hernandes - Prazo de vigência: 
90 dias. Valor Total: R$32.897,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FOR-
NECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A EXECUÇÃO 
DAS OBRAS DE REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO/SP (1ª ETAPA), CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁ-
RIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E 
PROJETOS ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO.  Informamos que foram disponibilizados esclarecimentos 
relativos a este procedimento licitatório no seguinte endereço: http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action    e fi cam, desde já, 
fazendo parte integrante do instrumento convocatório, sendo válido para 
todos os efeitos legais o documento original encartado nos autos, a disposi-
ção dos interessados. 
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS 
DE REFORMA/READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA 
ILUMINAÇÃO E INFRAESTRUTURA PARA CONDICIONADORES DE AR 

NA EM CINDERELA (RUA OSVALDO ARANHA, 279, JD. CONCEIÇÃO) 
– SEC. MUN. EDUCAÇÃO.  Após a análise da documentação apresen-
tada, a Comissão Municipal de Licitações, por votação unânime, acolhe 
integralmente o parecer técnico da Secretaria Municipal de Educação, 
que é utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte integrante 
deste julgamento, e declara habilitada a prosseguir no certame a empresa 
COMERCIAL PRADELA LTDA e, inabilitada a empresa CONSTRUTORA 
RIO OBRAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 
EPP (para comprovação da exigência contida na alínea “e” do subitem 5.1 
do edital foi apresentado Balanço Patrimonial do Ex. 2017 – o que esta em 
desacordo com o que preconiza o artigo 1078 do Código Civil e o art. 31 da 
LF 8666/93). Decorrido o prazo recursal, ”in albis”, fi ca designado o dia 27/
MAIO/2019 às 09:30 hs., para a sessão de abertura da proposta fi nanceira. 
O inteiro teor desta decisão se acha encartada nos autos do processo a 
disposição dos interessados.  Publique-se para ciência. 
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS 
DE HIDRÁULICA E DISSIPADOR NO CÓRREGO SANTA REGINA, CON-
FORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE EDITAL – SEC. MUN. 
OBRAS.  A Comissão Municipal de Licitações, por votação unânime, acolhe 
integralmente o parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras, que pas-
sa a fazer parte integrante do processo e é adotado como razões de decidir, 
e prolata a seguinte decisão: 1º Colocado: KGP CONSTRUTORA LTDA 
EPP R$ 156.165,52  – O inteiro teor dessa decisão se acha encartada nos 
autos a disposição dos interessados. Publique-se a para ciência. 
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FOR-
NECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE DA UBSF ANCHIETA (AV. MARIA DA 
SILVA DÓRIA, ENTRE RUA IRIRITIBA E RUA ITANHAÉM, JD. CAPARROZ) 
– SEC. MUN. SAÚDE. Após a análise da documentação apresentada, a Co-
missão Municipal de Licitações, por votação unânime, acolhe integralmente 
o parecer técnico da Secretaria Municipal de Saúde e o parecer técnico da 
Secretaria Municipal da Fazenda, que são utilizados como razões de decidir 
e passam a fazer parte integrante deste julgamento, e declara habilitadas a 
prosseguir no certame as empresas COMARGA CONSTRUTORA LTDA e 
MADRI ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI e, inabilitadas as empresas CONS-
TRUTORA RIO OBRAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
LTDA EPP e J A TINELI MARQUES & CIA LTDA EPP (ambas apresentaram 
Balanço Patrimonial do Ex. 2017 o que não atende o que preconiza o artigo 
1078 do Código Civil e o art. 31 da LF 8666/93). Decorrido o prazo recursal, 
”in albis”, fi ca designado o dia 27/MAIO/2019 às 08:30 hs., para a sessão 
de abertura da proposta fi nanceira. O inteiro teor desta decisão se acha 
encartada nos autos do processo a disposição dos interessados.  Publique-
-se para ciência. 
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A RE-
FORMA/READEQUAÇÃO DA UBSF JARDIM AMERICANO (AV. ANTONIO 
TAVARES PEREIRA LIMA, 755, JD. AMERICANO) – SEC. MUN. SAÚDE. 
Após a análise da documentação apresentada, a Comissão Municipal de 
Licitações, por votação unânime, acolhe integralmente o parecer técnico 
da Secretaria Municipal de Saúde, que é utilizado como razões de decidir 
e passa a fazer parte integrante deste julgamento, e declara habilitadas a 
prosseguir no certame as empresas RAC CONSTRUÇÕES RIO PRETO 
LTDA ME, MADRI ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI , ENGESCAV ENGENHA-
RIA E CONSTRUÇÕES EIRELI e GRALL ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇÃO LTDA ME e, inabilitadas as empresas CONSTRUTORA RIO OBRAS 
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP e J A TINELI 
MARQUES & CIA LTDA EPP (para comprovação da exigência contida na 
alínea “e” do subitem 5.1 do edital apresentaram Balanço Patrimonial do Ex. 
2017 – o que esta em desacordo com o que preconiza o artigo 1078 do Có-
digo Civil e o art. 31 da LF 8666/93). Decorrido o prazo recursal, ”in albis”, 
fi ca designado o dia 27/MAIO/2019 às 09:00 hs., para a sessão de abertura 
da proposta fi nanceira. O inteiro teor desta decisão se acha encartada nos 
autos do processo a disposição dos interessados.  Publique-se para ciência. 
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº  001/2019
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade ou ilegalidade e adjudico o seu objeto a favor do vencedor: 
Susman Construção e Manutenção Ltda EPP. Kátia Regina Penteado Case-
miro - Secretária Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo. 
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://com-
pras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n.° 222/2019, processo 
12078/2019, objetivando o registro de preços para aquisição de cartuchos 
e toners de impressoras a serem utilizados pelas diversas Secretarias e Ór-
gãos. Secretaria Municipal de Administração. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 30/05/2019, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://com-
pras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n.° 231/2019, processo 
12167/2019, objetivando o registro de preços para aquisição de grãos(milho 
e quirera) para os animais do Zoológico Municipal. Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Urbanismo. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 03/06/2019, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no 
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Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://com-
pras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n.° 232/2019, processo 
12138/2019, objetivando o registro de preços para aquisição de material 
hospitalar. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 03/06/2019, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 174/2019 - 
PROCESSO 11.631/2019 
Objeto: Aquisição de equipamentos de ar condicionado com o objetivo de 
estruturar a Rede de Serviços de Proteção Social Básica do Município. 
Secretaria Municipal de Assistência Social. Fica designada a data para 
a retomada da sessão do pregão em epígrafe para o dia 20/05/2019 às 
10:00hs. Ficam todas as empresas intimadas a participarem, inclusive para 
eventual manifestação de intenção de interposição de recurso. Lucia Helena 
Antonio - Pregoeira.
EXTRATO
EXTRATO DE SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 201/2019 – Processo n.º 11.885/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de ração e feno de alfafa para 
atender o Zoológico Municipal. Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
Urbanismo. 
O pregão eletrônico foi deserto uma vez que não houve nenhuma proposta 
apresentada para o certame. Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://com-
pras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n.° 238/2019, processo 
12174/2019, objetivando o registro de preços para aquisição de medica-
mentos/insumos padronizados na REMUME. Secretaria Municipal de Saú-
de. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 30/05/2019, às 08:30h. 
e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
REVOGAÇÃO
TERMO DE REVOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 182/2019 – Processo n.º 11.694/2019
Objeto: Prestação de serviço de home care para atender ação judicial. 
Secretaria Municipal de Saúde.
Revogo este pregão eletrônico para readequação do objeto. Aldenis A. 
Borim – Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 145/2019 – Processo n.º 11.353/2019
Objeto – Registro de Preços para prestação de serviços de confecção de 
impressos diversos para a Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on-line com inicio dia 25/04/2019, sendo adjudicados os itens às 
empresas declaradas vencedoras: NORTE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 
EPP (item 2) e VDP SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME (item 1). Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras – Lucia Helena Antonio -  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade. Aldenis A. Borin -  Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 167/2019 – Processo n.º 11.549/2019
Objeto – Registro de Preços para aquisição de materiais hospitalares para 
o Laboratório do Complexo Pró Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on-line com inicio dia 29/04/2019, sendo adjudica-
dos os itens às empresas declaradas vencedoras: CQC TECNOLOGIA EM 
SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA itens 6 e 8; DECIO CAMARGO PRODU-
TOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA itens 2 e 7. Os itens 3, 
4 e 5 foram fracassados e o item 1 foi deserto. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Mariana C Pedroso Fernandes -  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade. Aldenis A. Borin -  Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 151/2019 – Processo n.º 11.409/2019
Objeto – Registro de Preços para aquisição de bolas de futsal e relógios 
para xadrez para atender as competições municipais e eventos esportivos. 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Sessão pública realizada on-line 
com inicio dia 23/04/2019, sendo adjudicados os itens à empresa declarada 
vencedora: ANZOL DE OURO ARTIGOS DE CAÇA E PESCA LTDA. (itens 
1, 2, 3, 4). O item 5 restou fracassado. Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – 
Lucia Helena Antonio -  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma ir-
regularidade. Cléa Márcia M. Bernardelli -  Secretária Municipal de Esportes 
e Lazer.
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 203/2019 – Processo nº 11.904/2019
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para a Rede de Serviços 
de Proteção Social Especial do Município. Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social.
Informamos que o número do edital e do processo supracitado, publicado na 
imprensa ofi cial no dia 14/05/2019 está errado. Em atendimento ao princípio 
da isonomia, informamos a todos a seguinte Errata da publicação: Onde se 
lê: “ pregão eletrônico n.° 213/2019, processo 11.915/2019”, o correto é: “ 
Pregão eletrônico n.° 203/2019, Processo 11.904/2019”. Fica mantida a data 
da sessão do pregão eletrônico, dia 27/05/2019 ás 08:30h com abertura 
as 08:32h.. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras, no site https://compras.
empro.com.br/WBC6.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 181/2019 - 
PROCESSO 11.692/2019 
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios (mantei-
ga e requeijão) em atendimento as Unidades Escolares da Rede Munici-
pal de Ensino. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Fica 
designada a data para a retomada da sessão do pregão em epígrafe para o 
dia 20/05/2019 às 14:30hs. Ficam todas as empresas intimadas a participa-
rem, inclusive para eventual manifestação de intenção de interposição de 
recurso. Adriana Tápparo - Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://com-
pras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n.° 224/2019, processo 
12096/2019, objetivando a aquisição de mobiliário hospitalar para a UPA 
Santo Antonio. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 30/05/2019, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 140/2019 - 
PROCESSO 11.360/2019 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados 
de condução de veículos automotores, operador de trator, eletricista, pintor, 
pedreiro, serralheiro, auxiliar geral de conservação de vias permanentes e 
serviços gerais, conforme termo de referência anexo ao edital - Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. Fica designada a data 
para a retomada da sessão do pregão em epígrafe para o dia 20/05/2019 
às 14:00hs. Ficam todas as empresas intimadas a participarem, inclusive 
para eventual manifestação de intenção de interposição de recurso. Adriana 
Tápparo - Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://com-
pras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n.° 213/2019, processo 
11.915/2019, objetivando o registro de preços para aquisição de gêneros 
alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 30/05/2019, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposi-
ção dos interessados, no Portal de Compras.
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 127/2019 – Processo n.º 11.266/2019
Objeto – Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios em 
atendimento as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secre-
taria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Sessão pública realizada 
on-line com inicio dia 16/04/2019, sendo adjudicado os itens às empresas 
declaradas vencedoras:  BARRA DO TURVO INDUSTRIA E COMÉRCIO 
DE ALIMENTOS EIRELI  (itens: 1, 4); NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALI-
MENTOS LTDA (item 3). O item 2 foi declarado FRACASSADO. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras – Adriana Tápparo -  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade. Antonio Pedro Pezzuto Junior -  Secretário Municipal de 
Agricultura e Abastecimento.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO 
E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇAMENTO E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA (FASE II) INTERLIGANDO AVENIDAS DE “LINHÃO”, 
REDE DE ALTA TENSÃO DA CPFL, CRIANDO UM ANEL VIÁRIO NO 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SEC. MUN. DE OBRAS. 
RECORRENTE: Constroeste Construtora e Participações Ltda, contra a 
decisão que declarou a empresa Paulitec Construções Ltda habilitada a 
prosseguir no certame licitatório. DESPACHO: Recebo o recurso eis que 
tempestivo. As contrarrazões no prazo legal. Fica suspensa “sine die” a ses-
são de abertura das propostas fi nanceiras que estava designada para ocor-
rer no dia 17 p.f. às 09:45 horas. Oportunamente será informado, através 
de publicação na imprensa ofi cial, sobre o prosseguimento deste processo. 
Publique-se para ciência. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras e 
Contratos e Presidente da C.M.L.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S

PORTARIA N.º 32.433 DE 13 DE MAIO DE 2019
DISPENSA, MARIA ROSA MARQUES LIDUARIO PASTRE, da Função 
de Chefe de Departamento - FG.101.6, no Departamento de Gestão de 
Contratos da Secretaria Municipal de Administração, constante do Anexo I 
da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 
360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 
538/2017 e alterações posteriores, surtindo os efeitos desta a partir de 13 de 
maio de 2019.
PORTARIA N.º 32.438 DE 13 DE MAIO DE 2019
DISPENSA, GUSTAVO PEREIRA DA SILVA PORTES, da Função de Chefi a 
de Setor, no Setor de Controle de Frequência da Secretaria Municipal de 
Saúde, criada pelo artigo 66 da Lei Complementar n.º 230/2007, com nova 
redação dada pela Lei Complementar n.º 292/2009, surtindo os efeitos desta 
a partir de 01 de junho de 2019.
PORTARIA N.º 860 DE 29 DE ABRIL DE 2019.
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, Cleine Zavanella Cal-
vo Mariz e Marcus Vinicius de Carvalho Scafe, para, sob a presidência do 
primeiro, comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e 
ampla defesa, a fi m de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, 
bem como no procedimento anexo a Sindicância instaurada através da 
Portaria nº 700 de 18 de setembro de 2017, o servidor WALTER HENRIQUE 
KFOURI, responda como incurso nas penas atribuídas à violação incisos 
I, II, III, IV e VI  do artigo 204, inciso XV do artigo 205 e inciso XIII do artigo 
220, todos da Lei Complementar n.º 05/90.
PORTARIA N.º 32.439 DE 13 DE MAIO DE 2019
DESIGNA, LILIANE EVANIR FARIA RODRIGUES, para exercer a da 
Função de Chefi a de Setor, no Setor de Controle de Frequência da Secre-
taria Municipal de Saúde, criada pelo artigo 66 da Lei Complementar n.º 
230/2007, com nova redação dada pela Lei Complementar n.º 292/2009, 
fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente, surtindo os efeitos 
desta a partir de 01 de junho de 2019
PORTARIA N.º 32.441 DE 15 DE MAIO DE 2019
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) KARINA STELUTI SIL-
VA, PEB-I, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do 
artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir 
de 20 de maio de 2019.
PORTARIA N.º 802 DE 13 DE MAIO DE 2019
DESIGNA, os(as) servidores(as) ROSEMEIRE RODRIGUES COSTA MA-
CEDO, DIEGO FERREIRA PAULO e MARCUS VINICIUS DE CARVALHO 
SCAFE para sob a Presidência do(a) Primeiro(a), constituírem COMISSÃO 
DE SINDICÂNCIA, para apuração dos fatos relatados Ofício CGCRRM nº 
552/19.
PORTARIA N.º 32.442 DE 15 DE MAIO DE 2019
RELOTA, o servidor APARECIDO FRANCO DE SOUZA da Secretaria Mu-
nicipal de Educação para a Secretaria dos Direitos para Mulheres, Pessoas 
com Defi ciência, Raça e Etnia, retroagindo os efeitos desta a 09 de maio de 
2019.
PORTARIA N.º 32.443 DE 15 DE MAIO DE 2019
DESIGNA, EDEVALDO DE FREITAS para substituir o(a) servidor(a) ANA 
PAULA DE LAZARO – ocupante da gratifi cação por função – CHEFIA DE 
SEÇÃO, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto 
durar seu período de férias, a partir de 10/06/2019.
PORTARIA N.º 865 DE 30 DE ABRIL DE 2019.
DESIGNA, os(as) servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, 
Marcus Vinicius de Carvalho Scafe e Fabio Gioli, para, sob a presidência do 
primeiro, comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório 
e a ampla defesa, a fi m de que, tendo em vista os fatos narrados nesta por-
taria, bem como no procedimento anexo ao Interno/SMS/GP nº 3028/18 da 
Secretaria da Saúde, o servidor PEDRO HENRIQUE DE SOUZA, responda 
como incurso nas penas atribuídas à violação do incisos II e IX do artigo 
204, inciso XV do artigo 205 e incisos V e XIII do artigo 220, todos da Lei 
Complementar n.º 05/90.
PORTARIA N.º 32.444 DE 15 DE MAIO DE 2019
DESIGNA, CAROLINA SANTOS COSTA para substituir o(a) servidor(a) ANA 
PAULA DE LAZARO – ocupante da gratifi cação por função – CHEFIA DE 
SEÇÃO, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto 
durar seu período de férias, a partir de 24/06/2019.
PORTARIA N.º 32.445 DE 15 DE MAIO DE 2019
DESIGNA, MARIA DE LOURDES DE CARVALHO REIS para substituir o(a) 
servidor(a) LUCIANE SIMAL ALVEZ VAZ DE MELO - ocupante da função de 
confi ança gratifi cada – ASSISTENTE TÉCNICO – FG.102.1, nos termos do 
artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, a partir de 21/05/2019.

PORTARIA N.º 803 DE 13 DE MAIO DE 2019
DESIGNA, os(as) servidores(as) ROSEMEIRE RODRIGUES COSTA MA-
CEDO, DIEGO FERREIRA PAULO e MARCUS VINICIUS DE CARVALHO 
SCAFE para sob a Presidência do(a) Primeiro(a), constituírem COMISSÃO 
DE SINDICÂNCIA, para apuração dos fatos relatados Ofício CGCRRM nº 
553/19.
PORTARIA N.º 32.446 DE 16 DE MAIO DE 2019
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) JANEMAR TEIXEIRA 
MARQUES, Coordenador Pedagógico, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Educação, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo 
os efeitos desta a partir de 20 de maio de 2019.
LUÍS ROBERTO THIESI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.319
DE 14 DE MAIO DE 2019.

Alteração orçamentária
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 
5º da Lei nº 12.581 de 18 de dezembro de 2018,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional 
Suplementar, no valor de R$ 1.500.600,00 (Um milhão, quinhentos mil e 
seiscentos reais), para reforço das dotações orçamentárias a seguir descri-
tas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 277 R$ 1.210.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
09.001.12.122.0002.2001.3390.30.01 – Material de consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha 680 R$ 221.400,00
Programa 20 – Políticas ambientais e sustentabilidade
07.001.18.542.0020.2001.3390.36.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
física
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 191 R$ 69.200,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 
1º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado no Balanço Patrimonial do 
exercício de 2018, nos termos do que dispõe o inciso I do §1º do artigo 43, 
da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 2018/2021 
e LDO 2019, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme 
descrito nos artigos anteriores deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 14 de maio de 2019, 167º Ano de 
Fundação e 125º ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
MARIA INÊS TELLES NOGUEIRA DOBBERT
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊN-
CIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - INTERINA
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xação na 
mesma data e no local de costume e pela Imprensa local.

LEI COMPLEMENTAR Nº 594
DE 15 DE MAIO DE 2019.

Dispõe sobre a criação de cargos na estrutura administrativa do Município, 
conforme estabelece, e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, Es-
tado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Ficam criados na estrutura administrativa do Município para os fi ns 
a que se destinam os cargos públicos a serem preenchidos por concurso 
público de provas ou de provas e títulos, a serem regidos pelo regime esta-
tutário, conforme segue estabelecido adiante, onde constam quantidade a 
ser criada, nome do cargo e carga horária semanal:
I - 02 (dois) cargos de Coordenador Pedagógico, com jornada de 40 horas 
semanais;
II - 2 (dois) cargos de Diretor de Escola, com jornada de 40 horas semanais;
III - 65 (sessenta e cinco) cargos de Professor de Educação Básica I (PEB 
I), com jornada de 35 horas semanais;
§ 1º Os cargos criados nos incisos I, II e III deste artigo têm atribuições des-
critas no Anexo I desta Lei Complementar, sem prejuízo daquelas descritas 
em leis complementares anteriores e de outros requisitos a serem exigidos 
no edital de concurso.
§ 2º Os requisitos mínimos para provimento dos cargos elencados nos inci-
sos I a III deste artigo são aqueles previstos no Anexo II da Lei Complemen-
tar nº138/01 e suas alterações, sem prejuízo de outros requisitos a serem 
exigidos no edital de concurso.
§ 3º O preenchimento dos cargos obedecerá ao quanto estabelecido na Lei 
Complementar 05/90, com as alterações dadas pela Lei Complementar nº 
451, de 05 de dezembro de 2014, acerca da reserva de vagas às pessoas 
com defi ciência, obedecidas a ordem de classifi cação e os requisitos de 
provimento.
Art. 2º A Administração Municipal poderá exigir para a aprovação no con-
curso público avaliação psicológica, de caráter eliminatório, respeitada a 
natureza das atribuições do cargo, independentemente da comprovação 
de aptidão física e mental, sempre indispensáveis, na forma que dispuser o 
edital do certame.
Parágrafo único. A Administração Municipal poderá exigir ainda para a 
aprovação no concurso público provas dissertativas e prova prática, de 
caráter classifi catório e eliminatório respeitada a natureza das atribuições 
dos cargos, na forma estabelecida em edital do certame.
Art. 3º Os padrões remuneratórios dos cargos criados por esta Lei Comple-
mentar são os previstos nas Tabelas de Valores de Padrões de Vencimento 
e Salário vigente para o funcionalismo público municipal.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complemen-
tar correrão por conta das dotações próprias do orçamento, suplementadas 
se necessário.
Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
 Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de maio de 
2019.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local. 

ANEXO I

DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES 

I – DESCRIÇÃO DOS CARGOS
CARGO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO
Organizar e coordenar as atividades da programação pedagógica inseridas 
na Proposta Pedagógica. Elaborar a programação das atividades de sua 
área de atuação, assegurando a articulação com as demais atividades da 
escola, e utilizando os recursos técnico-pedagógicos e multimeios. Elaborar 
diagnósticos e projetos para o enriquecimento do Currículo Escolar. Acom-
panhar, avaliar e controlar o desenvolvimento das atividades e Projetos 
programados. Prestar assistência pedagógica aos professores, visando a 
assegurar a efi ciência do desempenho dos mesmos, para melhoria do pro-
cesso educativo: a) propondo técnicas e procedimentos. b) estabelecendo 
a organização das atividades. c) propondo sistemática de acompanhamento 
do desempenho do aluno. d) assegurando o cumprimento das teorias, 
metodologias, atividades e Projetos estruturados na Proposta Político-Peda-
gógica. Coordenar e acompanhar, juntamente com o Diretor, as atividades 
de Hora de Trabalho Pedagógico.Organizar, junto com a Direção: a) agrupa-
mentos dos alunos. b) organização de horários de aulas, de atividades, 
projetos e Calendário Escolar. c) utilização de recursos didáticos da Escola. 
d) programas de formação continuada de funcionários e professores. e) 
projetos de envolvimento com a comunidade. Elaborar relatórios de suas 
atividades, entregando-os ao Diretor, e participar da elaboração do relatório 
anual da Escola. Avaliar a atuação dos professores e funcionários junta-
mente com o Diretor de Escola. Propor e coordenar atividades de formação 
continuada e de desenvolvimento profi ssional dos docentes. Controlar a 
frequência dos docentes nas atividades pedagógicas semanais. Registrar 
e encaminhar ao Diretor quaisquer irregularidades de que venha a tomar 
conhecimento.Garantir o atendimento aos pais pelos docentes, agendando, 
coordenando e registrando as entrevistas. Atender alunos, pais e Conselho 
Tutelar para orientação educacional e informações gerais sobre os alunos. 
Acompanhar e apoiar os alunos com difi culdades no processo de aprendi-
zagem de leitura, escrita e cálculo, a fi m de integrá-los ao nível da turma. 
Organizar, acompanhar e avaliar o atendimento aos alunos com necessida-
des educativas especiais, conjuntamente com os docentes, encaminhá-los 
a outros atendimentos necessários para seu desenvolvimento integral. 
Organizar atividades de natureza pedagógica, científi ca e cultural, que 
envolva efetivamente a comunidade. Proporcionar soluções técnicas e orga-
nizacionais para gestão das relações interpessoais, no âmbito da coorde-
nação pedagógica. Substituir o Diretor, e/ou Assistente de Direção, em suas 
ausências. Executar quaisquer outras atribuições correlatas. 

CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA
Assegurar o cumprimento da legislação em vigor, bem como dos regula-
mentos, diretrizes e normas emanadas da administração superior; Res-
ponder pelo cumprimento, no âmbito da Escola, das leis, regulamentos e 
determinações, bem como dos prazos estabelecidos pelas autoridades 
superiores para execução dos trabalhos; Representar a Escola, responsabi-
lizando-se por seu funcionamento perante os órgãos de ensino e do Poder 
Público; Assumir, juntamente com a Coordenação Pedagógica, a responsa-
bilidade formal pelas atividades de planejamento no âmbito da Escola, coor-
denando a elaboração, execução e avaliação da Proposta Pedagógica e do 
Plano Escolar; Promover condições que favoreçam a atividade profi ssional 
da equipe escolar, bem como a boa utilização de todos os recursos físicos 
e materiais da escola; Garantir o bom funcionamento da escola; Garantir as 
informações aos pais ou responsáveis sobre a frequência e o desempenho 
dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica; Garantir 
a articulação e integração da Escola com as famílias e a comunidade; Expe-
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dir determinações necessárias à manutenção da regularidade dos serviços; 
Zelar e coordenar as atividades relativas à manutenção e conservação 
do prédio escolar, mobiliário e equipamento da Escola, juntamente com a 
Administração Municipal; Supervisionar e orientar as atividades complemen-
tares; Orientar ou executar os serviços de secretaria; Convocar e presidir 
as reuniões dos órgãos colegiados e das instituições auxiliares da Escola; 
Presidir as solenidades e cerimônias da escola; Representar a escola em 
atos ofi ciais e atividades da comunidade; Assinar todos os documentos 
relativos à vida escolar dos alunos, expedidos pela escola; Apurar ou fazer 
apurar irregularidades de que venha a tomar conhecimento no âmbito da 
Escola, com a SME; Autorizar a matrícula e transferência dos alunos; Lavrar 
termos de abertura e encerramento de livros ofi ciais da escola, rubricando-
-os; Garantir a legalidade, a regularidade e a autenticidade da vida escolar 
dos alunos; Receber, informar e encaminhar documentos; Encaminhar, na 
sua área de competência, os recursos e processos, bem como petições, 
representações ou ofícios dirigidos a qualquer autoridade e/ou remetê-los 
devidamente informados a quem de direito, nos prazos legais, quando for 
o caso; Delegar atribuições e competências aos funcionários, assim como 
designar comissões para execução de tarefas especiais; Avocar de modo 
geral, e em casos especiais, as atribuições e competências de qualquer 
funcionário ou servidor; Organizar o horário de trabalho da equipe escolar, 
zelando pela consequente atribuição de classes/aulas, de acordo com a 
legislação pertinente, as normas previstas e as necessidades da unidade 
escolar; Atestar a frequência mensal, bem como responder pelas folhas de 
frequência para efeito de pagamento do pessoal; Registrar e encaminhar 
à SME/Supervisão as irregularidades na frequência de que venha tomar 
conhecimento; Dar exercício a funcionários; Autorizar a saída do servidor de 
apoio operacional durante o expediente, e no caso de docente, decidir jun-
tamente com o Coordenador Pedagógico; Articular o processo de avaliação 
dos profi ssionais que atuam na unidade escolar; Controlar o recebimento e 
consumo dos gêneros alimentícios destinados à merenda escolar; Decidir 
quanto às questões de emergência ou omissas no regimento escolar, repre-
sentando às autoridades superiores. Executar quaisquer outras atividades 
correlatas.

CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB I)
Participar da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Pedagógi-
co, do Regimento Escolar e do Plano Escolar da Unidade Educacional, bem 
como das demais atividades do processo educacional, visando a melhoria 
da qualidade da educação, em consonância com as diretrizes educacionais 
da Secretaria Municipal de Educação. Elaborar o Plano de Ensino da turma 
e do componente curricular atentando para as metas e objetivos propos-
tos no Projeto Pedagógico e para as diretrizes curriculares da Secretaria 
Municipal de Educação. Elaborar Plano de Ensino considerando, quando 
for o caso, as informações obtidas nas avaliações externas e internas que 
indicam o aproveitamento escolar dos alunos e as metas de aprendizagem 
indicadas para a Unidade Escolar. Planejar e executar atividades, quando 
for o caso, de recuperação paralela e contínua, compensação de ausên-
cias, de forma a garantir oportunidades de aprendizagem dos educandos. 
Planejar e ministrar aulas/atividades, registrando os objetivos, atividades e 
resultados do processo educacional, tendo em vista a efetiva aprendizagem 
de todos os alunos. Desenvolver, articuladamente com a Equipe Escolar 
e demais profi ssionais, atividades pedagógicas compatíveis com os vários 
espaços de ensino e de aprendizagem existentes na Unidade Educacio-
nal, tais como: sala de aula, Laboratório de Informática, Sala de Recursos 
Multifuncional, pátio, biblioteca, parque, áreas externas, salas, refeitório, 
etc. oportunizando que os alunos se apropriem de todos os espaços 
escolares, garantindo as vivências e experiências com o meio ou naqueles 
identifi cados e localizados fora do espaço escolar. Articular as experiências 
dos educandos com o conhecimento organizado, valendo-se de princípios 
metodológicos, procedimentos didáticos e instrumentos, que possibilitem 
o pleno aproveitamento das atividades desenvolvidas. Planejar, executar, 
acompanhar, avaliar e registrar as atividades dos diferentes momentos do 
processo de ensino e de aprendizagem numa perspectiva integradora e de 
trabalho coletivo. Discutir com os alunos e com os pais ou responsáveis as 
propostas de trabalho da Unidade Educacional, formas de acompanhamen-
to da vida escolar e procedimentos adotados no processo de avaliação dos 
educandos. Identifi car, em conjunto com o Coordenador Pedagógico, alunos 
que apresentem necessidades de atendimento diferenciado, comprometen-
do-se com as atividades de recuperação paralela e contínua. Adequar os 
procedimentos didáticos e pedagógicos que viabilizem a implementação da 
Educação Inclusiva e da Educação de Jovens e Adultos. Manter atualizado 
o registro das ações pedagógicas, tendo em vista a avaliação contínua 
do processo educativo. Participar das atividades de formação continuada, 
oferecidas para o seu aperfeiçoamento, bem como de cursos que possam 
contribuir para o seu crescimento e atualização profi ssional. Atuar na imple-
mentação dos Programas e Projetos propostos pela SME comprometendo-
-se com suas diretrizes, bem como o alcance das metas de aprendizagem 
defi nidas pela Secretaria Municipal de Educação. Participar das diferentes 
instâncias de tomada de decisão quanto à destinação de recursos fi nancei-
ros, materiais e humanos da Unidade Educacional. Criar condições, oportu-
nidades e meios para garantir às crianças, respeitadas suas especifi cidades 
e singularidades, o direito inalienável de serem educados e cuidados de 
forma indissociada. Planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades 
pedagógicas, de forma a promover: a) desenvolvimento integral da criança, 
em complementação à ação da família e da comunidade; b) condições de 
aprendizagens relacionadas à convivência próxima das práticas sociais e 
culturais nos diversos campos de experiências;e c) prevenção, segurança 
e proteção do bem estar coletivo das crianças, bem como a sua interação 
com diferentes parceiros em situações signifi cativas e diversifi cadas. Ade-
quar os procedimentos didáticos e pedagógicos que viabilizem o atendi-
mento à criança com necessidades educacionais especiais. Desenvolver, 
articuladamente com os demais profi ssionais, atividades pedagógicas 
compatíveis com os espaços de aprendizagens disponíveis na unidade edu-
cacional, por meio de situações lúdicas e motivadoras. Respeitar a criança 
como sujeito do processo educativo, zelando pela sua integridade física e 
psíquica, preservando sua imagem, identidade, valores, ideias, crenças e 
objetos pessoais, acolhendo quando fragilizadas por situações adversas, de 
modo que superem suas difi culdades e se sintam confortáveis e seguras. 
Acompanhar e orientar as crianças durante as refeições, estimulando a 
aquisição de bons hábitos alimentares, auxiliando as crianças menores na 
ingestão de alimentos na quantidade e forma adequada, bem como, obser-
vado os critérios estabelecidos, oferecer mamadeira aos bebês, tomando 
o devido cuidado com o regurgito, dentre outros. Atender e responsabili-
zar-se pela estimulação, cuidado, observação e orientação às crianças na 
aquisição de hábitos de higiene, bem como dar atendimento à necessidade 
de troca de fraldas, banho, escovação de dentes e demais procedimentos 
relativos à preservação da saúde. Observar o comportamento das crian-
ças durante o período de repouso e no desenvolvimento das atividades 
diárias, prestando os primeiros socorros quando necessário e/ou relatando 
as ocorrências não rotineiras à Direção, para providências subsequentes. 
Organizar e reorganizar os tempos e espaços, os materiais de uso indivi-
dual e coletivo, o acesso das crianças aos materiais necessários às suas 
experiências de exploração do mundo, da comunicação, da expressividade 
e de conhecimento de si. Participar das reuniões de equipe da Unidade 
Educacional mantendo o espírito de colaboração, cooperação e solidarie-
dade entre os funcionários da unidade, a família e a comunidade, sobrema-
neira nos Horários de Trabalho Pedagógico. Respeitar as especifi cidades 
da infância e de cada criança no tocante aos seguintes direitos: ao sono, à 
alimentação adequada e à forma como é oferecida, aos cuidados afetivos, 
de higiene e segurança, bem como o direito de brincar, de movimentar-se, 
de interagir, expressar-se, experimentar, explorar, etc. sendo responsável 
pelo planejamento, organização, realização e mediação de atividades que 
contemplem os direitos acima mencionados e que devem fazer parte da 
rotina das crianças nas instituições de educação infantil. Ministrar remédios 
prescritos pelo médico, se solicitado pelos pais. Coordenar as Rodas de 
Conversa privilegiando a voz das crianças para que possam se expressar e 
aprender a ouvir. Organizar os espaços em ambientes adequados, limpos, 
esteticamente cuidados para que ofereçam conforto e segurança e para que 
propiciem autonomia, socialização e interação entre os grupos compreen-
dendo a escola como um espaço privilegiado de aprendizagem. Organizar 
as produções das crianças e registros contendo seu percurso: pastas de 
desenhos, projetos, produções escritas, fotografi as, fi lmagens, etc. Elaborar 
relatórios, planilhas e outros registros solicitados que contemplem os avan-
ços e confl itos cognitivos das crianças, bem como as soluções encontradas 
para resolvê-los dando visibilidade para as aprendizagens infantis. Estudar 
e registrar sistematicamente seu trabalho com textos escritos, fi lmagens, fo-
tografi as, diários de classe, seminários, portifólios, registros em sistema in-
tegrado da Rede Municipal de Ensino, etc. como prática educativa refl exiva 
e para análise e socialização com a equipe educacional. Acolher as famílias 
estabelecendo laços de confi ança e respeito entre as partes; mantendo a 
comunicação aberta a fi m de conhecer melhor as crianças e compartilhar 
com elas seu dia a dia. Executar quaisquer outras atribuições correlatas.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 16/2016 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2016 – PROCESSO Nº 44/2016
Contratada: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA ME.
Objeto: Prorrogação do contrato com reajuste de preços e readequação 
qualitativa e quantitativa com acréscimo de valor à contratação de empresa 
para prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo 
a cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, serviços de ma-
nutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios, 
fornecimento dos ambientes de impressão e reprografi a, suporte técnico e 
fornecimento de softwares de gestão dos serviços e contabilização, confor-
me especifi cações constantes do memorial.
Valor total: R$ 145.965,60   Prazo: 12 meses   Data da assinatura: 
16.05.2018
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2019
PREGÃO ELETRÔNICO 28/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 34/2019
Contratada: MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, incluso o forne-
cimento e serviço de substituição de peças/componentes quando necessá-
rio, para as câmeras de demais componentes do sistema de monitoramento 
por vídeo existente no SeMAE, por um período de 12 meses.
Valor: R$ 74.900,00  Prazo: 12 meses    Data da assinatura: 16.05.2019.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019 – PROCES-
SO SICOM 3157/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços 
de paisagismo na Sede Administrativa do Serviço Municipal Autônomo de 
Água e Esgoto – SeMAE, incluindo o fornecimento de materiais, mão de 
obra e equipamentos necessários para a completa execução dos serviços.
Sessão pública realizada online no dia 10.05.2019, com continuidade no dia 
15.05.2019, sendo adjudicado o objeto à vencedora AUDAZ SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA – ME para o item. A íntegra da sessão está disponí-
vel no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019 – 
PROCESSO SICOM 3157/2019
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regular, não 
vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 15.05.2019 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNI-
CO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de São 
José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o Pregão Ele-
trônico SeMAE nº 38/2019, Processo SICOM 3187/2019 objetivando a Aqui-
sição de CLPs, módulos de entradas e saídas digitais, módulos de entradas 
e saídas analógicas, para compor os sistemas de controle e automação de 
poços e reservatórios do SeMAE.
Prazo de entrega: 60 dias. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
29.05.2019, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no portal 
de compras. 
S. J. Rio Preto, 08.05.2019 – Jaqueline Freitas Reis – Gerente de Operação 
e Manutenção - Água.
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE REGISTRO DE 
PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 02/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 03/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição eventual e futura de móveis e 
equipamentos de escritório para as unidades do Serviço Municipal Autôno-
mo de Água e Esgoto - SeMAE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2019
Contratada: R N COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME.
Ordem de Fornecimento nº 092/2019 recebida em 10.05.2019. Valor: R$ 
309,90.
Prazo de entrega: 15 dias. Item: 6.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE PORTARIA n.º 061 de 15 de maio de 2019
Dispõe sobre a prorrogação da Portaria n.º 034 de 21 de fevereiro de 2019.
RESOLVE:
Art. 1.º - Prorrogar, a partir de 24 de maio de 2019, por 30 (trinta) dias úteis 
o prazo fi xado pela portaria n.º 34, de 21 de fevereiro de 2019, para que a 
Comissão Sindicante possa concluir os trabalhos.
Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 8.883 de 
08/06/94, justifi camos que o pagamento em questão está sendo efetuado 
independente de sua ordem cronológica, para dar continuidade aos serviços 
essenciais desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 1084005 – Vodaoil Serviços de Petróleo Ltda
Valor: R$ 152.374,80
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços essenciais 
desta autarquia.
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa local.
João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e Financeiro
Nicanor Batista Junior - Superintendente   
   
S. J. Rio Preto 16.05.2019 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do 
SeMAE.

Secretaria Municipal de Administração

Referência:   Edital 02/2011 – Concurso Público para provimento do 
cargo de   Professor de Educação Básica I. 
  Vistos, etc...
                         Em cumprimento ao Mandado de Segurança, Processo nº 
0058443-45.2012.8.26.0576 - 1ª Vara da Fazenda Pública, convoca a candi-
data abaixo citada, habilitada no Concurso Público – Edital nº 02/2011, para 
preenchimento do cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, criado 
pela Lei Complementar nº 330 de 28 de dezembro de 2010, a comparecer 
no dia 20 de maio de 2019 às 14:00 horas, ao Auditório Juan Bérgua, loca-
lizado no Paço Municipal, na Avenida Alberto Andaló, 3030, nesta cidade, 
para sessão de nomeação, posse e exercício. O não comparecimento à ses-
são ensejará a desistência da candidata.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
LURAY THUANNY BELBER GONÇALVES JARDIM
São José do Rio Preto, 16 de maio de 2019.
                                                                 LUIS ROBERTO THIESI
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Administração
Referência:   Edital  01/2018 - Concurso Público para provimento 
dos cargos de Coordenador Pedagógico, Diretor de Escola, Professor de 
Educação Básica I e Supervisor de Ensino.
  Vistos, etc...
                            Fica designado o dia 20 de maio de 2019 às 14:00 horas 
para os candidatos abaixo citados a comparecerem ao Auditório Juan 
Bérgua, localizado no Paço Municipal, na Avenida Alberto Andaló,  nº 3030, 
nesta cidade, para sessão de nomeação, posse e exercício. O não compa-
recimento à sessão ensejará a desistência dos candidatos.

COORDENADOR PEDAGÓGICO
KARINA STELUTI SILVA
DIRETOR DE ESCOLA
PATRICIA MAIARI GARCIA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
ANNA LIVIA BRANCO NUNES
DEJANIRA PEDRO DA SILVA
GISLENE BRUNO DA SILVA MOITINHO ROSANI
JULIANA ORIGO
KARINA CALZETA LORENÇÃO
SUPERVISOR DE ENSINO
JANEMAR TEIXEIRA MARQUES
 São José do Rio Preto, 16 de maio de 2019.
LUIS ROBERTO THIESI
         Secretário Municipal de Administração

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Convocação nº 025/2019 – SME 
 A Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto, convoca 40 (quarenta) 
ESTAGIÁRIOS DE PEDAGOGIA abaixo classificados no Processo de Seleção Simplificado para 
Estagiários de Pedagogia - Edital SME nº 002/2019, conforme lista de classificação publicada em 
03/04/2019. 
 Os convocados abaixo relacionados deverão comparecer na Secretaria Municipal de Educação 
(Rua General Glicério – 3947 – Vila Imperial), no dia 20/05/2019, às 13h30. 
 O convocado que não comparecer na data, hora e local supracitados, terá até o dia 22/05/2019, 
para comparecer na Secretaria Municipal de Educação. O não comparecimento no prazo acima, 
será considerado desistente. 
 O candidato deverá ter disponibilidade de horário para cumprir carga horária de 25 (vinte e cinco) 
horas semanais. 
 O candidato que comparecer no prazo e local acima citado, terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis a partir da data de publicação desta Convocação, para a entrega dos documentos abaixo 
relacionados no Poupatempo.  
Classif NOME 

140 PRISCILA DANIELE ARAUJO TEIXEIRA 
141 SANDRA REGINA DE FREITAS SILVA 
142 ROSICLEIA PRADO GARCIA 
143 JANAINA ERMELINDA DE ALMEIDA 
144 DANIELE NEVES CATOSI MARTINS 
145 RUTIELLY DE CARVALHO COSTA 
146 PAOLA LARISSA PINHEIRO 
147 MAYRA LUCIA PIRES ALVES PEREIRA 
148 DIVINA MARIA OLIVEIRA 
149 WEBSTEIA FERREIRA RAMOS 
150 HELOISA CRISTINA ESTRELLA 
151 MARIA FERNANDA RUI 
152 LIVIA FERREIRA DAMACENO SILVA 
153 LEANDRA RODRIGUES SILVA 
154 AMANDA GABRIELA MELENDRE DE SOUZA 
155 ALEXANDRA BIANCA DE OLIVEIRA 
156 MILENA FELIX DA FONSECA 
157 YASMIN DE CAMPOS PIANHERI 
158 FLAVIA CRISTIANE GOMES 
159 KELI CRISTINA DO NASCIMENTO MARTINS 
160 SYME MICHELLI FERNANDA CARVALHO LEITE 
161 AMANDA APARECIDA MARROCOS DA SILVEIRA 
162 CARINA DOS SANTOS RIBEIRO 
163 APARECIDA DOS SANTOS MARTINS 
164 JESSICA FERNANDA DA CRUZ DE OLIVEIRA 
165 ADRIELE DIAS ALVES 
166 MARIA CAROLINA RIBEIRO 
167 VANIA ROSANGELA DE ABREU 
168 HELENI PERPETUA VIANA PERINI 
169 PAULA REGINA PASCOA 
170 GRAZIELE PACHECO DIAS 
171 SHEILA CHRISTINA MATHIAS 

 

 

172 SUÉLIS NUNES FERRACINI 
173 ANDREA OLIVEIRA DE PAULA 
174 TATIANA BARBOSA ANDRADE SILVA 
175 VANESSA MORAES DE OLIVEIRA 
176 GIANNY ELIANY NAVARRO RAMOS 
177 VANDERLÉIA AZEVEDO DA SILVA 
178 SILMARA FERNANDA QUEIROZ 
179 RACHEL CAVALCANTE DA SILVA 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ENTREGA NO POUPATEMPO 
1) Carteira de Identidade – RG (duas cópias reprográficas simples); 
2) Cadastro de Pessoa Física - CPF (duas cópias reprográficas simples); 
3) Certidão de Nascimento ou Casamento (duas cópias reprográficas simples); 
4) Comprovante de endereço (duas cópias reprográficas simples); 
5) Declaração de matrícula atualizada da Faculdade – original e uma cópia reprográfica simples 
(CONSTANDO INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO (MÊS/ANO), EM QUAL SEMESTRE ESTÁ 
CURSANDO, QUANTOS SEMESTRES TEM O CURSO, PERÍODO (MANHÃ/TARDE/NOITE OU 
EAD); 
6) Exame Médico – dirigir-se ao SEESMT, após agendamento – (Av. Alberto Andaló, 3030, térreo do 
Paço Municipal) 
7) Abertura de conta salário na Caixa Econômica Federal (conta 037) vinculada ao CNPJ da 
Prefeitura de São José do Rio Preto, munido de fotocópia do RG, CPF e comprovante de endereço 
(trazer cópia do comprovante de abertura da conta com identificação do CNPJ); 

São José do Rio Preto, 16 de maio de 2019. 
Profª Sueli Petronilia Amâncio Costa 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 
Convocação nº 026/2019 – SME 

 A Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto, convoca 02 (dois) ESTÁGIÁRIOS 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA II abaixo classificado no Processo de Seleção Simplificado para 
Estagiários – Educação Básica II - Edital SME nº 03/2019, conforme lista de classificação publicada 
em 03/04/2019. 
 Os convocados abaixo relacionados deverão comparecer na Secretaria Municipal de Educação 
(Rua General Glicério – 3947 – Vila Imperial), no dia 20/05/2019, às 13h30. 
 O convocado que não comparecer na data, hora e local supracitados, terá até o dia 22/05/2019, 
para comparecer na Secretaria Municipal de Educação. O não comparecimento no prazo acima, 
será considerado desistente. 
 O candidato deverá ter disponibilidade de horário para cumprir carga horária de 25 (vinte e cinco) 
horas semanais. 
 O candidato que comparecer no prazo e local acima citado, terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis a partir da data de publicação desta Convocação, para a entrega dos documentos abaixo 
relacionados no Poupatempo.  
Curso: FÍSICA 
Classif Nome 

2 LUCAS GALDINO MENDES 
 
Curso: MATEMÁTICA 
Classif Nome 

3 LEONARDO BACCO STEIN 
 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ENTREGA NO POUPATEMPO 
1) Carteira de Identidade – RG (duas cópias reprográficas simples); 
2) Cadastro de Pessoa Física - CPF (duas cópias reprográficas simples); 
3) Certidão de Nascimento ou Casamento (duas cópias reprográficas simples); 
4) Comprovante de endereço (duas cópias reprográficas simples); 
5) Declaração de matrícula atualizada da Faculdade – original e uma cópia reprográfica simples 
(CONSTANDO INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO (MÊS/ANO), EM QUAL SEMESTRE ESTÁ 
CURSANDO, QUANTOS SEMESTRES TEM O CURSO, PERÍODO (MANHÃ/TARDE/NOITE OU 
EAD); 
6) Exame Médico – dirigir-se ao SEESMT, após agendamento – (Av. Alberto Andaló, 3030, térreo do 
Paço Municipal); 
7) Abertura de conta salário na Caixa Econômica Federal (conta 037) vinculada ao CNPJ da 
Prefeitura de São José do Rio Preto, munido de fotocópia do RG, CPF e comprovante de endereço 
(trazer cópia do comprovante de abertura da conta com identificação do CNPJ); 

São José do Rio Preto, 16 de maio de 2019. 
Profª Sueli Petronilia Amâncio Costa 

Secretária Municipal de Educação 
 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária  
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 23/2019 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário 
Municipal Lei n° 3359/83, art 202, III, NOTIFICA o contribuinte abaixo citado, via edital, tendo em vista que a 
notificação via correspondência foi devolvida pelo Correios porque frustrada a entrega após 03 tentativas (nos 
dias 12/04/2019 às 09:36h, 16/04/2019 às 09:23h e 18/04/2019 às 10:35h). 
Vimos por meio deste informar a Vossa Senhoria que o imóvel de cadastro imobiliário nº 04.07965/000 foi 
tributado no IPTU/2019 com 206,00m² de área de terreno quando o correto seria 468,89m², portanto foi 
necessário providenciar a revisão de tal lançamento. 
Ressaltamos que o citado imóvel foi unificado ao imóvel de cadastro imobiliário nº 04.07966/000 conforme 
matrícula nº 109.220/2º O.R.I., que será alvo de lançamento de IPTU a partir de 2020. 
Informamos que os boletos para pagamento do imposto revisto encontram se disponíveis para retirada nos 
postos de atendimento municipal junto ao Poupatempo São José do Rio Preto (no centro da cidade), no Ganha 
Tempo Cidadão (junto ao Shopping Cidade Norte) ou ainda pela internet no Portal da Prefeitura de São José do 
Rio Preto (www.riopreto.sp.gov.br). 
O prazo para a impugnação é de 30 dias a partir da data desta publicação. 
Ademais, informamos que os boletos de IPTU enviados anteriormente deverão ser desconsiderados, já que fora 
enviado com a área de terreno incorreta. 
Comunicamos por fim que o expediente se encontra arquivado no Departamento de Tributos Imobiliários da 
Secretaria Municipal da Fazenda – 5º andar do Paço Municipal, podendo vossa senhoria ter vista sobre o 
mesmo.  
 

INTERESSADO PROTOCOLO 
ORLANDO TIROLLA 2019000056901 

São José do Rio Preto (SP), 16 de maio de 2019. 
 
Alcides dos Santos Reis                 Luiz Carlos Basso 
Auditor Fiscal Tributário Municipal                 Chefe - D.T.I. – SEMFAZ 
Diretor Interino da Administração Fiscal Tributária - SEMFAZ 
 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 593 
DE 15 DE MAIO DE 2019. 

 
Dispõe sobre a criação de cargos na estrutura administrativa do Município, 
conforme estabelece, e dá outras providências. 
 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei; 
 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei Complementar: 

 
Art. 1º Ficam criados na estrutura administrativa do Município, para os fins a que se destinam, os cargos públicos a 
serem preenchidos por concurso público de provas ou de provas e títulos, regidos pelo regime estatutário, e pelo 
regime especial (Lei Complementar nº 426/2014), conforme segue estabelecido nas tabelas adiante, em que constam 
nomenclaturas dos cargos, quantidade e cargas horárias, conforme segue: 
 
I - Cargos de Nível Superior: 
 
Cargos Quantidade Carga Horária Semanal 

Agente de Cerimonial 01 40 

Agente Fiscal de Posturas 15 40 

Analista em Vigilância Sanitária- Arquiteto 01 40 

Analista em Vigilância Sanitária- Biólogo  02 40 

Analista em Vigilância Sanitária- Enfermeiro 01 40 

Analista em Vigilância Sanitária- Engenheiro de Alimentos 01 40 

Analista em Vigilância Sanitária- Engenheiro Químico  01 40 

Analista em Vigilância Sanitária - Farmacêutico 03 40 

Analista em Vigilância Sanitária- Médico Veterinário 01 40 

Arquiteto 02 40 

Auditor Fiscal Tributário Municipal 10 40 

Biólogo 01 40 

Biomédico 06 40 

Cargos Quantidade Carga Horária Semanal 

Cirurgião Dentista 13 40 

Enfermeiro 18 40 
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Engenheiro Agrônomo 1 40 

Engenheiro Civil 10 40 

Engenheiro Eletricista 1 40 

Farmacêutico 5 40 

Fisioterapeuta 4 30 

Fonoaudiólogo 3 40 

Jornalista  1 40 

Médico da Família e Comunidade 35 40 

Médico do Trabalho 1 20 

Médico Ginecologista 7 20 

Médico Infectologista 1 20 

Médico Neurologista 1 20 

Médico Oncologista 2 20 

Médico Ortopedista 3 20 

Médico Pediatra 6 20 

Médico Plantonista Clínico 20 Por plantões de 6 ou de 12 horas. 
Mínimo de 96 horas mensais e 
máximo de 120 horas mensais 

Médico Plantonista Pediatra 15 Por plantões de 6 ou de 12 horas. 
Mínimo de 96 horas mensais e 
máximo de 120 horas mensais 

Médico Veterinário 2 40 

Nutricionista 4 40 

Terapeuta Ocupacional 2 30 

Total 200  

 
 
II- Cargos de Nível Médio: 
 
 

Cargos Quantidade  Carga Horária Semanal 

Agente Administrativo 156 40 

Auxiliar de Saúde Bucal 7 40 

 

Técnico de Iluminação 3 40 

Técnico de Segurança do Trabalho 1 40 

Técnico de Som 3 40 

Técnico em Enfermagem 22 40 

Técnico em Farmácia 5 40 

Técnico em Patologia Clínica 07 40 

Técnico em Radiologia 3 24 

Total 207  

 
Art. 2º Ficam criados na estrutura administrativa do Município, para os fins a que se destinam, os 
empregos públicos a serem preenchidos por processo seletivo de provas, a serem regidos pelo regime 
CLT, conforme segue estabelecido na tabela adiante, em que constam nome do emprego, quantidade, 
carga horária semanal, e requisitos mínimos para ingresso e remuneração em tabela salarial específica, 
conforme segue: 
 
I - Empregos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias: 
 

Empregos Quantidade  Carga 
Horária 
Semanal 

Requisitos Mínimos 

Agente Comunitário de Saúde 20 40 - Ensino Médio Completo, 
reconhecido pelo órgão 
competente e Residir na 
área de abrangência da 
unidade na qual foi 
inscrito, desde a data de 
publicação do edital do 
Processo Seletivo Público. 

Agente de Combate às Endemias 25 40 - Ensino Médio Completo, 
reconhecido pelo órgão 
competente. 

Total 45   

 
Art. 3º Os cargos e empregos criados nas tabelas dos artigos 1º e 2º desta Lei Complementar têm 
atribuições descritas no Anexo I desta Lei Complementar, sem prejuízo daquelas descritas em leis 
complementares anteriores, as prescritas pela profissão. 
 
Art. 4º Os padrões remuneratórios dos cargos criados por esta Lei Complementar são os previstos nas 
Tabelas de Valores de Padrões de Vencimento e Salário vigente para o funcionalismo público municipal e 
tabelas especificas, especialmente a tabela criada por esta lei complementar para remuneração dos agentes 
comunitários de saúde e endemias, tratado no artigo 8º. 
 
Art. 5º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público 
para a investidura de emprego ou cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadoras, para as quais serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no concurso, de 

 

acordo com o previsto no inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal, no Decreto Federal nº 3.298, de 
20 de dezembro de 1999, e demais legislações pertinentes. 
 
Parágrafo único.  Quando da aplicação do percentual estabelecido no parágrafo anterior resultar em 
frações, estas apenas serão arredondadas para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 
0,5 (cinco décimos).  
 
Art. 6º A Administração Municipal poderá exigir para a aprovação no concurso/processo seletivo público 
avaliação psicológica e física, de caráter eliminatório, respeitada a natureza das atribuições do 
cargo/emprego, independentemente da comprovação de aptidão física e mental, sempre indispensáveis, na 
forma que dispuser o edital do certame. 
 
Art. 7º Os cargos de Auxiliar de Consultório Dentário ocupados, criados pela Lei Complementar nº 170 
de 02 de setembro de 2003, com descrição de cargo dada pela Lei Complementar nº 434, de 29 de agosto 
de 2014, e pela presente lei complementar, serão renomeados e passam a ser denominados Auxiliar de 
Saúde Bucal, conforme Anexo II desta Lei Complementar. 
 
Art. 8º Fica criada a tabela contendo os padrões remuneratórios dos empregos criados pelo artigo 2º desta 
Lei Complementar - Agente Comunitário de Saúde e Agente de Endemias - CLT, conforme Anexo III 
desta Lei, revogando-se as disposições em contrário, em especial o padrão salarial de nível básico 
estabelecido no artigo 1º da Lei Complementar nº 413/2014. 
 
§ 1º Os empregados atualmente no quadro, detentores dos empregos públicos de Agente Comunitário de 
Saúde e Agente de Combate às Endemias, listados no Anexo IV, passam a ser remunerados com base na 
mesma tabela específica da categoria, criada no caput deste artigo, a partir do mês subsequente à 
aprovação desta lei complementar. 
 
§ 2º Não será exigida do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate às Endemias a conclusão 
de ensino médio, se já estiverem contratados e pertencerem ao quadro de pessoal na data de publicação 
desta lei complementar.  
 
§ 3º Os empregos vagos criados pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 413/2014 poderão ser 
aproveitados para disputa de processos seletivos futuros, ficando exigida a escolaridade mínima do ensino 
médio completo para o seu provimento. 
Art. 9º O parágrafo único, do artigo 9º, da Lei Complementar nº 413/2014, passa a vigorar renumerado 
para parágrafo primeiro, acrescido do parágrafo segundo, com a seguinte redação: 
 

“Art. 9º. ... 
 
§ 1º. ... 
 
§ 2º.  Caso o Agente Comunitário de Saúde adquira casa própria fora da área geográfica de sua atuação, 
será excepcionado o disposto no inciso I do caput deste artigo e mantida sua vinculação à mesma equipe 
de saúde da família em que esteja atuando, podendo ser remanejado, na forma de regulamento, para 
equipe atuante na área onde está localizada a casa adquirida.” (NR) 

 
Art. 10 Fica revogado o inciso II do artigo 7º e inciso I do artigo 8º da Lei Complementar nº 413/2014, 
passando a ser exigido ensino médio para ingresso do Agente Comunitário de Saúde e Agente de 
Combate a Endemias, nos termos estabelecidos na tabela de criação de empregos e requisitos constante 
do artigo 2º desta lei complementar. 
 
Art. 11 O Analista em Vigilância Sanitária perceberá reembolso de transporte, de natureza jurídica 
indenizatória, a fim de indenizar despesas de locomoção no desempenho de sua atividade, cuja percepção 

 

mensal será correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor do código BC-02 da Tabela de 
Bases de Cálculo vigente, por uso de veículo próprio para locomoção.  
 
§ 1º O reembolso previsto no caput será deduzido na proporcionalidade da utilização de veículo oficial 
para o exercício das atividades funcionais, na razão de 1/20 (um vinte avos), por dia de utilização, 
consoante autorização ou determinação do superior imediato. 
 
§ 2º Perceberá integralmente o valor do reembolso de transporte o servidor que tenha exercido suas 
funções no mês com veículo próprio de locomoção, por pelo menos, 20 (vinte) dias. 
 
§ 3º O período inferior a 20 (vinte) dias de exercício na referida fiscalização será descontado à razão de 
1/20 (um vinte avos) por dia. 
 
§ 4º O reembolso de transporte se caracteriza verba indenizatória, não se incorporará à remuneração ou 
vencimento total do servidor referido no caput para nenhum efeito, nem será considerado para cálculo dos 
proventos na aposentadoria. 
 
§ 5º Os servidores lotados na Vigilância Sanitária e nomeados por Portaria do Secretário Municipal de 
Saúde para exercerem as funções pertinente aquele órgão ficam sujeitos à legislação sanitária e farão jus 
ao reembolso ora instituído nas mesmas condições estabelecidas no caput e parágrafos deste artigo. 
 
§ 6º A percepção do benefício de que trata este artigo e parágrafos será feita no mês subsequente à sanção 
da presente lei complementar, mediante comprovação da efetiva utilização do veículo próprio por meio de 
relatório e autorização do superior imediato a ser encaminhado, mensalmente, para a Secretaria de 
Administração. 
 
