
Câmara Municipal de Ribeirão Preto22Projeto de Lei Complementar nº 43/2021
Autoria do Executivo Municipal

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E
REORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO,
REVOGA DISPOSITIVOS DAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 2.476, DE 21
DE JULHO DE 1971, Nº 441, DE 26 DE ABRIL DE 1995, Nº 2.971, DE 11 DE
JUNHO DE 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

4 CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, N4 FORMA DA LEI, APROVA

CAPÍTULO 1

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.18, Esta Lei Complementar dispõe sobre à nova organização do Serviço de

Assistência à Saúde dos Municipiários. abreviadamente “SASSOM”, da: ras que
o integrame do seu quadrode pessoal

Art2º O SASSOM tem personalidade jurídica de direito público. natureza

autárquica, possui autonomia financeira e administrativa. vinculando-se à Secretaria

Municipal de Governo.

Parágrafo único. O SASSOMatua em todo o território municipal e o seu patrimônioé
o queo integra na data de publicaçãodesta Lei Complementar, tendo por sede e foroa
cidade e comarcade Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

Art3º. O SASSOM tem por finalidade prestar serviço de assistência à saúde dos

servidores públicos municipais e seus respecivos dependentes, conforme definidos em

Lei Complementar Específica e desde que regularmente inscritos
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DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Seção 1

Da Estrutura Administrativa

Art.48, O SASSOM é formado pela estrutura administrativa estabelecida nos

parágrafos seguintes c representada nos Anexosdesta Lei Complementar:

I- Conselho Deliberativo.

1] - Diretoria, subdividida em:

a) Superintendência:

b) Divisão do Centrode Informática:

c) Diretoria Administrativa. compostapor:
1. Divisão de Recursos Humanos:

2. Divisão de Compras e Patrimônio:
3. Divisão de Protocolo e Arquivo: e
4. Divisão de Contas Médicas.

d) Diretoria Financeira, composta por:
1. Divisão de Contabilidade; e

2. Divisão de Tesouraria.

e) Diretoria Técnica, composta por:
1. Divisão do Serviço Social:

to . Divisão de Enfermagem:

Div io de Triagem e Emissão de Guias:

=

o

. Divisão de Odontologia; e

a Auditoria Médico-Hospitalar.,

Art5% A Diretoria do SASSOM, composta pelo Diretor Superintendente, Diretor

Financeiro, Diretor Administrativo e Diretor Técnico. reun! á periodicamente.
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Do Conselho Deliberativo

Art6º O Conselho Deliberativo é órgão que integra a estrutura do SASSOMem
conformidade com a estrutura administrativa descrita nesta Lei Complementar c em

seus Anexos.

vo servidoresParágrafo único. Somente poderão ser membros do Conselho Delibx

municipai egurados do SASSOM

Art7º. O Conselho Deliberativo será composto de 15 (quinze) membros da

seguinte forma:

!- 01 (um) indicado pela Associação dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto,

com mais de 02 (dois) anosde contribuição para o SASSOM:

ll- 01 (um) indicado pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto.

SSOM;commais de 02 (dois) anos de contribuiçãoparao S.

Hl- 02 (dois) escolhidos em eleição direta entre os segurados do SASSOM

pertencentes ao quadro de servidores públicos municipais. com mais de 02 (dois)

anos de contribuição para a Autarquia:

IV- 01 (um) indicado pelo Centrodo Professorado Municipal. com mais de 02(dois)

anos de contribuiçãopara o SASSOM:

V- OI (um) indicado pela AMAP A

Pensionistas de Ribeirão Preto, com mais de (12 (dois) anos de contribuição para

jo dos Municipiários Aposentados e

os, OM:

VI- 01 (um) indicado pela Associação dos Guardas Civis Municipais, com mais de

02 (dois) anos de contribuiçãopara o SASSOM:

VII- 07 (sete) indicados pelo Prefeito Municipal. com mais de 02 (dois) anos de

contribuição para o SASSOM

vIII= O Diretor Superintendente.
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que terá direito de voto somente no casode empate,

$ 2º Para cada membro do Conselho Deliberativo haverá um suplente com igual

mandato.

Art. 8º Os membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo não serão

remunerados no exercício de suas funções e não receberãoverbasde representas

Art. 9º Compete ao Conselho Deliberativo

!- elaborar o seu regimento interno;

ll—aprovar a proposta orçamentária do SASSOM para cada exercício financeiro:

tll-= aprovar os planos anuais e plurianuais elaboradospela Diretoria:

Iv =—apreciar, em fevereiro de cada ano,as contas doexercício financeiro anterior:
V-—deliberar sobre as aplicações financeiras, quer junto a entidade públicas, quer

o de suas carteira stências ejunto a entidades privadas, quer na formaç

alienação de bens:

VI- deliberar sobre aprovações de convênio. credenciamentos e

descredenciamentos:

vil- deliberar sobre aprovação de registro de novos segurados nos termos da

VIII- sugerir medidas para a Diretoria de vital interesse para que objetivem o

aprimoramento funcional e assistencial:

elho, ouIX- julgar recursos interpostos contra atos baseados em Resolução do Co:

ecorrer ao Prefeitodo Diretor Superintendente, podendo. contra o julgamento
Municipal;

X-— deliberar sobre casos omissos dentro dasua competência.

XI- aprovar a atualizaç

441/1995.

o dos valores do Anexo II da Lei Complementar nº



XII- deliberar sobre medidas que visem o equilíbrio econômico-financeiro da

Autarquia, sempre visando a sustentabilidade da mesma c fundamentadonos
dados financeiros apresentados.

XIII - O dispostono inciso XI deve ser feito por maioria qualificada (2/3 dos membros

doConselho).

Art. 10. O mandato dos membros do Conselho Deliberativo seráde 02 (dois) anos

$ 1º A indicação e eleiçãodos membros do Conselho Deliberativo. a que se refere o

artigo 7º, deverão ser procedidas no mêsde fevereiro de cada biênio. juntamente com

seus respectivos suplentes.

$ 2º Nocaso de afastamento do membro eleito ouindicado, deverá ser procedida a

designação do respectivo suplente, eleito ou indicado na forma prevista no parágrafo
anterior.

$3º A posse dos membros do Conselho Deliberativo se dará no primeiro diaútil do mês

de março, subsequente àeleição.
8 4º O Prefeito Municipal, não poderá alterara indicação dos seus representantes no
Conselho Deliberativo no respectivo biênio.

Art. 11, Perderá o mandato o Conselheiro que deixar de comparecer injustificadamente

a mais de 03 (três) reuniões seguidas ou a 5 (cinco) intercaladas no ano civil, sendo

substituídopelo respectivo suplente.

Art, 12. Para a organização e realizai da eleição dos membros do Conselho

Deliberativo, mediante voto diretoe secreto. 2 Superintendência nomeará uma comissão

composta por 02 (dois) servidores, contando com uma secretéria também designada

pela Superintendência.
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suplentesa liberação do serviço do órgão a que pertençano períodoem que durara
reunião do Conselho.

Seção III
Da Diretoria

em conformidade comArt. 14, A Diretoria é órgão que integra a estrutura do SASSOM

a estrutura administrativa de: crita nesta Lei Complementare em seus Anexos.

Parágrafo único. Compete à todaa Diretoria do SASSOM:

I- deliberar sobreapolítica e orientação da Autarquia:
1=— aprovar os planos e programas gerais de trabalho;

HI deliberar sobre as atividades administrativas, internas e funcional. bem como

sobre a indicação dos servidores para ocuparem as diversas funções de

confiança:

IV- discutir e aprovar os planos anuais e plurianuais, inclusive o projeto de

orçamento elaborado pela Diretoria Financeira:

inanceiras necessáriasV- aprovar as operações dos planos e programas
de atividade e investimentos:

VI = abrir crédito adicionais, através de Resolução. de até 50% (cinquenta por cento)
sobre as despesas correntese de capital:

VII= discutir e aprovaro balanço anual, apresentado pela Diretoria Financeira até 30

de janeiro de cada ano:

vill- propor ao Prefeito Municipal reformula bem como o

redimensionamento do quadro de servidores:

IX-

—
propor aoPrefeito Municipal medidas necessárias ao exercício das atividades da

autarquia, previstas nesta lei;

X- propor ao Prefeito Municipal qualquer alteraçãoda presente ici

xI- elaborar contratos de prestações de serviços, junto aos hospitais, laboratórios e

outros serviços auxiliares
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Subseção 1

Da Superintendência

Art.15.A Superintendência é órgão que integra a estrutura do SASSOM em

conformidade com a estrutura administrativa descrita nesta Lei Complementar e em

seus Anexos,

51º A Superintendência é dirigida por Agente Político com nível de Diretor

Superintendente, de livre nomeaçãoe exoneração pelo Prefeito Municipal

62º As atribuições docargo de Diretor Superintendente se resumem, sumariamente.

em coordenar, controlar. programar e avaliar as atividades da Autarquia.

53º Ao Dirctor-Superintendente cabem. privativamente, as seguintes atribuições:

[= fazer executar os programas de trabalho da Autarquia:
il-— representar a Autarquia em Juízoe fora dele, podendo. em nome do SASSOM,

outorgar mandato. para fins administrativos ou judiciais. para permitir o

exercício da competência delegada:

[ll- nomear para os cargos de provimento em comissão, salvoos Diretores, e efetivo:

IV- expedir portarias. circulares, ordens de serviços e outros atos administrativos,

para fins de cumprimento das atividades inerentes à Autarquia:

V- cumprir e fazer cumprir as Resoluções do ConselhoDeliberativo:
VI- convocar as reuniões da Diretoria e do Conselho Deliberativo, presidindo os

respectivos trabalhos:

VII= assinar, juntamente com Tesoureiro e/ou Direto: Financeiro, cheques requi

e outros documentos junto às instituições financeiras.

VIII= tomar as providências de caráter urgente, motivadas por fatos e circunstâncias

imprevistos, submetendo-as à apreciação da Diretoria.

4º Nos impedimentos e ausências do Diretor Superintendente responderá pela

Superintendência um dos Diretores. designado pelo Diretor Superintendente.
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SASSOM commais de 02 (dois) anos de contribuição para a Autarquia.

Art. 16.0 Diretor Superintendente será assessorado por um Diretor Superintendente

de livre nomeaçAdjunto, cargo de provimento por comissã o e exoneração pelo

Prefeito Municipal

81º O requisito de provimento docargo de Diretor Superintendente Adjunto é ter

EnsinoSuperior Completo.

52º—Asatribuições do cargode Diretor Superintendente Adjuntose resumem em:
[= supervisionar assuntos técnicos, administrativos e jurídicos quando solicitado

pelo Diretor Superintendente:

H- supervisionar a elaboração de ofícios, contratos, editais de licitações,

credenciamentose concursos públicos:

Ill supervisionar processos administrativos de inclusão e exclusão de beneficiários:

Iv- supervisionar processos administrativos de sindicâncias e processos

disciplinares;

V- prestar suporte c orientaçãoparaa equipe no desenvolvimento dos trabalhos:
VI-— coordenar as atividades referente a ouvidoria quando solicitado:
VII- coordenar demais atividades inerentes ao cargo no interesse da Autarquia;

vIlI- supervisionar medidas judiciais e extrajudiciais de interesse da Autarquia:

IX- acompanhar processos junto ao Tribunal de Contas;

X- assessorar o superintendente em questões administrativas e jurídicas de interesse
da Autarquia;

XI- exercer no âmbito de sua competência outras atividades corel

53º O Diretor Superintendente Adjunto deve ser nomeado dentre os servidores

segurados pelo SASSOM commais de 02 (dois) anos de contribuição para a Autarquia

Art. 17. A Superintendência é composta pela Divisão do Centro de Informática
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Superintendência, integra a estrutura do SASSOM em conformidade com aestrutura
administrativa descrita nesta Lei Complementar e em seus Anexos.

$1º A Divisão do Centro de Informática é dirigida por cargo comnível de Chefe de

ão € exonerDivisão, de provimento em comissão, de livre nomea: o pelo Diretor

Superintendente.

s2º O requisito de provimento do cargo de Chefe da Divisão do Centro de

Informática é ter Ensino Superior Completo em Tecnologia da Informação.

53º As atribuições do cargo de Chefe da Divisão do Centro de Informática se

resumem, sumariamente, em supervisionar, coordenar, controlar e executar as

atividades sob a responsabilidade da unidade.

$4º As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão do Centro de Informática são:

I- acompanhar o atendimento e análise das demandas de todos os setores da

autarquia, buscando soluções e gerenciando os sistemas vara atendê-los, dentro

do prazo esperado:

Il- supervisionar o planejamento c funcionamento da área de informátic.

Autarquia:

HI- supervisionar a gestão de projetos e gestão de terceiros. sempre reportendo-se à

diretoria;

IV- acompanhar os resultados e indicadores, prestar suporte e orientação para a

equipe no desenvolvimento dos trabalhos:

V- supervisionar a manutenção corretiva e preventiva de todos os equipamentos e

periféricos;

VI- gerenciar as atividades da área de informática, envolvendo a elaboração de

projetos de implantação, racionaliz: ão e redesenho de processos, incluindo

desenvolvimento c integração de sistemas. com utilização de alta tecnologia:

VIl- exercer no âmbito de sua competência outras atividades correlatas.
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etoria Administrativa

Art. 19, A Diretoria Administrativa é órgão que integra a estrutura do SAS

conformidade coma estrutura administrativa descrita nesta Lei Complementar e em

seus Anexos.

