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“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,  

o músico que encantou além  

das terras do jequitibá” 

 

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 133, DE  10 DE JANEIRO DE  2020  

 
 
 

Dispõe sobre a criação de cargos de 
provimento efetivo de Médico 
Ortopedista, Médico Cirurgião, Médico 
Auditor e Regulador, Técnico em 
Informática, Auxiliar de Creche, Lixeiro e 
dá outras providências. 
 
 
 

     LEANDRO LUCIANO DOS SANTOS, Prefeito 
Municipal da Estância Climática de Santa Rita do Passa Quatro, 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 no Anexo II – Quadro Geral de Servidores 
Permanentes, que integra a Lei nº 1.820 de 20/12/1989, os seguintes cargos 
de provimento efetivo: 
 

ANEXO II 
QUADRO GERAL DE SERVIDORES PERMANENTES 

 

DENOMINAÇÃO            QTDE. 

DO CARGO 
REFERÊNCIA 

CARGA 

HORÁRIA 

REQUISISTOS 

PARA 

PROVIMENTO 

Médico Ortopedista/ 

Traumatologista                        01                              
p/hora R$ 30,68 20h/semanais 

Ensino superior completo – 

com especialização em 

ortopedia e registro no 
órgão competente (CRM) 

Médico Cirurgião                      01                              p/hora R$ 30,68 20h/semanais 

Ensino superior completo – 

com especialização em 

cirurgia geral e registro no 
órgão competente (CRM) 

Médico Auditor e 

Regulador                                   01                                      
p/hora R$ 30,68 20h/semanais 

Ensino superior completo – 

com especialização na área 
de atuação e registro no 

órgão competente (CRM) 

Técnico em Informática             02                                     16 35h/semanais 
Ensino Médio Completo 

(Curso Técnico em 

Informática) 
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Auxiliar de Creche                      10                                     08 40h/semanais Ensino Fundamental 

Lixeiro                                         02                                      08                                 40h/semanais Ensino Fundamental 

 

    Parágrafo Único - As atribuições dos cargos criados por 

esta Lei Complementar são as descritas no Anexo Único. 

    Art. 2 º - As despesas decorrentes da execução desta Lei 

Complementar correrão por conta de dotações próprias consignadas na Lei 

Orçamentária Anual do Município, que poderão ser suplementadas pelo 

Prefeito, se houver necessidade, observadas as disposições dos artigos 43 e 

46 da Lei Federal nº 4.320, de 1964. 

   Art. 3º - Ficam extintos 08 (oito) cargos de Médico 

constantes do Quadro de Funcionários da Prefeitura Municipal e os cargos 

restantes serão extintos em sua vacância. 

    Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor a partir de 

sua publicação. 

 
                              Prefeitura Municipal da Estância de Santa Rita do Passa 
Quatro, 10 de janeiro de 2020.  

 
 
 

 
LEANDRO LUCIANO DOS SANTOS 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

   Publicada nesta Prefeitura Municipal, aos 10 de janeiro de 
2020. 
 
 
      LUIZ CARLOS CUAIO 
           ASSESSOR DE GABINETE 
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ANEXO ÚNICO 
 
 

Médico Ortopedista/Traumatologista: Diagnosticar e tratar de afecções 
agudas, crônicas ou traumatológicas dos ossos e anexos, valendo-se de meios 
clínicos ou cirúrgicos, para promover, recuperar ou reabilitar a saúde do 
paciente; Realizar atividades e procedimentos assistenciais em sua área de 
atuação, de caráter eletivo e de urgência e emergência, ambulatorial e 
hospitalar. Avaliar as condições físico-funcionais do paciente, fazendo 
inspeção, palpação, observação da marcha ou capacidade funcional, ou pela 
análise de radiografias, para estabelecer o programa de tratamento. Orientar 
ou executar a colocação de aparelhos gessados, goteiras ou enfaixamentos, 
utilizando ataduras de algodão, gesso e crepe, para promover a imobilização 
adequada dos membros ou região do corpo afetado. Orientar ou executar a 
colocação de trações transesqueléticas ou outras, empregando fios metálicos, 
esparadrapos ou ataduras, para promover a redução óssea ou correção 
ósteoarticular. Realizar cirurgias em ossos e anexos, empregando técnicas 
indicadas para cada caso, para corrigir desvios, extrair áreas patológicas ou 
destruídas do osso, colocar pinos, placas, parafusos, hastes e outros, a fim de 
restabelecer a continuidade óssea. Indicar ou encaminhar pacientes para 
fisioterapia ou reabilitação, entrevistando-os ou orientando os, para possibilitar 
sua máxima recuperação. Participar de equipes multiprofissionais, emitindo 
pareceres de sua especialidade, encaminhando ou tratando pacientes, para 
prevenir deformidades ou seu agravamento. Executar tratamento clínico, 
prescrevendo medicamentos, fisioterapia e alimentação específica, para 
promover a recuperação do paciente. Exercer outras atividades, compatíveis 
com sua formação, por determinação de superiores hierárquicos;  
  