Art. 12 Fica criado na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, subordinado ao 
Departamento de Apoio Jurídico, o Setor de Controle e Avaliação da Judicialização da Saúde, cujas 
atribuições serão as seguintes: 
 
I. tabular dados das ações judiciais propostas em face ao Município, visando medicamentos, insumos, 
tratamentos, produtos de interesse à saúde;  
II. estabelecer indicadores e monitorar os índices de judicialização, remetendo relatórios periódicos ao 
Secretário de Saúde;  
III. auxiliar o Departamento de Apoio Jurídico no controle de prazos estabelecidos aos demais 
Departamentos da Secretaria de Saúde e demais atividades vinculadas ao Setor vinculado ao 
Departamento de Apoio Jurídico. 
 
Art. 13 Fica criado na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, subordinado ao 
Departamento Administrativo e vinculado à Gerência de Custos, o Setor de Monitoramento e Gestão de 
Despesas da Saúde com as seguintes atribuições: 
 
I. avaliar a consistência das informações das despesas da Secretaria Municipal da Saúde;  
II. atualizar e disponibilizar as informações gerais de custos da Secretaria Municipal de Saúde aos 
demais departamentos;  
III. realizar relatórios e levantamentos de dados para atendimento da demanda interna e externa à 
Gerência de Custos;  
IV. otimizar e aprimorar processos de trabalho do setor com foco na agilidade e disponibilidade da 
informação;  
V. sugerir mudanças e intervenções que impactam na eficiência dos serviços e demais atividades 
vinculadas ao Setor vinculado à Gerência de Custos. 
 

 

Art. 14 Fica criado na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, subordinado ao 
Departamento Administrativo e vinculado à Gerência de Pessoal, o Setor de Desenvolvimento de 
pessoal, cujas atribuições serão as seguintes: 
 
I. desenvolver e acompanhar programas de treinamentos dos servidores e verificar desempenho; 
II.  gerenciar a gestão do conhecimento corporativo da Secretaria Municipal de Saúde por meio de 
ferramentas e bancos de dados;  
III. gerenciar e criar mecanismos que busquem identificar, sistematizar e cadastrar o perfil do servidor da 
Secretaria de Saúde;  
IV. desenvolver métodos para o desenvolvimento dos servidores e demais atividades vinculadas ao Setor 
vinculado à Gerência de Pessoal. 
 
Art. 15 Fica criado na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, subordinado ao 
Departamento Administrativo e vinculado à Gerência de Compras, o Setor de Gestão de Notas Fiscais e 
Entrega de Materiais e Serviços da Saúde, cujas atribuições serão as seguintes: 
 
I - de responsabilizar-se pelo recebimento das notas fiscais e inserção das mesmas no sistema de 
protocolos do Município; 
II -  lançamento de Nota Fiscal em Planilha Controle do Setor;  
III - lançamento em Planilha de Ordens de Serviços para o controle de execução por Departamento e 
realização de Laudos;  
IV - controle do saldo financeiro e orçamentário dos contratos; conferência de regularidade fiscal das 
empresas contratadas;  
V - lançamento e controle dos valores de Nota Fiscal no Sistema AUDESP do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo;  
VI - encaminhamento para Departamento de Empenho;  
VII - notificação e aplicação de penalidades para descumprimento contratual e demais atividades do 
Setor vinculadas à Gerência de Compras. 

Art. 16 Ficam criadas 4 (quatro) funções gratificadas de Chefia de Setor a ser concedida aos servidores 
ocupantes de cargo de provimento efetivo ou emprego público lotados na Secretaria Municipal de Saúde, 
que serão responsáveis pela gestão dos setores criados nos artigos 12, 13, 14 e 15 desta lei complementar. 
 
§ 1º A retribuição remuneratória do Chefe de Setor corresponderá a 30% (trinta por cento) do código 
BC01, constante da Tabela de Base de Cálculo vigente do Poder Executivo. 
 
§ 2º A gratificação de que trata o caput deste artigo somente será devida enquanto durar o exercício, e não 
se constituirá em parcela incorporável ao vencimento do servidor para nenhum efeito e nem será 
considerado para o cálculo de benefícios a serem pagos pelo regime próprio de previdência, e de cálculo 
de nenhuma outra vantagem. 
 
Art. 17 Fica criada a gratificação de Assistente Técnico FG.102.1, vinculada à Procuradoria Geral do 
Município, a ser concedida a servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo ou emprego 
público, que somente será devida enquanto durar o exercício, e não se constituirá em parcela incorporável 
ao vencimento do servidor para nenhum efeito e nem será considerado para o cálculo de benefícios a 
serem pagos pelo regime próprio de previdência, e de cálculo de nenhuma outra vantagem. 
 
Parágrafo único.  Compete ao Assistente Técnico assessorar e assistir ao superior hierárquico ao qual se 
encontra diretamente subordinado, fornecendo subsídios técnicos nos assuntos atinentes às atividades 
desempenhadas na Unidade em que estiver alocado, promover o levantamento de informações, estudos e 

 

relatórios, quando solicitado, sobre matérias afetas à sua área de atuação e desempenhar outras funções 
que lhe forem designadas pelo superior hierárquico.  
 
Art. 18 O artigo 110 da Lei Complementar nº 05/1990 e parágrafos passam a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

"Art. 110 Fica estabelecido o prazo de no mínimo 10 dias de antecedência para solicitação do gozo de 
início do período férias, cujo pagamento ocorrerá no mesmo mês do início do gozo, salvo se a folha de 
pagamento mensal já estiver concluída pelo sistema, ocasião em que o pagamento ocorrerá até no 
máximo o dia 15 do mês subsequente ao início do gozo. 
 
Parágrafo único.  É facultado ao funcionário converter 1/3 (um terço) de férias em abono pecuniário, 
desde que o requeira com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência do seu início, sendo considerado no 
cálculo o valor do adicional de férias previsto nos artigos 98 e 99." (NR) 

 
Art. 19 O parágrafo 5º do artigo 3º da Lei Complementar nº 585/2019 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

"Art.3º... 
 
§ 1º Na admissão e na exoneração somente fará jus ao benefício auxílio saúde o servidor que trabalhar 
período igual ou superior a 15 (quinze) dias no mês do pagamento."(NR) 

 
Art. 20 A letra g, do inciso VIII, do artigo 134, da Lei Complementar nº 05/1990, passa a vigorar, a partir 
do mês subsequente à data de publicação desta lei complementar, com a seguinte redação: 
 

"g) faltas abonadas, no máximo de 6 (seis) por ano, desde que autorizadas pela chefia imediata, podendo a 
Secretaria Administração limitar a quantidade mensal em pasta específica, mediante expedição de ato 
próprio, se houver interesse público, bem como diminuir o prazo regulamentar de solicitação, no caso de 
situação excepcional comprovada pelo servidor.” (NR) 

 
Art. 21 As faltas abonadas, no caso do servidor público no primeiro ano de efetivo exercício no cargo, 
será proporcional ao tempo de serviço, nos termos estabelecidos em Decreto Municipal. 
 
Art. 22 As vagas criadas na presente Lei Complementar e pelas Leis Complementares nºs 413/14 e 
587/19, cujo provimento dar-se-á através de concursos públicos e processos seletivos que serão 
realizados, poderão aproveitar a classificação apenas para estas leis e por eventuais leis subsequentes, 
sendo vedada a utilização da classificação mencionada para cargos ou empregos vagos de leis anteriores a 
presente norma, ressalvados os cargos de professores, coordenador pedagógico, diretor de escola e 
supervisor de ensino, cujo concurso já foi realizado.  
 
Art. 23 Os requisitos mínimos para preenchimento dos cargos de médico plantonista clínico e médico 
plantonista pediatra, revogando-se as disposições em contrário, passarão a ser os seguintes: 
 
I- Médico Plantonista Clínico 
a) Graduação em Medicina; 
b) Registro no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e Certidão Ético 
Profissional/CREMESP 
c) Certificado de conclusão de residência médica em Programa credenciado pela Comissão Nacional de 
Residência Médica (CNRM), reconhecido pelo MEC, nas Especialidades: clínica médica, ou cirurgia 
geral, ou anestesiologista, ou cardiologista, ou medicina intensiva (adulta ou pediátrica), ou medicina de 
emergência, para plantonistas clínicos ou Título de especialista emitido pela Sociedade Médica Brasileira 
correspondente ou instituição reconhecida pelo MEC ou residência credenciada pela Associação Médica 
Brasileira correspondente nas especialidades: clínica médica, ou cirurgia geral, ou anestesiologista, ou 
cardiologista, ou medicina intensiva (adulta ou pediátrica), ou medicina de emergência. 

 

d) Obter certificados de realização dos cursos de ATLS (Suporte Avançado de Vida ao Trauma), ACLS 
(Suporte Avançado de Vida em Cardiologia), vigentes para os médicos plantonistas clínicos durante o 
período de estágio probatório. 
 
II- Médico Plantonista Pediatra 
a) Graduação em Medicina; 
b) Registro no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e Certidão Ético 
Profissional/CREMESP; 
c) Certificado de conclusão de residência médica em Programa credenciado pela Comissão Nacional de 
Residência Médica (CNRM), reconhecido pelo MEC, na Especialidade ou Titulo de especialista em 
Pediatria emitido pela Associação Médica Brasileira (AMB)  ou instituição reconhecida pelo MEC 
d) Certificado de realização do curso PALS (Suporte Avançado de Vida em Pediatria), vigente para os 
médicos plantonistas pediatra durante o período de estágio probatório. 
 
Art. 24 As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar correrão por conta das 
dotações próprias do orçamento, suplementadas se necessário. 
 
Art. 25 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de maio de 2019. 
 
 
 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida publicada por afixação na mesma data e local de 
costume e, pela Imprensa Local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO I 

 

DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES  
 
I – DESCRIÇÃO DOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
AGENTE DE CERIMONIAL 
Coordenar e realizar estudos na busca de informações nas áreas de interesse e das demandas das Secretarias 
Municipais para a realização de eventos e cerimoniais, além de subsidiar a elaboração de programas, projetos e 
outros trabalhos nestas áreas. Formular, propor, executar, acompanhar e relatar a execução de planos, Programas e 
diretrizes, em consonância com as demandas identificadas no âmbito da sua Secretaria, submetendo-os às 
aprovações superiores. Organizar os eventos e cerimoniais aprovados, provendo-os com os recursos previstos, 
visando ao atendimento das políticas e programas de comunicação e publicidade oficial e institucional vigentes. 
Acompanhar e executar trabalhos e projetos aprovados, visando ao atendimento das políticas e programas de 
comunicação e publicidade oficial e institucional vigentes. Prestar, quando solicitado, atendimento e 
acompanhamento individual e coletivo aos Gestores das Áreas da Administração Pública, orientando-os quanto ao 

 

relacionamento com as mídias, utilização dos recursos disponibilizados e das artes elaboradas, visando à execução 
das políticas e programas de comunicação e publicidade oficial e institucional vigentes. Realizar quaisquer outras 
atividades afins, correlatas e as que lhe forem atribuídas 
 
AGENTE FISCAL DE POSTURAS 
Coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da fiscalização externa. Inspecionar e 
fiscalizar o funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços, a realização de 
eventos e o comércio ambulante. Verificar o horário de fechamento e abertura do comércio em geral, e de outros 
estabelecimentos. Efetuar vistoria prévia para concessão de inscrição municipal e alvarás. Emitir notificações e 
lavrar Autos de Infração e Imposição de Multa e de Apreensão, cientificando formalmente o infrator, bem como 
requisitar o auxilio de força pública ou requerer ordem judicial, quando indispensável à realização de diligências ou 
inspeções. Receber e conferir as mercadorias apreendidas e armazená-las em depósito público, restituindo-as, 
mediante o cumprimento das exigências da lei, inclusive com o pagamento do imposto e das multas devidas, se for o 
caso. Embargar, interditar e lacrar estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços e eventos 
irregulares.Vistoriar e conferir imóveis (edificados ou não), prestar informações para expedição de alvará de 
construção, de autorização de desdobro, de unificação, de anexação de terrenos, de transferências de alvarás, de 
habite-se e de certidões de andamento de obras. Acompanhar e vistoriar obras com alvarás expedidos, conferindo 
com os projetos e memoriais descritivos aprovados pelo órgão próprio. Percorrer as vias públicas e fiscalizar 
quadras e lotes sob sua responsabilidade, detectando obras que não possuem o respectivo alvará de construção ou 
reconstrução. Fiscalizar a colocação de tapumes e bandejas (plataformas de segurança), telas de vedação externa e 
outros anteparos exigidos por lei. Embargar obras que não estiverem licenciadas por alvará de construção ou que 
estiverem em desacordo com o projeto autorizado. Fazer o cadastramento e o controle de loteamentos clandestinos e 
irregulares e outros assentamentos informais. Realizar diligências e plantões de fiscalização que forem necessários 
para coibir invasão de áreas públicas e edificação ou ocupação em áreas sem autorização de parcelamento do solo e 
relatórios sobre as atividades assim efetuadas. Informar processos referentes à ocupação e parcelamento clandestino 
ou irregular do solo urbano.Propor a realização de inquéritos ou sindicâncias que visem salvaguardar o interesse 
público na regularização fundiária. Auxiliar na elaboração do relatório geral de fiscalização. Verificar e orientar o 
cumprimento das normas municipais e da regulamentação urbanística concernente a ocupação e parcelamento do 
solo, bem como de edificações particulares. Solicitar, à Secretaria competente, a vistoria de obras que lhe pareçam 
em desacordo com as normas vigentes. Acompanhar arquitetos e engenheiros nas inspeções e vistorias realizadas em 
sua área de competência e atuação. Inspecionar, de acordo com a legislação em vigor, todas as áreas com risco de 
ocupação clandestina ou irregular e impedir atividades que identifiquem tais objetivos. Tomar todas as providências 
pertinentes à violação das normas e posturas municipais e da legislação urbanística; manter a chefia 
permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas, mediante a emissão de relatórios periódicos 
de atividades;  fiscalizar o cumprimento das leis de uso, ocupação e parcelamento do solo, posturas municipais, 
código de obras ou lei correlata;  fiscalizar a limpeza de terrenos baldios, construção de muro e passeio públicos, 
obstáculos em vias de trânsito de pedestres e colocação de caçambas;  fiscalizar o escoamento de concreto e terra em 
via pública, bem como a retirada de terra em áreas do Município;  fiscalizar a pintura de guias em via pública, a 
limpeza de imóveis abandonados, a poda de árvores, bem como a sua erradicação;  fiscalizar e dar atendimento às 
reclamações de poluição visual (faixas, cartazes, outdoors, painéis, etc.), e poluição sonora (carros de som, som em 
veículos particulares, em estabelecimentos comercias, etc.), poluição atmosférica (chaminé, marmorarias, 
queimadas, etc.), poluição do solo, poluição da água, etc., emissão de laudos de vistoria e pareceres acerca de 
assuntos ambientais e aferição de ruídos nos termos das normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas;  fiscalizar a ocorrência de degradação ambiental em APP - áreas de preservação permanente (deposição 
irregular de resíduos, desmatamento, lançamento irregular de efluentes, etc.);  fiscalizar as empresas terceirizadas 
que prestam serviços públicos de coleta de resíduos sólidos, domiciliares, de saúde, varrição de ruas, avenidas, 
praças e demais serviços correlatos para o Município;  fiscalizar o transporte público, dentre outros, o coletivo 
urbano, de escolares, os táxis e mototáxi;  o acompanhamento e fiscalização das feiras livres, verificando o 
cumprimento das normas relativas a localização, instalação, horário e organização; a fiscalização de normas 
municipais, estaduais ou federais repassadas ao município mediante convênios, relacionadas ao zoneamento, 
urbanização, meio ambiente, direitos e defesa do consumidor, transportes, edilícias e de posturas em geral e aquelas 
atividades de fiscalização relacionadas ao poder de polícia administrativa; desempenhar outras atividades que 
vierem a ser determinadas pela Administração Municipal. 
 
ANALISTA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ARQUITETO  
Realizar atividades a fim de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde; 
Analisar projetos físico-funcionais de estabelecimentos sujeitos à aprovação prévia pela Vigilância Sanitária; Emitir 
Laudos Técnicos de Avaliação dos Projetos após análise físico-funcional e multidisciplinar do projeto de 

 

estabelecimentos projetos de interesse à saúde sujeitos à aprovação; realizar inspeções sanitárias referentes à 
estrutura física de estabelecimentos com projetos aprovados na Vigilância Sanitária; Participar de ações e grupos de 
estudo em parceria com demais setores da Secretaria Municipal de Saúde, demais Secretarias da Prefeitura 
Municipal e outros órgãos Municipais, Estaduais e Federais; Controlar e fiscalizar equipamentos, produtos e 
substâncias de interesse à saúde, bem como todas as suas etapas e processos, da produção ao consumo; Controlar a 
prestação de serviços que se relacionem direta ou indiretamente com a saúde; Controlar a geração, minimização, 
acondicionamento, armazenamento, transporte e disposição final de resíduos sólidos e outros poluentes, conforme 
legislação específica; Controlar a geração, a minimização e a disposição final de efluentes, conforme legislação 
específica; Controlar ambiente e processos relacionados à saúde do trabalhador; Cooperar tecnicamente e 
acompanhar ações federais, estaduais e municipais de vigilância sanitária no município; Manter sistema de 
informações em vigilância sanitária em cooperação com o estado; Realizar inspeções sanitárias, utilizando-se das 
normas sanitárias e respectivos roteiros de inspeção para direcionamento da avaliação do risco à saúde da 
população; Realizar inspeções noturnas e aos finais de semana nos estabelecimentos com horário de funcionamento 
restrito visando minimizar o risco sanitário; Conceder licença de funcionamento para os locais e estabelecimentos de 
interesse à saúde, relacionados a bens, serviços e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária; Realizar 
ações educativas, com o objetivo de orientar e preservar a saúde do consumidor e esclarecer ao setor regulado sobre 
as normas higiênico-sanitárias vigentes; Realizar ações educativas para trabalhadores e alunos de graduação 
relacionados às atividades sob regulação da Vigilância Sanitária, inclusive através de parcerias com Instituições de 
Ensino, Conselhos de Classes, Sindicatos de diferentes categorias, sociedade civil organizada e outras entidades; 
Interditar, como medida de vigilância sanitária, os locais de fabricação, controle, importação, armazenamento, 
distribuição e venda de produtos e de prestação de serviços relativos à saúde, em caso de violação da legislação 
pertinente com risco iminente à saúde; Suspender a fabricação, manipulação e venda de produtos e insumos, em 
caso de violação da legislação pertinente ou do risco iminente à saúde; Cancelar licença de funcionamento em caso 
de violação da legislação pertinente ou com risco iminente à saúde; Autuar e aplicar as penalidades previstas em 
Lei; Desenvolver ações em conjunto com demais setores da Secretaria Municipal de Saúde, demais Secretarias da 
Prefeitura Municipal e outros órgãos Municipais, Estaduais e Federais; Elaborar relatórios mensais com a finalidade 
de avaliação da produção; Realizar atendimentos presenciais aos responsáveis pelos estabelecimentos; Planejar e 
executar as ações de fiscalização e controle sanitário dos estabelecimentos de assistência à saúde e de interesse à 
saúde, que estejam direta ou indiretamente relacionados com ações de promoção e proteção à saúde, prevenção de 
doenças, recuperação e reabilitação da saúde; Participar do processo de Credenciamento de serviços de saúde junto 
ao SUS de atividades de alta complexidade;  decorrentes de parcerias com outros órgãos; Planejar e executar as 
ações de monitoramento das áreas contaminadas do Sistema de Informação de Vigilância Ambiental em saúde ( 
Sissolo e Vigissolo), avaliação e controle dos grandes geradores de resíduos infectantes; e fiscalizações em demais 
atividades relacionadas a saúde; Realizar as ações decorrentes de parcerias com Vigilância Ambiental, Secretaria do 
Meio Ambiente, SEMAE, CETESB; IAL, Vigilância Sanitária Estadual, ANVISA, Policia Federal e Civil, Defesa 
Civil, entre outros; Participar de Comissões voltadas a riscos à saúde da população; Monitorar anualmente os 
serviços de saúde considerados de alto risco sanitário; Investigar surtos, eventos adversos nos estabelecimentos de 
serviço de saúde e de interesse à saúde; Manter-se atualizado quanto às normas sanitárias vigentes e novas 
tecnologias relacionadas às atividades sujeitas a licenciamento sanitário; Executar quaisquer outras atividades 
correlatas. 
 
ANALISTA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BIÓLOGO 
Realizar atividades a fim de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde; 
Controlar e fiscalizar equipamentos e uso de produtos e substâncias de interesse à saúde; Controlar a prestação de 
serviços que se relacionem direta ou indiretamente com a saúde; Controlar a geração, minimização, 
acondicionamento, armazenamento, transporte e disposição final de resíduos sólidos e outros poluentes, conforme 
legislação específica; Controlar a geração, a minimização e a disposição final de efluentes, conforme legislação 
específica; Controlar ambiente e processos relacionados à saúde do trabalhador; Cooperar tecnicamente e 
acompanhar ações federais, estaduais e municipais de vigilância sanitária no município; Manter sistema de 
informações em vigilância sanitária em cooperação com o estado; Realizar inspeções sanitárias, utilizando-se das 
normas sanitárias e respectivos roteiros de inspeção para direcionamento da avaliação do risco à saúde da 
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população; Realizar inspeções noturnas e aos finais de semana nos estabelecimentos com horário de funcionamento 
restrito visando minimizar o risco sanitário; Coletar amostras para análise fiscal; Conceder licença de funcionamento 
para os locais e estabelecimentos de interesse à saúde, relacionados a bens, serviços e produtos submetidos ao 
controle e fiscalização sanitária; Realizar ações educativas, com o objetivo de orientar e preservar a saúde do 
consumidor e esclarecer ao setor regulado sobre as normas higiênico-sanitárias vigentes; Realizar ações educativas 
para trabalhadores e alunos de graduação relacionados às atividades sob a regulação da Vigilância Sanitária, 
inclusive através de parcerias com Instituições de Ensino, Conselhos de Classes, Sindicatos de diferentes categorias, 
sociedade civil organizada e outras entidades; Interditar, como medida de vigilância sanitária, os locais de 
fabricação, controle, importação, armazenamento, distribuição e venda de produtos e de prestação de serviços 
relativos à saúde, em caso de violação da legislação pertinente com risco iminente à saúde; Suspender a fabricação, 
manipulação e venda de produtos e insumos, em caso de violação da legislação pertinente ou do risco iminente à 
saúde; Cancelar licença de funcionamento em caso de violação da legislação pertinente ou com risco iminente à 
saúde; Autuar e aplicar as penalidades previstas em Lei; Desenvolver ações em conjunto com demais setores da 
Secretaria Municipal de Saúde, demais Secretarias da Prefeitura Municipal e outros órgãos Municipais, Estaduais e 
Federais; Elaborar relatórios mensais com a finalidade de avaliação da produção; Realizar atendimentos presenciais 
aos responsáveis pelos estabelecimentos; Planejar e executar as ações de fiscalização e controle sanitário dos 
estabelecimentos de assistência à saúde e de interesse à saúde, que estejam direta ou indiretamente relacionados com 
ações de promoção e proteção à saúde, prevenção de doenças, recuperação e reabilitação da saúde; Participar do 
processo de Credenciamento de serviços de saúde junto ao SUS de atividades de alta complexidade; Realizar as 
ações decorrentes de parcerias com outros órgãos; Realizar ações educativas para o setor regulado como de boas 
práticas na esterilização de materiais críticos, noções de higiene para profissionais de beleza e estética, cuidados nas 
instituições de longa permanência para idosos, entre outros; Participar da Comissão Municipal de Controle de 
Infecção Hospitalar; Participar da execução no Município do Programa Estadual de Coleta e Analise da Qualidade 
da Água de Hemodiálise; Planejar e executar as ações de fiscalização e controle sanitário referente ao controle do 
programa estadual de qualidade da água do consumo humano (PRÓÀGUA e SISÀGUA), nos SAC e SAA, 
Monitoramento das áreas contaminadas do Sistema de Informação de Vigilância Ambiental em saúde ( Sissolo e 
Vigissolo), avaliação e controle dos grandes geradores de resíduos infectantes; e fiscalizações em demais atividades 
relacionadas a saúde; Participar de Comissões voltadas a riscos à saúde da população relacionados ao Meio 
Ambiente; Realizar coletas de amostras de água do sistema de abastecimento público e de soluções alternativas 
conforme preconizado no Programa Estadual PróÁgua; Realizar ações educativas para o setor regulado como: 
Capacitação para profissionais de saúde sobre água potável água de hemodiálise e endoscopia, Tratamento de água 
de piscina; Participar da execução no Município do Programa Estadual de Coleta e Analise da Qualidade da Água de 
Hemodiálise; Monitorar anualmente os serviços de saúde considerados de alto risco sanitário; Investigar surtos, 
eventos adversos nos estabelecimentos de serviço de saúde e de interesse à saúde; participar das análise de projetos 
físico-funcionais de estabelecimentos sujeitos à previa aprovação de projetos na Vigilância Sanitária; Manter-se 
atualizado quanto às normas sanitárias vigentes e novas tecnologias relacionadas às atividades sujeitas a 
licenciamento sanitário; Executar quaisquer outras atividades correlatas. 
 
ANALISTA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ENFERMEIRO  
Realizar atividades a fim de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde; 
Controlar e fiscalizar equipamentos e uso de produtos e substâncias de interesse à saúde; Controlar a prestação de 
serviços que se relacionem direta ou indiretamente com a saúde; Controlar a geração, minimização, 
acondicionamento, armazenamento, transporte e disposição final de resíduos sólidos e outros poluentes, conforme 
legislação específica; Controlar ambiente e processos relacionados à saúde do trabalhador; Cooperar tecnicamente e 
acompanhar ações federais, estaduais e municipais de vigilância sanitária no município; Manter sistema de 
informações em vigilância sanitária em cooperação com o estado; Realizar inspeções sanitárias, utilizando-se das 
normas sanitárias e respectivos roteiros de inspeção para direcionamento da avaliação do risco à saúde da 
população; Realizar inspeções noturnas e aos finais de semana nos estabelecimentos com horário de funcionamento 
restrito visando minimizar o risco sanitário; Coletar amostras para análise fiscal; Conceder licença de funcionamento 
para os locais e estabelecimentos de interesse à saúde, relacionados a bens e serviços submetidos ao controle e 
fiscalização sanitária; Realizar ações educativas, com o objetivo de orientar e preservar a saúde do consumidor e 

 

esclarecer ao setor regulado sobre as normas higiênico-sanitárias vigentes; Realizar ações educativas para 
trabalhadores e alunos de graduação relacionados às atividades sob a regulação da Vigilância Sanitária, inclusive 
através de parcerias com Instituições de Ensino, Conselhos de Classes, Sindicatos de diferentes categorias, 
sociedade civil organizada e outras entidades; Interditar, como medida de vigilância sanitária, os locais de 
fabricação, controle, importação, armazenamento, distribuição e venda de produtos e de prestação de serviços 
relativos à saúde, em caso de violação da legislação pertinente com risco iminente à saúde; Suspender a fabricação, 
manipulação e venda de produtos e insumos, em caso de violação da legislação pertinente ou do risco iminente à 
saúde; Cancelar licença de funcionamento em caso de violação da legislação pertinente ou com risco iminente à 
saúde; Autuar e aplicar as penalidades previstas em Lei; Desenvolver ações em conjunto com demais setores da 
Secretaria Municipal de Saúde, demais Secretarias da Prefeitura Municipal e outros órgãos Municipais, Estaduais e 
Federais; Elaborar relatórios mensais com a finalidade de avaliação da produção; Realizar atendimentos presenciais 
aos responsáveis pelos estabelecimentos; Planejar e executar as ações de fiscalização e controle sanitário dos 
estabelecimentos de assistência à saúde e de interesse à saúde, que estejam direta ou indiretamente relacionados com 
ações de promoção e proteção à saúde, prevenção de doenças, recuperação e reabilitação da saúde; Participar do 
processo de Credenciamento de serviços de saúde junto ao SUS de atividades de alta complexidade; Realizar as 
ações decorrentes de parcerias com CMDI, CMAS, Conselho Municipal de Saúde, nas ações de garantia dos direitos 
dos idosos, Polícias Civil e Federal, Ministério Público, ANVISA, Vigilância Sanitária Estadual; Monitorar 
anualmente os serviços de saúde considerados de alto risco sanitário; Investigar surtos, reações transfusionais ou 
outros eventos adversos nos estabelecimentos de serviço de saúde e de interesse à saúde; participar das análise de 
projetos físico-funcionais de estabelecimentos sujeitos à previa aprovação de projetos na Vigilância Sanitária; 
Realizar ações educativas para o setor regulado como de boas práticas na esterilização de materiais críticos, noções 
de higiene para profissionais de beleza e estética, cuidados nas instituições de longa permanência para idosos, entre 
outros; Participar da Comissão Municipal de Controle de Infecção Hospitalar; Participar da execução no Município 
do Programa Estadual de Coleta e Analise da Qualidade da Água de Hemodiálise; Avaliar e controlar geradores de 
resíduos infectantes; Manter-se atualizado quanto às normas sanitárias vigentes e novas tecnologias relacionadas às 
atividades sujeitas a licenciamento sanitário; Executar quaisquer outras atividades correlatas. 
 