1º A Diretoria Administrativa é dirigida por cargo com nível de Diretor. de

provimento em comissão. de livre nomeação e exoneraçãopeloPrefeito Municipal

52º O requisito de provimento do cargo de Diretor Administrativo é ter Ensino

Superior Completo.

53º As atribuições do cargo de Diretor Administrativo se resumem. sumariamente,

em exercer a direção das atividades desenvolvidas pelas unidad que lhe são

subordinadas, respondendo por todasas incumbências atribuídas para a Diretoria

84º As atribuições detalhadas do Diretor Administrativo são:
1-— mantero serviço de protocolo, expediente e arquivo:

l- administrar todos os serviços relacionados com o pessoal, inclusive

aperfeiçoamento, treinamento e assistência;

tl - manter os serviços relacionados com aquisição, recebimento. guardae controle

de material:

IV- supervisionar os serviços de transportes:

V- baixar ordens de serviço relacionadas com a Diretoria Administrativa:

VI- assinar juntamente com o Superintendente todos os atos administrativos

referentes à dispensa, licença, férias e afastamento de servidores de Autarquia;
VII= supervisionar o setor de documentação de beneficiári

VIII = supervisionar osetorde compras. almoxarifado. patrimônio da Autarquia, através

de fichários e chapeamento dos bens:
X-— cuidar para que sejam fornecidos à Diretoria financeira até o 5º dia útil de cada

mês, os informes necessários paraa eleboração do balancete do mês anterior;

organizar anualmente o quadro de fomecedores opinando sobre o mesmo e

submetendo-o à aprovação da Diretor
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XII- fiscalizar o consumo de material, buscando os meios de maior economia, bem

como, a conservação do material permaneme da Autarquia

xIII- supervisionar o serviçode limpezae portaria da Autarquie

XIV - manter os serviços de controle e conferência da contas médicas e hospitalares;

85º O Diretor Administrativo deve ser nomeado dentre os rvidores segurados pelo

SASSOM commais de 02 (dois) anos de contribuição para a Autarquia.

Art. 20. A Diretoria Administrativa é compostapelas seguintes divisões

I- Divisão de Recursos Humanos:

!-— Divisão de Comprase Patrimônio:

Hl- Divisão de Protocolo e Arquivo: e

IW- Divisão de Contas Médicas.

Art.21.A Divisão de Recursos Humanos. subordinada diretamente à Diretoria

Administrativa, integra a estrutura do SASSOM em conformidade com aestrutura
administrativa descrita nesta Lei Complementar e em seus Anexos.

81º A Divisão de Recursos Humanos édirigida por cargo com nível de Chefe de

Divis o. de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Diretor

Superintendente,

82º O requisito de provimento do cargo de Chefe da Divisão de Recursos Humanosé
ter Ensino Superior Completo.

83º As atribuições do cargode Chefe da Divisão de Recursos Humanosse resumem.

sumariamente. em supervisionar, coordenar. controlar e executar as atividades sob a

responsabilidade da unidade.

84º As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão de Recursos Humanoss
1-— supervisionare executar os serviços de administra: ãode pessoal:

H- coordenaras admissões e rescisões contratuais e férias de funcionários:
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PT!
acompanhar os resultados e indicadores, prestar suporic e orientação para a

equipe no desenvolvimento dos trabalhos

supervisionar as rotinas próprias dessaárea, quais sejam: folha de pagamento.

admissão, rescisão. GFIP, RAIS, DIRF. e-social c outras conexas:

coordenar a realização de todas as solicitações das árcas. em conformidade com

o estatuto do servidoresuas alterações. dentro dos prazos pré-estabelecidosa fim

de atender as solicitações da autarquia e contratos:

orientar os executores na soluçãode dúvidas e de problemas sugerindo estudos,

pesquisas, recicligem ou treinamentos requeridos. para ensejar melhor

desempenho dos servidorese a avaliação dos resultados do trabalho:
assessorar a Diretoria nos entendimentos com representantes de organizações

sindicais:

supervisionar a conferência da frequência dos servidores (normal, faltas

abonadas, faltas injustificadas, licenças tratamento de saúde, licença gestante,

licença paternidade, licença nojo. licença gala etc.)
gerenciar informações funcionais em processos junto ao Tribunal de Contas.

DIRF, AUDESP, E-social etc.
supervisionar avaliações de desempenho no período probatório e pós efetivo:
supervisionar e elaborar concurso. chamamento. contratação e admissão:

supervisionar a regularidade dos responsáveis técnicos das diversas áreas que

representam a autarquia junto aos seus conselhos de classe

exercer no âmbito de sua competência outras atividades correlatas.

$5º O Chefe da Divisão de Recursos Humanos deve ser nomeado dentre os servidores

segurados pelo SASSOM com mais de 02 (dois) anos de contribuição para a Autarquia.

Art. 22. A Divisão de Compras e Patrimônio, subordinada diretamente à Diretoria

Administrativa, integra a estrutura do SASSOM em conformidade com a estrutura

administrativa descrita nesta Lei Complementar e em seus Anexos.
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Div o, de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Diretor

Superintendente.

82º O requisito de provimento do cargo de Chefe da Divisão de Compras e

Patrimônio é ter Ensino Superior Completo.

83º As atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Compras e Patrimônio se

resumem, sumariamente, em supervisionar, coordenar, controlar e executar as
atividades sob a responsabilidade da unidade
54º As atribuições detalhadas doChefe da Divisão de Comprase Patrimônio são:
1- gerir e controlar os processos de compras:
I-— acompanhar o desenvolvimento e homologação de ovos fornecedores de forma

a obter melhores preços, condições de pagamento e prazos de entrega:

Hl- acompanhar os resultados e indicadores, prestar suporie e orientação para a

equipe no desenvolvimento dos trabalhos:

IV- acompanhar o controle das compras de materiais e equipamentos, ce acordo com

as políticase necessidades da Autarquia:

tro de fornecedores;V-—supervisionara elaboração e manutenção de cade:

VI = atuar com gestão de equipe, sendo responsável pelos resultados dela:
VII= supervisionar opatrimônio daAutarquia:
VIII- gerenciar o patrimônio e informar de imediato o controle interno sobre qualquer

alteração:

IX- exercer no âmbitode sua competência outras atividades correlatas.

$5º O Chefe da Divisão de Compras deve ser nomeado dentre os servidores segurados

pelo SASSOM commais de 02 (dois) anos de contribuição para a Autarquia.

Art.23.A Div são de Protocolo e Arquivo. subordinada diretamente à Diretoria

Administrativa, integra a estrutura do SASSOM em conformidade com a estrutura

administrativa descrita nesta Lei Complementar e em scus Anexos.
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Divisão. de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Diretor

Superintendente,

82º O requisito de provimento do cargo de Chefe da Divisão de Protocolo e Arquivo
é ter Ensino Superior Completo.

83º As atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Protocolo e Arquivo se

resumem, sumariamente, em supervisionar, coordenar, controlar e executar as

atividadessoba responsabilidade da unidade.

84º As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão de Protocolo e Arquivo são:
[= supervisionar o atendimentoao usuário:

1! acompanhar solicitações de documentos para montagem c registrosde process
de inclusão de titulares. dependentes diretos. indiretos e pensionistas:

HI supervisionar o cadastramento no sistema dos titulares e seus dependentes

emissãoda carteirinha:

Iv- acompanharos resultados e indicadores, prestar suporie e orientação para a

equipe no desenvolvimento dos trabalhos:

V- supervisionar a montagem e registro de processos de reembolso. cópias de

prontuários e cancelamento dos descontos:

VI- supervisionar a tramitação internadeprocessos:
vII-— supervisionar processos de renovação de dependentes e diverso:

VII- acompanhar conferência dos documentos, montagem de processo e andamento

de credenciamentos:

ode diacompanhara solicita credenciamento médicoe alterações:

acompanhar junto ao diário oficial nomeações e exonerações para atualizações
no sistema;

XI- supervisionar recebimento de correspondência e encaminhamento aos setores:
XIl-— supervisionar o arquivamento de processos;
XIII - gerenciar apresentação dos relatórios mensais;

XIV - exercer no âmbito de sua competência outras atividades correlatas.
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pelo SASSOM com mais de 02 (dois) anos de contribuição para a Autarquia.

Art.24.A Divisão de Contas Médicas, subordinada diretamente à Diretoria

Administrativa, integra a estrutura do SASSOM em conformidade com a estrutura

administrativa descrita nesta Lei Complementar e em seus Anexos.

81º A Divisão de Contas Médicas é dirisida por cargo com nível de Chefe de

Divisão, de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Diretor

Superintendente.

52º O requisito de provimentodocargo de Chefe da Divisão de Contas Médicas é ter

Ensino Superior Completo e conhecimento de tabelas CBHPM, AMB. TUSS, SIMPRO

e BRASINDICE.

83º As atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Contas Médicas se resumem,

xecutar as atividades sob asumariamente, em supervisionar, coordenar. controlare e

responsabilidade da unidade.

o de Contas Médicas54º As atribuições detalhadas do Chefe da Divi

1 supervisionar equipe de analista de contas médicas:

il- acompanhar a conferência e organização de guias de exames, consultas e

internações expedidas pelos prestadores:
H!- supervisionar os reajustes anuais no sistema, de acordo com a data base de cada

contrato;

IV- gerenciar relatórios de controle dos valores pagosda quinzena edo fechamento

mensal, demonstrandoa variação de cada mês:

V- acompanhara revisão do processo de glosas:
VI = supervisionar a organização do arquivo e mantê-lo em ordem após faturamento:
Vil-— acompanhar os resultados e indicadores, prestar suporte e orientação para a

equipe no desenvolvimento dos trabalhos:

VIII - analisar a produção da rede credenciada, comparando cada guia, exame,
quantidade e valor em relação ao rel io gerado pelo sistema informatizado.
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: Câmara Municioal de Ribeirão Preto223 22CSapurando irregularidades na produção (execução de glosas) e solucionando

possíveis falh s de valorização:

IX- acompanhar o retomo de guias analisadas pelas Auditorias Médica/Enfermagem:

X- acompanhar a liberação, cálculo, confirmação e exportação dos títulos para a

área Financeira, fechando o período de movimentação:

XI- identificar, notificar e acompanharos processos em situação de irregularidades

que envolvem ofaturamento:
XIl- solicitar e promover atividades de educação permanente e continuada no setor,

garantindo oportunidade e ambiente de aprendizagem caperfeiçoamento;

XII elaborar pareceres técnicos para suporte aos departamentos do SASSOM:

XIV participar das revisões e elaboração de noves contratos e rotinas operacionais
afin

XV- exercer no âmbito de sua competência outras atividades correlatas.

$5º O Chefe da Divisão de Contas Médicas deve ser nomeado dentre os servidores

segurados pelo SASSOM com mais de 02 (dois) anosde contribuição para a Autarquia

Subseç nm

Da Diretoria Financeira

Art.25.A Diretoria Financeira é órgão que integra a estrutura do SASSOM em

conformidade coma estrutura administrativa des rita nesta Lei Complementar e em

seus Anexos.

81º A Diretoria Financeira é dirigida por cargo comnível de Diretor, de provimento
em comissão, de livre nomeaçãoe exoneração pelo Prefeito Municipal

52º O requisito de provimento docargode Diretor Financeiro é ter Ensino Superior

Completo.

83º As atribuições do cargo de Diretor Financeiro se resumem. sumariamente. em
exercer a direção das atividades desenvolvidas pel: idades que lhe são ubordinadas.

respondendopor todas as incumbência atribuídas paraa Diretoria
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BR A84º As atribuições detalhadas do Diretor Financeiro são:
I- supervisionar a contabilidade financeira, econômica e patrimonial em sistema

adequadose sempre atualizados:
H- arrecadar, registrare guardar rendas e quaisquer valores devidos à Autarquia e a

publicidade da movimentação finar

H- processar, empenhar e liquidar as despesase se : pagamento
IW- elaborar o orçamento anual e plurianua! de investimentos. bem como de todasas

Resoluções atinentes à matéria orçamentária ou financeira e o acompanhamento
da respectiva execução, após aprovação do ConselhoDeliberativo:

V- apresentar. periodicamente, quadros e dados estatísticos que permitam à

Diretoria c ao Conselho Deliberativo acompanhar as tendências orçamentárias e

financeiras do exerci cio:

VI- providenciar a abertura de créditos adicionais na Autarquia. quando sefizerem
necessários. submetendoapós ao conhecimento do Conselho Deliberativo:

VII- efetuar tomada de contas de respon is por adiantamentos;
VIII - efetuar tomada de Caixa na tesouraria, junto com os demais membros da

Diretoria e do ConselhoDeliberativo:

IX = assinar, juntocom o Tesoureiro, os endossos de chequespara cepósitos.

O Diretor Financeiro deve ser nomeado dentre os servidores segurados pelo

SSOM com mais de 02 (dois) anos de contribuiçãopara a Autarquia.

Art. 26. A Diretoria Financeira é composta pelas seguintes divisões:

Divisão de Contabilidade: e

Divi" jo de Tesouraria.