 
Médico Cirurgião: Examinar o paciente, fazendo anamnese e utilizando 
instrumentos ou aparelhos especiais, para avaliar a necessidade da 
intervenção cirúrgica. Estudar o caso clínico, analisando o prontuário do 
paciente, para estabelecer o diagnóstico e o método operatório indicado ao 
caso. Requisitar exames laboratoriais pré-operatórios, preenchendo formulários 
próprios, para avaliar as condições físicas do paciente e prevenir problemas 
intra ou pós-operatórios. Prescrever tratamento de manutenção ou melhora do 
estado geral, indicando transfusão de sangue, dieta, repouso ou exercícios 
físicos e medicação, a fim de melhorar as condições físicas do paciente para a 
intervenção cirúrgica. Operar o paciente, utilizando técnicas apropriadas a cada 
tipo de intervenção cirúrgica, para possibilitar a cura das lesões ou 
enfermidades. Acompanhar o paciente no pós-operatório, examinando-o 
periodicamente e/ou requisitando exames complementares, para avaliar os 
resultados da cirurgia e os progressos obtidos pelo paciente. Discutir com o 
anestesista o aspecto das condições do paciente, para prevenir acidentes 
anestésicos. Dar instruções ao pessoal de enfermagem, orientando o tipo de 
preparo físico especial requerido para o caso, para possibilitar o bom 
andamento da cirurgia eletiva programada. Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. Atuar em equipes multiprofissionais no 
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desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde. Garantir a 
qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação (nacionais, 
estaduais e municipais). Grau máximo de responsabilidade imprescindível à 
função. Respeitar e cumprir as normas administrativas. Efetuar outras tarefas 
correlatas, mediante determinação superior.  Elaborar as anotações nos 
prontuários físico e eletrônico de todos os pacientes atendidos. 
 

     Médico Auditor e Regulador: Auditar serviços hospitalares, ambulatoriais 
públicos ou privados, procedimentos de alto custo, de acordo com a legislação 
aplicável pelo Sistema Único de Saúde (SUS);  
Verificar in loco por amostragem, a qualidade do atendimento prestado ao 
usuário do sistema;  
Autorizar ou não o internamento hospitalar;  
Verificar o preenchimento adequado do laudo médico para a emissão da 
Autorização de Internação Hospitalar (AIH) em seus diversos campos, 
analisando os dados nele contidos, comparando os sinais e sintomas 
apresentados pelo paciente e outras tarefas afins; 
Controle, avaliação e regulação dos exames complementares (laboratoriais, 
radiológicos, e ultrassonográficos) no Município 
Revisão e autorização de laudos encaminhados para fora do Município (guia de 
referência) 
Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as 
necessidades do Município. O ocupante do cargo poderá executar suas 
funções na área da Saúde. 
 