ANALISTA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ENGENHEIRO DE ALIMENTOS  
Realizar atividades a fim de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde; 
Controlar e fiscalizar equipamentos, produtos e substâncias de interesse à saúde, bem como todas as suas etapas e 
processos, da produção ao consumo; Controlar a prestação de serviços que se relacionem direta ou indiretamente 
com a saúde; Controlar a geração, minimização, acondicionamento, armazenamento, transporte e disposição final de 
resíduos sólidos e outros poluentes, conforme legislação específica; Controlar a geração, a minimização e a 
disposição final de efluentes, conforme legislação específica; Controlar ambiente e processos relacionados à saúde 
do trabalhador; Cooperar tecnicamente e acompanhar ações federais, estaduais e municipais de vigilância sanitária 
no município; Manter sistema de informações em vigilância sanitária em cooperação com o estado; Realizar 
inspeções sanitárias, utilizando-se das normas sanitárias e respectivos roteiros de inspeção para direcionamento da 
avaliação do risco à saúde da população; Realizar inspeções noturnas e aos finais de semana nos estabelecimentos 
com horário de funcionamento restrito visando minimizar o risco sanitário; Coletar amostras para análise fiscal; 
Conceder licença de funcionamento para os locais e estabelecimentos de interesse à saúde, relacionados a bens, 
serviços e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária; Realizar ações educativas, com o objetivo de 
orientar e preservar a saúde do consumidor e esclarecer ao setor regulado sobre as normas higiênico-sanitárias 
vigentes; Realizar ações educativas para trabalhadores e alunos de graduação relacionados às atividades sob a 
regulação da Vigilância Sanitária, inclusive através de parcerias com Instituições de Ensino, Conselhos de Classes, 
Sindicatos de diferentes categorias, sociedade civil organizada e outras entidades; Interditar, como medida de 
vigilância sanitária, os locais de fabricação, controle, importação, armazenamento, distribuição e venda de produtos 
e de prestação de serviços relativos à saúde, em caso de violação da legislação pertinente com risco iminente à 
saúde; Suspender a fabricação, manipulação e venda de produtos e insumos, em caso de violação da legislação 
pertinente ou do risco iminente à saúde; Cancelar licença de funcionamento em caso de violação da legislação 
pertinente ou com risco iminente à saúde; Autuar e aplicar as penalidades previstas em Lei; Desenvolver ações em 
conjunto com demais setores da Secretaria Municipal de Saúde, demais Secretarias da Prefeitura Municipal e outros 

 

órgãos Municipais, Estaduais e Federais; Elaborar relatórios mensais com a finalidade de avaliação da produção; 
Realizar atendimentos presenciais aos responsáveis pelos estabelecimentos; Planejar e executar as ações de 
fiscalização e controle sanitário dos estabelecimentos de assistência à saúde e de interesse à saúde, que estejam 
direta ou indiretamente relacionados com ações de promoção e proteção à saúde, prevenção de doenças, recuperação 
e reabilitação da saúde; Realizar as ações decorrentes de parcerias com CMDI, CMAS, Conselho Municipal de 
Saúde, nas ações de garantia dos direitos dos idosos, Polícias Civil e Federal, Ministério Público, ANVISA, CVS e 
GVS XXIX; Participar da Comissão Municipal de Controle de Infecção Hospitalar; Participar da execução no 
Município do Programa Estadual de Coleta e Analise da Qualidade da Água de Hemodiálise; Realizar as ações 
decorrentes de parcerias com IAL, Vigilância Sanitária Estadual, ANVISA, Policia Federal e Civil, Defesa Civil, 
entre outros; Planejar e executar as ações de fiscalização e controle sanitário referentes aos estabelecimentos que 
fabricam, fracionam, manipulam, armazenam, distribuem, comercializam e transportam produtos alimentícios, 
bebidas e aditivos para alimentos, bem como os que fabricam embalagens que entram em contato direto com 
alimentos; Executar os programas municipais estabelecidos, de intensificação de fiscalização em atividades 
relacionadas ao aumento de risco à saúde da população exposta, como : açougues e supermercados em épocas 
festivas, sorveterias e fábricas de gelo no verão; shoppings e região central no final de ano; exposições etc; Analisar 
e aprovar rotulagem de produtos alimentícios; Investigar surtos, eventos adversos nos estabelecimentos de serviço 
de saúde e de interesse à saúde; participar das análise de projetos físico-funcionais de estabelecimentos sujeitos à 
previa aprovação de projetos na Vigilância Sanitária; Manter-se atualizado quanto às normas sanitárias vigentes e 
novas tecnologias relacionadas às atividades sujeitas a licenciamento sanitário; Executar quaisquer outras atividades 
correlatas. 
 
ANALISTA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ENGENHEIRO QUÍMICO  
Realizar atividades a fim de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde; 
Controlar e fiscalizar equipamentos, produtos e substâncias de interesse à saúde, bem como todas as suas etapas e 
processos, da produção ao consumo; Controlar a prestação de serviços que se relacionem direta ou indiretamente 
com a saúde; Controlar a geração, minimização, acondicionamento, armazenamento, transporte e disposição final de 
resíduos sólidos e outros poluentes, conforme legislação específica; Controlar a geração, a minimização e a 
disposição final de efluentes, conforme legislação específica; Controlar ambiente e processos relacionados à saúde 
do trabalhador; Cooperar tecnicamente e acompanhar ações federais, estaduais e municipais de vigilância sanitária 
no município; Manter sistema de informações em vigilância sanitária em cooperação com o estado; Realizar 
inspeções sanitárias, utilizando-se das normas sanitárias e respectivos roteiros de inspeção para direcionamento da 
avaliação do risco à saúde da população; Realizar inspeções noturnas e aos finais de semana nos estabelecimentos 
com horário de funcionamento restrito visando minimizar o risco sanitário; Coletar amostras para análise fiscal; 
Conceder licença de funcionamento para os locais e estabelecimentos de interesse à saúde, relacionados a bens, 
serviços e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária; Realizar ações educativas, com o objetivo de 
orientar e preservar a saúde do consumidor e esclarecer ao setor regulado sobre as normas higiênico-sanitárias 
vigentes; Realizar ações educativas para trabalhadores e alunos de graduação relacionados às atividades sob a 
regulação da Vigilância Sanitária, inclusive através de parcerias com Instituições de Ensino, Conselhos de Classes, 
Sindicatos de diferentes categorias, sociedade civil organizada e outras entidades; Interditar, como medida de 
vigilância sanitária, os locais de fabricação, controle, importação, armazenamento, distribuição e venda de produtos 
e de prestação de serviços relativos à saúde, em caso de violação da legislação pertinente com risco iminente à 
saúde; Suspender a fabricação, manipulação e venda de produtos e insumos, em caso de violação da legislação 
pertinente ou do risco iminente à saúde; Cancelar licença de funcionamento em caso de violação da legislação 
pertinente ou com risco iminente à saúde; Autuar e aplicar as penalidades previstas em Lei; Desenvolver ações em 
conjunto com demais setores da Secretaria Municipal de Saúde, demais Secretarias da Prefeitura Municipal e outros 
órgãos Municipais, Estaduais e Federais; Elaborar relatórios mensais com a finalidade de avaliação da produção; 
Realizar atendimentos presenciais aos responsáveis pelos estabelecimentos; Planejar e executar as ações de 
fiscalização e controle sanitário dos estabelecimentos de assistência à saúde e de interesse à saúde, que estejam 
direta ou indiretamente relacionados com ações de promoção e proteção à saúde, prevenção de doenças, recuperação 
e reabilitação da saúde; Participar do processo de Credenciamento de serviços de saúde junto ao SUS de atividades 
de alta complexidade; Realizar as ações decorrentes de parcerias com outros órgãos; Realizar ações educativas para 

 

o setor regulado como de boas práticas na esterilização de materiais críticos, noções de higiene para profissionais de 
beleza e estética, cuidados nas instituições de longa permanência para idosos, entre outros; Participar da Comissão 
Municipal de Controle de Infecção Hospitalar; Participar da execução no Município do Programa Estadual de Coleta 
e Analise da Qualidade da Água de Hemodiálise; Planejar e executar as ações de fiscalização e controle sanitário 
referente ao controle do programa estadual de qualidade da água do consumo humano (PRÓÀGUA e SISÀGUA), 
nos SAC e SAA, Monitoramento das áreas contaminadas do Sistema de Informação de Vigilância Ambiental em 
saúde ( Sissolo e Vigissolo), avaliação e controle dos grandes geradores de resíduos infectantes; e fiscalizações em 
demais atividades relacionadas a saúde; Participar de Comissões voltadas a riscos à saúde da população relacionados 
ao Meio Ambiente; Realizar coletas de amostras de água do sistema de abastecimento público e de soluções 
alternativas conforme preconizado no Programa Estadual PróÁgua; Realizar ações educativas para o setor regulado 
como: Capacitação para profissionais de saúde sobre água potável água de hemodiálise e endoscopia, Tratamento de 
água de piscina; Participar da execução no Município do Programa Estadual de Coleta e Analise da Qualidade da 
Água de Hemodiálise; Planejar e executar as ações de fiscalização e controle sanitário referentes aos 
estabelecimentos que fabricam, fracionam, manipulam, armazenam, distribuem, comercializam e transportam 
produtos alimentícios, bebidas e aditivos para alimentos, bem como os que fabricam embalagens que entram em 
contato direto com alimentos; Realizar ações de Toxicovigilância, em parceria com o CEATOX, SMSH, VE e 
CRST; Planejar e executar as ações de fiscalização e controle sanitário referente aos produtos de interesse a saúde 
como: cosméticos, perfumes, produtos de higiene, saneantes domissanitários (inseticidas, raticidas), agrotóxicos, 
materiais de revestimento e embalagens ou outros produtos que possam trazer riscos à saúde, bem como controlar as 
condições sanitárias e técnicas da importação, exportação, a extração, produção, manipulação, beneficiamento, 
acondicionamento, transporte, armazenamento e distribuição; Realizar coletas de amostras para Análise Fiscal de 
cosméticos, perfumes, produtos de higiene, saneantes domissanitários (inseticidas, raticidas), agrotóxicos, materiais 
de revestimento e embalagens ou outros produtos que possam trazer riscos à saúde a fim de avaliar os padrões de 
identidade, qualidade e segurança dos produtos e para atendimento de programas de monitoramento de produtos; 
Inspecionar e elaborar relatório técnico de processo de Autorização de Funcionamento de Empresa (que 
comercializem produtos de interesse à saúde) para a ANVISA; Participar das Certificações de Boas Práticas de 
Fabricação nas indústrias de insumos e produtos de interesse à saúde; Monitorar anualmente os serviços de saúde 
considerados de alto risco sanitário; Investigar surtos, eventos adversos nos estabelecimentos de serviço de saúde e 
de interesse à saúde; participar das análise de projetos físico-funcionais de estabelecimentos sujeitos à previa 
aprovação de projetos na Vigilância Sanitária; Manter-se atualizado quanto às normas sanitárias vigentes e novas 
tecnologias relacionadas às atividades sujeitas a licenciamento sanitário; Executar quaisquer outras atividades 
correlatas. 
 
ANALISTA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FARMACÊUTICO 
Realizar atividades a fim de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde; 
Controlar e fiscalizar equipamentos, produtos e substâncias de interesse à saúde, bem como todas as suas etapas e 
processos, da produção ao consumo; Controlar a prestação de serviços que se relacionem direta ou indiretamente 
com a saúde; Controlar a geração, minimização, acondicionamento, armazenamento, transporte e disposição final de 
resíduos sólidos e outros poluentes, conforme legislação específica; Controlar ambiente e processos relacionados à 
saúde do trabalhador; Cooperar tecnicamente e acompanhar ações federais, estaduais e municipais de vigilância 
sanitária no município; Manter sistema de informações em vigilância sanitária em cooperação com o estado; 
Realizar inspeções sanitárias, utilizando-se das normas sanitárias e respectivos roteiros de inspeção para 
direcionamento da avaliação do risco à saúde da população; Realizar inspeções noturnas e aos finais de semana nos 
estabelecimentos com horário de funcionamento restrito visando minimizar o risco sanitário; Coletar amostras para 
análise fiscal; Conceder licença de funcionamento para os locais e estabelecimentos de interesse à saúde, 
relacionados a bens, serviços e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária; Realizar ações educativas, 
com o objetivo de orientar e preservar a saúde do consumidor e esclarecer ao setor regulado sobre as normas 
higiênico-sanitárias vigentes; Realizar ações educativas para trabalhadores e alunos de graduação relacionados às 
atividades sob a regulação da Vigilância Sanitária, inclusive através de parcerias com Instituições de Ensino, 
Conselhos de Classes, Sindicatos de diferentes categorias, sociedade civil organizada e outras entidades; Interditar, 
como medida de vigilância sanitária, os locais de fabricação, controle, importação, armazenamento, distribuição e 

 

venda de produtos e de prestação de serviços relativos à saúde, em caso de violação da legislação pertinente com 
risco iminente à saúde; Suspender a fabricação, manipulação e venda de produtos e insumos, em caso de violação da 
legislação pertinente ou do risco iminente à saúde; Cancelar licença de funcionamento em caso de violação da 
legislação pertinente ou com risco iminente à saúde; Autuar e aplicar as penalidades previstas em Lei; Desenvolver 
ações em conjunto com demais setores da Secretaria Municipal de Saúde, demais Secretarias da Prefeitura 
Municipal e outros órgãos Municipais, Estaduais e Federais; Elaborar relatórios mensais com a finalidade de 
avaliação da produção; Realizar atendimentos presenciais aos responsáveis pelos estabelecimentos; Planejar e 
executar as ações de fiscalização e controle sanitário dos estabelecimentos de assistência à saúde e de interesse à 
saúde, que estejam direta ou indiretamente relacionados com ações de promoção e proteção à saúde, prevenção de 
doenças, recuperação e reabilitação da saúde; Participar do processo de Credenciamento de serviços de saúde junto 
ao SUS de atividades de alta complexidade; Realizar as ações decorrentes de parcerias com CMDI, CMAS, 
Conselho Municipal de Saúde, nas ações de garantia dos direitos dos idosos, Polícias Civil e Federal, Ministério 
Público, ANVISA, CVS e GVS XXIX; Realizar ações educativas para o setor regulado como de boas práticas na 
esterilização de materiais críticos, noções de higiene para profissionais de beleza e estética, cuidados nas instituições 
de longa permanência para idosos, entre outros; Participar da Comissão Municipal de Controle de Infecção 
Hospitalar; Participar da execução no Município do Programa Estadual de Coleta e Analise da Qualidade da Água 
de Hemodiálise; Planejar e executar as ações de fiscalização e controle sanitário de monitoramento das áreas 
contaminadas do Sistema de Informação de Vigilância Ambiental em saúde (Sissolo e Vigissolo), de avaliação e 
controle dos grandes geradores de resíduos infectantes; Participar de Comissões voltadas a riscos à saúde da 
população; Planejar e executar as ações de fiscalização e controle sanitário referente aos produtos de interesse a 
saúde como: medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, perfumes, produtos de higiene, 
saneantes, domissanitários (inseticidas, raticidas), agrotóxicos, materiais de revestimento e embalagens ou outros 
produtos que possam trazer riscos à saúde; compreende também o controle das condições sanitárias e técnicas da 
importação, exportação, a extração, produção, manipulação, beneficiamento, acondicionamento, transporte, 
armazenamento e distribuição; Inspecionar e elaborar relatório técnico de processo de Autorização de 
Funcionamento de Empresa (que comercializem produtos de interesse à saúde) para a ANVISA; Inspecionar e 
elaborar relatório técnico de processo de Autorização Especial para a ANVISA; Participar das Certificações de Boas 
Práticas de Fabricação nas indústrias de medicamentos, insumos e produtos de interesse à saúde; Realizar coletas de 
amostras para Análise Fiscal de medicamentos  a fim de avaliar os padrões de identidade, qualidade e segurança dos 
produtos e para atendimento de programas de monitoramento de produtos; Realizar ações de Farmacovigilância e 
Tecnovigilância em parceria com demais setores da Secretaria de Saúde; Realizar ações de Toxicovigilância, em 
parceria com o CEATOX, SMSH, VE e CRST; Realizar as ações decorrentes de parcerias com Conselho Regional 
de Farmácia e Diretoria de Assistência Farmacêutica da SMS, Polícias Civil e Federal, Ministério Público, 
ANVISA, Vigilância Sanitária Estadual, entre outros; Monitorar anualmente os serviços de saúde considerados de 
alto risco sanitário; Investigar surtos, eventos adversos nos estabelecimentos de serviço de saúde e de interesse à 
saúde; participar das análise de projetos físico-funcionais de estabelecimentos sujeitos à previa aprovação de 
projetos na Vigilância Sanitária; Manter-se atualizado quanto às normas sanitárias vigentes e novas tecnologias 
relacionadas às atividades sujeitas a licenciamento sanitário;  Executar quaisquer outras atividades correlatas. 
 
ANALISTA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MÉDICO VETERINÁRIO  
Realizar atividades a fim de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde; 
Controlar e fiscalizar equipamentos, produtos e substâncias de interesse à saúde, bem como todas as suas etapas e 
processos, da produção ao consumo; Controlar a prestação de serviços que se relacionem direta ou indiretamente 
com a saúde; Controlar a geração, minimização, acondicionamento, armazenamento, transporte e disposição final de 
resíduos sólidos e outros poluentes, conforme legislação específica; Controlar a geração, a minimização e a 
disposição final de efluentes, conforme legislação específica; Controlar ambiente e processos relacionados à saúde 
do trabalhador; Cooperar tecnicamente e acompanhar ações federais, estaduais e municipais de vigilância sanitária 
no município; Manter sistema de informações em vigilância sanitária em cooperação com o estado; Realizar 
inspeções sanitárias, utilizando-se das normas sanitárias e respectivos roteiros de inspeção para direcionamento da 
avaliação do risco à saúde da população; Realizar inspeções noturnas e aos finais de semana nos estabelecimentos 
com horário de funcionamento restrito visando minimizar o risco sanitário; Coletar amostras para análise fiscal; 

 

Conceder licença de funcionamento para os locais e estabelecimentos de interesse à saúde, relacionados a bens, 
serviços e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária; Realizar ações educativas, com o objetivo de 
orientar e preservar a saúde do consumidor e esclarecer ao setor regulado sobre as normas higiênico-sanitárias 
vigentes; Realizar ações educativas para trabalhadores e alunos de graduação relacionados às atividades sob a 
regulação da Vigilância Sanitária, inclusive através de parcerias com Instituições de Ensino, Conselhos de Classes, 
Sindicatos de diferentes categorias, sociedade civil organizada e outras entidades; Interditar, como medida de 
vigilância sanitária, os locais de fabricação, controle, importação, armazenamento, distribuição e venda de produtos 
e de prestação de serviços relativos à saúde, em caso de violação da legislação pertinente com risco iminente à 
saúde; Suspender a fabricação, manipulação e venda de produtos e insumos, em caso de violação da legislação 
pertinente ou do risco iminente à saúde; Cancelar licença de funcionamento em caso de violação da legislação 
pertinente ou com risco iminente à saúde; Autuar e aplicar as penalidades previstas em Lei; Desenvolver ações em 
conjunto com demais setores da Secretaria Municipal de Saúde, demais Secretarias da Prefeitura Municipal e outros 
órgãos Municipais, Estaduais e Federais; Elaborar relatórios mensais com a finalidade de avaliação da produção; 
Realizar atendimentos presenciais aos responsáveis pelos estabelecimentos; Planejar e executar as ações de 
fiscalização e controle sanitário dos estabelecimentos de assistência à saúde e de interesse à saúde, que estejam 
direta ou indiretamente relacionados com ações de promoção e proteção à saúde, prevenção de doenças, recuperação 
e reabilitação da saúde; Realizar as ações decorrentes de parcerias com IAL, Vigilância Sanitária Estadual, 
ANVISA, Policia Federal e Civil, Defesa Civil, entre outros; Planejar e executar as ações de fiscalização e controle 
sanitário referentes aos estabelecimentos que fabricam, fracionam, manipulam, armazenam, distribuem, 
comercializam e transportam produtos alimentícios, bebidas e aditivos para alimentos, bem como os que fabricam 
embalagens que entram em contato direto com alimentos; Analisar e aprovar rotulagem de produtos alimentícios; 
Executar os programas municipais estabelecidos, de intensificação de fiscalização em atividades relacionadas ao 
aumento de risco à saúde da população exposta, como : açougues e supermercados em épocas festivas, sorveterias e 
fábricas de gelo no verão; shoppings e região central no final de ano; exposições etc; Planejar e executar as ações de 
fiscalização e controle sanitário referentes aos estabelecimentos que fabricam, fracionam, manipulam, armazenam, 
distribuem, comercializam e transportam produtos e subprodutos de origem animal, de comercialização restrita no 
município, bem como o registro destes; Conceder Certificado do Serviço de Inspeção Municipal; Colaborar na 
execução dos programas municipais estabelecidos, de intensificação de fiscalização em atividades relacionadas ao 
aumento de risco à saúde da população exposta como açougues em épocas festivas e peixarias na semana santa; 
Realizar Colheita de Amostras para Análise Fiscal de matérias-primas e produtos de origem animal, a fim de avaliar 
os padrões de identidade, qualidade e segurança dos produtos; Realizar ações educativas para o setor regulado de 
boas práticas na manipulação de carnes, entre outros produtos de origem animal; Manter-se atualizado quanto às 
normas sanitárias vigentes e novas tecnologias relacionadas às atividades sujeitas a licenciamento sanitário; 
Investigar surtos, eventos adversos nos estabelecimentos de interesse à saúde; participar das análise de projetos 
físico-funcionais de estabelecimentos sujeitos à previa aprovação de projetos na Vigilância Sanitária; Executar 
quaisquer outras atividades correlatas. 
 
ARQUITETO 
Executar ou auxiliar na execução de projetos e planos urbanísticos, de regularização fundiária em loteamentos ou 
assentamentos clandestinos ou irregulares;  auxiliar na execução do plano diretor municipal; planejar ou projetar, no 
município em geral, regiões, zonas, obras, e estruturas em face do ordenamento urbanístico; promover estudos, 
projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres;  exercer direção, execução e fiscalização de obras e 
serviços técnicos; elaborar projetos de conjuntos residenciais e praças públicas, fazer orçamentos e cálculos sobre 
projetos de urbanização e construção em geral;  projetar, dirigir e fiscalizar os serviços de urbanismo e a construção 
de obras de arquitetura paisagística;  examinar projetos e proceder à vistoria de construções;  emitir parecer sobre 
questões a sua especialidade; colaborar na elaboração de legislação urbana e executar outras atividades afins; 
executar quaisquer outras atividades correlatas. 
 
AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 
Ao Auditor-Fiscal Tributário Municipal – AFTM compete exercer, privativamente, na Administração Tributária 
Municipal: a tributação, fiscalização, constituição do crédito tributário mediante lançamento, arrecadação e cobrança 
administrativa de quaisquer espécies tributárias; o gerenciamento dos cadastros fiscais, das informações econômico-
fiscais e demais bancos de dados de contribuintes, autorizando e homologando sua implantação e atualização; o 
gerenciamento do julgamento de processos tributário-fiscais na instância administrativa de sua competência; o 

 

acompanhamento dos repasses de tributos das esferas federal e estadual, bem como a fiscalização tributária 
estabelecida em convênio, dentro da sua jurisdição; o cargo de provimento em comissão relacionado com a diretoria 
e as funções de confiança gratificadas relacionadas com a chefia, assistência fiscal e inspetoria fiscal tributária da 
secretaria municipal da fazenda; (redação dada pela lei complementar nº 346, de 2.011); o planejamento da ação 
fiscal; a consultoria e orientação tributária; a emissão de pareceres conclusivos sobre regularidades ou 
irregularidades fiscais, relativos a estabelecimentos ou pessoas sujeitos à imposição tributária; exercer outras 
atividades correlatas à sua competência. 
 
BIÓLOGO 
Formular e elaborar estudos, projetos e pesquisas científicas básicas e aplicadas nos vários setores da biologia ou a 
ela ligadas bem como que se relacionam à preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente, executando 
direta ou indiretamente as atividades resultantes destes trabalhos. Executar levantamentos sócio-econômicos e 
ambientais; elaborar prognósticos manejo, preservação, recuperação do meio ambiente, desenvolvimento sócio-
econômico; participar da operacionalização de projetos; definir indicadores de avaliação; desenvolver, implantar, 
avaliar e gerenciar projetos; atuar como responsável técnico em empresas, ongs, fundações e instituições públicas; 
emitir relatórios de impacto ambiental; realizar perícia; realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais: 
coletar amostras, analisar amostras realizar ensaios, identificar espécies, classificar espécies, elaborar relatórios 
técnicos, emitir laudos de diagnósticos, interpretar variáveis bióticas e abióticas. Realizar análises clínicas, 
citológicas e patológicas: preparar amostras para análise, operar instrumentos equipamentos de análise, realizar 
exames, controlar qualidade do processo de análise, interpretar resultados de análise, emitir laudos de análise, 
realizar aconselhamento genético, realizar preceptoria no SUS. Executa quaisquer outras atividades correlatas. 
 
BIOMÉDICO  
Atuar em equipes de saúde, a nível tecnológico e nas atividades complementares de diagnósticos. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Realizar análises, assumir responsabilidade técnica. Assumir e executar o 
processamento de amostras biológicas, suas análises e firmar os respectivos laudos. Supervisionar os respectivos 
setores técnicos. Operar equipamentos analíticos e de suporte. Executar, checar, calibrar e fazer manutenção 
corretiva dos equipamentos. Realizar coleta de amostras e dados em laboratório ou em atividades de campo. 
Elaborar analise de materiais e substancias em geral, utilizando métodos específicos para cada caso. Efetuar 
registros das análises realizadas. Proceder montagem e execução de experimentos para utilização em aulas 
experimentais e ensaios de pesquisa. Auxiliar na elaboração de relatórios técnicos e na computação de dados 
estatísticos, reunindo os resultados dos exames e informações. Zelar pela limpeza e conservação de vidrarias, 
bancadas e equipamentos em geral dos laboratórios de pesquisa e didáticos. Controlar o estoque de material de 
consumo dos laboratórios. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. Obedecer às normas 
técnicas de biossegurança na execução de suas atribuições. Auxiliar e executar atividades padronizadas de 
laboratório - automatizadas ou técnicas clássicas - necessárias ao diagnóstico, nas áreas de parasitologia, 
microbiologia médica, imunologia, hematologia, bioquímica, biologia molecular e urinálise. Colaborar, compondo 
equipes multidisciplinares, na investigação e implantação de novas tecnologias biomédicas relacionadas às análises 
clínicas. Operar e zelar pelo bom funcionamento do aparato tecnológico de laboratório de saúde. Participar na 
elaboração e atualização de protocolos. Direcionar as atividades no serviço público conforme normativas vigentes. 
Realizar pareceres técnicos em acordo com sua área de atuação. Quando habilitado, operar aparelhos de imagem. 
Realizar preceptoria no SUS. Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua 
especialidade ou ambiente. 
 
CIRURGIÃO DENTISTA  
Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos 
específicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações entre outros), de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade e em 
conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas 
pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão. 
Executar atividades terapêuticas em saúde bucal, através de exames clínicos, restaurações dentais, tratamentos 
periodontais, protéticos, cirúrgicos incluindo atendimento de urgência e emergência. Promover e atuar em 
programas de promoção e educação em saúde. Operar aparelhos e equipamentos relacionados á área. 
Executar tratamentos odontológicos: realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o 
planejamento e a programação em saúde bucal; operacionalizar tratamento proposto segundo especialidade; realizar 

 

atendimento para eliminação da dor do paciente; realizar os procedimentos clínicos e cirúrgicos da AB em saúde 
bucal, incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais; realizar tomada radiográfica; realizar 
anestesia bucal; realizar restaurações dentais; realizar exodontias; realizar tratamento de doenças gengivais; realizar 
tratamento endodôntico; realizar tratamentos de reabilitação protética e procedimentos relacionados com as fases 
clínicas de moldagem, adaptação e acompanhamento de próteses dentárias (elementar, total e parcial removível); 
aplicar medidas de prevenção das doenças bucais; prescrever medicamentos; prescrever medidas pré e pós 
atendimento; emitir laudos técnicos e atestados; registrar em ficha clínica odontológica a anamese, exame clínico e 
procedimentos executados; utilizar todos os equipamentos de proteção individual para o paciente e Equipe de Saúde 
Bucal; supervisionar e validar processos de esterilização e desinfecção. Diagnosticar pacientes: analisar 
documentação; interpretar exames radiológicos e laboratoriais; trocar informações sobre quadro clínico, diagnóstico, 
prognóstico e tratamento com outros profissionais; estabelecer diagnóstico; informar ao paciente o diagnóstico e 
prognóstico. Realizar auditorias e pericias odontológicas: avaliar situação odontológica do paciente; auditar serviços 
odontológicos; periciar serviços e tratamentos odontológicos; levantar e analisar dados estatísticos; participar de 
equipes técnicas de avaliação de instalações e condições de trabalho odontológico. Atuar na rede pública: coordenar 
e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; acompanhar, apoiar e 
desenvolver atividades referentes à saúde com os demais membros da equipe, buscando aproximar saúde bucal e 
integrar ações de forma multidisciplinar; planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em 
conjunto com os outros membros da equipe; realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as 
pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe; participar de equipes de 
programas de saúde pública; planejar ações odontológicas; participar de reuniões comunitárias; dar apoio técnico ás 
ações odontológicas; acompanhar ações de órgãos públicos na área de saúde bucal; realizar supervisão técnica do 
Auxiliar de Saúde Bucal e Técnico em Saúde Bucal; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
atendimento; conhecer o Sistema Único de Saúde (SUS), as políticas públicas nas três esferas de governo e facilitar 
a implantação dos processos relativos à Lei Orgânica da Saúde. Orientar pacientes;  orientar sobre o funcionamento 
do Sistema Único de Saúde; realizar orientação sobre técnica de higiene bucal; orientar sobre hábitos nocivos á 
saúde bucal; orientar sobre hábitos alimentares e dieta cariogênica; esclarecer ao paciente sobre co-responsabilidade 
no sucesso do tratamento; indicar recomendações pré e pós operatórias; programar visitas periódicas de retorno. 
Implementar ações para promoção da saúde: participar de trabalhos de equipes multidisciplinares; elaborar material 
educativo; orientar participação em ações educativas; definir estratégias de promoção da saúde para situações e 
grupos específicos; participar de campanhas de combate aos agravos da saúde; participar de programas e campanhas 
de saúde do trabalhador; participar da elaboração de projetos e políticas saúde. Realizar preceptoria no SUS. Exercer 
outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.  