Art. 27. A Divisão de Contabilidade, subordinada diretamente à Diretoria Financeira.

integra a estrutura do SASSOM em conformidade com a estrutura administrativa

descrita nesta Lei Complementar e em seus Anexos



=: Câmara Municioal de Ribeirão PretoaSS281º A Divisãode Contabilidade é dirigida porcargo comnível de Chefe de Divisão,

de provimento em comissão, de livre nomeação e ão pelo Diretor

Superintendente.

82º O requisito de provimentodo cargo de Chefe ca Divisão de Contabilidade é ter

Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis ou Curso Técnico em Contabilidade,

em ambos os casos com registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

83º As atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Contabilidade se resumem,

sumariamente. em supervisionar, coordenar. controlar e executar as atividades sob a

responsabilidade da unidade.

84º As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão de Contabilidade são:

!- supervisionar a elaboração dos balancetes mensais dos sistemas contábeis,

conferindo com a execução orçamentária mensal, elaborando balancetes.

balanços, e demais peças necessárias à demonstração das atividades da

administração da Autarquia:

mento dos balancetes anuais c anexosll-— supervisionar a elaboração do (

contábeis;

H- supervisionara emissão de notas explicativas referentes «os balanços contábeis

como tambémo relatório de atividades por setores:

Iv- coordenar a baixa de precatórios junto ao DEPRE, após a realização do

pagamento efetuado pela Tesouraria da Autarquia;

coordenar nos termos das normas vigentes a administração contábil, as atividades

de controle contábil do patrimônio e almoxarifado da Autarquia

Vi= supervisionar a manutenção nos termos da legislação vigente a contabilização de
todo movimento financeiro. econômico, patrimonial e orçamentário da

Autarquia:

VII-

—
prestar suporte e orientaçãopara a equipe no desenvolvimentodostrabalhos:

is indicando àsVIlI- supervisionar a emissão mensal de relatórios contábeis gerenci

diretorias, a situação econômica da organização:
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—
coordenaro fornecimento de dados contabilizados para atender as necessidades

da Autarquia;

coordenar o envio mensal da DCTF, bem como atender as exigências de

transmissões de informações junto à Receita Federal:

ões de informaçõesXI-

—
atender as normas. instruções, prestação de contas e transmi

juntoao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo:
XII- coordenar o lançamento de dados manuais c de créditos « receber nosistema

contábil;

XII coordenar a realização e conferênciade todos os cálculos judiciais:

XIV- desempenhar outras atribuições afetas à função ouque lhe forem determinadas

pelos seus superiores:

XV- exercer no âmbito de sua competência outras atividades correlatas.

$5º O Chefe da Divisão de ntabilidade deve ser nomeado dentre os servidores

segurados pelo SASSOM com mais de 02 (dois) anos de contribuiçãopara a Autarquia

Art.28.A Divisão de Tesouraria, subordinada diretamente à Diretoria Financeira,

integra a estrutura do SASSOM em conformidade com a estrutura administrativa

descrita nesta Lei Complementare emseus Anexos

81º A Divisão de Tesouraria é dirigida por cargo com nível de Chefe de Divisão, de

provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Diretor

Superintendente.

e Tesouraria é ters2º Orequisito de provimento do cargo de Chefe da Divi

Ensino Superior Completo.

ão de Tesouraria se resumem,83º As atribuições do cargo de Cheie da Divis

sumariamente. em supervisionar, coordenar. controlar e executar as atividades sob a

responsabilidade da unidade.

54º As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão de Tesouraria são:



m-

Iv-

v-

vI-

vi
VII =

IX-

xI-
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XIV
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Câmara Municipal de Ribeirão PretoEsupervisionar a elaboração dos balancetes mensais dos sistemas contábeis,

conferindo com a execução orçamentária mensal:

cordener a realizaçãosupervisionar os serviços de pagamentos, recebimentos e

de operações bancárias. nos termos da legislação vigente:
coordenar a emissão e preparo do boletim de movimento diário e a execução da

conciliaçãobancária:

supervisionar os lançamentos das receitas e despesas correntes e de capital;

supervisionar as aplicações de recursos disponíveis no mercado financeiro e a

consulta e conferência diária dos extratos bancários;

coordenaroregistro de todo movimento financeiro e orcamentário, de acordo

coma legislação vigente:

coordenar opreparoe a elaboraç da prev são da proposta orçamentária anual.

conforme despacho da Diretoria Financeira:

manter a Diretoria Financeira informada sobre a situação das dotações.

consignações, verbas e créditos. e executar eventuais suplementações e

remancjamentos deverbas orçamentárias, conforme despacho da Diretoria:

supervisionar o recebimento de notas fiscais emitidas por fornecedores e

prestadores de serviços e. coordenar a execução dos pagamentos

coordenar a emissão de empenhos e adiantamentos. liquidação e anulação de

empenhos:

coordenar o processo de contabilização de recebimentos e restituições de

quantias provenientes de cauçõesou depósitos, segundo as normas estabelecidas:

coordenar o cálculoe a emissão mensal do valor do PASEP:

supervisionar a atualização do Mapa Orçamentário de Precatórios e realizar o

pagamento junto ao DEPRE:

supervisionara realização diária da tomada de caixa,

desempenhar outras atribuições afetasàfunção ou que lhe forem determinadas

pelos seus superiores
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equipe no desenvolvimento dos trabalhos:

XVII exercer no âmbito de sua competência outras atividades correlatas.

$5º O Chefe da Divisão de Tesouraria deve ser nomeado dentre os servidores segurados

pelo SASS OMcommais de 02 (dois) anos de contribuiçãopara a Autarquia.

Subseção IV

Da Diretoria Técni: a

Art.29.A Diretoria Técnica é órgão que integra a estrutura do SASSOM em

conformidade com a estrutura administrativa descrita nesta Lei Complementar e em

seus Anexos.

81º A Diretoria Técnicaédirigida por cargo com nível de Diretor, de provimento em

comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal.

82º O requisito de provimento do cargo de Diretor Técnico é ter Ensino Superior

ina (CRM)Completo em Medicina comregistro ativo no Conselho Regional de Medi

g3º As atribuições do cargo de Diretor Técnico se resumem, sumariamente, em

exercer a direção das atividades desenvolvidas pelas unidades que lhe são subordinadas,

respondendopor todasas incumbências atribuídas para a Diretoria.

84º As atribuições detalhadas do Diretor Técnico são:

dirigir e coordenar as chefias que lhe são subordinadas

H!=— formular planos eestudos visandoo desenvolvimento prosremado das atividades
daAutarquia, submetendo aocrivo da Diretoria

HHl- efetuar o controle financeiro das despesas assistenciais:

Iv- determinar e fiscalizar o nível das assistências prestadas pela Autarquia, de

acordo com dotações orçamentárias:

V-

—
elaborar relatórios sobre ssistências prestadas pela Autarquia, submetendo-as

a apreciação da Diretoria:
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto32VI- estabelecer a forma de atendimento médico. quando as assistências forem

prestadas por terceiros. através da triagem médica:

vII- dinamizar o setor de Serviço Social em benefício dos associados:

vIII- supervisionar o trabalho da perícia e auditoria médico-hospitalar:

IX- supervisionar a a istência médica e odontológica.

$5º O Diretor Técnico deve ser nomeadocentre os servidores sé ados pelo SASSOM

com mais de 02 (dois) anos de contribuição para a Autarquia.

Art. 30. À Diretoria Técnica é composta pelas:

Divisão do Serviço Social;
tt=— Divisãode Enfermagem:

H- Divisãode Triageme Emi

Divisão de Odontologia:e
Auditoria Médico-Hospitalar.

Art.31. A Divisão do Serviço Social, subordinada diretamente à Diretoria Técnica,

integra a estrutura do SASSOM em conformidade com a estrutura administrativa

descrita nesta Lei Complementar e em seus Anexos.

81º A Divisão do Serviço Social é dirigida nor cargo com nivel de Chefe de Divisão,

de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Diretor

Superintendente,

52º O requisito de provimento docargo de Chefe da Divisão do Serviço Social é ter

Ensino Superior Completo em Serviço Social e registro ativo no Conselho Regional de

Serviço Social (CRESS).

Social se resumem,83º As atribuições do cargo de Chefe da Divisão do Serv

sumariamente. em supervisionar, coordenar. controlar e executar as atividades sob a

responsabilidade da unidade.

84º As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão doServiço Social são:
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HaDSEsiadodeStoPállo|OI-— gerira equipe do setor do serviço social:
ll- supervisionar o atendimento e orientação aos beneficiários do Auxílio

Nutricional e processos inclusão de dependentes quando solicitado:

il- supervisionar o encaminhamento e orientaçãopara internações psiquiátricas:
IV = supervisionar a elaboraçãoe a gestão de projetos específicos afins:
V-—supervisionar grupos de trabalhos especificos:

VI- acompanhar os resultados e indicadores, prestar suporte e orientação para a

equipe no desenvolvimento dos trabalhos

VII- supervisionare orientarno atendimento de demandas espontâneas:

VII = organizar visitas domiciliares, hospitalares e etc.. conforme demanda:

IX- supervisionar os atendimentos de ouvidoria:

x representar a autarquia junto ao conselho de classe como responsável técnico:

XI-— exercer no âmbito de sua competência outras atividades correlatas.

$5º O Chefe da Divisão do Serviço Social deve ser nomeado dentre os servidores

seguradospelo SASSOM. com mais e 02 (dois) anos de contribuição para a Autarquia.

Art.32.A Divisão de Enfermagem. subordinada diretamente à Diretoria Técnica,

integra a estrutura do SASSOM em conformidade com a estrutura administrativ

descrita nesta Lei Complementar e em seus Anexos

g1º A Divisão de Enfermagemé dirigida por cargo com nível de Chefe de Divisão,

de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Diretor

Superintendente.

52º O requisito de provimento docargo de Chefe da Divisão de Enfermagem é ter

Ensino Superior Completo em Enfermagem eregistro ativo no Conselho Regional de

Enfermagem (COREN).

53º As atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Enfermagem se resumem,
sumariamente, em supervisionar, coordenar. controlar e executar as atividades sob a

responsabilidade da unidade

84º

—
Asatribuições detalhadas do Chefe da Divisão de Enfermagem
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vI-
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85º O Chefe da Divisão de E

segurados pelo SASSOM com mais de 02 (d

F=4 Câmara Municipal de Ribeirão PretoFS E RAcoordenar projetos de trabalho internose externose serviços domiciliares;

acompanhar manutenção preventiva e corretiva, de equipamentos utilizados para

assistência à saúde:

supervisionar os processos relacionados aos cuidados de enfermagem na

assistência aos pacient:

coordenar progranias de treinamentos

supervisionar as condições das salas da unidade, mediante checagem dos

equipamentos, observância da reposição de materiel e medicamentos, avaliação

de limpezaeorganização:
acompanhar os resultados e indicadores, prestar suporte e orientação para a

equipe no desenvolvimento dos trabalhos

acompanhar a equipe de trabalho, por meio de escala de trabalho, de delegação

de tarefas, de orientação sobre procedimentos, de acompanhamento presencial e

checklist, fazendo cumprir normas e regulamentos intemos e padrões de

qualidade:

organizar as campanhas de vacinação:

gerenciar o serviço de enfermagem junto a es com tratamentopacio

domiciliar em geral;

cooperar com as atividades de auditoria médico hospitalar
desenvolver e gerenciar programas de saúde preventiva e corretiva:

controlar o estoque dos materiais utilizados no ambulatório:

elaborar planos estratégicose operacionais

representar a autarquia junto ao conselho de classe como responsável técnico

exercer no âmbito de sua competência outras atividades correlatas.

infermagem deve ser nomeado denire os servidores

) anos de contribuição paraaAutarquia.
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Art. 33. A Divisãode Triagem e Emissão de Guias, subordinada diretamente à DiretoriaESET
Técnica, integra a estrutura do SASSOM em conformidade com a estrutura

administrativa descrita nesta Lei Complementar e em seus Anexos.

51º A Divisão de Triagem e Emissão de Guias é dirigida por cargo com nível de

Chefe de Divisão, de provimento em comissão. de livre nomeação c exoneração pelo

Diretor Superintendente.

52ºOrequisito de provimento do cargo de Chefe da Divisão de Triageme Emissão

de Guias é ter Ensino Superior Completo.

53º As atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Triagem e Emissão de Guias se

resumem. sumariamente, em supervisionar, coordenar, controlar e executar as

atividades sob a responsabilidade da unidade.