Técnico em Informática: Prestar suporte técnico aos usuários de 
microcomputadores, no tocante ao uso de software básico, aplicativos, serviços 
de informática e de redes em geral. Orientar e executar trabalhos de natureza 
técnica, relativos ao planejamento, avaliação e controle de instalações e 
equipamentos de telecomunicações, orientando-se por plantas, esquemas e 
outros documentos específicos e utilizando instrumentos apropriados para sua 
montagem, funcionamento, manutenção e reparo. Executar a montagem de 
aparelhos, circuitos ou componentes eletrônicos, utilizando técnicas e 
ferramentas apropriadas, orientando-se por desenhos e planos específicos. 
Participar de e orientar o funcionamento e a operação de equipamentos de 
telecomunicações. Realizar trabalhos de transmissão e captação de imagem e 
som, operando equipamentos de áudio e vídeo, a partir de uma programação 
de trabalho previamente estabelecida. Trabalhar com elementos e 
equipamentos de projeção de slides e retroprojeção de aparelhos do tipo 
geradores de caracteres, de efeitos especiais e de computação gráfica. Captar 
ângulos de luz e adequação de som. Fazer montagens de imagens captadas, 
eliminando partes desnecessárias. Diagnosticar problemas de hardware e 
software, a partir de solicitações recebidas dos usuários, buscando solução 
para os mesmos ou solicitando apoio superior. Orientar trabalhos de instalação 
e ampliação de redes telefônicas e tarefas correlatas para garantir o seu 
perfeito funcionamento. Efetuar reparos em sistemas eletrônicos ou conjuntos 
mecânicos de equipamentos, conforme solicitações recebidas ou a partir de 
problemas detectados. Desenvolver aplicações baseadas em software, 
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utilizando técnicas apropriadas, mantendo a documentação dos sistemas e 
registros de uso dos recursos de informática. Planejar, supervisionar, controlar 
e realizar ações de montagem e de manutenção corretiva e preventiva de 
sistemas integrados eletrônicos. Dar suporte técnico em apresentações de 
aulas, palestras, seminários etc., que requeiram o uso de equipamentos de 
informática Participar da implantação e manutenção de sistemas, bem como 
desenvolver trabalhos de montagem, simulação e testes de programas. 
Realizar o acompanhamento do funcionamento dos sistemas em 
processamento, solucionando irregularidades ocorridas durante a operação. 
Contribuir em treinamentos de usuários, pertinentes a sua área de atuação, 
incluindo a preparação de ambiente, equipamento e material didático. Auxiliar 
na organização de arquivos e no envio e recebimento de documentos, 
pertinentes a sua área de atuação, para assegurar a pronta localização de 
dados. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de 
trabalho. Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações 
tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades do 
setor/departamento. Executar outras tarefas correlatas conforme necessidade 
ou a critério de seu superior. 
 
 
Auxiliar de Creche (Sexo Feminino): Auxilia as atividades recreativas das 

crianças na creche, incentivando as brincadeiras em grupo como brincar de 

roda, de bola, pular corda e outros jogos, para estimular o desenvolvimento 

físico e mental das mesmas; orienta as crianças quanto às condições de 

higiene, auxiliando-as no banho, vestir, calçar, pentear e guardar seus 

pertences, para garantir o seu bem-estar; auxilia nas refeições, alimentando as 

crianças ou orientando-as sobre o comportamento à mesa, preparação de 

mamadeira, sucos, etc; controla os horários de repouso das crianças, 

preparando a cama, ajudando-as na troca da roupa, para assegurar o seu bem 

estar e saúde, bem como efetua limpeza no local de trabalho; executa outras 

tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
 
Lixeiro: - Executar serviços de coleta de resíduos, de limpeza e conservação 
de áreas públicas, coletar resíduos domiciliares, comerciais, industriais e de 
serviços de saúde. Percorrer os logradouros, seguindo roteiros 
preestabelecidos, recolhendo lixo, despejando-o em veículos especiais, 
contribuindo para a limpeza das mesmas. Recolher entulhos de construções 
colocados nas calçadas, transportando para os depósitos apropriados, para 
garantir a ordem e a limpeza das mesmas. Zelar pela limpeza das áreas de 
lazer, parques e jardins, recolhendo o lixo amontoado ou acondicionando-o em 
sacos plásticos para manter os referidos locais em condições de higiene. 
Descarregar lixo no aterro sanitário ou lixão. Informar a população sobre as 
formas de acondicionamento de resíduos. Zelar pela conservação e 
manutenção dos equipamentos e ferramentas de trabalho. Outras atribuições 
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afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas pelo superior 
imediato. 