ENFERMEIRO  
Realizar ações de planejamento, supervisão, coordenação, organização, execução e avaliação dos processos de 
trabalho; implementar  e executar ações de prevenção e promoção a saúde da população; prestar assistência ao 
paciente em Unidades de Urgência e Emergência; realizar e aplicar em sua plenitude a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem; executar  atividades de ensino, preceptoria , pesquisa e extensão; elaborar protocolos 
assistenciais em consonância com a área técnica; cumprir normas, rotinas administrativas e protocolos assistenciais 
rigorosamente; ser remanejado  de horário em escala de trabalho e local de lotação, visando o atendimento das 
necessidades assistenciais, em todas as Unidades que compõe a rede pública; realizar procedimentos de maior 
complexidade e assistência direta ao paciente grave; supervisionar diretamente e  avaliar  a assistência de 
enfermagem prestada pela equipe, assim como propor ações de correção com a ciência e concordância da Chefia; 
elaborar e aplicar métodos de avaliação de qualidade da assistência, materiais e equipamentos; elaborar projetos; 
participar em ações multiprofissionais; elaborar material educativo; participar de campanhas de controle e prevenção 
de agravos à saúde conforme calendário, programação e solicitação da Chefia; participar de ações direcionadas a 
Saúde do Trabalhador; trabalhar em equipe; demonstrar capacidade de liderança, habilidade em negociação e saber 
comunicar-se de forma clara e objetiva, tanto na linguagem oral quanto na escrita; possuir habilidade na utilização 
de recursos de informática; executar outras tarefas da mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 
ambiente organizacional público; realizar controle de Vigilância em Saúde, Vigilância Sanitária e Segurança do 
trabalho; realizar relatórios de controle e ações de planejamento; realizar transportes de pacientes em viaturas 
oficiais; realizar assistência Pré Hospitalar Móvel de acordo com a legislação federal e municipal vigentes; 
obrigatoriedade de participação em capacitações, treinamentos, aulas na plataforma EAD e presenciais, sob risco de 
ações administrativas cabíveis caso haja recusa; ser submetido a avaliações periódicas no Núcleo de Educação em 
Urgências, além do período probatório, para manter-se atualizado diante das exigências assistenciais; ser 
responsável pelo zelo do patrimônio público; não utilizar aparelho telefônico celular e fazer uso de redes sociais 
durante o turno de trabalho; manter sigilo e ética profissional perante a assistência os usuários e instituição pública; 
respeitar todas as esferas hierárquicas  e manter postura profissional pacífica na mediação de conflitos. Realizar 
assistência integral (promoção e proteção à saúde, prevenção de agravos/diagnóstico/tratamento/reabilitação e 

 

manutenção da saúde) nos serviços do Departamento de  Atenção Básica(UBS e 
UBSFs)/Especializada/Urgência/Saúde Mental e, quando indicado, em domicílio e/ou demais espaços comunitários 
em todos os ciclos de vida. Manter o ambulatório/Unidades de Saúde  em perfeitas condições de higiene, 
providenciando sua limpeza diária; preparar relatórios mensais das atividades da unidade da saúde, descrevendo os 
atendimentos efetuados, assim como as respectivas despesas; administrar o suprimento de medicamentos destinados 
ao atendimento dos pacientes. Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias vinculadas às equipes e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outras), em 
todos os ciclos de vida. Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar exames complementares, 
prescrever medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, ou outras normativas técnicas 
estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da 
profissão. Realizar e/ou supervisionar acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco, de acordo com 
protocolos estabelecidos.  Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem 
condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe.  Realizar atividades em grupo e encaminhar, 
quando necessário, usuários a outros serviços, conforme fluxo estabelecido pela rede local. Planejar, gerenciar e 
avaliar as ações desenvolvidas pelos técnicos/auxiliares de enfermagem, ACS e ACE em conjunto com os outros 
membros da equipe. Supervisionar as ações do técnico/auxiliar de enfermagem e ACS. Implementar e manter 
atualizados rotinas, protocolos e fluxos relacionados a sua área de competência. Exercer outras atribuições conforme 
legislação profissional, e que sejam de responsabilidade na sua área de atuação. Realizar estratificação de risco e 
elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros 
da equipe. Prestar assistência direta a pacientes graves. Adicionar equipe multiprofissional de saúde.  Registrar 
evolução clínica, observações, cuidados e procedimentos prestados. Desenvolver programas de educação 
continuada. Definir métodos de avaliação de qualidade. Emitir parecer sobre matéria de 
enfermagem/consultoria/auditoria. Participar de trabalhos de equipes multidisciplinares. Elaborar material 
educativo. Participar de campanhas de combate aos agravos da saúde.  Orientar equipe para prevenção e controle 
sistemático de infecção nas unidades de saúde. Participar de programas e campanhas de saúde do trabalhado. 
Proceder a participação e controle em Vigilância em Saúde, Vigilância Sanitária e Segurança do Trabalho. Realizar 
preceptoria no SUS. Executar quaisquer outras atividades correlatas. 
 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
Desenvolvimento de estudos utilizando suas competências, para conhecimento e avaliação dos programas, dos 
métodos e dos recursos utilizados para o desenvolvimento agrossilvipecuário, do uso de recursos naturais renováveis 
e ambientais, bem como situacional do público abrangido; Planejamento, avaliação e acompanhamento de 
programas voltados para o desenvolvimento agrossilvipecuário, do uso de recursos naturais renováveis e ambientais, 
bem como situacional do público abrangido, bem como de planos tecnológicos e metodológicos, que visem ao 
desenvolvimento e evolução de sistemas de gestão e de tratamento de informações; Promover levantamento de 
recursos materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros, contratos, convênios e necessidade de compras na 
sua área de atuação; Desenvolvimento e elaboração de instrumentos a serem utilizados na execução de programas, 
bem como na orientação quanto às ações de sua competência a serem desenvolvidas, junto aos cidadãos 
interessados, profissionais, entidades e organizações abrangidos; Elaboração, organização, avaliação e 
acompanhamento de programas, além da gestão de projetos voltados ao desenvolvimento agrossilvipecuário, do uso 
de recursos naturais renováveis e ambientais, bem como situacional do público abrangido; Análise e 
acompanhamento de processos visando a emissão de pareceres técnicos de sua competência, bem como subsidiar 
encaminhamentos, providências, ações internas e externas necessárias ao desenvolvimento agrossilvipecuário, uso 
de recursos naturais renováveis e ambientais, bem como situacional do público abrangido; Orientação aos cidadãos 
interessados, às entidades, organizações, à comunidade e aos profissionais que atuam no desenvolvimento 
agrossilvipecuário, do uso de recursos naturais renováveis e ambientais, bem como situacional do público 
abrangido, para a criação, execução e gestão de suas atividades; Elaboração de relatórios, planilhas, estatísticas, 
instrumentais e demais documentos relativos às suas atividades; Participação em reuniões técnicas, trabalhos em 
equipe e processos grupais ofertados aos cidadãos interessados nos projetos e programas de sua área de atuação, 
bem como participação em programa de treinamento e desenvolvimento que envolva conteúdos relativos à área de 
atuação; planejamento, suporte técnico, orientação, acompanhamento e execução de serviços em sua área de 
formação para a implantação e manutenção de hortas públicas de produção própria ou de terceiros, em áreas urbanas 
e rurais do município, em terrenos públicos ou privados, assim como nas unidades escolares municipais; apoio 
técnico ao pequeno e médio produtor atendido pela Patrulha Agrícola do município; vistorias em áreas rurais dentro 
do perímetro urbano para análise técnica sobre o uso solo para suporte à cobrança do IPTU, com emissão de devido 
Laudo Técnico; elaboração de projetos de Educação Ambiental, Cultivo de Hortas entre outros; execução de outras 
atividades correlatas de interesse da área.  
 
ENGENHEIRO CIVIL 
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Estudar, avaliar e elaborar projetos de engenharia; elaborar normas e acompanhar procedimentos de licitação; 
elaborar cronogramas físico-financeiros, diagramas e gráficos relacionados à programação de execução de planos de 
obras; acompanhar e controlar a execução de obras que estejam sob encargo de terceiros; promover levantamento 
das características dos terrenos onde serão executadas as obras; analisar processos e projetos de loteamento; 
promover a regularização dos loteamentos clandestinos e irregulares; projetar e executar loteamentos e arruamentos, 
execução de redes de água e esgotos destinados ao parcelamento do solo, promover cadastro técnico municipal com 
múltiplas finalidades, cadastro imobiliário para fins de registro, georreferenciamento de imóveis, fotogrametria e 
fotointerpretação, sensoriamento remoto, perícias e geoposicionamento; auxiliar, no âmbito de suas atribuições, na 
regularização fundiária em loteamentos ou assentamentos clandestinos ou irregulares; realizar preceptoria no SUS, 
se lotado na Secretaria de Saúde e executar quaisquer outras atividades correlatas. 
 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 
Projetar, planejar e especificar sistemas e equipamentos elétricos e eletrônicos; executar serviços e estudar processos 
elétricos e eletrônicos; projetar, planejar e especificar sistemas e equipamentos elétrico/eletrônicos; analisar 
propostas técnicas, elaborar normas e acompanhar procedimentos de licitação; fiscalizar serviços prestados por 
terceiros; instalar, configurar e inspecionar sistemas e equipamentos; executar testes e ensaios de sistemas e 
equipamentos, bem como, serviços técnicos especializados; elaborar documentação técnica de sistemas e 
equipamentos; supervisionar as etapas de instalação, manutenção e reparo do equipamento elétrico, inspecionando 
os trabalhos acabados e prestando assistência técnica; elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de 
especialidade; fazer estimativa dos custos da mão-de-obra, dos materiais e de outros fatores relacionados com os 
processos de fabricação, instalação, funcionamento e manutenção ou reparação; trabalhar segundo normas técnicas 
de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; utilizar de equipamentos, programas e 
sistemas de tecnologia na sua área de atuação; gerenciar equipes de trabalho sob sua responsabilidade; executar 
quaisquer outras atividades correlatas. 
 
FARMACÊUTICO  
Gerenciar, assessorar, responder técnica e legalmente pelas atividades relacionadas à assistência farmacêutica, no 
seu local de atuação, entre elas, seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de 
insumos farmacêuticos, de acordo com as boas práticas estabelecidas pela área. Propor e participar da elaboração de 
diagnósticos situacionais e do planejamento das ações da Assistência Farmacêutica. Participar da elaboração da 
Política de Saúde e de Assistência Farmacêutica do município. Participar, em conjunto com outros 
profissionais da saúde, de atividades de planejamento, avaliação, acompanhamento, capacitação de atividades 
relacionadas às ações de saúde e programas municipais. Participar juntamente com a equipe multiprofissional do 
matriciamento, da elaboração do plano terapêutico dos pacientes e realizar visita domiciliar, quando necessário. 
Participar da Comissão Municipal de Controle de Infecção em Serviços de Saúde. Participar da Comissão de 
Farmácia e Terapêutica do município. Coordenar e participar dos processos de seleção e padronização de 
medicamentos com base em protocolos clínicos reconhecidos pelas sociedades científicas e instituições congêneres 
e nas principais evidências disponíveis. Realizar estudos de utilização de medicamentos. Acompanhar, analisar, 
avaliar e supervisionar os custos relacionados à aquisição, distribuição e dispensação de medicamentos no 
município, promovendo a racionalização no uso dos recursos financeiros disponíveis. Responder técnica e 
legalmente pela Central de Abastecimento Farmacêutico, desempenhando, supervisionando e coordenando as 
atividades que lhe são inerentes, entre elas, o armazenamento, a aquisição e distribuição de produtos farmacêuticos e 
demais insumos de saúde, de acordo com as normas sanitárias vigentes. Acolher, orientar e prestar informações aos 
usuários e aos outros profissionais acerca dos medicamentos e demais assuntos pertinentes à Assistência 
Farmacêutica. Realizar atividades clínicas farmacêuticas através de consultas incluindo as de seguimento 
farmacoterapêutico. Promover no seu âmbito de atuação o uso racional de medicamentos. Coordenar e 
monitorar a unitarização de medicamentos, quando necessário. Identificar a necessidade e promover a educação 
permanente dos profissionais que se encontrem sob sua responsabilidade de atuação. Supervisionar as atividades sob 
sua responsabilidade, promovendo seu aperfeiçoamento contínuo e nos serviços prestados. Coordenar a elaboração 
de normas e procedimentos na sua área de atuação. Promover e participar de debates e atividades informativas junto 
à população, profissionais e entidades representativas, acerca dos temas relacionados à sua atividade.Participar da 
organização de eventos, simpósios, cursos, treinamentos e congressos relacionados à sua área de atuação. Atuar, em 
conjunto com as Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica, nas ações de educação em saúde e investigações 

 

epidemiológica e sanitária. Divulgar as atividades de farmacovigilância aos profissionais de saúde, notificando aos 
órgãos competentes os desvios de qualidade e reações adversas a medicamentos. Atuar corretamente na destinação 
de resíduos de serviços de saúde. Realizar pesquisas na área de atuação, visando a divulgar e contribuir para o 
aprimoramento e o desenvolvimento da prestação dos serviços de saúde. Executar outras tarefas correlatas com sua 
formação e função na área em que atua, colaborando para o permanente aprimoramento dos serviços prestados à 
população.Prescrever medicamentos, conforme legislação especifica e protocolos, no âmbito de sua competência 
profissional. Realizar preceptoria no SUS. Executar quaisquer outras atividades correlatas. 
 
FISIOTERAPEUTA  
Estudar, prevenir e tratar os distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas, gerados por 
alterações genéticas, traumas e doenças adquiridas por ações em mecanismos terapêuticos próprios, sistematizados 
pelos estudos da Biologia, ciências morfológicas, ciências fisiológicas, das doenças, da bioquímica, da biofísica, da 
biomecânica, da cinesia e da sinergia funcional.Proceder o diagnóstico dos distúrbios cinéticos funcionais 
(Diagnóstico Cinesiológico Funcional), prescrever condutas fisioterapêuticas, a sua ordenação e indução no 
paciente, no acompanhamento da evolução do quadro clínico funcional e nas condições para alta, bem como, laborar 
e emitir parecer, atestado ou laudo. Promover saúde. Atuar na Fisioterapia Clínica: Ambulatórios, Centros de 
Reabilitação, Hospitais e Clínica. Atuar em Saúde Coletiva, em ações básicas de saúde, Fisioterapia do Trabalho, 
Programas institucionais e Vigilância Sanitária. Atuar em Educação, na coordenação de cursos e treinamento, 
pesquisa e na supervisão técnica e administrativa. Avaliar o estado funcional do cliente. Realizar consultas de 
fisioterapia. Proceder o diagnóstico fisioterápico. Elaborar o programa de tratamento. Estabelecer rotinas para a 
assistência fisioterapêutica, com adequações necessárias. Aplicar exercícios específicos (cinesio-mecano-terápicos) 
ou utilizar de recursos termoterápicos, crioterápicos, fototerápicos, eletroterápicos entre outros. Definir tratamento 
adequado (técnica a ser utilizada) indicação, periodicidade, através do diagnóstico fisioterapêutico (anamnese). 
Registrar no prontuário do cliente as prescrições fisioterapêuticas, sua evolução, as intercorrências e a alta em 
Fisioterapia. Integrar a equipe multiprofissional de saúde, sempre que necessário. Desenvolver estudo e pesquisa 
relacionados a sua área de atuação. Elaborar pareceres técnicos especializados sempre que solicitados.Participar das 
reuniões de estudos e discussões de casos, de forma ativa e contributiva aos objetivos pretendidos. Executar 
atividades administrativas. Supervisionar profissionais e alunos em atividades teórico-prática em fisioterapia. 
Realizar preceptoria no SUS. Participar de equipes multiprofissionais destinadas a planejar, implementar, controlar e 
executar políticas, programas, cursos, pesquisas ou eventos em saúde pública. Promover ações terapêuticas 
preventivas a instalações de processos que levam a incapacidade funcional laborativa. Desenvolver programas 
coletivos, contributivos à diminuição dos riscos de acidentes de trabalho. Integrar a equipe de vigilância sanitária. 
Atuar com procedimentos de drenagem linfática, equoterapia, ginástica laboral e método Pilates, dentre os outros 
atribuídos. Desenvolver e projetar protótipos de produtos de interesse do Fisioterapeuta e/ou da Fisioterapia. 
Cumprir os regulamentos da instituição e do serviço.Executar quaisquer outras atividades correlatas. 
 
 
FONOAUDIÓLOGO  
Desenvolver trabalho de prevenção e intervenção nas áreas de comunicação escrita e oral, motricidade oral, voz e 
audição, participar de equipes de diagnóstico e realizar terapia fonoaudiológica, promover a reintegração dos 
pacientes à família e à sociedade, elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizar pesquisas e entrevistas, 
participar de atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, participar de grupos de trabalho para fins de 
formulação de diretrizes, planos e programas afetos ao público e ao serviço. Promover saúde. Desenvolver trabalho 
de prevenção no que se refere à área da comunicação escrita e oral, voz e audição. Realizar consultas de 
fonoaudiologia. Participar de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação da comunicação oral e escrita, voz e 
audição. Realizar terapia fonoaudiológica dos problemas de comunicação oral e escrita, voz e audição. Realizar o 
aperfeiçoamento dos padrões da voz e fala: colaborar em assuntos fonoaudiológicos ligados a outras ciências; 
projetar, dirigir ou efetuar pesquisas fonoaudiológicas promovidas por entidades públicas, privadas, autárquicas e 
mistas; lecionar teoria e prática fonoaudiológicas; dirigir serviços de fonoaudiologia em estabelecimentos públicos, 
privados, autárquicos e mistos; supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos de 
fonoaudiologia; assessorar órgãos e estabelecimentos públicos, autárquicos, privados ou mistos no campo da 
Fonoaudiologia; participar da Equipe de Orientação e Planejamento Escolar, inserindo aspectos preventivos ligados 
a assuntos fonoaudiológicos; dar parecer fonoaudiológico, na área da comunicação oral e escrita, voz e audição; 
realizar outras atividades inerentes à sua formação universitária pelo currículo; realizar preceptoria no SUS; exercer 

 

atividades vinculadas às técnicas psicomotoras, quando destinadas à correção de distúrbios auditivos ou de 
linguagem. Prestar assistência a: bebês de risco, crianças que apresentam atraso no desenvolvimento global nos 
primeiros anos de vida, crianças que apresentam problemas/distúrbios da fala e/ou da linguagem e/ou audição, 
pessoas com distúrbios de deglutição, mastigação e/ou sucção, pessoas que trabalham em ambientes com poluição 
sonora excessiva, pessoas que apresentam problemas de voz, pessoas que apresentam problemas/distúrbios de 
aprendizagem formal, pessoas que apresentam qualquer dificuldade de comunicação, como sequelas de doenças 
neurológicas,pessoas portadoras de deficiências que tenham problemas de comunicação. Realizar avaliações e 
tratamentos: encefalopatias genéticas, acidentais, geriátricas, no atendimento hospitalar (leito) e ambulatorial 
(afasias, deficiências auditivas, disartrias, disfagias, apraxias, fissuras labiopalatais, e outros); laringopatias 
orgânicas e funcionais (disfonias e afonias), laringectomizados e demais pré-operatórios de cabeça pescoço; outros 
distúrbios de motricidade sensório motor oral, fala e linguagem. Habilitação, reabilitação e adaptação de aparelhos 
auditivos. Orientar pacientes, clientes, familiares, cuidadores e/ou demais responsáveis e interessados (escolas, 
postos de trabalho): explicar procedimentos e rotinas; demonstrar procedimentos e técnicas e esclarecer dúvidas; 
verificar a compreensão da orientação. Executar atividades administrativas: criar métodos de trabalho; estabelecer 
critérios de elegibilidade; elaborar processos seletivos; estabelecer parâmetros de alta; estabelecer capacidade de 
atendimento; elaborar relatórios, laudos, emitir atestados e preencher formulários; coordenar serviços de saúde; 
realizar perícia; realizar preceptoria no SUS; executar quaisquer outras atividades correlatas. 
 
JORNALISTA  
(Multimídia: Redator / Editor / Apresentador) Jornalista multimídia para atuar na produção e elaboração de 
reportagens, edição de textos, edição de áudios e edição de vídeos; apresentação em áudio e vídeo. Outros trabalhos 
nas áreas de jornalismo, como redes sociais, entretenimento e apoio a cerimonial de eventos. Formular planos e 
programas, agendar e roteirizar entrevistas. Prestar, quando solicitado, atendimento e acompanhamento individual e 
coletivo aos Gestores das Áreas da Administração Pública, orientando-os quanto ao relacionamento com as mídias, 
visando à execução das políticas e programas de comunicação e publicidade oficial e institucional vigentes. Prestar 
consultorias para orientação das apresentações, das locuções, das reportagens e do desenvolvimento de pautas, além 
de outras atividades empreendidas pela Coordenadoria, seja nos assuntos específicos da produção, nos contenciosos, 
bem como nos administrativos. Realizar quaisquer outras atividades afins, correlatas e as que lhe forem atribuídas. 
 
MÉDICO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE  
Realizar consulta médica (anamnese, exame físico completo no paciente, registrar as informações nos instrumentos 
pertinentes, como prontuário médico eletrônico e/ou físico, Cadernetas, impressos, Manuais (Vivendo com 
Qualidade), e outros sistemas de informação); realizar pequenos procedimentos cirúrgicos (sutura, entre outros); 
realizar atividades individuais e/ou em grupo na Unidade de Saúde, no domicílio e outros espaços comunitários; 
atender à casos de urgência/emergência prestando os primeiros socorros, regular a transferência do paciente quando 
houver necessidade; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, 
adolescente, mulher, adulto e idoso; encaminhar, quando necessário, o usuário a outros pontos de atenção; realizar 
educação permanente aos demais membros da equipe; participar do processo de territorialização e mapeamento da 
área de abrangência da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF); realizar visitas, consultas e se necessário 
procedimentos domiciliares a pacientes acamados e outras situações de risco e vulnerabilidade; realizar busca ativa e 
notifica doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos; participar de reuniões de equipe; 
participar do planejamento das ações de saúde em conjunto com a equipe; contribuir na formulação de políticas 
públicas de saúde; executar as atividades relacionadas às ações públicas de saúde de forma integrada com os demais 
profissionais de saúde; realizar consultas clinicas aos usuários da sua área adstrita; garantir a prestação qualitativa 
dos serviços de assistência e de preservação da saúde, segundo as diretrizes da política de saúde municipal; realizar 
ações e atividades programáticas estabelecidas; participar da elaboração, execução e avaliação de programas, da 
normatização de procedimentos relativos à Atenção Básica; desenvolver ações e atividades educativas junto aos 
pacientes, servidores e comunidade; participar de programas de vigilância epidemiológica; realizar registros e 
procedimentos necessários (análise, exame físico); determinar a hipótese diagnosticada; solicitar exames 
complementares; prescrever tratamento, encaminhamento para serviços especializados e outros; conhecer e atualizar 
os recursos de saúde disponíveis, normas e rotinas de serviços; organizar, manter e controlar os equipamentos, 
instrumentos e materiais sob sua guarda e utilização, requisitando sua manutenção preventiva e corretiva; emitir 
relatórios de suas ações e atividades; responsabilizar-se pelas informações constantes no prontuário, na receita, no 
atestado e na guia de encaminhamento subscrita; verificar e atestar óbito; participar de reuniões, treinamento e 
desenvolvimento para aperfeiçoamento do processo de trabalho e executar outras atividades que lhe forem delegadas 
pelos níveis hierárquicos superiores, relacionados a sua área de atuação; executar suas atividades atendendo às 
especificidades e necessidades das unidades de saúde conforme as diretrizes e programas estabelecidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde, comprometendo-se com a contínua melhoria na qualidade da assistência; manter-se 

 

atualizado na sua área de trabalho; registrar todos os atos médicos em prontuário ou boletim de atendimento e/ou 
outros documentos solicitados pela Administração Pública; cumprir as determinações previstas no Código de Ética e 
demais legislações vigentes; realizar preceptoria no SUS; executar quaisquer outras atividades correlatas. 
 
MÉDICO DO TRABALHO 
Avaliar a capacidade de trabalho do servidor emitindo laudo pericial para a concessão e revisão de benefícios, 
afastamentos ou retornos ao trabalho, através do exame clínico, analisando documentos, provas, atestados e exames 
referentes ao caso; comunicar o resultado do exame médicopericial ao periciando; orientar o periciando para 
tratamento quando eventualmente não o estiver fazendo e encaminhá-lo para reabilitação, quando necessária; avaliar 
as condições de saúde do servidor para determinadas funções e/ou ambientes, indicando sua alocação para trabalhos 
compatíveis com suas condições de saúde, orientando-o, se necessário, no processo de adaptação; compor junta 
médica; executar outras tarefas correlatas a sua área de competência, inclusive as previstas no regulamento da 
profissão. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA  
Executar consultas ginecológicas e obstétricas em crianças, adolescentes e adultos, realizando as ações previstas na 
programação da Secretaria de Saúde; rRegistrar a queixa, anamnese, exame físico, exames complementares, 
hipótese diagnóstica e conduta tomada no prontuário do paciente, prescrevendo e, eventualmente, ministrando 
tratamentos; acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os procedimentos a serem 
realizados; realizar procedimentos cirúrgicos simples ambulatoriais pertinentes à especialidade; dar orientação às 
gestantes sobre o desenvolvimento da gravidez, parto e puerpério, efetuando o diagnóstico e tratamento dos 
processos patológicos que possam interferir no ciclo gravídico-puerperal; encaminhar todas as gestantes para 
tratamento odontológico, vacinação e exames complementares, conforme protocolo previsto, orientar sobre o 
encaminhamento hospitalar e acompanhar a puérpera; estimular nas gestantes e puérperas a prática do Aleitamento 
Materno; identificar e dar atendimento especial à gestante de alto risco, encaminhando-a para o serviço de 
referência, acompanhada das informações clínicas, exames complementares e diagnóstico; encaminhar para 
tratamento especializado os casos de oncologia ginecológica diagnosticados; diagnosticar e realizar o tratamento e 
prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis e orientar os contatos sexuais para quebra de cadeia de 
transmissão e controle das DSTs; atender pacientes referenciados da rede na área de Ginecologia & Obstetrícia; 
integrar-se com a equipe da Unidade de Saúde, atuando em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos 
terapêuticos e grupos orientadores (de Gestantes, Adolescentes, Climatério, Planejamento Familiar, Resultados de 
Exames Preventivos, etc.), a fim de obter maior eficácia no desenvolvimento das programações; seguir e aplicar os 
protocolos de diagnose e terapêutica estabelecidos pelo Município, Estado ou Ministério da Saúde; inteirar-se dos 
programas, normas técnicas, ordens de serviço, circulares e ações recebidas pelo cliente nas diferentes áreas de 
atendimento com fim de prestar assistência médica integral; manter-se constantemente informado sobre os 
medicamentos padronizados pela Secretaria de Saúde e disponíveis na farmácia das Unidades Básicas de Saúde; 
zelar pelo funcionamento e conservação dos equipamentos e materiais sob sua guarda e utilização, requisitando no 
devido tempo sua manutenção preventiva e corretiva; orientar médicos residentes e estagiários em treinamento nas 
unidades, sendo apoio matricial e de capacitação na área de Ginecologia & Obstetrícia; participar, quando 
convocado, de reuniões no âmbito municipal ou regional, de cursos, treinamentos e reciclagens visando seu 
aprimoramento profissional; participar do planejamento e da avaliação do Programa de Saúde da Mulher executada 
pela UBS, assessorando os demais elementos da equipe da UBS em assuntos relacionados com sua área de atuação; 
atuar em Campanhas de Promoção à Saúde; executar ações de Vigilância Epidemiológica e Imunização, dentro das 
diretrizes do Programa de Saúde da Mulher, realizando consulta médica, quando necessário, no domicílio, Hospital, 
cadeias, creches ou outras instituições da área de abrangência da Unidade de Saúde; realizar prevenção, diagnóstico, 
tratamento e notificação das Doenças de Notificação Compulsória estabelecidas pela Coordenação de Vigilância 
Epidemiológica, desenvolvendo atividades de educação em Saúde Pública; emitir atestados, laudos de perícias 
médicas e atestados de óbito completa e corretamente preenchidos, bem como prestar assistência médica aos 
detentos de cadeias públicas, de acordo com a determinação da chefia imediata; prestar atendimento em clínica 
médica nos casos de urgências, emergências e primeiros socorros quando necessário; contribuir para o 
desenvolvimento de atividades educativas e preventivas junto à comunidade, fortalecendo as ações que contribuem 
para a reversão do modelo assistencial centrado na doença; aplicar as leis, regulamentos de saúde pública e métodos 

 

de medicina preventiva; executar tarefas correlatas determinadas pelos seus superiores, relacionadas com o seu 
campo de atuação. realizar preceptoria no SUS; executar quaisquer outras atividades correlatas. 
 
MÉDICO INFECTOLOGISTA 
Efetuar acompanhamento clínico (ambulatorial e hospitalar) de pacientes portadores de doenças infecciosas e/ou 
parasitárias causadas por vírus e/ou bactérias;  realização de consulta médica com anamnese, exame físico completo; 
realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados relacionados a doenças infecciosas e/ou parasitárias; 
analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou 
informar o diagnóstico; emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias específicas, 
aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; realizar de pequenos procedimentos cirúrgicos pertinentes 
à especialidade e/ou atendimentos emergenciais; manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a 
conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença, nos instrumentos pertinentes seja de forma 
manual ou informatizada; prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins. Atendimento de 
urgências e emergências prestando os primeiros socorros com regulação de transferência quando o caso assim 
necessitar, encaminhamentos para prestadores da rede pública e contratualizados.Coletar e avaliar dados 
bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população. 
Realização de atividades em grupo na unidade ou espaços alternativos e/ou visitas domiciliares. Coordenar e 
participar de programas de saúde pública e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas. 
Elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico-preventivo, voltado para a comunidade 
em geral, realizar notificação de agravos sob protocolo; clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade; 
assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por 
qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo 
paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar qualificação, capacitação e 
treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração 
municipal; participar de reunião de equipe, participação no planejamento das ações de saúde em conjunto com a 
equipe local e coordenação; contribuir tecnicamente na realização de compras específicas da especialidade. Guardar 
sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico 
informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do 
serviço público. Preenchimento de formulários de medicações e insumos de alto custo sob padronização pública. 
Apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise. Executar outras tarefas da mesma natureza ou 
nível de complexidade associadas ao seu cargo. Realizar preceptoria no SUS. Executar quaisquer outras atividades 
correlatas. 
 