54º As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão de Triagem e Emissão de Guias

1-— supervisionareorientar a equipe de atendimente

H- supervisionar os processos relacionados à autorização de procedimentos

(consultas. exames, internações etc.):

Hl- “supervisionar atendimento aos beneficiários para autorização de exames e

procedimentos na rede credenciada, mediante pedido médico e consulta de

coberturacontratual:
IV- acompanhar liberação de guias de exames e cirurgias que passam pela análise da

auditoria médica:

V- acompanhar os resultados e indicado:

abalhos

s. prestar suporte e orientação para a

equipe no desenvolvimento dos

VI= supervisionar o encaminhamento dos procedimentos para agendamento de

médicas;peri

VII-" controlar o processo de liberação deguias paraatendimentos em geral conforme

diretrizes de cobertura previstas no ro! SASSOM;

VII supervisionar as informações prestadas aos usuários sobre prestadores. carências

para execução de xames, abrangência de atendimento;
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Fi2IX- exercer no âmbito de sua competênciaoutras etividades correlatas

ão de Guias deve ser nomeado dentre os$5º O Chefe da Divisão de Triagem e Emis:

servidores segurados pelo SASSOM com mais de (2 (dois) anos de contribuição para a

Autarquia

Art.34.A Divisão de Odontologia. subordinada diretamente à Diretoria Técnica.

integra a estrutura do SASSOM em conformidade com a estrutura administrativa

descrita nesta Lei Complementar e em seus Anexos

51º A Divisão de Odontologia é dirigida por cargo comnível de Chefe de Divisão,

de provimento em comissão, de livre e exoneração pelo Diretor

Superintendente.

82º O requisito de provimento do cargo de Chefe da Divisão de Odontologia é ter

Ensino Superior Completo em Odontologia c registro ativo no Conselho Regional de

Odontologia (CROSP).

53º As atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Odontologia se resumem,

sumariamente, em supervisionar, coordenar. controlar e executar as atividades sob a

responsabilidade da unidade.

54º As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão de Odonto ogia são:

I-— gerir equipe de dentistas e auxiliares odontológicos e agentes administrativos

subordinados:
H=— supervisionar os processos técnicos e administrativos, e desta forma aperfeiçoar

o tempo e recursos disponíveis:
HI = monitorar os estoques de materiais e medicamentos disponíveis assim evitando

desperdício;

Iy- acompanhar os resultados e indicadores, prestar suporte e orientação para a

equipe no desenvolvimento dos trabalhos:
V- supervisionar o atendimento prestado aos pacientes;

VI zelar pela boa qualidade do atendimento prestado:
vII- desenvolver programas de odontologia preventiva e social:
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IX- representar a autarquia junto ao conselho de classe como responsável técnico:

x exercer no âmbito de sua competência outras atividades correlatas

$5º OChefe da Divisão de Odontologia deve ser nomeado dentre os servidores

seguradospelo SASSOM commais de 02 (dois) anos de contribuição para a Autarquia.

Art. 35. A Auditoria Médico-Hospitalar, subordinada diretamente à Diretoria Técnica,

integra a estrutura do SASSOM em conformidade com a estrutura administrativa

descrita nesta Lei Complementar e emseus Anexos

81º A Auditoria Médico-Hospitalar é dirigida por cargo comnível de Chefe, de

provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Diretor

Superintendente.

82º O requisito de provimentodo cargo de Chefe da Auditoria Médico-Hospitalar é

ter Ensino Superior Completo em Medicina: registro ativo no Conselho Regional de

Medicina (CRM) e pós-graduação na área de auditoria

83º As atribuições do cargo de Chefe da Auditoria Médico-lospitalar se resumem,

sumariamente. em supervisionar, coordenar. controlar e executar as atividades sob a

responsabilidade da unidade.

84º As atribuições detalhadas do Chefe da Auditoria Médico-Hospitalar são:

1-— planejar e gerir as áreas de atençãoà saúde domiciliar, med cina preventiva no

gerenciamento de clientes portadores de doenças crônicas. através da avaliação

de riscos epidemiológicos:

Hl-
—

integrar diferentes áreas e recursos próprios visando aculturar o modelo e a

prática do autocuidado, de hábitos de vida saudáveis e consequente satisfação e

fidelização dos clientes, alinhados às novas demandas de mercado;

lll-

—
gerenciar equipe de médicose enfermeiros auditores:

IV = gerenciar o correto processo de liberação de exames e procedimentos mécicos

hospitalares;
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medicamentos de alto custo;

vI- elaborar pareceres e protocolos técnicos para suporte aos departamentos jurídico
e ouvidoria:

VIl- acompanhar os resultados e indicadores, prestar suporte e orientação para a

equipe no desenvolvimento dos trabalhos:

vill- realizar auditoria concorrente junto aos serviços credenciados à Autarquia:

IX- atuar como Gestor dos contratos instituídos entre a Autarquiae Credenciados:

X-— exercer no âmbito de sua competência outras atividades correlatas.

85º O Chefe da Auditoria Médico-Hospitalar deve ser nomeado dentre os servidores

segurados pelo SASSOM com mais de 02(dois) anosde contribuiçãopara a Autarquia.

Seção IV

Dos Servidores Públicos do Quadro Geral

Art. 36. O quadro geral permanente de servidores públicos da SASSOM é formado pelo

conjunto de cargos previstos nesta Lei Complementar

Art.37. A estrutura do SASSOM é composta dos seguintes ca de provimento

efetivo:

1- 04 (quatro) cargos de Agente de Segurança:

1- 03 (três) cargos de Auxiliar de Saúde Bucal:

m- 25 (vinte e cinco) cargos de Agente Administrativo:

Iv = 03 (três) cargos de Ausiliar de Enfermazem:

V- 03 (três) cargo de Enfermeiro:

VI- 04 (quatro) cargos de Assistente Social:

VIL- 09 (nove) cargos de Médico Clínico Geral;



“= Câmara Municipal de Ribeirão Preto26vIII- 02 (dois) cargosdeCirurgião Denti a:

IX- 01 (um) cargo de Procurador Jurídico.

Parágrafo único. A evolução funcional dos servidores efetivos da SASSOM obedecerá
às mesmas regras vigentes para os servidores daPrefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Art. 38. Ficam extintos os seguintes cargos efetivos vagos
t-= 01 (um) cargo de Agente de Oper

ll= 01 (um) cargo de Cozinheiro:

[= 01 (um) cargo de Oficial de Obras:

Iv = 12 (doze) cargos de Auxiliar de Saúde Bucal;

- 01 (um) cargode Biólogo:

vI-= 04 (quatro) cargos de Biomédico:

vil= 1 (onze) cargos de Médico Clínico Geral:

VII! 26 (vinte e seis) cargos de Cirurgião Dentista:

Art. 39. Fica autorizado o Prefeito Municipal a colocar à disposição da SASSOM

pessoal do quadro permanente da Administração Municipal em cc aplementação aos

cargos criados no artigo 37 desta Lei

Art. 40. Fica criada uma gratificação por atividade de Secretariar o Superintendente, a
ser concedida. pelo Superintendente, exclusivamente a servidor efetivo

61º A referência remuneratória para o pagamentoda gratificação pela atividade de

Secretariar o Superintendente e as atribuições a s rem desempenhadas constam do

anexoIV desta Lei Complementar.

2º O valor da gratificação corresponderá à diferença entre o nível salarial do

servidor designado e a referência remuneratória constante do anexo IV desta Lei

Complementar.
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 41. Todos os cargos comissionados, funções de confiança e gratificações por
atividade previstos nesta Lei Complementar e em seus Anexos ficam criados e

configurados nos termos aqui previstos.

1 - Aos servidores públicos ocupantes do cargo de Agente de Segurança, lotados no

SASSOM, fica instituída a jornada de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis)

horas de di imento de jornada deanso (12 X 36). sem alteração da jornada. O cum

trabalho de 40 (quarenta) horas semanais será cumprida por jornada em tumos de

trabalho de 12:00 horas de trabalho por 36:00 horas de descanso. em jornada de

revezamento, com uma hora de intervalo para refeição e descans dentro da jornada,

com folgas mensais, sendo. no mínimo, uma emdia de domingo. Todae qualquer hora

de trabalho que eventualmente extrapole a jornada descrita acima. aos servidores

ocupantes do cargo Agentes de Segurança do SASSOM, deverá ser acrescida de50
(cinquenta por cento) a partir da 12º (décima segunda) hora trabalhada

H - A previsão de exirapolamento de jornada do caput se dará apenas em caráter
cial ficando autorizada a contrataextraordinário e emerge o de horas extras. por parte

do SASSOM, para a garantia da prestaçãode serviços inadiáveis

Parágrafo único. O vale alimenta o será adequado na formadalei

Art. 42. As remissões na legislação específica às carreiras. cargos«níveis, conforme o

padrão anterior. passarão a referir-se às carreiras, cargose níveis correspondentes nesta

Lei Complementar.

Parágrafo único. Caso não haja carreira. cargos ou nível corresponde nesta lei, deverá

ser observadaa carreira, cargo ou nível correspondente na Administração Direta
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HdROSTArt. 43, Aplicam-se aos servidores municipais tratados na presente Lei Complementar
as mesmas regras de evolução funcional previstas paraos servidores da Administração

Direta do Município de Ribeirão Preto.

Art. 44. São parte integrante desta Lei Complementar os seguintes anexos:

1= Anexo - Quadro de Cargos Existentes:
Il= AnexoII - Tabelas de Referências Remuneratórias - Cargos Comissionados e

Agentes Políticos:
tivos:HI- AnexoIII - Tabelas de Referências Remuneratórias - Care.

IV- Anexo IV - Atividades Gratificadas:

V- Anexo V- Atribuições de Cargos Efetivos e Comissionados:

VI-— Anexo VI — Organograma da Estrutura Administrativa — Serviçode Assistência à

Saúde dos Municipiários.

Art. 45. Ficam revogados expressamente:

1- os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 2.476,de 21 de julho de 1971:

a) art. 22;

b) art. 23;

c) art. 24;
d) art. 25: e

e) Anexo I

li os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 441, de 26 de abril de 1995:

a) art. 2º;

b) art. 3º. capu:
c) art. 28:

d) art. 29;

e) art. 30;

f) am. 3I;

e) art. 32;
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m) art.

n)

o)

Pp)

q
r)

s)

b
u)

art,

Câmara Municipal de Ribeirão Preto

ESTESET33;

art. 34;

art.

art.

art.

art. 39;

art.

art.

art

art

art

v) art. 52:
wJ art. 53 ;e
x) art 54.

HH o seguinte dispositivo da Lei Complementar nº 2.971, de | | de junho de 2019:

a) art. 9º.

1y- as demais disposições em contrário.

Art. 46. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.



1 CARGOS EFETIVOS

REFERÊNCIA

o4

CARREIRA

Ageme de Segurança

Agente de
Administração

Agente de

administração

Agente de

Administração

Nivel Superior

Nível Superior

CARGO

Agente de Se

Ausiliar de Saude

Bucal

Agente de

adminis

Auxiliar de

Enfermeiro

Assistente Social

ANEXO
QUADRO DE CARGOS EXISTENTES

NÍVEL DE

VENCIMENTO

INICIAL DA
CARREIRA

04.101

RR

HELLO

15.101

15.101

PROVIMENTO

Efetivo, mediante

ão em concursoaprov

público

Efetivo. mediante

aprovação em concurso
público

Efetivo, mediante

aprovação em concurso
público

Etetivo. mediante

público

Efetivo. mediante

aprovação em concurso
público

Efetivo, medimte

aprovação em concurso

REQUISITOS

Ensino Fundamental Completo

Ensino Fundamental Completo,

Registra ng Conselho Regional
de Odontologia—Auxiliar de

saude Bucal ou equivalente

Ensino Medio Completo

nino Fundamental Completo e

Resistro no Conselho Regi

de Entem - Aux

Curso Superior Completo,

Curso Superior Completo

JORNADA DE
TRABALHO

40 (quarenta) horas.

40 (quarenta) horas

semanais

dO (quarenta) horas

semanais

AO (quarenta) horas

20 (vinte) horas
semanais

ne) horas

TOTAL

DE

CARGOS



Nível Superior7
Médicos

Nível Superior
18

CirurgiãoDentista

Nível Superior -

g
Procurador Jurídico,

Engenheiros.

Arquiteto e Geólogo

2. CARGOS COMISSIONADOS

DENOMINAÇÃO

Diretor Superintendeme Adjunto

Diretor Administrativo.

Diretor Financeiro

Diretor Técnico

Chefe da Divisão do Centro de
Informática

Médico Clinico Geral

Procurador Jurídico

REFERÊNCIA

REMUNERATÓRIA

público

Efetivo, mediante

17.101 aprovação em concurso Curso Superior Completo

público

Efetivo, medinte
18.101 aprovação em concurso Curso Superior Completo

público

Efetivo, mediante

21.100 aprovação em concurso Curso Superior Completo

público

TOTAL

PROVIMENTO REQUISITOS

Comissionado- livre no)

Prefeito Munexo ção
Comissionado - livre nomeação é

exonistação pelo Prefeito Municipal

Comissio do- livre nomeaçãoe
exoneração pelo Prefeito Municipal

Comissionado- livre nomeação
exoneração pelo Prefeito Municipal

Comissionado livre nomeação e

exoneração pelo Diretor Superintendente

Ensino Superior Completo

Ensino Superior Completo.