MÉDICO NEUROLOGISTA 
Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade;  realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados 
relacionados a sua especialidade; executar as atividades em regime de ambulatório e pronto atendimento se 
necessário; participar da equipe multiprofissional na elaboração de diagnóstico de saúde, contribuindo com dados e 
informações na verificação dos serviços e da situação de saúde da comunidade, para o estabelecimento de 
prioridades nas atividades a serem implantadas;  desenvolver atividades relativas à vigilância epidemiológica; 
atender às normas de segurança do serviço, utilizando equipamento de proteção individual e coletivo, bem como 
orientando os membros da equipe sobre sua utilização; zelar pela conservação, preservação e manutenção do 
patrimônio, equipamentos e materiais de consumo do seu local de trabalho; participar de auditorias e comissões 
técnicas de variados fins, expedindo laudos e pareceres no que lhe couber; analisar e interpretar resultados de 
exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico;  emitir 
diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias específicas, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica;  manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o 
tratamento prescrito e a evolução da doença; prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins; 
coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população;  Elaborar 
programas educativos e de atendimento médico preventivo, voltado para a comunidade em geral;  assumir 
responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer 
ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou 
seu representante legal; Respeitar a ética médica;  planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos 
técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal;  guardar 
sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico 
informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do 
serviço público; 
 apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise;  executar outras tarefas da mesma natureza ou 
nível de complexidade associadas ao seu cargo. Contribuir tecnicamente na formulação e aplicação dos protocolos 
assistenciais. Executar procedimentos terapêuticos e/ou diagnósticos inerentes a sua especialidade. Realizar ou 

 

interpretar laudos de exames específicos da especialidade. Prestar informações em avaliações clinicas sob processos 
judiciais através de relatórios e/ou audiências. Contribuir tecnicamente no processo de compra de insumos 
específicos para as demandas da especialidade. Participar de capacitações e reuniões oferecidas pela gestão pública. 
Realizar visita domiciliar para avaliação de competência da especialidade. Realizar preceptoria no SUS.Executar 
quaisquer outras atividades correlatas. 
 
MÉDICO ONCOLOGISTA 
Organizar e participar das Políticas de saúde, tais como: diretrizes e bases da implantação do SUS, relativo à saúde 
organização da atenção básica do Sistema Único de Saúde, epidemiologia e prevenção de doenças, modelos 
assistenciais de Saúde e Vigilância em saúde, descentralização e atenção primária à saúde;  exercer a farmacologia 
quimioterápicos, quimioterapia no tratamento do câncer; diagnosticar a biologia dos tumores, doenças tratáveis com 
radioterapia, tumores das mamas e ginecológicos, do sistema nervoso central, da cabeça e pescoço, urológicos, 
gastrointestinais, dos pulmões e mediastino, benignos, ósseos e de partes moles e pediátricos, linfomas Hodgkin e 
não Hodgkin, leucemias; realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados relacionados a sua 
especialidade; analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para 
confirmar ou informar o diagnóstico; emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias 
específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; manter registros dos pacientes, examinando-
os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença; prestar atendimento em 
urgências clínicas, dentro de atividades afins; coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a desenvolver 
indicadores de saúde da população; elaborar programas educativos e de atendimento médico preventivo, voltado 
para a comunidade em geral; assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual 
participa; responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido 
solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar 
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais 
campos administração municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao 
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que 
possa interferir no regular andamento do serviço público; apresentação de relatórios semestrais das atividades para 
análise; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo; acompanhar a 
demanda reprimida de procedimentos regulados, definindo grau de prioridade no aproveitamento/distribuição de 
vagas e de recursos assistenciais; avaliar a demanda que requer autorização prévia, por meio de SADT-I, AIH e 
APAC, bem como a Ficha de Programação Orçamentária; avaliar as evidências clínicas das solicitações por meio da 
análise de laudo médico e o cumprimento dos protocolos de regulação, bem como as diretrizes e normas do 
Ministério da Saúde no processo de autorização dos procedimentos regulados; analisar e autorizar ou não as 
solicitações de alteração de procedimentos já autorizados e a solicitação de procedimentos especiais, orientar e 
avaliar o preenchimento dos laudos médicos, bem como das solicitações atuando de forma a orientar os profissionais 
solicitantes; participar da elaboração de Protocolos de Acesso e Assistenciais do município em consonância com as 
Protocolos do Ministério da Saúde, CONITEC – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, 
SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos OPM do SUS e Sociedade 
Brasileira de Oncologia; realizar supervisão hospitalar das internações procedendo à autorização /glosa /bloqueio 
/cancelamento do procedimento, bem como glosa, mediante análise da documentação apresentada de acordo com 
Protocolos, Normas de Regulação, Ficha de Programação Orçamentária, Ministério da Saúde, CONITEC – 
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos OPM do SUS e Sociedade Brasileira de Oncologia. Realizar preceptoria no SUS. 
Executar quaisquer outras atividades correlatas. 
 
MÉDICO ORTOPEDISTA 
Atender qualquer alteração orgânica, psíquica ou de integridade física, súbita e/ou recente que venha a comprometer 
sinais vitais, nível de consciência, as atividades habituais e/ou fisiológicas e o estado geral do cliente; executar as 
atividades em regime de ambulatório e pronto atendimento se necessário; prestar atendimento, em sua especialidade, 
examinando pacientes, solicitando e interpretando exames complementares, prescrevendo e orientando tratamento, 
acompanhando a evolução, registrando todos os seus atos com os recursos disponíveis, referenciando os pacientes 
quando necessário; participar da equipe multiprofissional na elaboração de diagnóstico de saúde, contribuindo com 
dados e informações na verificação dos serviços e da situação de saúde da comunidade, para o estabelecimento de 
prioridades nas atividades a serem implantadas; contribuir para o desenvolvimento de atividades educativas e 
preventivas junto à comunidade, fortalecendo as ações que contribuem para a reversão do modelo assistencial 
centrado na doença; integrar equipe multiprofissional na elaboração e/ou adequação de normas e procedimentos 
operacionais, visando à melhoria na qualidade de ações de saúde prestadas na unidade de saúde; participar de 
processos educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde; prescrever cuidados com o corpo, coluna 
vertebral, respiração e alimentação; desenvolver atividades relativas à vigilância epidemiológica; contribuir, na 

 

orientação e atualização da equipe técnica da unidade; atender às normas de segurança do serviço, utilizando 
equipamento de proteção individual e coletivo, bem como orientando os membros da equipe sobre sua utilização; 
zelar pela conservação, preservação e manutenção do patrimônio, equipamentos e materiais de consumo do seu local 
de trabalho; participar de auditorias e comissões técnicas de variados fins, expedindo laudos e pareceres no que lhe 
couber; participar de equipe multidisciplinar, contribuindo com dados e informações para a elaboração, 
planejamento e execução de atividades de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador; executar 
suas atividades atendendo às especificidades e necessidades das unidades de saúde estabelecidas pelas diretrizes e 
programas estabelecidos pela secretaria municipal de saúde e higiene, comprometendo-se com a contínua melhoria 
na qualidade da assistência; elaborar documentos médicos e prontuários, emitir receitas e atestados; elaborar 
protocolos de condutas médicas, relatórios, pareceres; preencher formulários de notificação compulsória; participar, 
quando convocado, de reuniões no âmbito municipal ou regional, de cursos, treinamentos e reciclagens visando seu 
aprimoramento profissional; -Desempenhar quando nomeado funções de diretoria clinica; Contribuir tecnicamente 
no processo de compra de insumos específicos para as demandas da especialidade; Realizar visitas domiciliares 
quando solicitado pela gestão ou por necessidade para a efetivação de terapêuticas propostas; Cumprir suas 
atribuições de especialista em ambulatórios especializados e de Urgência e Emergência.; Cumprir funções de RT, 
Responsável técnico; Desempenhar atribuições nos Programas de OPM (Órtese e Próteses e Meios Auxiliares de 
Locomoção) executar quaisquer outras atividades correlatas. 
 
MÉDICO PEDIATRA 
Atender qualquer alteração orgânica, psíquica ou de integridade física, súbita e/ou recente que venha a comprometer 
sinais vitais, nível de consciência, as atividades habituais e/ou fisiológica e o estado geral da criança e adolescente; 
executar as atividades em regime de ambulatório e eventuais coberturas de atendimento ambulatorial em outras 
unidades de saúde designado pela coordenação; prestar atendimento examinando pacientes, solicitando e 
interpretando exames complementares, prescrevendo e orientando tratamento, acompanhando a evolução, 
registrando todos os seus atos com os recursos disponíveis, referenciando os pacientes quando necessário; participar 
da equipe multiprofissional na elaboração de diagnóstico de saúde, contribuindo com dados e informações na 
verificação dos serviços e da situação de saúde da comunidade, para o estabelecimento de prioridades nas atividades 
a serem implantadas; integrar equipe multiprofissional na elaboração e/ou adequação de normas e procedimentos 
operacionais, visando à melhoria na qualidade de ações de saúde prestadas na unidade de saúde; participar de 
processos educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde; desenvolver atividades relativas a vigilância 
epidemiológica; atender às normas de segurança do serviço, utilizando equipamento de Proteção Individual e 
Coletivo, bem como orientando os membros da equipe sobre sua utilização; zelar pela conservação, preservação e 
manutenção do patrimônio, equipamentos e materiais de consumo do seu local de trabalho; participar de auditorias e 
comissões técnicas de variados fins, expedindo laudos e pareceres no que lhe couber; participar de equipe 
multidisciplinar, contribuindo com dados e informações para a elaboração, planejamento e execução de atividades 
de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador; executar suas atividades atendendo às 
especificidades e necessidades das unidades de saúde conforme as diretrizes e programas estabelecidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde e Higiene, comprometendo-se com a contínua melhoria na qualidade da assistência; 
elaborar documentos médicos e prontuários, emitir receitas e atestados; elaborar protocolos de condutas médicas, 
relatórios, pareceres; preencher formulários de notificação compulsória; contribuir para o desenvolvimento de 
campanhas educativas e preventivas junto à comunidade, fortalecendo as ações que contribuem para a reversão do 
modelo assistencial centrado na doença; avaliar os pacientes encaminhados à sua área, planejado e estabelecendo as 
terapêuticas pertinentes em cada caso; manter uma interação com a família e o paciente, no sentido de acolher as 
necessidades e co–responsabilidades pelo tratamento; participar, quando convocado, de reuniões no âmbito 
municipal ou regional, de cursos, treinamentos e reciclagens visando seu aprimoramento profissional; executar 
ações de Vigilância Epidemiológica e Imunização, realizando consulta médica, quando necessário, no domicílio, 
Hospital, cadeias, creches ou outras instituições da área de abrangência da Unidade de Saúde; manter-se atualizado 
na sua área de trabalho; registrar todos os atos médicos em prontuário ou boletim de atendimento e/ou outros 
documentos solicitados pela Administração Pública; cumprir as determinações previstas no Código de Ética e 
demais legislações vigentes; realizar preceptoria no SUS; executar quaisquer outras atividades correlatas. 
 
MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO 
Atendimento através de plantões médicos, de acordo com escalas e necessidades do Departamento de Urgência e 
Emergência, realizando consultas, atendimentos médicos. Realizar atendimento integral e especializado através de 
diagnóstico, tratamento, prevenção e educação sanitária à demanda espontânea nas Unidades de Urgência e 
Emergência, solicitar exames complementares, prescrever medicamentos, realizar procedimentos, preencher 
prontuários de pacientes atendidos, proceder a notificação das doenças compulsórias à autoridade sanitária local, 
bem como notificações de violências, acidentes de trabalho e afins. Cumprir rigorosamente o horário de trabalho 
estabelecido. Respeitar e cumprir o Código de Ética Médica. Comportar-se em harmonia e urbanidade com as 

 

normas e regras determinadas por esta Secretaria Municipal de Saúde e Legislações vigentes que regem as Unidades 
de Pronto Atendimento (UPA`s) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192. Realizar plantões de 
emergência em todas as Unidades de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde, podendo ser 
deslocado para outra unidade a critério da Coordenação. Realizar procedimentos de emergência clínica e cirúrgica, 
em crianças e adultos de acordo com os protocolos do ATLS, PHTLS, ACLS e PALS e os demais protocolos 
assistenciais e administrativos vigentes pelo Departamento de Urgência e Emergência da SMS. Cumprir escalas de 
serviço em todas as Unidades de Pronto Atendimento, Unidade de Suporte Avançado (USA) e Central de Regulação 
Médica - SAMU 192, quando designado. Realizar treinamentos periódicos em regulação médica e urgência e 
emergência, e doenças emergentes, em horários definidos pela SMS. Participar de atividades científicas, processos 
educativos, de ensino e pesquisas desenvolvidas pela SMS. Acompanhar pacientes críticos para realização de 
exames ou transferências entre unidades de saúde. Checar e preservar todos os materiais e equipamentos médicos 
presentes nas unidades de atendimento pré-hospitalar fixas e móveis. Desenvolver trabalho em equipe, de forma 
harmônica, sinérgica e cooperativa com todos os profissionais da equipe, que estiverem envolvidos no atendimento. 
Respeitar os pares e controlar desafetos que possam ocorrer na cena, focando o controle emocional para o bom 
desenvolvimento do trabalho. Utilizar o prontuário eletrônico implantado pela SMS e ser proativo ao serviço. 
Planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em 
que atua e demais campos da administração municipal. Guardar sigilo das atividades inerentes às atribuições do 
cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou 
particular que possa interferir no regular andamento do serviço público. Elaborar documentos e difundir 
conhecimentos da área médica. Participar de todas as atividades de treinamento indicadas pela coordenação. 
Participar de todas as atividades científicas e acadêmicas indicadas pela coordenação. Ser submetido às avaliações 
de desempenho periódicas. Emitir laudos e pareceres, quando solicitado. Obedecer às normas e diretrizes 
determinadas pela coordenação do Departamento de Urgência e Emergência/Secretaria Municipal de Saúde. 
Desempenhar outras atividades afins, de acordo com orientações da SMS.  Obrigatório o desenvolvimento de todas 
as atribuições descritas. 
 
MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA 
Atendimento através de plantões médicos, de acordo com escalas e necessidades do Departamento de Urgência e 
Emergência, realizando consultas, atendimentos médicos. Realizar atendimento integral e especializado através de 
diagnóstico, tratamento, prevenção e educação sanitária à demanda espontânea nas Unidades de Urgência e 
Emergência, solicitar exames complementares, prescrever medicamentos, realizar procedimentos, preencher 
prontuários de pacientes atendidos, proceder a notificação das doenças compulsórias à autoridade sanitária local, 
bem como notificações de violências, acidentes de trabalho e afins. Cumprir rigorosamente o horário de trabalho 
estabelecido. Respeitar e cumprir o Código de Ética Médica. Comportar-se em harmonia e urbanidade com as 
normas e regras determinadas por esta Secretaria Municipal de Saúde e Legislações vigentes que regem as Unidades 
de Pronto Atendimento (UPA`s) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192. Realizar plantões de 
emergência em todas as Unidades de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde, podendo ser 
deslocado para outra unidade a critério da Coordenação. Realizar procedimentos de emergência clínica pediátrica e 
pequenos procedimentos cirúrgicos em crianças, de acordo com os protocolos do PALS e os demais protocolos 
assistenciais e administrativos vigentes pelo Departamento de Urgência e Emergência da SMS. Cumprir escalas de 
serviço em todas as Unidades de Pronto Atendimento, quando designado. Participar de atividades científicas, 
processos educativos, de ensino e pesquisas desenvolvidas pela SMS. Acompanhar pacientes críticos para realização 
de exames ou transferências entre unidades de saúde. Checar e preservar todos os materiais e equipamentos médicos 
presentes nas unidades de atendimento pré-hospitalar fixas e móveis. Desenvolver trabalho em equipe, de forma 
harmônica, sinérgica e cooperativa com todos os profissionais da equipe, que estiverem envolvidos no atendimento. 
Respeitar os pares e controlar desafetos que possam ocorrer na cena, focando o controle emocional para o bom 
desenvolvimento do trabalho. Utilizar o prontuário eletrônico implantado pela SMS e ser proativo ao serviço. 
Planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em 
que atua e demais campos da administração municipal. Guardar sigilo das atividades inerentes às atribuições do 
cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou 
particular que possa interferir no regular andamento do serviço público. Participar de todas as atividades de 
treinamento indicadas pela coordenação. Participar de todas as atividades científicas e acadêmicas indicadas pela 
coordenação. Ser submetido às avaliações de desempenho periódicas. Emitir laudos e pareceres, quando solicitado. 
Obedecer às normas e diretrizes determinadas pela coordenação do Departamento de Urgência e 
Emergência/Secretaria Municipal de Saúde. Desempenhar outras atividades afins, de acordo com orientações da 
SMS.  Obrigatório o desenvolvimento de todas as atribuições descritas. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 

 

Realizar exames clínicos, diagnosticar, prescrever e ministrar tratamento para as doenças animais, aplicar métodos 
de medicina preventiva, definir instruções e emitir pareceres, contribuir para ações de saúde  
coletiva, cumprir e fazer cumprir as determinações das portarias vigente, participar de processos educativos, de 
ensino, pesquisa e de vigilância, praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades, contribuir para 
o bem-estar animal, exercer defesa sanitária animal; desenvolver atividades de pesquisa e extensão; atuar na 
fiscalização das produções tecnológica e no controle de qualidade de produtos, fomentar produção animal, atuar nas 
áreas de biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres e atestados; assessorar a elaboração de 
legislação pertinente. Fomentar a saúde animal: dimensionar plantel, realizar análise zootécnica, desenvolver 
programas de controle sanitário de plantéis, elaborar projetos de instalações e equipamentos zootécnicos, 
desenvolver programas de melhoramento genético, avaliar características reprodutivas de animais, elaborar 
programas de nutrição animal, projetar instalações para animais, supervisionar qualidade dos ingredientes utilizados 
na alimentação animal, orientar criação de animais silvestres em cativeiro, selecionar linhagens vegetais para 
produção animal, desenvolver produção de forragens, controlar serviços de inseminação artificial, adaptar 
tecnologia de informática à produção animal. Praticar Clínica Médica Veterinária, em todas as suas especialidades: 
realizar exame clínico de animais, solicitar exames auxiliares de diagnóstico, interpretar resultados de exames 
auxiliares de diagnóstico, diagnosticar patologias, prescrever tratamento, indicar medidas de proteção e prevenção, 
realizar eutanásia, realizar sedação, anestesia e tranquilização de animais, realizar cirurgias, coletar material para 
exames laboratoriais, realizar exames auxiliares de diagnóstico, realizar intervenções de odontologia veterinária, 
realizar necrópsias. Exercer defesa Sanitária Animal: elaborar diagnóstico situacional para elaboração de programas, 
elaborar programas de controle e erradicação de doenças, executar programas de controle e erradicação de doenças, 
coletar material para diagnóstico de doenças, executar atividades de vigilância epidemiológica, realizar sacrifício de 
animais, analisar relatório técnico de produtos de uso veterinário, analisar material para diagnóstico de doenças, 
avaliar programas de controle e erradicação de doenças, notificar doenças de interesse à saúde animal, controlar 
trânsito de animais, eventos agropecuários e propriedades. Exercer fiscalização e promover a saúde pública: aprovar 
projetos de construção e reforma de estabelecimentos, fiscalizar estabelecimentos, auditorar funcionamento de 
estabelecimentos, autorizar funcionamento de estabelecimentos, analisar processamento, fabricação e rotulagem de 
produtos, fiscalizar distribuição e transporte de produtos, avaliar riscos do uso de insumos, coletar produtos para 
análise laboratorial, analisar produtos, inspecionar produtos de origem animal, instaurar processos administrativos 
em estabelecimentos infratores, instruir processos administrativos, aplicar penalidades, fiscalizar entrada e saída de 
produtos de origem animal em portos, aeroportos e postos de fronteira, vistoriar laboratórios para fins de 
credenciamento, para análise de caráter oficial, vistoriar estabelecimentos estrangeiros para fins de credenciamento 
para comercialização de produtos, avaliar sistema de controle de qualidade de alimentos de outros países, fazer 
levantamento epidemiológico de zoonoses, elaborar programas de controle e erradicação de zoonoses, elaborar 
programas de controle de pragas e vetores, investigar surto de doença transmitida por alimentos, executar programas 
de controle de qualidade de alimentos, executar programas de controle e erradicação de zoonoses, executar 
programas de controle de pragas e vetores, orientar acondicionamento e destino de lixo causadores de danos à saúde 
pública, notificar irregularidades aos órgãos competentes, elaborar programas de controle de qualidade de alimentos, 
notificar ocorrências de zoonoses às autoridades competentes. Elaborar laudos, pareceres e atestados: emitir atestado 
de saúde animal: emitir laudo de necrópsia, emitir parecer técnico sobre projetos de construção e reforma de 
estabelecimentos, emitir parecer técnico sobre processo de fabricação e rotulagem de produtos, emitir laudo técnico 
de qualidade de sêmen, emitir certificado de trânsito de animais, produtos e subprodutos de origem animal, emitir 
laudos de tipificação de carcaças, elaborar laudo técnico para auxiliar em questões judiciais, realizar atividades de 
peritagem em demandas judiciais, elaborar parecer técnico sobre condições de reprodução do animal, avaliar 
animais para fins comerciais e de seguro, elaborar projetos técnicos para fins de crédito rural, emitir parecer técnico 
de aptidão para crédito rural, emitir atestado de vacinação, elaborar laudo de execução e acompanhamento de 
quarentena, julgar animais em exposição, elaborar laudo genealógico. Desenvolver atividades de pesquisa:  prestar 
assistência técnica, executar atividades de educação sanitária, organizar formação de grupos de atividades afins, 
treinar pessoal, elaborar e executar programas de desenvolvimento comunitário, realizar preceptoria no SUS se 
lotado na Secretaria de Saúde, atuar na área da Biotecnologia, manipular genes e embriões de animais, manipular 
microorganismos e subunidades, para utilização em processos biotecnológicos, utilizar técnicas de criopreservação 
de material biológico, realizar fertilização in vitro, desenvolver produtos com técnica de biologia molecular, 
participar em comissões de biossegurança, adotar medidas de biossegurança, avaliar variabilidade genética de 
populações (viabilidade). Atuar na preservação ambiental: elaborar projetos de licenciamento ambiental, monitorar 
execução de projetos de licenciamento ambiental, monitorar qualidade de efluentes e solos, supervisionar atividades 
licenciadas, participar de análise de risco de contaminação ambiental, participar de avaliação de áreas sujeitas à 
impacto ambiental, examinar animal para programas de introdução, reintrodução, translocação e transferência, 
recomendar produtos e insumos mitigadores de impacto ambiental, orientar acondicionamento e destino de resíduos 
causadores de danos ambientais, desenvolver produtos e insumos mitigadores de impacto ambiental, desenvolver 
programas de sobrevivência de espécies, a longo prazo, planejar programas de sobrevivência de espécies. Contribuir 
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para o bem-estar do animal: desenvolver técnicas para bem-estar animal, identificar situações de maus tratos a 
animais, advertir sobre maus tratos a animais, denunciar sobre maus tratos a animais, projetar instalações com vistas 
ao bem-estar animal, supervisionar sistema de criação em zoológicos e criadouros, integrar equipes que utilizam 
animais em experimentos e treinamentos, integrar grupos de discussão sobre proteção animal. Assessorar na 
elaboração e Legislação pertinente: identificar temas relevantes para normatização e regulamentação, analisar 
aspectos técnicos, elaborar propostas para discussão, elaborar minuta do texto legal, submeter minuta à apreciação 
pública e jurídica, consultar legislação e normas internacionais. Realizar preceptoria no SUS, quando lotado na 
secretaria de saúde. Executar quaisquer outras atividades correlatas bem ainda as regulamentadas pela profissão. 
 
NUTRICIONISTA 
Desenvolver as ações de alimentação e nutrição em consonância com as diretrizes propostas pelo Ministério da 
Saúde; realizar ações voltadas à promoção da saúde na Vigilância Nutricional, em especial: aleitamento materno, 
reeducação alimentar, cuidadores de idosos entre outros, por meio de grupos educativos e outras atividades; avaliar 
os resultados das ações realizadas por intermédio da utilização dos sistemas de informação em saúde e de 
instrumentos que permitam a realização de avaliações normativas; prestar assistência nutricional a indivíduos e 
coletividades (sadios e enfermos); Participar de ações de Saúde Coletiva em programas institucionais e em unidades 
de saúde: planejar e organizar ações de prevenção, promoção e controle aos distúrbios nutricionais conforme 
indicadores de saúde do município; ministrar, organizar e auxiliar na elaboração de cursos presenciais e a distância; 
capacitações, palestras e eventos promovidos pelo serviço. Participar do processo de preparação de materiais 
institucionais para a formação, capacitação e atualização dos profissionais de saúde; participar do processo de 
aquisição de materiais, equipamentos e gêneros alimentícios, conforme estabelecidos pelos Programas de 
Alimentação e Nutrição desenvolvidos no município; gerir o controle de estoque dos insumos (dietas e fórmulas) 
nas Unidades de Saúde onde o profissional desenvolve as ações; reavaliar o estado nutricional dos pacientes que 
recebem insumos nutricionais, apoiar e auxiliar as atividades de estágios curriculares realizados por estudantes de 
Universidades e Escolas Técnicas conveniadas, segundo normativas vigentes e fluxos da Secretaria de Saúde; 
contribuir para coleta e análise das informações sobre Vigilância Alimentar e Nutricional e articular os atores sociais 
locais com vista a integrações de ações para promoção da segurança alimentar e nutricional; participar da 
implantação de Programas relacionados à política de Alimentação e Nutrição, bem como da elaboração de fluxos e 
protocolos; auxiliar na execução das ações contempladas no Plano de Alimentação e Nutrição; participar do 
Programa de Residência Multiprofissional com treinamentos, orientações e supervisão dos residentes; realizar 
entrevistas, aplicar questionários e preencher formulários, conforme protocolo definido pelo nutricionista 
responsável técnico, levantando dados sócio-econômicos; realizar nos pacientes a pesagem e aplicar outras técnicas 
de mensuração de dados corporais definidas pela concretização da avaliação nutricional; realizar demonstrações 
práticas do emprego e manipulação de alimentos ou complementos alimentares para a clientela; auxiliar na 
elaboração de material didático para orientação técnica e operacional das Unidades Básicas e Especializadas de 
Saúde, em Vigilância Nutricional; distribuir e aplicar material de orientação à população, segundo recomendações 
do nutricionista; respeitar e difundir as técnicas sanitárias e os procedimentos que visem a segurança alimentar; 
colaborar com o nutricionista no treinamento e reciclagem de recursos humanos em saúde; planejar, organizar, 
administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; efetuar controle higiênico-sanitário; participar de 
programas de educação nutricional; estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao cliente e ministrar cursos, 
atuar em conformidade ao Manual de Boas Práticas. Identificar suas possibilidades de atuação como cidadão e como 
profissional nas questões de política de saúde e cidadania; colaborar com as autoridades de fiscalização profissional 
e/ou sanitária; participar de pesquisas e estudos relacionados à sua área de atuação; auxiliar no controle dos 
trabalhos executados na Unidade de Nutrição Dietética; auxiliar na seleção dos produtos e fornecedores. Prestar 
assistência Nutricional a indivíduos e coletividades (sadios ou enfermos). Prestar assistência nutricional nas 
unidades de saúde e território de abrangência. Prestar assistência nutricional às escolas e creches públicas 
municipais. Identificar população-alvo. Participar de diagnóstico interdisciplinar. Realizar inquérito alimentar. 
Coletar dados antropométricos. Interpretar indicadores nutricionais. Calcular gasto energético. Identificar 
necessidades nutricionais. Realizar diagnóstico dietético-nutricional. Estabelecer plano de cuidados nutricionais. 
Realizar prescrição dietética. Prescrever complementos e suplementos nutricionais. Registrar evolução dietoterápica 
em prontuário. Conferir adesão à orientação dietético-nutricional. Orientar familiares e cuidadores. Realizar 
acompanhamento nutricional e dar alta. Realizar atendimento domiciliar. Prover educação e orientação nutricional. 
Administrar Unidades de alimentação e nutrição: planejar cardápios; confeccionar escala de trabalho, selecionar 
fornecedores, selecionar gêneros perecíveis, não perecíveis, equipamentos e utensílios; supervisionar recepção de 
gêneros e controle de estoque; transmitir instruções à equipe e supervisionar pessoal operacional; supervisionar 
preparo e distribuição das refeições, verificando sua aceitação; medir resto-ingestão; avaliar etapas de trabalho; 
executar procedimentos técnico-administrativos.Efetuar controle higiênico e sanitário: controlar higienização de 
pessoal, de alimentos, do ambiente e de equipamentos; controlar validade de produtos e qualidade de alimentos; 
identificar perigos e pontos críticos de controle (Appcc); solicitar análise microbiológica dos alimentos; efetuar 

 

controles de saúde dos funcionários; solicitar análise bromatológica dos alimentos; efetuar visitas técnicas. Planejar 
áreas de alimentação e nutrição: planejar área física; montar organograma funcional; escolher equipamentos, 
utensílios e suprimentos; planejar fluxos de trabalho; mensionar quadro de pessoal; descrever funções técnico-
administrativas, normas de trabalho, rotinas operacionais e procedimentos; elaborar receituário de preparações 
culinárias; definir metodologia de trabalho; reavaliar procedimentos e produtos; elaborar manuais técnico-
administrativos. Gerenciar recursos humanos, materiais e financeiros: capacitar pessoal, avaliar desempenho de 
pessoal, aplicar ações preventivas e corretivas e programas de auditoria interna, controlar custos, inventariar 
equipamentos, utensílios e suprimentos, confeccionar plano de contingência, gerenciar guarda, armazenamento e 
distribuição de produtos. Fazer vistorias em equipamentos públicos quanto a infraestrutura, estoques de gêneros 
alimentícios, uso adequado dos produtos, controle de desperdício, entre outros; elaborar e ministrar projetos e ações 
de orientação ao correto uso dos gêneros alimentícios; organizar e ministrar treinamentos para os servidores e 
prestadores de serviços que lidam com gêneros alimentícios para o correto uso e cumprimento de cardápios; fazer 
cumprir os regramentos das legislações que regem o cumprimento da profissão, assim como dos programas e 
convênios celebrados pelo município. Realizar preceptoria no SUS se lotado na Secretaria de Saúde.Executar 
quaisquer outras atividades correlatas. Executar quaisquer outras atividades correlatas bem ainda as regulamentadas 
pela profissão. 