Ensino Superior Completo

Ensino Superior Completo

Ensino Superior Completo em

Tecnologia da Informação

20 (vinte) horas

20 (vinte) horas

semanais

20 (vinte) horas

semanais,

JORNADA DE
TRABALHO

Disponibilidade

Disponibilidade

Disponibilidade

Disponibilidade

Disponibilidade

TOTAL DE
CARGOS



Chefe da Divisão de R

+

Chefeda Divisão de Compras e

Patrimônio

Chefe da Divisão de Protocolo e

Arquivo

Chefe da Divisão de Contas

Médicas

Chefe de Divisão de
Contabilidade

Chefe de Divisão de Serviço

Social

Chete da Divisa

Chete la Divisão de Triagem e
Emissão de Guias

Chefe da Divisão de Odontologia

Comissionado - i re nomeaçãoe
exoneração pelo Diretor Superintendente

Comissionado - livre nomeaçãoe
exoneração pelo Diretor Superintendente

Comissionado - livre nomeaçãoe
exoneração pelo Diretor Superintendente

Comissionado - livre nomeação e

exoneração pelo Diretor Superintendente

exoneração pelo Diretor Superintendente

exoneração pelo Diretor Superintendente

Comissionado - livre nomeação e

exoneração pelo Diretor Superintendente

exoneração pelo Diretor Superintendente

Comissionado - livre nomcação é

exoneração pelo Diretor Superintendente

Comissionado - livre nomeaçãoe

Ensino Superior Completo

Ensino Superior Compleio

Ensino Superior Completo

Ensino Superior Completo e

conhecimento de tabelas CBHPM,

AMB, TUSS, SIMPRO é

BRASINDICE

Ensino Superior Compleio em
Ciências Contábeis ou Curso

Técnico em Contabilidade, em

ambos os casos com registro ativo
no Conselho Regional de
Comtabilidade (CRC)

Ensino Superior Completo

Ensino Superior Completo

em Serviço Social e registro ativo
no Conselho Regional de Serviço

Social (CRESS)

Ensina Superior Completoem

Conselho Regional de Enfermagem

(COREN)

Ensino Superior Completo

Ensino Superior Completo em

Disponibilidade

Disponibilidade

Disponibilidade

Disponibilidade

Disponibilidade

Disponibilidade

Disponibilidade

Disponibilidade

Disponibilid

Disponibilidade



Chefe da Auditoria Médico

Hospitalar

AGENTES POLÍTICOS

GRUPO OU REFERÊNCIA
DENOMINAÇÃO

REMUNERATÓRIA

Diretor Superintendente Subsídio,

)

exoneração pelo Diretor Superintendente—Odontologiae registro ativo no

Conselho Regional de Odomologia

(cROSP)

Ensino Superior Completo em
Medicina, registro ativo no

Comissionado - livre nomeação e ConselhoRegional de Medicina Disponibilidade
exoneração pelo Diretor Superintendente

(CRM) e pós-graduação na área de

auditoria

TOTAL

JORNADA DE
PROVIMENTO REQUISITOS

TRABALHO

Agentepoli - Disponibilidade

TOTAL

16

TOTAL DE
CARGOS



ANEXO IH

TABELAS DE REFERÊNCIAS REMUNERATÓRIAS

CARGOS COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS

Tabela 1.

REFERÊNCIA Vr. Símbolo Vr. Grat.
REMUNERATÓRIA

F3s R$ 10.221,21 9.328,76

c R$8.8: 3 TITIAS

c2 R$ 7.369,62 6.560,23

Cs K$6.693.52 5.905,82



Tabela 2.

QUANTIDADE CARGOS COMISSIONADOS REFERÊNCIA

REMUNERATÓRIA

1 Diretor Superintendente Adjunto E3s

1 Diretor Administrativo Eas

1 Diretor Financeiro E3s
1 Diretor Técnico F3s

1 Chefe da Auditoria Médico-Hospitatar c

1 Chefe de Divisão

10 Chefe de Divisão c3

Tabela 3

AGENTES POLÍTICOS

QUANTIDADE CARGOS REFERÊNCIA VALOR

REMUNERATÓRIA

1 Diretor Superintendente Sunsídio R$ 1S9ZIO



NÍVEL

04.14.01

04.1.02

04.1.03

04.1.04

041.05

04,1.06

041.07

041.08

04.1,09

04.14.10

041.1

Classe 1

Vr. Nível

184165

1.880,35

1.919,84

1.960,15

2.001,32

2.043.33

2.086,25

2.130,06

2.174,80

Vr.Grat

143879
1.469,03

149987
1.531,37

1.563,54

1.596,36

1.629,59

166412
1.699,07

734,75

LINHAS

NÍVEL

04.201

04.202

042.03

042.04

04.205

04.206

04.207

g

04.209

D4240

tai

TABELAS DE REFERÊNCIAS REMUNERATÓRIAS

CARGOS EFETIVOS

Classe 2

Vr. Nível

2.294,32

321.83

2.349,68

237788
240641

2.435,32

2.464,52

2.494,09

2.524,02

2.554,33

2.584,99

ANEXO HI

(04) Agente de Segurança

jornada de 40 horas semanais

Ve Grat,

179244
1.813,93

1.835,69

1.857,72

1.880,01

1.902,59

1.925,41

194851

L9TI9O

199557
2.019,53

NÍVEL

04.3.01

04.3.02

04.3.03

042.04

043.05

04.3.06

043.07

043.08

043,09

04.310

04.311

Classe 3

Vr. Nível

2.615,99

2.64739

2.679,16

27131

2.877,92

2.912.48

2.947,42

vr Grat.
2.043,75

2.068,2

2.093,09

218,21
2.143,62

216934

NÍVEL

04.403

04.4,04

04.4.05

04.406

dd
04.408

04.409

04410
04.417

Classe4
Vr, Nível

2.982,79

3.018,56

3.054,81

309146
3.128,55

316031

3.190,90

3.253,15

3.084,82

3.316,89

ve, Grat,
2.330,31

2.358,26

2.386,57

241521
2AAAIS

2.473,52

2.503,24

2.534,29

2.563,05

259440
2.625,54



NÍVEL

11,01
11.102

11.103

111.04

11,105

11.06
11.107

11.108

11,1,09

ERRO

RR

NÍVEL

15.101

15.1.02

15.103

151.04

15.105

Classe 1

Vr. Nível

790.78

2.849,39

2.909,24

2.970,34

3.032,70

3.096,40

3.156,54

3.209,97

3.264,52

3.320,20

337707

Classe 1

vi Nível

1.388,29

1.467,60

4.548,55

463121

as: 9

VrGrat.

2.369,30

2907
2.469,86

2521.24

257470

EX
2.083,06

3.605,74

3.742,73

3.821,32

3.901,57

3.08

11.206

11.207

11.208

11.209

11.210

nm

NivEL
15.201

15202
15.203

15.204

15205

(11 - Antiga Tabela 12) Agente de Administração

Classe 2

Vr. Nível vr. Grat.
3.410,23 271616

3.443,81 274875

347,77 2.781,74

3512,17 2.815,13

3.546,98 2.848,93

3.582,18 2.883,10

3.617,82 291700
3.653.88 2.95271

3.690,38 2.988,15

372731 302401
3.764,67 306028

jornada de 20

Classe 2

vel veGrat,
5.316,25 566,67

5.372,70 LODIAr

5.429,82 4.676.93

548762 473305
5.546,13 4.789,85

jornadade 40 horas semanais

(15 Antiga Tabela 16) Nível Supe

ÍvEL

11.301

11.302

11.35.03

11.304

113.05

11.3.06

1307
11.308

11.309

113.103

NÍVEL

15.301

153.02

153.03

15.3,04

15.3.05

Classe 3

Vr. Nível

3.802,50

3.840,79

3.879,

391872
3.958,40

3.998,55

4.039,18

4.080,29

4.121,90

4.164,01

406.64

Classe 3

var. Nível

SITSR
6.040,13

6.105.25

617118
623787

Ve Grat,
3.097,01

313417

3779
3.209,84

3.248,36

328734
3.326,79

3.366,70

FOTO
3.447,99

489,38

vir Grat,
5.206,09

5.269,16

332,69

5.396,69

SAGLAS

NÍVEL

11.401

11.402

114.03

11.4.04

11.405

11.406

11.407

11.408

11.409

11.410

Hat

NÍVEL

15.407

15.4.02

15.403

15.404

15.405

Classe 4

Vi Nível

4.249,77

429342
4.337,57

4.382,29

4.427,53

447328
4.519,62

4.566,51

4.613,97

4.661,98

471056

Classe 4

Vi Nível

6.727,75

6.801,14

6.875,40

6.950,56

7.026,61

ve Grat,

353125
3.574,62

3.616,50

3.659,91

3.703,83

374825

1703
3.538,76

1SSLS3

39345
107867

ve Grat.

SIT 06

6.008,30

6.080.40

6.153,37

6.227,21



15.1.06

15.107

15.108

15.1.09

15.110

151.1

4.801,76

4.889,

4.979,55

ô

So71.25

5.164.89

0.49

Classe 1

Vr. Nível

8.164,00

8.322,59

848451

8.649.872

8.818,59

8.990,97

9.166.86

971719
9.908.39

4.067,16

4.152,56

4.239,77

4.328,50

4.419,72

Vr.Grat,

TI3LAS

485,44

642.65

780314
7.066,99

SI3441

8.839,43

15.2.06

15.207

15.208

152.09

152.10

152.1

NÍVEL

152.20

15.2.21

15.2.22

152.23

15.2.24

15.2.28

15.230

5.725,89

5.787,24

5.849,33

18

4.547,33

4.905

4.964,37

5.023,94

5.084,22

5.145,23

15.3.06 6.305,38

6.373,69

6.442,83

2,78

6.583,60

6.655,24

(15 Antiga Tabela 16) Nível Superior

Classe 2

Vr. Nível

10.019,93

10.152,80

10.247,06

10.362,67

10,479.67

10.598,08

10.717,90

10.839,18

10.961.88

11.086,07

1.211,77

Ve. Grat,

933,34
924293
9.353,85

9.466.10

9.579,69

060466
9 NH98
9.928,7

10.047,86

1016843
1029047

jornada de 40 horas sema!

ÍVEL

153.20

15.35.21

15.322

15.323

Classe 3

Ve Nível

n
11.467,67

8,97

11.597,92

11.729,76

11.863.16

11.998,18

12.134,78

12.273,06

DATOS
12.554,60

12.697,89

5.526.985

55

5.660.435

35

3,30

5.866,66

Ve Grat,

04897
1054 192

10.663,37

10.793,37

10.922,88

053,97
AL 186,59

11 594.19

11.733,31

15.4.06

15.4,07

15.4.08

15.4.09

15.4.10

15.411

NÍVEL

15.420

15.4,21

15.422

15.423

15.424

15.425

7.103,58

ZISiA7
726030
7.340,07

Classe 4

Vr. Nível

12.842,92

12.989,68

13.138,20

13.288,52

13.440,63

13.594,56

15.428

15.4.29

15.4,30

14.229,01

1439236

6.301,94

6.454,09

6.531,54

6.609,92

6.659,21

vrGrat.
ESTAM

1201660
42.160,79

12.306,73

DASA?
1260386

13.219,82

13.37842



)

(17 = Antiga Tabela 18) Nível Superior - Médicos

jornada de 20 horas semanais

Classe 1 Classe 3 Classe 4

Ve Nível VrGrat NÍVEL Vr Nível Ve Grat NÍVEL VeNível Ve Grat NÍVEL Vr Nível ve Grat.
5.929,33 366574 17201 7.386,59 4.566,67 17301 842230 5.206,99 17401 9.603,18 5.937,06

605386 374273 17202 747522 4.621,47 17.302 852336 5.269,46 17402 971844 6.008,30

6.180,99 352 17.203 564,94 4.676,93 17303 5.332,69 17403 9.835,05 6.080,40

6.310,79 3.901, 17204 7.655,70 4.733,05 17304 8.729,14 5.396,69 17404 9.953,08 6.153,37

644330 398350 17205 774758 4.789,85 17305 8.833,89 SAGLAS 17405 10.072,52 6.227,21

6.578,03 SW6716 11206 7.840,55 4.547,33 17.306 8.959,90 5.526,98 17.406 10.193,38 6.301,94

676,77 415256 17297 7.934,64 4.905,50 17307 9,047,16 5.593,30 17407 10.315,69 6.377,55

685782 423977 17208 802987 4.964,37 17308 9.155,74 5.600,43 17408 10.439,48 6.454,09

7.001,84 43880 17209 812621 52394 173.09 9.265,60 5.728,35 17.48.09 10.564,76 6.531,54

TABS SAID 7240 508422 17310 9.376,79 797.09 174.10 10.691,54 6.609,92

729903 45253 ATZ BID 514523 PTI 948932 566.66 FTA 10.819,80 608921

(18- Antiga Tabela 19) Nível Superior — Cirurgião Dentista

jornada de 26 horas semanais

Clusse 3

NivEL VrGrat. NÍVEL Vr Nível Vr Grat. EL Vr Nível NÍVEL Vr Nível vr Grat.

nro SONS TI TRIM 63020] 156667 18300 TIRS6S 5 206.09 RAOL RG IA SUSTO6

18.102 374273 18202 637763 LÓZIAT 18302 7.271,86 5.269.146 18402 8.291,46 6.008,30

18.103 382132 18203 645417 18.303 735911 5.332,69 18.403 8.390,96 6.080,40

18.1.04 390157 18204 6,531, 18.304 T44TAZ 5.396,69 18.404 8.491,65 6.153,37

18.105 308350 18205 6.609,99 4.789,85 18.305 7.536,79 546145 18.405 8.593,56 6.227,21

18.106 5.612,67 406716 18206 668931 4.847,33 183.06 7.627, 5.526,98 18.406 8.696,67 6.301,94



)

18.1,07 5.730,54 4.152,56 18.2.07 6.769,58 4.905,50 183.07 7.718,95 5.593,30 18.407 8.801,02 6.377,55
18.108 585088 423977 18208 68508) 496437 18308 781139 SO6043 18408 890665 6.454,09
18.109 S9TEM 4320 18209 693303 SUIM 18309 790512 18.409 9.013,52 6.531,54
IBLIO 609921 441972 18210 701622 508422 18310 7.999,99 STOP ABALO 912169 6.609,92
IBLIL 622730 451253 IB2M 710042 5523 UBS 809599 5.866,66 18411 92311 6.689,21

(21 - Antiga Tabela 22) Nível Superior — Procurador Jurídico, Engenheiros, Arquiteto e Geólogo — Nível 1 — Até 03 anos de exercício

jornada de 26 horas semanais

Classe 1

NÍVEL Vr.Grat.
21.1.00 3.665,74

(21 Antiga Tabela 22) Nivel Superior — Procurador Jurídico, Engenheiros, Arquitetoe Geólogo — Nível 2 — De03 3 05 anosde exercicio

jornada de 20 horas semanais
1 Ctasse 2 Classe 3 Classe 4

NÍVEL Ve VrGrat NÍVEL  Vr Nível Ve Grat NÍVEL Ve Nível VrGrat NÍVEL VeNive VeGrat
2LLOL 554829 366574 21201 683664 456667 2301 775228 520600 21.401 5.037,06
2.102 5.658,39 37. 21.2.02 6.914,99 LOM AT 21.3.02 7.841,62 5.269,46 21.4.02 6.005,30

(21 - Antiga Tabela 22) Nível Superior — ProcuradorJurídico, Engenheiros, Arquiteto e Geólogo — Nível 3 — De 05 a 09 anos de exercício

jornada de 20 horas semanais

Classe 4Classe 2 Classe 3



NÍVEL Vr. Nível

21.L.10 6.281,45

2LLI 640693
21.1,12 6.535,05

2113 6.665)

(21 — Antiga Tabela 22) Nível Superior - Procurador Jurídico, Engenheiros, Arquiteto e Ge

NÍVEL

21.1.20

21.121

729931

7446.16

7.596,09

7.749,18

(21 = Antiga Tabela 22) Nível 5

Classe
NÍVEL Vr Nível

21130 7747,
2it3i 7.904,02

VrGrat.
3.662,66

ERA

3.821,

3.901,

Vr.Grat.
3.665,74

3.742,73

NÍVEL

21.210

212.0
212.12

21243

NÍVEL

21.230

21.231

Vr. Nível

7.149,96

7.839,28

7.929,69

8.021,17

Cha

vr, Nível

8.663,30

8.763.58

8.865,07

8.967,78

9.071,71

9.176,91

Ciasse 2

Vi Nível

9.576.464

9.687.87

Vi. Grat,
4.566,67

462147
1.676.93

4 3.05

jornadade 20 hor

ve Grat.
4.566,67

162147

4.676,93

ATISOS

4898

Ve Grat,
4.566,67

SÓZIAT

NÍVEL

213.10

23.1
21312

21313

21.320

21321
21322
21.323

21,324

21,325

NÍVEL

213.30

21,331

Vr. Nível

8.793,68

8.895,51

8.998,57

9.102,89

nais

Classe 3

vr, Nível

9.835,08

9.949,41

10.065,11

10.182,23

10.300,74

0.67

ico, Engenheiros, Arquiteto e G

jornada de 20 horas semanais

Classe 3

Vr. Nível

10.876.4

11.003,30

Ve Grat,
5.206,99

526946
5.332,69

5.396,69

vm Grat.

520699
5.209,46

5.332,69

5.396,69

SAGAS

suo — Nível 5

vi Grat,
206.99

5.269,46

NÍVEL

21.410

MAM

RAI
214,13

21.423

21.424

21.425

Vr, Nível

9.983,69

10.099,83

10.217,34

10.336,28

vel 4 De 09 a 13 anosde exercício

Classe 4

vm. Nível

Eri
11.301,49

11.433,42

11.566,96

11.702,09

11.838,83

Ciasse 4

Vr. Nível

iZs03,14

Vr Grat,

S937.06

6.008.30

6.080,40

6.153,37

vr Grat.

5.937,06

6.008,30

6.080,40

6.158,4

6.227,21

6.305,04

6.008,30



21.132

21.133

2.134
21.135

21.136

21.137

21.138

21.139

21.1.40

8.063,58

8.226,49

8.392,79

8.562,62

8.735,99

8.913,02

9.093,76

9.27832

9.466,73

3.983,50

4.067,16

4.152,56

4.239,77

+

441972
451.

8,80

u232
21233
21234
21235
21.236

21.237

212.38

21.239

212.40

)

9.800.47

9.914,38

10.029,69

10.146,37

10.264,45

10.383,97

10.751,12

4.676,93

4.733,05

178985

4.847,33

4.905,50

4.964,37

502894
5.084,22

5.145,23

21332
213.33

21334
21335
213.36

213.37

213.38

213.39

213.40

TIBI64
11.261,57

11.393,03

11.526,07

11.660,70

11.796,96

11.934,83

12.074,40

12215,61

5.332,69

5.396,69

SAGLAS

5.526,98

5.593,30

5.660,43

5.797,09

5.566,66

21432
21433
21434
21435
21.436
21.437

21438
21.439
21.4.40

12.649,50

12.797,64

12.947,53

13.099,22

13.252,73

13.408,09

1356531

13.724,42

13.885,40

6.080,40

615337
622721
6.301,94

6.609,92

6.689,21



ANEXO IV

ATIVIDADES GRATIFICADAS

1. ATIVIDADES GRATIFICADAS, REFERÊNCIA REMUNERATÓRIA, REQUISITOS E QUANTIDADE DE GRATIFICAÇÕES

GABINETE

DENOMINAÇÃO DA REFERÊNCIA
E

REQUISITOS
VINCULAÇÃO

ATIVIDADE REMUNERATÓRIA

Curso Superior Completo ou Técnico; domínio

Secretariar à e em informática (excel, powerpoimt, internet, Gabinete du Superintendência

Superintendência. owook, cre)

Chetiar o Setor de
.

cs Ensino Médio Completo ouTécnico Diretor da Diretoria Administrativa

Almoxarifado

Cheliar o Setor de
º

o es Ensino Médio Completo ou Técnico Diretor da Diretoria Administrativa

eladoria

TOTAL

TOTAL DE

GRATIFICAÇÕES



2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES GRATIFICADAS

DENOMINAÇÃO DA
ATIVIDADE

Secretarias à

Superintendência

Chetiar o Setor de

Almosarifado

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES

Atendimentodireto ao Superintendente:

Atendimento teletônicoe pessoal, para tirar dúvidas, sugestões, reclamações, etc.;
Agendamento de reuniões para Superintendente e Diretores:

Tramitação de processos e Ouvidoria

Elaboraçãode documentos como ofícios, circulares, portarias, etc.

Publicação de matérias no DOM e site oficial do Município;
Coordenar o E-SIC (Sistema de Informa çãoao Cidadão):

Acompanhar os resultados e indicadores, prestar suporte e orientação para a equipe no desenvolvimento dos trabalhos:
Auxiliar no desenvolvimentode ações e projetos da autarquia:

Acompanhar e preparar reuniões, inclusive com elaboração de atas:

Exercer no âmbito de sua competência outras atividades correlatas.

Supervisionaraentrega e recepção de materiais. analisar as devoluções e acompanhar seu armazenamento:
Supervisionar lançamentos, manipulaçãoe expedição dos produtosda autarqui
Gerenciar a organização do almoxarifado:

s de sistemas gerenciais e demais rotinas:Garantir a organização e manutençãodos armazéns de estocagem atr

Acompanharos resultados e indicadores. prestar suporte c orientaçãopara a equipe no desenvolvimento dos trabalhos:
Acompanhar o controle e liberação de materiais e equipamentosdo almoxarifado;

são de relatórios de consumo e custos dos diversos materiais para os setores da autarquia
Acompanhar o controle do estoque mínimo:

Supervisionar o controle de prazode validade dos materiais recebidos e entregues para utilização:



Chefiar o Setor de

Zetad

Supervisionar a realização de balancetes mensais e anuais para contabilidade:

Supervisionar as solicitações de ordem de comprase serviços com antecedência antes de ocorrer a falta dos mesmos;
Supervisi onar as notas fiscais em relação ao pedido realizado e o material que está sendo entregue:
Supervisionar a entrega dos produtos recebidos, identificandoos por área:

Supervisionar o armazenamentodomaterial de acordo como subgrupo. acompanhando a saída dos materi: s em estoque:
Acompanhar a prestação de contas para AUDESP:

Exercer no âmbito de sua competência outras atividades correlata

Supervisionar a rotina de conservaçãoe limpezado prédio;

Acompanhar à compra de materiais, cotações e demais tarefas administrativas;

lhos;Acompanhar os resultadose indicadores, prestar suporte e orientação para a equipe no desenvolvimento dostrai
Acompanhar a manutenção preventiv dos veículos da Autarquia, zelandopela regularidade dos mesmos, inclusive, em relação à

pagamentos de seguros e documentação

Gerenciar a manutenção preventivae corretiva do imóvel:

Supervisionar os serviços de manutenção, construçõese reformas;

Acompanhar os resultados e indicadores, prestar suporte e orientação para a equipe no desenvolvimento dos trabalhos;
Supervisionar a contratação de serviços de terceiros para consertos em geral, mediante avaliação técnica, pesquisa mercado
análise da relação custoe beneficio:

Supervisionar o recebimentoe inspeção de materiais para manutenção, assegurando sua conformidade com as especificações:
Elaborar inspeções. procedimentos. planos de manutenção preventivas. levantamento de pendência:
Solicitar comprasecotação;
Supervisionar os agentes de segurança. empresade limpeza. paisagismo. sistemas de segurançae etc.:
Acompanhar os processos de renovações e novas solicitações de alvarás de funcionamento;
Exercer no âmbitode sua competência outras atividades correl)



ANEXO Y
ATRIBUIÇÕES DE CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS

RGOS EFETIVOS

TABELA 1

Realizany avigilânciadospróprios municipais, percorrendo c inspecionando suas dependências, pari ovi
incêndios, roubos, entrada de pessocs estranhas e outras anormalidades,

Vigilância dos próprios municipais:

Inspeç das dependências dospróprios municipais:
Zela pela segurança das pessoas e do patrimônio

ESPECIFICAÇÕE.|Forma de Provimento

[armadadeTrabalho

[Requisitos |

TABELA 2

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

|
Descrição Sintética

Realiza tarefas de caráter gi

[atribuições Típicas—
[=

Higienização bucal,
Instrumentação e manipulação de materiais odontológicos

Manutençãode equipamentos dentários:

Procedimentos compatíveis com sua habilitação e registro profissional, sob

|
supervisão competente. |

ESPECIFICAÇO

Efetivo por Concurso Público —

[ÃO (quarenta) horas semanais



mental Conpleo, Reitos Ensino FurReq

Odontologia

—
Auxiliar de Saúde Bucal ou equivelemte

Experiênci Desnecessária

TABELAS

TI- AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 1

AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO
Quantidade

Descrição Sintética

Atuam na execução de tarefas da área administrativa, simples ou complexas, envolvendo cesde controle:

conferências. triagens, encaminhamentos, recepçãoe entresa de materiais, até atendimentos

os é informações de naturezaespecializados, elaboração de cálculos, relatórios, planilhas. documes

especifica sobre assuntos próprios das áreas em que estão vinculados. auxiliar nos serviços internos e

externos de apoio aos trabalhos burocráticos. controle de correspondências. protocolo e serviços de

«caminhando memorandos e ordens de serviços às unidades do SASSOM.organização administrativa,

Atribuições Típicas

Proceder ao atendimento das pessoas que procuram seu setor e seu encaminhamento
às repartições devidas;

Atender telefonemas, anotando os recados ou dando ciência aos interessados.