 
TERAPEUTA OCUPACIONAL  
Prestar assistência terapêutica e recreacional, aplicando métodos e técnicas com a finalidade de restaurar, 
desenvolver e conservar a capacidade física e mental do paciente.Executar atividades técnicas específicas de 
Terapeuta Ocupacional no sentido de tratamento, desenvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de 
deficiências físicas ou psíquicas.Planejar e executar trabalhos criativos, manuais, de mecanografia, horticultura e 
outros, individuais ou em grupos.Elaborar e aplicar testes específicos para avaliar níveis de capacidade funcional e 
sua aplicação; orientar a família do paciente e a comunidade quanto ás condutas terapêuticas a serem observadas 
para sua aceitação no meio social. Prestar orientação para fins de adaptação ao uso de órtese e 
prótese.Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo. Executar 
tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. Atuar em educação, na coordenação de 
cursos e treinamento, pesquisa e na supervisão técnica e administrativa, desenvolvendo estudo e pesquisa 
relacionados a sua área de atuação. Atuar nas unidades da atenção básica e especializada registrando no prontuário 
do cliente a avaliação, análise de atividades, intervenção, evolução, e intercorrências em Terapia Ocupacional. 
Integrar a equipe multiprofissional de saúde, sempre que necessário. Elaborar pareceres técnicos especializados 
sempre que solicitados. Participar das reuniões de estudos e discussões de casos, de forma ativa e contributiva aos 
objetivos pretendidos. Zelar pela conservação, preservação e manutenção do patrimônio, equipamentos e materiais 
de consumo do seu local de trabalho. Realizar preceptoria no SUS. Executar atividades administrativas e correlatas a 
sua atividade. 
 
II – DESCRIÇÃO DOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO  
Atender ao público, acolhendo-o, coletando informações, analisando suas demandas, orientando-o e encaminhando-
o para solução da questão. Executar atividades de apoio logístico administrativo, além de auxiliar aos Profissionais 
Técnicos nas diferentes tarefas da Secretaria em que estiver lotado. Comunicar-se oralmente e por escrito 
viabilizando a boa execução de suas atribuições individuais e em equipe. Elaborar, redigir, digitar e expedir 
correspondências, e-mails, ofícios, memorandos e outros documentos; executar rotinas e procedimentos de controle, 
atualização de informações cadastrais e transposição de dados. Registrar, conferir, triar, distribuir, classificar, 
arquivar documentos, segundo critérios e normas estabelecidos. Preparar, redigir, digitar textos, minutas, escrituras 
de compra e venda, planilhas de cálculos e relatórios. Acompanhar processos administrativos controlando prazos, 
localização, encaminhamentos e atualizações. Controlar o fluxo de material de expediente, protocolo, expedição e 
recebimento de malotes e documentos.Executar quaisquer outras atividades correlatas. 
 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
Organizar e executar atividades de higiene bucal; processar filme radiográfico; preparar o paciente para o 
atendimento; auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares; 
manipular materiais de uso odontológico, realizando manutenção e conservação do equipamentos; selecionar 
moldeiras; preparar modelos em gesso; registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao 
controle administrativo em saúde bucal; executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, 
equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde 
bucal; aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos 
odontológicos; desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; realizar, em 

 

equipe, levantamento de necessidades em saúde bucal; adotar medidas de biossegurança, visando ao controle de 
infecção; realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante 
planejamento local e protocolos de atenção à saúde; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde 
bucal com os demais membros da equipe de Atenção Básica, buscando aproximar e integrar ações de saúde de 
forma multidisciplinar; participar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de 
examinador; exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação, bem ainda as 
regulamentadas pela profissão.     
 
TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO 
Instalar e operar equipamento de iluminação nos shows musicais, peças teatrais, eventos e reuniões corporativas, 
entre outras atividades artísticas/culturais designadas pela chefia imediata. Providenciar a montagem dos refletores 
de acordo com os projetos e mapa de luz de cada espetáculo ou evento realizado no teatro ou outros locais públicos, 
seguindo as normas de segurança. Realizar testes de iluminação antes do início dos espetáculos e eventos. Efetuar 
manutenção preventiva nos componentes que integram o sistema de iluminação. Controlar e atualizar o depósito de 
insumos necessários para a prática de iluminação, incluindo as ferramentas inerentes à atividade. Receber, conferir e 
zelar pelas ferramentas, materiais, equipamentos e demais itens, sob a sua guarda, necessários à realização de suas 
tarefas. Providenciar, supervisionar e acompanhar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, quando 
realizada por terceiros. Comunicar ao chefe imediato todos os problemas relacionados às instalações e aos 
equipamentos que possam dificultar ou impedir a realização do trabalho planejado. Montar, afinar e desmontar o 
rider técnico de iluminação, atinentes à prática das atividades ora designadas. Acompanhar e orientar os 
profissionais de iluminação, no que diz respeito ao equipamento instalado em seu local de trabalho, quando estes 
estiverem em circulação e/ou temporada nos espaços sob sua responsabilidade. Acompanhar os ensaios técnicos e as 
apresentações artísticas em circulação em seu local de trabalho e/ou em outro equipamento público. Ajudar a definir 
cargas/capacidades de tolerância do equipamento instalado frente as necessidades dos artistas e outros técnicos. 
Zelar pelo bom uso e se responsabilizar pela operação dos equipamentos efetuadas por profissionais que estejam em 
itinerância com seus espetáculos artísticos/culturais. Zelar pela guarda dos equipamentos de iluminação, ferramentas 
e materiais de consumo, lâmpadas, gelatinas. Exercer suas atividades aos finais de semana, feriados e em horários 
noturnos sempre que escalado. Executar quaisquer outras atividades correlatas. 
 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
Detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e 
ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológicos, social, organizacional e epidemiológico, com a finalidade de 
planejar, executar e avaliar intervenções, de forma a eliminá-los ou controlá-los; realizar, durante o processo 
produtivo, inspeções sanitárias em saúde do trabalhador; aplicar instrumentos administrativos de registro de ação, 
tais como os termos de visita, notificação, intimação, auto de infração, etc; realizar mapeamento de riscos, 
processando as informações acerca dos aspectos epidemiológicos, da mortalidade e da morbidade, relativos às 
atividades e aos processos produtivos; planejar, desenvolver e acompanhar programas relativos à saúde do 
trabalhador; executar quaisquer outras atividades correlatas bem ainda as regulamentadas pela profissão. 
 
TÉCNICO DE SOM 
Instalar e operar equipamento de sonorização. Efetuar manutenção preventiva nos componentes que integram o 
sistema de sonorização. Controlar e atualizar o depósito de insumos necessários para a prática de sonorização, 
incluindo as ferramentas inerentes à atividade. Receber, conferir e zelar pelas ferramentas, materiais, equipamentos 
e demais itens, sob a sua guarda, necessários à realização de suas tarefas. Providenciar, supervisionar e acompanhar 
a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, quando realizada por terceiros. Comunicar ao chefe 
imediato todos os problemas relacionados às instalações e aos equipamentos que possam dificultar ou impedir a 
realização do trabalho planejado. Montar, afinar e desmontar o rider técnico de som, atinentes à prática das 
atividades ora designadas. Acompanhar e orientar os profissionais de sonorização, no que diz respeito ao 
equipamento instalado em seu local de trabalho, quando estes estiverem em circulação e/ou temporada nos espaços 
sob sua responsabilidade.Acompanhar os ensaios técnicos e as apresentações artísticas em circulação em seu local 
de trabalho e/ou em outro equipamento público.Ajudar a definir cargas/capacidades de tolerância do equipamento 
instalado frente as necessidades dos artistas e outros técnicos. Zelar pelo bom uso e se responsabilizar pela operação 
dos equipamentos efetuadas por profissionais que estejam em itinerância com seus espetáculos artísticos/culturais. 
Exercer suas atividades aos finais de semana, feriados e em horários noturnos sempre que escalado. Executar 
quaisquer outras atividades correlatas. 
 

 

 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
Prestar cuidados integrais de enfermagem; participar das atividades de atenção à saúde realizando procedimentos 
regulamentados no exercício de sua profissão nas Unidades da Atenção Básica, Atenção Especializada e Urgência e 
Emergência, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações, entre outros); realizar procedimentos de enfermagem, como curativos, administração de medicamentos, 
vacinas, coleta de material para exames, lavagem, preparação e esterilização de materiais, entre outras atividades 
delegadas pelo enfermeiro, de acordo com sua área de atuação e regulamentação; organizar e manter suprido o 
material para atendimento de urgência/emergência; manter limpa e organizada a unidade de enfermagem; zelar por 
prontuários, registros e equipamentos do serviço; receber e passar plantão de Enfermagem; atender os 
acompanhantes do paciente; receber e conferir roupas e materiais de consumo utilizados no setor; utilizar os 
equipamentos de biossegurança e participar de programas de Segurança do Trabalho; orientar pacientes e familiares; 
participar com os pacientes dos trabalhos de grupo multidisciplinar e programas com grupos específicos; colaborar 
na aplicação das medidas de prevenção/controle das doenças transmissíveis e em programas de Vigilância em saúde 
e sanitária; auxiliar nos treinamentos programados pelo enfermeiro para os usuários e equipe de enfermagem; 
auxiliar o enfermeiro no atendimento de urgência e emergência; remover e acompanhar o transporte do paciente; 
exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação; comunicar-se de forma clara e 
objetiva, tanto na linguagem oral quanto na escrita; possuir habilidade na utilização de recursos de informática; 
executar outras tarefas da mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional público. 
Realizar controle de Vigilância em Saúde, Vigilância Sanitária e Segurança do trabalho, realizar relatórios de 
controle e ações de planejamento; realizar transportes de pacientes em viaturas oficiais; realizar assistência Pré 
Hospitalar Móvel de acordo com a legislação federal e municipal vigentes; obrigatoriedade de participação em 
capacitações, treinamentos, aulas na plataforma EAD e presenciais, sob risco de ações administrativas cabíveis caso 
haja recusa; ser submetido a avaliações periódicas no Núcleo de Educação em Urgências, além do período 
probatório, para manter-se atualizado diante das exigências assistenciais; ser responsável pelo zelo do patrimônio 
público; utilizar aparelho telefônico celular apenas quando autorizado, sendo vedado o uso de redes sociais durante 
o turno de trabalho; manter sigilo e ética profissional perante a assistência os usuários, instituição pública, sendo 
vedado o uso de informações do trabalho em redes sociais; respeitar todas as esferas hierárquicas  e manter postura 
profissional pacífica na mediação de conflitos; cumprir horário em escala de trabalho e local de lotação quando 
remanejado, visando o atendimento das necessidades assistenciais, em todas as Unidades que compõe a rede 
pública. Executar quaisquer outras atividades correlatas bem ainda as regulamentadas pela profissão. 
 
TÉCNICO EM FARMÁCIA 
Todas as atividades serão desenvolvidas sob a supervisão do farmacêutico.Trabalhar de acordo com as boas práticas 
de manipulação e dispensação, bem como a regulação sanitária vigente: seguir os procedimentos estabelecidos; 
utilizar equipamento de proteção individual (EPI); seguir técnicas de segurança e higiene pessoal; separar material 
para descarte; cumprir normas e prazos estabelecidos; unitarizar medicamentos. Auxiliar na manipulação das 
diversas formas farmacêuticas alopáticas, fitoterápicas e homeopáticas, assim como de cosméticos, sob a supervisão 
do farmacêutico. Efetuar manutenção e limpeza de rotina em equipamentos e ambiente. Executar os procedimentos 
referentes ao processo de aquisição e distribuição de medicamentos. Realizar o armazenamento de medicamentos. 
Registrar as entradas e saídas de medicamentos no sistema informatizado de controle de estoques. Atender aos 
usuários: realizar a dispensação e educação e orientação do paciente para uso de medicamentos, conforme 
determinação do farmacêutico e realizar triagem das receitas para agilizar a fila de espera. Acolher, orientar e prestar 
informações aos usuários e aos outros profissionais acerca dos medicamentos e demais assuntos pertinentes à 
Assistência Farmacêutica.Realizar as atividades de abastecimento dos sub almoxarifados das Unidades de 
Saúde.Executar quaisquer outras atividades correlatas. 
 
TÉCNICO  EM PATOLOGIA CLÍNICA 
Fazer coleta de amostras e dados em laboratório ou em atividades de campo.Elaborar análise de materiais e 
substâncias em geral, utilizando métodos específicos para cada caso. Efetuar registros das análises realizadas; 
preparar reagentes, peças, e outros materiais utilizados em experimentos.Proceder montagem e execução de 
experimentos para utilização em aulas experimentais e ensaios de pesquisa. Auxiliar na elaboração de relatórios 
técnicos e na computação de dados estatísticos, reunindo os resultados dos exames e informações. Zelar pela 
limpeza e conservação de vidrarias, bancadas e equipamentos em geral dos laboratórios de pesquisa e didáticos. 
Controlar o estoque de material de consumo dos laboratórios. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 
dificuldade. Obedecer as normas técnicas de biossegurança na execução de suas atribuições. Executar quaisquer 
outras atividades correlatas bem ainda as regulamentadas pela profissão. Auxiliar e executar atividades padronizadas 
de laboratório - automatizadas ou técnicas clássicas - necessárias ao diagnóstico, nas áreas de parasitologia, 
microbiologia médica, imunologia, hematologia, bioquímica, biologia molecular e urinálise. Colaborar, compondo 

 

equipes multidisciplinares, na investigação e implantação de novas tecnologias biomédicas relacionadas às análises 
clínicas. Operar e zelar pelo bom funcionamento do aparato tecnológico de laboratório de saúde. Executar quaisquer 
outras atividades correlatas. 
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia. Operar aparelhos médicos e odontológicos para 
produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia. Realizar exames 
radiográficos convencionais. Processar filmes radiológicos, preparar soluções químicas e organizar sala de 
processamento. Preparar pacientes e o ambiente para a realização de exames. Realizar nos serviços de radiologia e 
diagnóstico por imagem, tais como: mamografia, hemodinâmica, tomografia computadorizada, densitometria 
óssea,ressonância magnética nuclear e ultrassonografia. Auxiliar na realização de procedimentos de medicina 
nuclear e radioterapia. Acompanhar a utilização de meios de contrastes radiológicos, observando os princípios de 
proteção radiológica, avaliando reações adversas e agindo em situações de urgência, sob supervisão profissional 
pertinente. Prestar atendimento aos pacientes fora da sala de exame, realizando as atividades segundo boas práticas, 
normas e procedimento de biossegurança e código de conduta Mobilizar capacidades de comunicação para registro 
de informações e troca de informações com a equipe e com os pacientes. Executar quaisquer outras atividades 
correlatas bem ainda as regulamentadas pela profissão. 
 
III - DESCRIÇÃO DOS EMPREGOS 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Realizar visitas nos domicílios, estabelecimentos, instituições, comunidades e áreas 
publicas; realizar o trabalho de forma individual, familiar e coletiva, orientar ações de promoção e prevenção à 
saúde; promover comunicação e integração entre as equipes de saúde e a comunidade; participar de reuniões de 
equipe, executar tarefas administrativas relacionadas; executar as atividades de vigilância, controle e prevenção de 
endemias e agravos de saúde, mediante a análise de risco sanitário, por meio de vistoria e detecção de locais 
suspeitos, eliminação de focos, orientações gerais de saúde, além das previstas na Lei nº 13.595 de 05/01/2018. 
 ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: Realizar as atribuições prioritariamente em campo sob condições climáticas 
diversas (calor, frio, sol e chuva), atendendo as pactuações de metas vigentes; realizar a territorialização, mapeando 
a área de abrangência da unidade de saúde, bem como da microárea de sua responsabilidade, identificando grupos, 
famílias e indivíduos e áreas de vulnerabilidade; cadastrar todas as pessoas, domicílios, imóveis e terrenos do 
território e manter os cadastros atualizados nos sistemas de informação vigente, garantindo a qualidade da 
informação; orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; realizar atividades 
programadas e de atenção à demanda espontânea; acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e 
indivíduos sob sua responsabilidade; desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a 
população adscrita à UBS/UBSF, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento 
de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das 
doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio de vistorias e detecção de locais suspeitos, eliminação de focos 
e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, como por exemplo, combate à 
dengue, malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das situações 
de risco; estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da 
saúde, à prevenção das doenças, e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, bem como ao 
acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família ou de qualquer outro programa similar de 
transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades implantado pelo Governo Federal, estadual e Municipal 
de acordo com o planejamento da equipe; p Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando 
efetivar o controle social; participar das atividades de educação permanente e continuada programada; realizar 
avaliação de densidade larvária; realizar e manter atualizado diagnóstico ambiental relacionado a vetores, 
reservatórios e condições ambientais que favoreçam a proliferação de doenças e agravos à saúde, alimentando nos 
sistemas de informação vigente; aplicar larvicidas e correlatos, objetivando o controle de vetores e outras pragas 
urbanas; executar o manejo ambiental em locais de risco sanitário voltado ao controle de vetores, pragas e doenças; 
atender denúncias/reclamações executando ações corretivas e educativas; executar as atividades administrativas 
correlatas ao emprego; desenvolver outras atividades nas unidades básicas de saúde, desde que vinculadas às 
atribuições acima, bem como, em outros territórios do município em situação de risco sanitário. Executar quaisquer 
outras atividades correlatas. 
 
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Realizar visitas nos domicílios, estabelecimentos, instituições, comunidades e áreas 
publicas; realizar o trabalho de forma individual e coletiva; orientar ações de promoção e prevenção à saúde; 
promover comunicação e integração entre as equipes de saúde e a comunidade; participar de reuniões de equipe; 
executar tarefas administrativas relacionadas; executar as atividades de vigilância, controle e prevenção de endemias 
e agravos de saúde, mediante a análise de risco sanitário, por meio de vistoria e detecção de locais suspeitos, 
eliminação de focos, orientações gerais de saúde, além das previstas na Lei nº 13.595 de 05/01/2018.  
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: Realizar as atribuições prioritariamente em campo sob condições climáticas 
diversas (calor, frio, sol e chuva) atendendo as pactuações de metas vigentes; cadastrar todos domicílios, imóveis e 
terrenos do município e manter os cadastros atualizados nos sistemas de informação vigente, garantindo a qualidade 
da informação; orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; realizar atividades 
programadas e de atenção à demanda espontânea; desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das 
doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio de vistorias e detecção de locais suspeitos, eliminação de focos 
e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, como por exemplo, combate à 
dengue, malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das situações 
de risco; promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; participar das 
atividades de educação permanente e continuada programada; realizar avaliação de densidade larvária; realizar e 
manter atualizado diagnóstico ambiental relacionado a vetores, reservatórios e condições ambientais que favoreçam 
a proliferação de doenças e agravos à saúde, alimentando nos sistemas de informação vigente; aplicar inseticidas, 
larvicidas, praguicidas e correlatos, utilizando equipamentos motorizados ou manuais, portáteis ou veiculares, 
objetivando o controle de vetores e outras pragas urbanas; executar o manejo ambiental em locais de risco sanitário 
voltado ao controle de vetores, pragas e doenças; atender denúncias/reclamações executando ações corretivas e 
educativas; executar as atividades administrativas relacionadas ao emprego. Executar quaisquer outras atividades 
correlatas. 

 

ANEXO II - 
ATUALIZAÇÃO DE NOMENCLATURA DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

PARA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
 

Matrícula Nome SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO NOVA 

54371 
ANDREIA FERREIRA DE 
SOUZA 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

52447 
DAMARIS FERNANDES 
RAMOS 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

53730 DANIELA BUZATTI 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

53725 
DEBORA CRISTINA 
CUSTODIO PEREIRA 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

53837 
ELIANE CRISTINA DOS 
SANTOS 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

51694 

FERNANDA 
SCHMERZENREICH 
ANGELONI 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

53773 
KARINI FREITAS COELHO 
DE LIMA 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

53783 
MARA NICE DE ALMEIDA 
RUBIO 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

52953 
MARCIA APARECIDA DE 
SOUZA BANDEIRA CEZAR 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

53860 
MARCIA CRISTINA DA 
SILVA 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

53727 
RAIANE DE OLIVEIRA 
JUSTINO GALATI 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

53073 SILMARA LOPES MACEDO 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

54449 
SILVANA MARA PAVEZZI 
REGATIERI 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

52976 
SONIA ALZIRA PACHECO 
RITA 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

53899 
VANETE MARIA DA SILVA 
CARVALHO PINTO 

AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTARIO 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

 

 

 
ANEXO III 

Tabela de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate à Endemias-CLT 
R-01 R-02 R-03 R-04 R-05 

1.550,06 1.632,05 1.693,43 1.771,50 1.844,66 

R-06 R-07 R-08 R-09 R-10 

1.926,74 2.004,76 2.090,77 2.183,17 2.270,06 

R-11 R-12 R-13 R-14 R-15 

2.358,37 2.449,17 2.544,68 2.622,04 2.735,06 

      
 

 
ANEXO IV 

EMPREGADOS DO QUADRO DETENTORES DOS EMPREGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS NA DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI 

Matrícula Nome Emprego 

63896 ADAIR JOSE DO NASCIMENTO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65439 ADRIANA FERNANDES DO ESPIRITO SANTO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64062 ADRIANA PECORARI 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65883 ADRIANO JOSE DE SOUZA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64016 ADRIANO PAULO FINOTELLO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63960 ADRIELLE GARCIA MARTINS 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65964 AISTEN NILTON PIERRE DOMINGOS SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64024 ALDA DA SILVA SANTANA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64028 ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64075 ALESSANDRA BITTAR 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63964 ALESSANDRA LETICIA DE FREITAS 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64074 ALEXSANDRA DA SILVA NAVARRO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64077 ALVARO PEREZ GARCIA JUNIOR 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64083 ANA CRISTINA TENORIO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64119 ANA MARIA DE PAULA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64122 ANA PAULA MULLER DE OLIVEIRA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

 

64142 ANDRE ADRIANO DE CAMPOS 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63979 ANDREIA PERPETUA CARDOSO DA SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64070 ANDREZA RIBEIRO CASTRO SILVERIO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65888 ANGELA APARECIDA DA SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63985 ANGELA DA SILVA RODRIGUES DE SOUZA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64145 ANTONIO EUGENIO BERTONI DIJUNI 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64112 ANTONIO RODRIGUES PEREIRA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64013 ARIANE FERNANDA DIAS DE MORAES 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

Matrícula Nome Emprego 

64125 AURENICE BATISTA APOLINARIO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63932 BIANCA JANAINA DE SOUZA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64139 CARLOS ROBERTO DE SOUZA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64400 CASSIA CRISTINA DE ARAUJO LEANDRO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64478 CATIA REGINA RIBEIRO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64624 CELIA CRISTINA RIBEIRO DA COSTA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63924 CESAR RIBEIRO DOS SANTOS 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64011 CHARLES DA SILVA CRUZ 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65416 CIMARA RUAS 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63939 CLAUDIA CORDEIRO DOS SANTOS 
AGENTE COMUNITARIO DE 

 

SAUDE 

66637 CLAUDIA REGINA DE SOUZA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63926 CLAUDIA VALERIA LOPES DO NASCIMENTO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63898 CLEONICE GOMES COSTA GONCALES 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64625 CRISTIANE APARECIDA DE LIMA VILELA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64134 CRISTIANE SANTANA DA SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64150 DAGMAR FACUNDIM 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64805 DAIANE CRISTINA DE ARAUJO SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64398 DALVIRA NAKAMURA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65993 DAMARIS AMANCIO PEREIRA DE OLIVEIRA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64416 DANIELA DE OLIVEIRA SIMAO RIBEIRO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63992 DANIELA VIEIRA RODRIGUES 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

66636 DANIELE DE ARAUJO SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65412 DANIELE RIBEIRO ISIDORO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64131 DANITIELI DE MELO OKASAWARA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65407 DANTIELLE PEGORARO CRISTINO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64020 DEBORA LETICIA FRANCISCA DA SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

Matrícula Nome Emprego 

64738 DIANE CRISTINA MORTAGUA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 
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66013 DIOGENES DE FREITAS QUEIROZ 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64018 DIOGO DA LUZ DE OLIVEIRA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63935 DIVINA DO CARMO DE QUEIROZ 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63967 DIVINA PERPETUA MIRANDA DA SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63913 DONIZETE MARQUES CASSIMIRO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65409 DULCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64475 EDINA MARIA DE SOUZA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

66638 EDINA MARIA PRECIOSO MARTINS ROCHA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63990 EDNEIA CRISTINA GOVEIA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65982 EDUARDO BUENO DE FREITAS JUNIOR 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63962 ELAINE GASPAROTI FERNANDES 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63969 ELIANE REGINA GONCALVES LOPES VICENTE 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64088 ELISANGELA CARLA MARQUES DA SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63928 ELIZANGELA MARIA FERNANDES MARTINS 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65983 ELTON CORREA CEZARI 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64739 ELVIRA ISABEL FERREIRA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63912 ELZENICE BRANDAO RIBEIRO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65418 ENILDA SOARES DE OLIVEIRA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

 

64046 ERIC SANDER DO CARMO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64803 FABIO DANILO VILELLA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63936 FABIO ROGERIO NOSSA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64113 FATIMA APARECIDA VIEIRA RODRIGUES 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65419 FELIPE HENRIQUE RODRIGUES PASSONI 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65417 FERNANDO JOSE FERNANDES 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

   
   Matrícula Nome Emprego 

63901 FERNANDO XAVIER JORDANI 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63902 FLAVIA DOS SANTOS BERNARDONE 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64657 FLAVIA SPEGIORIN LUI 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63914 FRANCIELE DOS SANTOS SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64029 GIANI CRISTINA DA SILVA SANTOS 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63905 GILMAR LUIZ VICENTINI 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64073 GIOVANA CARLOTTI DE SOUZA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63957 GISELE KATIA PEREIRA DE FARIA BATISTA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63981 GISLAINE FERREIRA NUNES 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64033 GLAUCIA DOS SANTOS FIDELIS 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65965 GREYCE TATIANE FERNANDES 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

 

65401 GUILHERME NEVES BUENO GABBI 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65426 GUILHERME TAMELINI 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64101 GUSTAVO FERNANDES DA SILVEIRA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65966 INARA SANCHEZ BARBIERI 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63929 IRACEMA DE SOUZA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64058 ISRAEL DE ALMEIDA CASSUCCI 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64103 IVANI CANDIDA BASILIO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64076 JACQUELINE DOS SANTOS CABRAL 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63953 JANETE SOARES DE OLIVEIRA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64770 JANICLEIDE MARIA NEVES PEIXOTO BATISTA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65440 JAQUELINE CESARIO DA SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63982 JEAN CARLOS RODRIGUES DA SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65307 JEFERSON DA SILVA PIRES 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63911 JESSICA CRISTINA MUNHOLI 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64009 JESSICA DA SILVA GONCALVES 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

Matrícula Nome Emprego  

64084 JOANA ANDRESSA GOMIDE DIAS 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64069 JOANA D ARC CARDOSO SPESSAMIGLIO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65996 JOANA D ARC GONCALVES DIAS 
AGENTE COMUNITARIO DE 

 

SAUDE 

65967 JOAO VICTOR SANTOS DE QUEIROZ 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64108 JOICE ELLEN DOS SANTOS 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63950 JOSE ARTUR GARCIA BARBOSA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64060 JOSELICE FRANCISCA DA SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64525 JOSIANE PERPETUA FERNANDES LOURENCAO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64067 JOSIMEIRE COSTA BORGES 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65395 JULIANA ALVES SARDINHA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64105 JULIANA BELENTANI LOPES 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63938 JULIANA DE SOUZA SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63995 JULIANE APARECIDA DOS SANTOS CUNHA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64092 KELLY CRISTINA DOS SANTOS SOUZA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65414 KELLY CRISTINA VARONI DA SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65968 KENYA REGINA INOCENCIO RODRIGUES 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64117 LAIDE CARLOS DOS ANJOS GOMIDE 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65436 LARA PEREIRA RODRIGUES CASTRO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64048 LEONARDO TIAGO DOS SANTOS CAVACA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65939 LETICIA LOPES DOS SANTOS 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64078 LUANA CARLOTTI 
AGENTE COMUNITARIO DE 

 

SAUDE 

64479 LUCELIA CRISTINA DA SILVA DE ALMEIDA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65969 LUCIANE DE OLIVEIRA BATISTA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65984 LUCIMEIRE REGINA DA SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63904 MAELI CLAUDIA VELA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63958 MARA CRISTINA DE MORAIS BERTELLI 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

Matrícula Nome Emprego 

64395 MARA LUCIA TRUCOLO FERNANDES 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63986 MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63903 MARCIA NATALIN FREDERICO RIBEIRO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63978 MARCIO PERPETUO LOPES DA SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64085 MARCIO RENAN BATISTA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63899 MARCO AURELIO CARVALHO OLIVEIRA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65425 MARGARETE CRISTINA ALVES PINTO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64031 MARIA ADENIRCE RICARDO DA COSTA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63919 MARIA CRISTINA DA SILVA SANCHES 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65306 MARIA DA CONCEICAO DANTAS ISSO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64156 MARIA DAS DORES MONTEIRO DO NASCIMENTO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64095 MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

 

64099 MARIA DE LOURDES SILVA FIGUEIREDO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63920 MARIA EUNICE DA SILVA SANTOS 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64037 MARIA FILOMENA D UMBRA DE MARCHI 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64090 MARIA HELENA DIAS DE OLIVEIRA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63910 MARIA LUCIA CHAVES 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65422 MARIA MADALENA MENDONCA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64036 MARIA NICE BORGES AMORIM LADEIA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63980 MARIA REGINA ALVES DA SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63984 MARIA ROSA PINTO E SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65899 MARIA TEREZA MAGELA SANTOS 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64098 MARIANE DA SILVA SANTANA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64012 MARILSA SIMAO ARANHA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64127 MARILZA DUTRA MAGNO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64389 MARILZA RODRIGUES SANTANA SOUSA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

Matrícula Nome Emprego 

63940 MARINA DIAS DE OLIVEIRA BRAGA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

66810 MARINA DOS REIS CAETANO PEREZ 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64240 MARIO MARCIO GOMES 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63933 MARISA APARECIDA COUTINHO 
AGENTE COMUNITARIO DE 

 