Proceder arquivamento de prontuários, quando for o c: o, é atendimento ao público
e agendamento vinculadoao setor:
Fazer a distribuição de correspondência:

Manuscar sistema operacional de microcomputador digitandotextos e planilhas em

apoio aos serviços específicoseinerentes a atividade administrativa. auxiliando as

respectivas chefias:
Efetivar protocolo, abertura de processos e procedimentos administrativos,

registrandoatos e se fazendo acompanhar do trâmite do mesmo. arquivando e
fazendo respectivas anotações nos autos dos respectivos processos
Executar serviços intemos e externos, encaminhando documentos, mensagens,
memorandos e ordens de serviço. auxiliando no controle de protocolo destes

documentos:

Preencher documentos simples de baixa complexidade e responsabilidade:
Preparar cópias de documentos para unidades interes ou repartições públicas e ou

entidades privadas:

Conservar máquinas e equipamentos de escritórios, sob sua responsabilidade;

Controlar estoques de material de escritórioda unidade

Prestar informações sobre andamentoe posição de processo



onvocações, correspondências. avisos, circulares, convitesEntregar documentos.

etc;

lhimentos e outr| Preencher guias de encaminhamentos, r
Aferir documentos, seguindopadrões determinados:

Executar serviços burocráticos intemosde interesse da unidade:

Executar outras tarefas correlatas ou afins, de acordo com instruções ou

determinações da chefia

ESPECIF ÕES

Formade Provimento
|

Efetivo por Concurso Público
Jornada de Trabalho 40 (quarenta) horas semanais

"Requisitos Ensino Médio Completo

Experiênci

TABELA 4

TE DE ADMINISTRAÇÃO
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

[Quantidade 3 Nível de Ingresso
Descrição Sintética

[E secutam tarefas na área de enfermagem, eim conformidade com sura habilitação profissional,atendendo as |

| necessidades da unidade e dos usuários, através da realização de procedimentos de enfermase

especializados, oude rotina, sob supervisão competente.
| Atribuições Típicas

Executar tarefas na área de enfermagemde acordo comas necessidades da unidade é

dos respectivos usuários: |

Ra lizar procedimentosde enfermagem. espe lizados e de rotina, sob supervi
Auxiliar os demais profissionais da saúde em atividades al

ESPECIFICAÇÕES|

"Forma de Frovimento Efetivo por Concurso Público

Jornada de rabalho 10 (quarenta) horas semanais

Requisitos

Enfermagem - Auxiliar de Enfermas

Desnecessária



TABELA 5
15-NÍVEL SUPERIOR

ENFERMEIRO
|

Quantidade 3 | Níveldelngresso qua
||Descrição Sintética

anizam, supervisionam « executamos servicos de enfermagem, nos termos estabelecidos para

sua competência profissional, em unidades do Município, além de participar da elaboração de programas de
saúde pública.

Direção do órgãode enfermagem integranteda estrutura básicadainstituição de saúde

pública e chefia de serviço da unidadede enfermagem.

Organização e direçãodos serviços de enfermageme de suas atividades técnicas;

Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de

as: sobre matéria detência de enfermagem: consultori auditoria e emissão de pare

enfermagem:

Consulta de enfermagem: cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco
devida:
Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos

de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas:

Participação no planejamento execução e avaliação da pr: ãode saúde:ramal

Participaçãona elaboração, execuçã o e avaliaçãodos planos assistenciais de seúde;

Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina

aprovada pela instituição de saúde;

Participação em projetos de construção ou reformade unidades de internação;

Prevenção e controle sistemático de doenças transmissíveis em geral
Prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela a

assistência da enfermagem;

A: istência de enfermagemàgestante, parturiente e puérpera:

o.Educação visando à melhoria de saúde da popular
ESPE

[FormadeProvimento | Eliopor Concurso T[iormadadeTrabalho|20(vime)horas semanais -
[Requisitos o

[usoSuperaCompl =Regraio Tomada
Experiência Desnecessária

TABELA 6
NÍVEL SUPERIOR

STENTESOCIAL |



[Quantidade 4 Nivel de Ingresso

Descrição Sintética

Flaboraméexecutam programas de assistência e apoio à grupos específicos de pessoas. visando seu
desenvolvimento e integração na comunidade,

icões Típicas
Elaborar, implementar, avaliar. coordenar e/ou executor planos. projetos. programas,

serviços e orçamentos no âmbito de atuação da Assistência Social:
Planejar, organizar e administrar beneficios e serviços sociais:
Atuar na Acolhida, escuta qualificada, oferta de informações e orientações.

Elaborar efou participar do Plano de Acompanhamento Individual e/ou Familiar

(PIA/PAF);

enicas individuzis eRealizar o acompanhamento. por meio de metodologias e t

coletivas que contemplem as demandas identificadas:

Realizar visitas domiciliares e institucionais

Realizar encaminhamentos monitorados para a rede so

públicas setoris s e órgãos de defesa de direitos

Operacioralização de sistema de informação. registro de ações e planejamento das

atividades a serem desenvolvidas: Trabalho emequipe interdisciplinar

Participar de capacitação continuada

Executar outras atribuições congêneres inerentes ao respestivo cargo.
ESPECIFICAÇÕES

Forma de Provimento | Efetivo por Concurso Público
”

|

Jornada de Trabalho 20 (vinte) horas semanais

Requisitos

Desnecessária

TABELA 7

[
17-NÍVEL SUPERIOR - MÉDICOS

MÉDICO CLÍNICOGERAL
Fomanidade [5 [Nivaldo mgroso [io|Descrição Sintética

Realizamconsultas e atendimentos médicos na área de Clinica Médica. |

Atribuições Típicas

Realizam consultas e atendimentos médico;

Executam tratamentos:

Implementam ações de preven: tanta individuais
|

quanto coletivas;
|



Coordenam programas e serviços em saúde:

E fetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas:

Elaboram documentos:

Difundem conhecimentosdaárea médica.
|

ESPECIFICAÇÕES

Forma de Provimento Efetivo por Concurso Público[=p

[o

Jornada de Trabalho 20 (vinte) horas semanais.

Curso Superior Completo = Registro Profissional na forma da Lei |

Experiência Desnecessária

TABELA 8

18-NÍVEL SUPERIOR - CIRURGIÃO DENTISTA
o CIRURGIÃO DENTISTA

—|Nível de ingresso| Quantidade

Descrição Sin|restamassistênciaodontológica cm unidades mami

programas de saúde pública|Atribuições Típicas

Executar as atividades de planejamento. supervisão. coordenação. orgenização.
formulas o, elaboração e execução de trabalhos relativos a diagnóstito, prognóstico é

tratamento de afecções de tecidos moles e duros da boca e região maxilofacial,

utilizando processos laboratoriais. radiográficos. citol gicos e instrumentos adequados,

para manter ou recuperar a saúdebucal, prestar assistência odonto! à à população.

segundo as diretrizes e protocolos das áreas pertinentes, fazendo usode equipamentose
recursos disponíveis para a consecução dessas atividade:

Responsabilizar-se pela coordenação de equipes e por função de direção[Forma de Provimento|Jornada de Trabalho

Requisitos Curso Si perior Compl

Experiência Desnecessária,



TABELAS

21-NÍVELS UPERIOR - PROCURADOR JURÍDIC

GEÓLOGO

D, ENGENHEIROS, ARQUITETOSE
—

PROCURADOR JURÍDICO

Prestam assistência em assuntos de natureza jurídica, bem como

Quantidade 1 vel de Ingresso

Descrição Sintética

extrajudicial

Atribuições Típicas
Atuar como representante em juízo. ativa e passivamente. e promover a defesa do ente
em todas e quaisquer ações:

Promover a cobrança judici | e extrajudicial de dívida ativa e dos demais.

Elaborar informações a serem prestadas em mandados de segurança ou mandados de

Emitir parecer sobre matérias relacionadas com processos judiciais: |

Apreciar previamente os processos de licitação, as minutas de contratos, convênios,

acordos e demais atos: |

Exarar pareceres em processos administrativos:

Apreciar todo e qualquer ato que implique ali nação do patrimônio. bem como outros
atosde cessão permitidas pela legislação:
Formecer subsídios em assuntos jurídicos e desempenhar outras funções correlatas.

Forma de Provimento | Efetivo por Concurso Públi
Jornada de Trabalho 20 (vinte) horas semanais.

Requisitos
|

Ensino Superior complei

Experiência | Desnecessária

2. CARGOS COMISSIONADOS

TABELA1
[
Quantidade [1
Exercer àdireção das atividadesdesenvolvidaspelasunidades qu
todas as incumbéências atribuídas para a Diretoria

Atribuições Típicas

supervisionar assuntos tecnicos. administrativos e jurídicos quando solicitado pelo Diretor

Superintendente:

supervisionar a elaboração ofícios, contratos, editais de licitações, credenciamentos é concursos |



públicos;

supervisionar processos administrativos de inclusão e exclusão de beneficiários;

supervisionar processos administrativos de sindicâncias e processos disc'pii es

prestar suporteeorientação para a equipe no desenvolvimento dos trabalhos;

coordenar as atividades referente a ouvidoria quandosolicitado:
coordenar demais atividades inerentes xo cargo no inieresse da Auserquia.

supervisionar medidas judiciais e extrajudiciais de interesse da Autarquia:

acompanhar processos junto ao Tribunal de Contas:

assessorar 0 superintendente em questões administrativas e jurídicas de interesse da Autarquia

exercer no âmbito de sua competência outras atividades correlatas,
—

ESPECIFICAÇÕES

ComissiorForma de Provimento

Jornada de Trabalho Dispomibilidade
Requisitos

o

| Ensino Superior Completo em Direito
Experi Desnecessária

—

TABELA 2

DIRETOR

Referência|Exercer a direção das atividades desenvolvidas peles unidades que lhe são subordinadas. respondendo por
todas as incumbências atribuídas para a Diretoria,

Atr des Típicas |

Organização do expediente da própria unidade administrativa que dirige, respondendo por todas as
incumbências atribuídas para à esta,
Direção superior das atividades dos órgãos sob os quais exerce comando mediaio e que estão

hierarquicamente abaixo na estrutura administrativa, observando as metas, objetivos e direxrizes

estabelecidas por superior hierárquico:

Distribuição das tarefas entre subordinados, controlando os prazos para a sua execução;

Cumprimento e determinação do cumprimento de ordens sup
Indicação. ao superior hierárquico, de servidores para ocuparem es funções de confiança que lhe

subordinadas,

Avocação, de modo geral ou em casos especiais. de atribuições ou competências de unidades oude
servidores públicos que lhe são subordinados:

Organização, propositura, adoção de providencias de implementeção e fiscalização do cumprimento de

programas de trabalho de unidades que lhe são subordinadas, levando em consideração e aprovação de

eventuais superiores hierárquicos;

Prestação, a superiores hicrárquicos, de informações ou esclarecimentos sobre os assuntos de sua alçada
ou assuntos que devam subir à consideração superior

Adoção des medidas necessárias para o desempenho eficiente dos serviços sob a sua chefia, propondoao
superior hierárquico imediato as que não sejam de sua alcada;



Prolação de despachos decisórios em assuntos de sua alvada, e iterlucunáios naquelas cuja decisão estã
fora de sua alçada: |

Pesquisa, estudoe proposta de meios para tomar mais eficiente e racional àexecução dos serviços |

à unidade administrativa sob o seu comando: |

Articulação com as demais unidades administrativas dentro e Fora di entidade, de modo à garantir obom
funcionamento dos serviços:

Executar outras tarefas correlatas ou afins. de acordo com instruções ou cetermin:
da chefia

SPECIFICAÇÕES
Forma de Provimento 'omissionado, de livre nomeaçãoe exoncruçã

Jornada de Trabalho
|

Disponibilidade|Requisitos | Ensino Superior Completo

Expei | Desnecessária

TABELA 3
EFE DE DIVISÃO
ReferênciaQuantidade 1

Descrição Sintética

Supervisionar, coordenar, controlar e executarasatividades sob a responsabilidade da unidade. ||Atribuições Típicas
elas unidades que lhe são subordinadas, respondendo por todas as,las atividades desenvolvidas pDireção

cumbências atribuídas para a Divisão:

Distribuição das tarefas entre subordinados, controlando os prazos para à sua execução:

Cumprimento e determinação do cumprimenta de ordens superiores:

Avocação. de modo geral ou em casos especiais, de atribuições ou competências de unidades ou de

servidores públicos que lhe são subordinados:

programas de trabalhode unidades que Me são subordinadas, levando eim consideraçãoe aprovação de

Organização, propositura, adoçãode providencias de implementação é Esceização do comprimento de |

eventuais superiores hierárquicos:
|

Prestação, a eventuais superiores hierirquicos, de informações ou esclarecimentos sobre os assuntos de

sua competência;

Adoção das medidas necessárias para o desempenho eficiente dos serviços sob a sua chef propondoao
dasuperior hierárquico imediatos que não sejam de sua al

Prolação de despachos decisórios em assuntos de sua alçada, e imerlocutórios naqueles cuja decisão está
fora de sus alçada.

Pesquisa, estudo e proposta de meios para tomar maix eficiente e racional a execução dos serviços ligados
à unidade administrativa sobo seu comando:

Articulação comas demais unidades administrativas dentroe fora da unidade, de medo à garantir o bom
funcionamento dos serviços,

Realização periódica de reuniões com os subordinados,àfim de discutir assuntos de interesse à unidade
administrativa sob o seu comando:



Formade Provimento Comissionado. de livre nomeação c exoneração pelo Diretor

Superintendente

[Jornada de Trabalho
Requisitos

Experiência
| Desnecessária

Comando, bem comoAutorização de movimentação de pessoal

abono de faltas e atrasos, nos termos do Estatutoe legislações pertinentes, providenciando a comunicação
imediata à unidade administrativa responsável pelo quadrade pessos

Aplicação de penas disciplinares aos subordinados que se desviem de boa concuta, nos termos da

islação pertinente, bem como promover observações positivas dos subordinados que tiverem bom

desempenho no exercício das atividadese atribuições.

Organização e proposta de escala de férias aos subordinados, bem como conside
proposta de escala feita por superior hierárquico:

Controle, fiscalização, requisição e/ou autorização de requisição do material

funcionamento da unidade administrativa sob a qual exerce comando

Fomecimento de certidões e atestados referentes aos assuntos da unidade administrativa sob a qual exeree

comando, pre que solicitados por municipes ou interessados
Inserção de assinatura, visto e/ou ciência em documentos emitidos ou preparados pela unidade

administrativa sob o seu comando, encaminhando-os, quando for o caso. para a aprovação por superior
hierárquico:

Proposta, do superior hierárquico, de aplicação de programas de aperfigoamento em servidores públicos
|

que lhe são subordinados.

Elaboração anual de relatório das atividades executadas pela unidade administrativa sos o seu comando,

encaminhando-o ao seu superior hierárquico:

Propor. ao superior hierárquico, a instauração de sindicâncias ou inquéritos administrativos sobre

eventuais irregularidades verificadas na unidade adminisisativa sob o seu comando

Promoçãodo atendimento de pessoas que procurarem à unidade pera tratar de assuntos de sua alça
Execução de tarefas determinadas por superior hierárquico.

Verificação e cumprimento da legislação pertinente, normas, regulamentos, regimentos, procedimentos:

Comunicação de informações ou fatos relevantes, que repercutem ou influenciam de qualquer forma à

Superintendência, imediatamente após ter tido conhecimento ou suspeita
Adoção de comportamento pessoal é profissional, público e privado. compatível com a moralidade

administrativa e com os bons costumes, as boas práticas e a boa conduta:

Execução de quaisquer tarefas, ordinárias ou extraordinárias, periódicas efou não periódicas, que
envolvam ou estejam diretaou indiretamente relacionadas ao desempenho do cargo ou função:

Executar outras tarefas correlatas ou afins. de acordo com instruções ou determinações
da chefia.

ESPECIFICAÇÕES —

Disponibilidade

perior Compl

* O cargode Chefe da Divisãodo Centro de Informática, em razão de sun ele



TABELA 4
—

CHEFE DA AUDITORIA MÉDICO-HOSPITALAR

Referência
Descrição Sim

| Supervisionar, coordenar, controlar é executar as at

des Típicas
Gerir equipe de dentistas e auxiliares odontológicos c agentes administrativos subordinados

Planejar e gerir as áreas de atenção à saúde domiciliar, medicina preventiva no gerenciamento de clientes

portadores de doenças crônicas, através da avaliação de riscos epicemiolósicos:

Integrar diferentes áreas é recursos próprios visando aculturar o modeloe à prática do autocuidado, de

hábitos de vida saudáveis e consequente satisfação e fidelização dos clientes, alinhados à novas

demandas de mercado;

Gerenciar equipe de médicos é enfermeiros auditores
| Gerenciar 9 correto processo de liberação de examese procedimentos médicos hospitalares:

Prestar assistência na análise e liberação de procedimentos ou materiais e medicamentos de alto custo;

Elaborar pareceres é protocolos técnicos para suporte aos departementos jurídico e ouvidoria

Acompanhar os resultados e indicadores, prestar suporte e orientação para à equipe no desenvolvimento
dos trabalhos:

Realizar auditoria concorrente juntoaos serviços credenciados à Autarquio:

Aluar como Gestor dos contratos instituídos entre à Autarquia e Credenciados:

Exercer no imbito de sua competência outras atividades correlatas,
ESPECIFICAÇÕE:

Forma de Provimento Comissionado, delivre nor

Superintendente.
| Jornada de Trabalho “| Disponibilidade

Requisitos istro esivo no Conselhonsino Superior Completo em Medicina, re:

Ra aduação na área de auditoria.onal de Medicina (CRM) e pós

| Experiência—Desnecessária



Câmar.: Municipal de RiLeirão Preto
Estado de São Paulo

ANEXO VI

ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Serviço de Assistência à Saúde dos Municipiários

Agente Político
Cargo Comissionado
Orgãose —Superdegerdént (9)

Tera
Superintendente

admas
I T I 1

cite da Divisdo do itreFómuio E |

Eentro de Inf admtrativo puretorpumancetro |

(3) tras) E ae |

ee
1

Chefe doDivode||cine da Deidade |

Cltea Divisãodte |
Unfermagem



Câmar.: Municipal de RiLeirão Preto
EstadodeSão Paulo

Estimativa de Impacto Orçamentário /Financeiro Potencial no SASSOM

Extinção Economia
CARGOS COMISSIONADOS EXTINTOS 193270,78
CARGOS EFETIVOS EXTINTOS 406772,00
FUNÇÕES DE CONFIANÇA /GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO EXTINTAS z

TOTAL 600.042,78

Criação Aumento
CARGOS COMISSIONADOS CRIADOS 136.861,35
CARGOS EFETIVOS CRIADOS 1731696
FUNÇÕES DE CONFIANÇA/GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO CRIADAS 654771
TOTAL 160.726,02

Resultado - Economia Mensal de R$ 439.316,76
Resultado - Economia Anual de R$ 5.271.801,15



1. CARGOS COMISSIONADOS EXTINTOS

QUANT. DENOMINAÇÃO

Auditor de Análise de
Procedimentos Médicos.

1 Encarregado de Farmácia

Supervisor de Laboratório
de Análises Clínicas

1 Auditor de Contas Médicas
Chefe da Secretaria de

1 Gabinete
Superintendência

1 Assessor Jurídico

Encarregado do Setor de
Manutenção

Coordenador do Serviço
Social

Supervisor do Setor de
Triagem e Emissão de Guias

Chefe do Setor de Contas
Médicas

ncarregado do
Almoxarifado

1 Chefe do Setor de Pessoal
Chefe do Setor de Protocolo

e Arquivo
efe do Setor de

Contabilidade
1 Tesoureiro

REFERÊNCIA VÍNCULO

SASSOM

SASSOM

SASSOM

SAssoM

SASSOM

SAssoM

SAssoM

sassom

sAssoM

sassom

SASSOM

SAssoM

SAssoM

sassom

REFERÊNCIA
REMUNETÓRIA ALIMENTAÇÃO

8.825,23

4.379,98

669352

8.825,23

4.686,97

882523

437998

691759

6.017,59

VALE

a84,00

ss400

884,00

884,00

884,00

884,00

884,00

884,00

84,00

884,00

884,00

084,00

884,00

884,00

884,00

PROV.
FÉRIAS 1/3 -

1/12

245,15

121,67

185,93

245.15

13019

245,15

121,67

148,66

157,90

13019

121,67

157,90

130,19

167,16

16716

PROV. 13º-
1/12

735,44

265,00

557,79

73544

390,58

390,58

5OLAT

50147

INSS
PATRONAL
(23,1874%)

2.046,34

155205

2.046,34

1.086,79

2.046,34

1.015,60

124092

La1809

1.086,79

101560

131809

1.086,79

139532

1.395,32

ECONOMIA
POR

CARGO

1273615

676625

9.873,30

12.736,15

747853

12.736,15

6.766,25

807128

247853

676625

251824

747853

8.965,53

8.965,53

ECONOMIA
TOTAL

1273615

6.76625

9.872,30

1273615

747853

1273615

6.766,25

807128

676625

as1824

7178;

856553

8.965,53



g=s Câmar.. Municipal de RiLeirão Preto
Estado de São Paulo

1 Auditor Médico Hospitalar c SASSOM—882523 881,00 24; 73544 12.736,15

i|Seao c3  sAssoM 669352 884,00 18593 55270 155205 987330 987330
nfermagem

p|Smanifando Amaintto ca sassoM 669352 884,00 18593 55779 155205 987330 987330ontológico

Coordenador do Centro de . , ' )
1 lida cz sASSOM 736962 884,00 20471 6414 170882 1078129 1078129

1 Clada TRVIERO, c3 SAssOM 669352 88400 18593 55779 155205 987330 987330Adrunistrativa

E Chefe da Zeladoria, ; a aos|una1 pan Cnsereidio cs SASSOM  AGn697 es400 130,19 30058 100679 717853 217853

TOTAL DE CARGOS COMISSIONADOS EXTINTOS: 21 TOTAL DE ECONOMIA: R$ 193.270,78

2. CARGOS EFETIVOS EXTINTOS

a PROV. IPM ECONOMIA
a é ; g SALÁRIO VALE PROV. 13º. SASSOM ECONOMIA

quant OMINAÇÃO NÍVEL VÍNCULO xo FÉRIAS 1/5- SOM

 putronal PORmase aumentação
SNIS A 1/12 66%) ol asotivo TOTAL

+ pAontedelpradiet, LIM! SASOM room] sa 4908 14723 se 39868 332,02
Í dai OLOS  SASSOM ,ojges 88400 5333 15999 9599 42256 as3551

, Prceldenbris'OMLO SASSOM
suremo grego GOAL 1812 10874 47846 388764|388704

Auliarde Saúde ou Bucal Mem|SASSOM|zoo]  igsaDO 752 23257 13054 61397 473838 5686053

E ga Isto SASSOM ,ag820 88400 12190 36560 21941 96542 69472 694472
e Pb IStO1  SASOM 438820. 88400 121,90 36569 21941 90542 694472 2777886

| Medicotlinico Geral|AMO! |SASSOM|coroas!  aaçoo 164,70 AMAILO29647 130445 907306 9980370



“=Câmar.. Municipal de RiLairão Preto
Estado de São Paulo

26 Cirurgião Dentista 18101 SASSOM 505872 eua00 14052 42156 25294 11292 787065 20463701
TOTAL DE CARGOS EFETIVOS EXTINTOS: 57 TOTAL DE ECONOMIA: R$ 406.772,

. CARGOS COMISSIONADOS CRIADOS

E E INSS AUMENTO|ent
; REFERÊNCIA VALE PROV.FÉRIAS PROV.I3t- AUMENTO

QUANT. DENOMINAÇÃO REFERÊNCIA VÍNCULO ã PATRONAL POR
REMUNETÓRIA ALIMENTAÇÃO  1/3-1/12 1/12 (231874%) CARGO

TOTAL

1 Pielorsumerimtendonte pas SASSOM 1022121 88400 283,92 85177 237003|1461093 1461093

Chefe da Divisão de : E E es1 Eid c3  sAssoM—669352 88400 18593 55779 155205 987330 987330

Chefe da Divisão de
1º Triageme Emissiodo c3 sassoM 669352 884,00 18593 55170 155205 987330 987330

6
Chefe da Divisão de são se E ; ; E

1 Deca Cs sAssoM—6652 uu4,00 185,93 5877) ASS2OS 987330 987330

Chefe
da Div 3 ei ,

1 o nnanos Cs SASSOM 669352 884,00 18593 5S7)9  ASS2OS 987330 987330

Chefe da Divisão de as as E a á a

1
E nser edi Gs SASSOM 669352 g0400 185,93 58709 AS5ZOS 987340  98/330

vo Gniedadmimode ca cassom Gas anajio nessa ssaDo  ASS20s mao o87aão

Chefe da Divisão de .t Edo c3 sassom—669352 884,00 18593 55779 155205 987330 987330

Chefe de Auditoria E a E
1 ear c sAssoM 82523 884,00 24545 735 204634 1273615 1273615

1 a c3  sASSOM—660352 89400 18593 55779 155205 987330 987330

1
ChEo da Diedá C3  SASSOM|669352 s84,00 185,95 55779 155205 957330 987330

Serviço Odontológico



Câmar.: Municipal de RiLeirão Preto
Estado de São Paulo.

i Chefeda Divisão do
Centro de Informática ea SASSOM 7369462 88400

Chefe da Divisãode - o1

Compras e Patrimônio c3 SASSOM 6.693,52 884,00

TOTAL DE CARGOS COMISSIONADOS CRIADOS: 13

4. CARGOS EFETIVOS CRIADOS

PROY,SALÁRIO VALEQUANT. DENOMINAÇÃO níveL  víncuLo
Sana ALIMENTAÇÃO tasne -

1 Agente de Segurança 04.101 SASSOM
184165 88400 5L16

z Enfermeiro 15.101 SASSOM
4.388,29 884,00 12190

TOTAL DE CARGOS EFETIVOS CRIADOS: 3

5. FUNÇÕES DE CONFIANÇA/GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO CRIADAS

ã Gi i REFERÊNCIAQUANT. DENOMINAÇÃO REFERÊNCIA VÍNCULO pon róRiA NÍVEL

1 Secretariaro Superintendente ez M 500856 11101
Clhefiar o Setor de :1 miar cs SASSOM 460697 11102

1 Chefiar o Setor de Zeladoria cg SASSOM 468697 11102

2041 61414 170882 1078129 1078129

185,93 55779 155205 987330 987330

TOTAL DE AUMENTO: R$ 136.861,35

PROV.13º- sassom|IPM AUMENTO
AuyenTO

1112 (5%) Patronal POR orar(22%)  ErETIVO

15347 9208 40516 342752 342752

36569 21941 96542 694472 1388943
TOTAL DE AUMENTO: R$ 17.316,96

SALÁRIO VALOR PROV.FÉRIAS PROV.13º. AUMENTO apyentOPORBASE GRATIF. 1/3-1/12 1/12 crarir TOTAL

279078 221778 61,61 18482 246420 246420
2.049,39 1.837,58 51,04 15313 204176 2.041,76

2.849,39 1.837,58 51,04 15313 204176 204176
TOTALDE FUNÇÕES DE CONFIANÇA /GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO CRIADAS TOTAL DE AUMENTO: R$ 6.547,71