SAUDE 

64141 MARISA DE OLIVEIRA MENEZES GOMES 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65413 MARISA DO NASCIMENTO FERREIRA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64071 MARISA MONTEIRO DOS SANTOS 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63931 MARLENE APARECIDA DI MARCO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63917 MARLENE DE ALMEIDA MENDES 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63975 MATILDE DE LOURDES BERCELINO SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64081 MEIRE RAQUEL JERONIMO DA SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63900 MERCIA GISLAINE MARTINS LEMES 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65994 MICAELA DUTRA PELLEGRINI GONCALVES 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63956 MICHEL ALMEIDA DA SILVA BONFIM 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64376 MIRELA ADRIANA GOMES DE CASTRO SOUZA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64008 MIRIAM MARIA MEQUE 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63918 MIRZA LOPES ARJOL DE ATAIDE 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63954 MONICA GARDELIN COCHON 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63909 MONICA THOMAELLO APARICIO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65420 NADIR DONIZETI PELICERI DA SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63997 NARA MARIA LIMEIRA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65423 NATALIA LISBOA PINA 
AGENTE COMUNITARIO DE 

 

SAUDE 

63973 NATHALIA PAES DE ALMEIDA SANTOS 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65995 NAYARA MARQUES DOS REIS 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64049 NEUSA PEREIRA MELLO MOURA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64063 NEUZA ELIZABETH DE SOUZA PEREIRA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

Matrícula Nome Emprego 

64392 NEUZA HELENA HYPOLITO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

66015 NILCEIA ELIETE DA SILVEIRA CAPELETI 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65946 NILTON RICARDO DOS REIS 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64151 NORMA CELESTE DA TRINDADE SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65940 ORTENCIA APARECIDA BAZAN 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63907 PAULO CESAR BARRETO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64476 PAULO HENRIQUE DA SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64026 PAULO HENRIQUE MIRANDA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64097 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63970 POLLIANNA KATIA MESQUITA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65397 PRISCILA MOREIRA TELES DIAS 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63952 RAQUEL JUDITE DA SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64017 REGIANE FERREIRA DO AMARAL 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

 

63998 REGINALDA BATISTA DE ANDRADE 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64239 RENATA DIAS DE BARROS 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64039 RENATA MARIANO FERNANDES 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64050 RENATA PATRICIA CARLOS 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64387 RENATA RIBEIRO XAVIER 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64200 ROBERTA CUSTODIO TARDIVO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64623 ROSA DIAS DOS SANTOS SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64526 ROSA LINO DE JESUS ALCANTARA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64812 ROSALIA BATISTA SANTOS 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64130 ROSANA DA COSTA SANTOS 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63937 ROSANA NICOLAU 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63895 ROSANGELA AMELIA FERNANDES VITALINO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64121 ROSANGELA BRACCIALI VIEIRA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

Matrícula Nome Emprego 

63923 ROSICLER ANTONIA FERREIRA DE SOUZA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63930 ROSICLER APARECIDA PEREIRA PEREZ 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63974 ROSILEI APARECIDA ALBERTINI ARANTES 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64068 ROSIMARA DE LIMA MOURA MOTA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64155 SABRINA GUELI ROCHA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
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SAUDE 

64006 SALETE RIBEIRO GODINHO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64080 SAMIRA SOUZA DA SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64025 SANDRA MARIA LIMA DOS SANTOS 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63968 SANDRA MARIA PIRANI 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63994 SANDRA REGINA GONCALVES 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63942 SARA BEATRIZ FELIX DA SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64402 SEBASTIAO SANTOS PRACONI 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63941 SELMA REGINA MIQUELINA DAS DORES FIGUEIRA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63983 SELMA REGINA MOURA DE CARVALHO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63925 SIDELCI ALBERTINA TARSIA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64061 SIDNEA PEREIRA CONSTANTINO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

66012 SILVANA BARRIENTOS XAVIER ARANTES 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64093 SILVANA BERTI 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64079 SILVANA EMIDIA DA SILVEIRA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63955 SIMONE APARECIDA RAMOS SALVADOR 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63894 SIMONE CETUMI YASSUDA OLIVEIRA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64055 SINARA FERREIRA SOARES 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64034 SOLANGE DE ALCANTARA SERINO 
AGENTE COMUNITARIO DE 

 

SAUDE 

64066 SOLANGE REGINA GALDINO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64771 SONIA APARECIDA VENDRAME GOMES 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64621 SONIA CRISTINA DIAS MATSUDA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

Matrícula Nome Emprego 

64059 SONIA MARIA SALINO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63987 SUELEN DOS SANTOS PEREIRA MARTINS 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64136 SUELENI MARA SOARES DA COSTA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65970 SUELI IZIDORO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63949 TATIANA APARECIDA RIBEIRO DA COSTA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63965 TATIANE GATO MAURICIO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64772 TEREZINHA DE FATIMA CARVALHO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

66714 UILMA APARECIDA DE ASSUNCAO MENEZES 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65943 ULISSES FERREIRA DA SILVA CARVALHO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63921 VALERIA INES MARINHO FERREIRA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63972 VALERIA KOPEL LEITE 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64147 VANIA ALVES DA SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63893 VERA LUCIA DA FONSECA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64126 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAMARGO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

 

64143 VICENTE CAROLINO SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63966 VIVIAN CRISTINA LABATE BOGNIN 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64003 VIVIANE APARECIDA VITO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63892 VIVIANE CRISTINA VERONEI DA SILVA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64377 WANESSA CRISTINA CAPRIO 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65410 WESLEY JOSE DE AVILA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64089 WILMA LUIZA AMARAL RAMOS 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64023 WILSE MARIA DE OLIVEIRA PRONTI 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

65945 YAN DE ANDRADE CAVASINI AMARAL 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

64144 YASSUO HAMADA 
AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE 

63870 ALANA MARA TEIXEIRA 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63849 ANA LUCIA PANTALEAO 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

Matrícula Nome Emprego 

63843 ANDREZA JULIANA MARINHO 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63883 ANTONIO BARBOSA DE CASTRO 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63841 ARTUR LEITE DE ANDRADE FILHO 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63885 CAMILA MARQUES BOLINI 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63884 EDSON APARECIDO DE MACEDO 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63842 ELAINE CRISTINA RIBEIRO 
AGENTE DE COMBATE AS 

 

ENDEMIAS 

63853 FABIANA CRISTINA PINATI MUNIZ 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63851 ITACIARA SILVA PRADO 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63871 JESSICA CRISTINA DA SILVA SAVAZI 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63879 JESSICA FERNANDA DO AMORIM SENA 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63888 JOAO SANTOS DE SANTANA 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63855 JOSE EDUARDO PARACATU DE OLIVEIRA 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63868 JOSE ELIAS DE SOUZA 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63867 JULIANA GONCALVES DA SILVA 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63854 JULIO CESAR MAYRHOFER BARBOSA 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63863 LEANDRA CRISTINA CEVADA BATISTA 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63878 LIDIA LOPES DA SILVA PRATES 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63859 LUCIMAR MENDES GONCALVES CARVALHO 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63845 MARA CRISTINA VIOLIM 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

64152 MARCELO DA SILVA LIMA 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63865 MARCO AURELIO DUARTE DA SILVA 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63862 MARIA CRISTINA CALIJURI LAMANA 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63861 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63866 MARIA VERANICE BUOSI 
AGENTE DE COMBATE AS 

 

ENDEMIAS 

63864 PAMELA SILVA DOS SANTOS 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63850 RAFAEL TRABUCO NETO 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

Matrícula Nome Emprego 

64153 ROSIMEIRE MASCARENHAS DE SOUZA FERREIRA 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63848 SANDRA ALVES SANT ANA 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63846 SANDRA REGINA DE VASCONCELOS CARVALHO 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63887 SANYELLE OLIVEIRA PEREIRA 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63860 SIDNEIA ENNES VICENTE 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63890 VALDETE JANDIRA DE OLIVEIRA CAMPOS 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63857 VALERIA DOS SANTOS GASQUES 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

63856 VERA LUCIA MARIANO 
AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

Prefeitura Municipal de
TANABI

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
(Pregão Eletrônico 001/2019 – Registro de Preços)

CONTRATO Nº: 035/2019 (3º contrato)
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: A Nova Era & Faleiros Ltda. ME
OBJETO: Aquisição, sob demanda, da quantidade parcial de 3.000(três mil) 
formulários 4 ( 4x4, cores, 75gr.) , previstos na Ata de Registro de Preços.
VALOR: R$ 510,00 (quinhentos e dez reais).
VIGÊNCIA: 120 dias.
DATA DO CONTRATO: 13 de maio de 2019.
São José do Rio Preto/SP, 16 de maio de 2019. João Pereira Curado Junior 
– Diretor- Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP 

 
 

AVISO ÀS LICITANTES  
 
ADIAMENTO DA DATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
PROCESSO SICOM Nº 22/2019 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de 
limpeza, asseio e conservação, de controle e fiscalização de portaria, de serviços de copa e de 
zeladoria do prédio, conforme especificações do Termo de Referência anexo ao edital. 
 
Ficam as licitantes interessadas, notificadas que para reavaliação do cadastro deste pregão junto 
ao SICOM e ao Portal de Compras, fica adiada a “sine die” a data da realização da sessão do 
Pregão Eletrônico 01/2019, no endereço eletrônico https://compras.empro.com.br/, a nova data será 
comunicada através de publicação na Imprensa Oficial do Estado, do Município e portal de compras 
da Câmara Municipal.  
 
São José do Rio Preto, 16 de maio de 2019. 
 
 
 

Luiz Carlos Higashiharaguti 
Pregoeiro 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 
052/2019, objeto do Processo Licitatório nº 064/2019. TIPO: Menor preço global. OBJETO: Constitui objeto 
da presente licitação a contratação de empresa para confecção de uniforme escolar para a rede municipal 
de ensino de Guapiaçu/SP, conforme especificações no termo de referência, anexo do edital. DATA, HORÁRIO 
E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 30 de maio de 2019, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPO-
NÍVEL: A partir de 22/05/2019, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site oficial da prefeitura www.guapiacu.
sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José de 
Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 14/05/2019. PREGOEIRO: Leandro 
Mariano da Silva.

Prefeitura do Município de Tanabi. 
Pregão Presencial n° 14/2019. Objeto: Contratação de empresa especia-
lizada para prestação de Serviços de Telecomunicações nas modalidades 
STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado), com fornecimento de PABX 
em comodato, Serviço 0800, Link Internet - ADSL, Link Internet Dedicado, 
nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Teleco-
municações – ANATEL. Abertura dos envelopes (sessão): 31/05/2019 às 
09h15min. O edital completo poderá ser obtido na Prefeitura Municipal de 
Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS 
DAS 09H00 ÀS 15H00, Tanabi, 16 de maio de 2.019. Fernando Cardoso 
Casarin – Pregoeiro; Norair Cassiano da Silveira – Prefeito.

Prefeitura do Município de Tanabi. 
Pregão Presencial n° 16/2019. Objeto: Aquisição de Ambulância, conforme 
proposta do ministério da saúde Nº. DA PROPOSTA: 14122.997000/1180-
06, conforme descrito no anexo I deste edital. Fica designada para o dia 
03 de junho de 2019, as 09h15min, a sessão de entrega de envelopes, 
credenciamento e negociação. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura 
do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS 
OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. 
Tanabi, 16 de maio de 2019. Fernando Cardoso Casarin – Pregoeiro; Norair 
Cassiano da Silveira – Prefeito do Município.

Prefeitura do Município de Tanabi, 
Pregão Presencial n° 15/2019. Objeto: Registro de preços para a contrata-
ção de serviços para a realização de exames laboratoriais para atendimen-
to dos pacientes do município de Tanabi, conforme demanda e pedido da 
Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses. Entrega 
de envelopes, credenciamento e negociação): 31/05/2019, as 14h15min. O 
edital poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua 
Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 
15H00 ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 16 de maio de 2019. Fer-
nando Cardoso Casarin – Pregoeiro; Norair Cassiano da Silveira – Prefeito.

Prefeitura do Município de Tanabi. 
Pregão Presencial n° 17/2019. Objeto: Aquisição de oxigênio e locação de 
concentrador de oxigênio, destinados ao pacientes dos PSFs e ambulâncias 
do município de Tanabi, durante o período de 12 (doze) meses. Sessão de  
(Entrega de envelopes, credenciamento e negociação): Dia 04/06/2019, 
as 09h15min. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de 
Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS 
DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 16 de 
maio de 2019. Fernando Cardoso Casarin  – Pregoeiro; Norair Cassiano da 
Silveira – Prefeito.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI
Tomada de Preços nº 03/2019. Objeto: Obra: Adequações em vias 
públicas, Obras de acessibilidade, local diversas Ruas do Município Art: 
28027230181204269, Contrato: 1039334-87/2017, conforme edital e seus 
anexos. Entrega dos Envelopes: 06 de junho de 2019, às 09h15min. Aber-
tura dos envelopes: 06 de junho de 2019, às 09h30min. O edital completo 
poderá ser obtido na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. 
Cunha Junior nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 
15H00 ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 16 de maio de 2019. 
Norair Cassiano da Silveira – Prefeito. 

DECISÃO
Tomada de Preços: 08/2018
Processo Administrativo: 114/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de prédio 
destinado ao velório municipal no bairro da Vila Aparecida.
Considerando a decisão de rescisão unilateral do contrato administrativo 
106/2018 e a consequente aplicação de sansão à empresa;
Considerando que a empresa tomou ciência da decisão de rescisão e pena-
lização pessoalmente no dia 10/05/2019, através de seu representante (fl . 
308) e do termo de rescisão unilateral do contrato também em 10/05/2019 
(fl . 309);
Considerando ainda que já transcorrido o prazo de validade da proposta do 
2º colocado (60 dias);
Considerando fi nalmente a faculdade da parte fi nal do §2º do artigo 64 da 
Lei Federal 8.666/93.
Determino a REVOGAÇÃO do presente certame, determino ao setor de 
engenharia que proceda desde já a atualização dos documentos de praxe 
e encaminhe ao setor de licitação para abertura de novo procedimento 
licitatório.
Monte Aprazível, 14 de maio de 2019.
Marcio Luiz Miguel - Prefeito Municipal
Aviso do Extrato do Quarto Termo Aditivo do Contrato Adm. nº 76/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: TRANSKIDS TRANSPORTES ESCOLARES LTDA- ME 
CNPJ/MF sob o nº 07.149.642/0001-04
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo de 
vigência do contrato de prestação de serviços de transporte escolar de alu-
nos da zona rural para a sede do Município de Monte Aprazível, conforme 
previsto na Cláusula Sexta do referido contrato.
VALOR GLOBAL de até R$1.587.413,52 (Um milhão, quinhentos e oitenta e 
sete mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta e dois centavos)
VIGENCIA O prazo de vigência previsto na Cláusula sexta fi ca prorrogado 
por mais 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do presente 
Termo, fi cando o vencimento fi nal em 02 de maio de 2020.
Monte Aprazível, 02 de maio de 2019.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito

AVISO DO EXTRATO DO CONTRATO 33/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: IMIGRANTES – ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
 CNPJ sob nº 31.802.274/0001-28
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de obras 
de adequação do arquivo digital
VALOR GLOBAL: R$17.870,85 (Dezessete mil oitocentos e setenta reais e 
oitenta e cinco centavos)
VIGENCIA: O presente contrato terá vigência pelo prazo de 4 (quatro) me-
ses a partir da data de assinatura do presente instrumento.
Monte Aprazível, 07 de maio de 2019.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito
AVISO DO EXTRATO DO CONTRATO 21/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: ANDRÉ DOS SANTOS DA MOTA 21494974843
 CNPJ nº 28.464.640/0001-71
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para ministração de ofi cina cultural de FANFARRA (Item 03), 
no Centro Cultural
VALOR GLOBAL: R$22.080,00 (Vinte e dois mil e oitenta reais)
VIGENCIA: Este contrato entrará em vigor a partir da data de sua assina-
tura, com vigência para 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, nos termos do artigo 57, II da Lei Federal 8.666/93.
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Editais de
CITAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Monte Aprazível, 30 de abril de 2019.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito

AVISO DO EXTRATO DO CONTRATO 22/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: WEBER REIS 09824947850
 CNPJ nº 18.791.008/0001-89
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para ministração de ofi cina cultural de TEATRO (Item 05), no 
Centro Cultural 
VALOR GLOBAL: R$16.800,00 (Dezesseis mil e oitocentos reais) 
VIGENCIA: Este contrato entrará em vigor a partir da data de sua assina-
tura, com vigência para 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, nos termos do artigo 57, II da Lei Federal 8.666/93.
Monte Aprazível, 30 de abril de 2019.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53/2019
REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2019
Objeto: Aquisição de madeiras não tratadas destinadas a manutenção geral 
de pontes e mata-burros nas estradas municipais.
Data do Encerramento: 05/06/2019
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor 
Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.monteaprazi-
vel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 16 de maio de 2019.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal

 
 

 Conselho Municipal de Saúde 
Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490 

Fones: 3211-4120      -     cmsriopreto@cmsriopreto.com.br 
  

MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 01, DE 14 DE MAIO DE 2019. 
 
 

Moção de Repúdio do Conselho Municipal de Saúde de São 
José do Rio Preto a partir de proposta da Comissão 
Interssetorial de Saúde Mental 

 
 
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS de São José do Rio Preto, no uso de suas 
atribuições legais e competência que lhe é conferida pelo artigo 2º da Lei Municipal nº 
8.567/2002. 
 
Considerando que a Lei nº. 8.142/90 institui em nível nacional os Conselhos de Saúde 
como órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo com atuação na 
formulação de estratégias e no controle da execução da política em saúde em 
instância municipal. 
 
Considerando que se inclui entre as competências do Conselho propor medidas para 
aperfeiçoamento da organização e do funcionamento do SUS no Município, além de se 
articular com os demais órgãos colegiados do Sistema Único de Saúde, das esferas 
Federal e Estadual de governos. 
 
Considerando a Resolução nº. 01, de 09 de março de 2018, do Conselho Nacional de 
Política sobre Drogas (CONAD) que modifica as diretrizes para “realinhamento e 
fortalecimento” e da Política Nacional sobre Drogas. 
 
Considerando a Moção de Repúdio nº. 006, de 21 de março de 2018, do Conselho 
Nacional de Saúde que se mostrou contrária à resolução acima referida. 
 
Considerando o Decreto nº. 9.761, de 11 de abril de 2019, que aprova uma “nova” 
Política Nacional sobre Drogas. 
 
Considerando que tanto a Resolução nº. 01/2018 do CONAD quanto o Decreto nº. 
9.761/19 constituem medidas que levam à precarização do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e não atende às demandas históricas de saúde do povo brasileiro.  
 
Considerando que o Decreto nº. 9.761/19 que é um ataque às políticas de saúde 
mental, pois, desconfigura a Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001 (Lei da Reforma 
Psiquiátrica Brasileira), que proíbe a internação de pessoas com transtornos mentais 
em instituições com características asilares, como é o caso de hospitais psiquiátricos. 
  
 

 Conselho Municipal de Saúde 
Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490 

Fones: 3211-4120      -     cmsriopreto@cmsriopreto.com.br 
  

Considerando que as referidas medidas constituem também o desmonte da Rede de 
Atenção Psicossocial (RAPS), regulamentada pela Portaria nº 3.088/2011 do Ministério 
da Saúde, que não incluiu o hospital psiquiátrico como um de seus dispositivos e 
trouxe um arranjo interssetorial das políticas públicas de saúde mental com eixo 
central fundamentado no cuidado em liberdade e com foco na redução de danos; 
considerando que a ação do CONAD desrespeita a Convenção Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e, especialmente, a Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (LBI), que proíbe o tratamento ou institucionalização forçada. 
 
Considerando que tais retrocessos na política pública de saúde mental, álcool e outras 
drogas – com a revogação do Decreto nº. 4.345, de 26/08/2002 – estão inseridos em 
um contexto mais geral de retrocessos econômicos e sociais, os quais a sociedade 
brasileira vêm sofrendo no último período, em especial, com a aprovação da Emenda 
Constitucional 95 (congelamento dos investimentos sociais por 20 anos), manifesta-se: 
 
 
              O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE VEM A PÚBLICO 

MANIFESTAR SEU REPÚDIO – a partir da votação pelo Plenário do Conselho Municipal 

de Saúde em Reunião Ordinária realizada em 14 de maio de 2019, de Moção de 

Repúdio (art. 14, III, do Regimento Interno) ao Decreto nº. 9.761, de 11 de abril de 

2019, que institui a “nova” Política Nacional de Drogas. 

 

    Por fim, ratificamos a efetivação do Sistema Único de 

Saúde aos usuários conforme as leis 8.080/90 e 8.142/90. Por essa razão, reunidos 

neste Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, repudiamos qualquer 

proposta e iniciativa nesse sentido que, direta ou indiretamente, possam atentar 

contra os princípios do SUS e às conquistas históricas dos usuários de saúde. 

 

   São José do Rio Preto, 14 de maio de 2019. 
 

 
 

Dr. Antônio Fernando de Araújo 
Conselho Municipal de Saúde 

Presidente 
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SÚMULA Nº 658- Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de São José do Rio Preto/SP, realizada no dia 14/05/2019 

 
 

 Aprovou a escolha do representante dos usuários, Mônica Soares, indicada pelo “Instituto 
As Valquírias” para compor o Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário de Rio 
Preto (UNIRP); 

 Aprovou o Relatório Anual de Gestão de 2018 (RAG) e a avaliação da Programação Anual 
de Saúde 2018 (PAS); 

 Aprovou a  criação de tabela diferenciada de procedimentos, com incremento de 100 % do 
valor da Tabela SIGTAP para os procedimentos em psiquiatria para os munícipes de São 
José do Rio Preto, conforme o estabelecido na Portaria MS nº. 1.606, de 11 de setembro de 
2001; 

 Aprovou a  celebração de novo Convênio de contratualização com o Hospital Dr. Adolfo 
Bezerra de Menezes, nos moldes da FPO anexa, com incremento da Tabela diferenciada 
para os procedimentos de psiquiatria para os munícipes de São José do Rio Preto; 

 Eleita as conselheiras Ligia Cavassani como representante do Gestor/ Prestador  e Susilene 
Maria Tonelli Nardi  como representante dos trabalhadores para compor a Comissão 
Permanente de Média e Alta Complexidade; 

 Eleito o conselheiro Jair Antônio de Souza para compor a Comissão Intersetorial de 
Atenção da Pessoa com Deficiência; 

 Eleito os conselheiros Antônio Costa e Aparecido José Roberto como representante dos 
Usuários, Jair Antônio de Souza como representante do Trabalhador e Ederval José de 
Souza como representante do Gestor para compor a Comissão de Estudo e Avaliação para 
Construção de sede própria do CMS; 

 Aprovou a Moção de Repúdio contra o Decreto nº. 9.761, de 11 de abril de 2019a que 
aprova uma nova Politica Nacional sobre  Drogas; 

 Apresentou as propostas aprovadas pela Plenária Final da Etapa Municipal da 16ª 
Conferência Nacional de Saude e os Delegados eleitos para participar da 8ª Conferência 
Nacional de Saúde no período de 7 a 09 de junho de 2019 no município de São Paulo; 

 
 

 
           Antonio Fernando de Araujo 

           Presidente CMS 
  

 

 
TERMO DE DELIBERAÇÕES DO CMS 

 
                          O Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP, em Reunião 
extraordinária  realizada no dia 14 de maio  de 2019, em uso de suas competências 
regimentais e atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 e pela 
Lei Municipal nº 8.567/2002, que determina competência do Conselho Municipal de Saúde 
para atuar na formulação de estratégias e no controle da política municipal de saúde, 
delibera: 
 

DELIBERAÇÃO nº 26/2019   

 Delibera: 

Aprova a escolha do representante dos usuários, Mônica Soares, indicada pelo “Instituto As 

Valquírias” para compor o Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário de Rio Preto 

(UNIRP), como consta em ata. 

 

DELIBERAÇÃO nº 27/2019   

Delibera: 

Aprova o Relatório Anual de Gestão de 2018 (RAG) e a avaliação da Programação Anual de 

Saúde 2018 (PAS), como consta em ata. 

 

DELIBERAÇÃO nº 28/2019   

Delibera: 

Aprova a criação de tabela diferenciada de procedimentos, com incremento de 100% do valor 

da Tabela SIGTAP para os procedimentos em psiquiatria para os munícipes de São José do Rio 

Preto, conforme o estabelecido na Portaria MS nº. 1.606, de 11 de setembro de 2001, como 

consta em ata. 

 

DELIBERAÇÃO nº 29/2019   

Delibera: 

Aprova celebração de novo Convênio de contratualização com o Hospital Dr. Adolfo Bezerra 
de Menezes, nos moldes da FPO anexa, com incremento da Tabela diferenciada para os 
procedimentos de psiquiatria para os munícipes de São José do Rio Preto, como consta em 
ata. 

 

 

 

 

 

DELIBERAÇÃO nº 30/2019   

Delibera: 

Aprova as conselheiras Ligia Cavassani como representante do Gestor/ Prestador e Susilene 
Maria Tonelli Nardi como representante dos Trabalhadores para compor a Comissão 
Permanente de Média e Alta Complexidade, como consta em ata. 
 

DELIBERAÇÃO nº 31/2019   

Delibera: 

Aprova o conselheiro Jair Antônio de Souza como representante do representante dos 
Trabalhadores para compor a Comissão Interssetorialde Atenção da Pessoa com Deficiência, 
como consta em ata. 
 

DELIBERAÇÃO nº 32/2019   

Delibera: 

Eleger os conselheiros Antônio Costa e Aparecido José Roberto como representante dos 
Usuários, Jair Antônio de Souza como representante do Trabalhador e Ederval José de Souza 
como representante do Gestor para compor a Comissão de Estudo e Avaliação para 
Construção de sede própria do CMS, como consta em ata. 
 

DELIBERAÇÃO nº 33/2019   

Delibera: 

Aprova a Moção de Repúdio contra o Decreto nº. 9.761, de 11 de abril de 2019, que aprova 
uma nova Politica Nacional sobre Drogas, como consta em ata. 
 

 
Deliberações disponíveis no site do CMS: www.cmsriopreto.com.br.  

 
 
 
 

São José do Rio Preto,  16 de  Maio de 2019.  
 
 
 

 
            Antonio Fernando de Araujo 

            Presidente CMS 
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MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 01, DE 14 DE MAIO DE 2019. 
 
 

Moção de Repúdio do Conselho Municipal de Saúde de São 
José do Rio Preto a partir de proposta da Comissão 
Interssetorial de Saúde Mental 

 
 
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS de São José do Rio Preto, no uso de suas 
atribuições legais e competência que lhe é conferida pelo artigo 2º da Lei Municipal nº 
8.567/2002. 
 
Considerando que a Lei nº. 8.142/90 institui em nível nacional os Conselhos de Saúde 
como órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo com atuação na 
formulação de estratégias e no controle da execução da política em saúde em 
instância municipal. 
 
Considerando que se inclui entre as competências do Conselho propor medidas para 
aperfeiçoamento da organização e do funcionamento do SUS no Município, além de se 
articular com os demais órgãos colegiados do Sistema Único de Saúde, das esferas 
Federal e Estadual de governos. 
 
Considerando a Resolução nº. 01, de 09 de março de 2018, do Conselho Nacional de 
Política sobre Drogas (CONAD) que modifica as diretrizes para “realinhamento e 
fortalecimento” e da Política Nacional sobre Drogas. 
 
Considerando a Moção de Repúdio nº. 006, de 21 de março de 2018, do Conselho 
Nacional de Saúde que se mostrou contrária à resolução acima referida. 
 
Considerando o Decreto nº. 9.761, de 11 de abril de 2019, que aprova uma “nova” 
Política Nacional sobre Drogas. 
 
Considerando que tanto a Resolução nº. 01/2018 do CONAD quanto o Decreto nº. 
9.761/19 constituem medidas que levam à precarização do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e não atende às demandas históricas de saúde do povo brasileiro.  
 
Considerando que o Decreto nº. 9.761/19 que é um ataque às políticas de saúde 
mental, pois, desconfigura a Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001 (Lei da Reforma 
Psiquiátrica Brasileira), que proíbe a internação de pessoas com transtornos mentais 
em instituições com características asilares, como é o caso de hospitais psiquiátricos. 
 






          
            
             
 

           







 

 

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comarca de 
São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 1525 do Código 
Civil brasileiro para habilitação de casamento:

MATHEUS HENRIQUE PEREIRA FERRACINI e THAINARA DAS GRA-
ÇAS PADILHA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 06 de setembro de 1994, fi lho 
de PAULO ROBERTO FERRACINI e de SOLANGE DE FÁTIMA PEREIRA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, enfermeira, solteira, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 01 de outubro de 1994, fi lha de JEFFERSON SE-
RAFIM DA SILVA e de ALESSANDRA PADILHA BONFIN. 

ISAQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA e JANAINA BENATTI DE ALMEIDA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, atendente, solteiro, nascido em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 15 de junho de 1997, fi lho de CARLOS ROBER-
TO DE OLIVEIRA e de MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia 04 de janeiro de 1988, fi lha de EDMILSON ESBRAVATTI DE ALMEIDA e 
de REGINA DE LOURDES BENATTI DE ALMEIDA. 

ANDERSON GENTINE DA SILVA e PATRICIA DA SILVA MARQUES 
SOARES. Ele, de nacionalidade brasileira, administrador, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 16 de julho de 1987, fi lho de GILMAR 
ALVES DA SILVA e de GENNY GENTINE DA SILVA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, vendedora, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 08 de agosto de 1995, fi lha de JONAS MARQUES SOARES e de SAN-
DRA REGINA DA SILVA. 

_Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi xado neste 
1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 16de Maio de 2019.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Ofi cial do 
3o. Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, 
faz saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos pelo 
art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:

1. OSMAR BERTAZZONI NETO e CAMILA ASCENCIO, sendo ELE 
fi lho de OSMAR BERTAZZONI JUNIOR e de MARLENE APARECIDA DA 
SILVA BERTAZZONI e ELA fi lha de SERGIO ROBERTO ASCENCIO e de 
DORA ALICE GONÇALVES ASCENCIO;

2. ENGIE TSUZURA RAMOS e INAE SANTIAGO VARANDAS, 
sendo ELE fi lho de GILBERTO DE LIMA RAMOS e de ELZA YOSHIKO 
TSUZUKA RAMOS e ELA fi lha de FLAVIO JOSE VARANDAS e de WILMA 
DOS SANTOS SANTIAGO; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Pau-
lo, 2200 – Tel: 3202-9090). 16/05/2019.


