
RELAÇÃO DAS MATÉRIAS PARA A “ORDEM DO DIA”
DA SESSÃO   ORDINÁRIA   DO DIA   23/02/2023  

MATÉRIAS COM PRAZO VENCIDO - LOM

1 - 1ª E 2ª DISCUSSÕES

Maioria absoluta

PROJETO  DE  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  56/22 -  PREFEITO
MUNICIPAL - ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR
Nº  2990,  DE  06  DE  SETEMBRO  DE  2019,  PARA  ADEQUAR  A
LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL  AOS  EQUIPAMENTOS  PARA
RECEPÇÃO DA TECNOLOGIA 5G.

DEMAIS MATÉRIAS

2 - 2ª DISCUSSÃO/NOVA
REDAÇÃO

Maioria absoluta

 Nova Redação

PROJETO  DE  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  62/22 -  PREFEITO
MUNICIPAL  -  DISPÕE  SOBRE  A  ESTRUTURA  JURÍDICA  E
ADMINISTRATIVA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
MUNICIPIÁRIOS  DE  RIBEIRÃO  PRETO  -  SASSOM,
REGULAMENTA E DEFINE SEGURADOS E DEPENDENTES E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

3 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

PROJETO DE LEI Nº 18/23 - PREFEITO MUNICIPAL - AUTORIZA
A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  RIBEIRÃO  PRETO  A  ABRIR
CRÉDITO ESPECIAL, NO VALOR DE ATÉ R$ 170.700,00 (CENTO E
SETENTA MIL E  SETECENTOS REAIS),  DEVIDO NECESSIDADE
DE  ADEQUAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA,  PARA  ATENDER  A
DEMANDA  EMERGENCIAL  DE  ABRIGO  INSTITUCIONAL  DOS
IMIGRANTES VENEZUELANOS, TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO
FEDERAL  PARA  SECRETARIA  DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL  NO
MUNICÍPIO  DE  RIBEIRÃO  PRETO,  NO  ORÇAMENTO  DO
CORRENTE EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

4 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria simples

PROJETO DE LEI Nº 22/23 - MESA DA CÂMARA MUNICIPAL -
DISPÕE  SOBRE  A  FIXAÇÃO  DO  SUBSÍDIO  MENSAL  DO
PREFEITO,  VICE-PREFEITO  E  SECRETÁRIOS,  E  DOS
VEREADORES,  NOS  TERMOS  DO  ARTIGO  29,  V  E  VI,  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

FRANCO FERRO
Presidente
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Gabinete do Prefeito
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Ç Af?

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR N" 2.990, DE 6 DE

SETEMBRO DE 2019, PARA ADEQUAR A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

AOS EQUIPAMENTOS PARA RECEPÇÃO DA TECNOLOGIA SG

Art. lº Altera a redação doinciso le inclui o inciso Xl no caput do artigo 30 da

Lei Complementar nº 2.990. de 6 de setembro de 2019. que passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 3º ................................ omissis ..............................................
I — Estação Transmissora dc Radiocomunicação (E'l'R) — conjunto de

equipamentos ou aparelhos. dispositivos e demais meios necessários à

realização de comunicação. incluindo antena. e outros acessórios e

periféricos, que emitem radiofrequências. possibilitando a prestação dos

serviços de telecomunicações:

(...)

XI - Estação Transmissora de Radiocomunicação de Pequeno Porte , ETR
de Pequeno Porte: conjunto de equipamentos de radiofrequência destinado a

prover ou aumentar a cobertura ou capacidade de tráfego de transmissão de

sinais de telecomunicações para a cobertura de determinada área.

apresentando dimensões fisicas reduzidas e que seja apto a atender aos

critérios de baixo impacto visual. assim considerados aqueles que observam

um dos seguintes:

a) os equipamentos sejam ocultos em mobiliário urbano ou enterrados:

b) as antenas sejam instaladas em postes de iluminação pública ou
4

privados com altura interior a 25 (vinte e cinco) metros e com cabos de Ú/

eamulladas ou harmonizadas em lachadas de edificações residencia
'
(1

3de7

energia subterrâneos. em estruturas de suporte de sinalização
vaz/Kªl
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Gabinete do Prefeito

comerciais. ou postes multifuncionais de baixo impacto visual cujos

equipamentos sejam embutidos na própria estrutura ou enterrados. ou em

obras de arte:

e) sua instalação não dependa da construção civil de novas

infraestruturas ou instalada em cdilicacao ou estrutura existente:

d) atenda os demais requisitos do artigo 15. 51“ do Decreto Federal nº

10.480. de lº de setembro de 2020. ou da norma que venha a substitui—

lo.“

Art. 2“ Altera a redação do artigo 40 da Lei Complementar nº 2.990. de 6 de

setembro de 2019. que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4“ As Infraestruturas de Suporte para Estação Transmissora de

Radiocomunicação * ETR. ETR móvel e l'i'l'R de pequeno porte. ticam

enquadradas na categoria de equipamento urbano e são considerados bens

de utilidade pública e relevante interesse social. conforme disposto na Lei

Federal nº 13.116/2015 , Lei Geral de Antenas. podendo ser implantadas

em todas as zonas ou categorias de uso. desde que atendam exclusivamente

ao disposto nesta Lei. alem de observar os gabaritos de altura estabelecidos

pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo.

(...)“

Art. 3o Altera a redação do artigo Sº da Lei Complementar nº 2.990. de 6 de

setembro de 2019. que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. Sº Não estará sujeito ao Alvará de Licença de Instalação estabelecido

neste Lei Complementar. bastando a empresa interessada comunicar a

instalação ao órgão municipal competente. no prazo de 60 (sessenta)»diasc
/contadas da instalação:

Áa/O
“;

é
,
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Gabinete do Prefeito

[ — o compartilhamento de Infraestrutura de Suporte para Estação

Transmissora de Radiocomunicação , ETR ou para ETR de pequeno porte

já cadastrada perante o Município;

ll - a instalação de ETR Movel:

11] — a instalação Externa de ETR de Pequeno Porte; e

IV 7 a instalação interna de liR'l'."

Art. 4“ Altera a redação do inciso l do artigo 6“ da Lei Complementar n“ 2.990. de 6

de setembro de 2019. que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 6” ........................... omissis ..........................................
l - ETRs instaladas em estrutura de altura máxima de 25 (vinte e cinco)

metros ou:

(...)"

Art. Sº Altera a redação dos incisos I e ll do 5%“ 1“. da Tabela A do ª 20 e do à 30 do

artigo 9º da Lei Complementar n0 2.990. de 6 de setembro de 20l9_ que

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9“ ............................ omissis ........................................

ª lº. ................................ omissis .........................................
l - Estrutura de pequeno porte: altura total máxima de 25 (vinte c cinco)

metros:

ll - Estrutura de médio porte: altura total acima de 25 (vinte e cinco)

metros até o limite de 40 (quarenta) metros:

(...)

5 2ª. ................................ omissis .........................................
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Gabinete do Prefeito

TABELA A: RECUOS (r) - recuos minimos em metro (m)

Tipo da Estrutura Altura - h
: Frontal Divisas

] , Pequeno Porte h 5 25.00 2.00 1.50

25.00 < h 5 40.00ll - Médio Porte 3.00 1.50

3.00 + ((h-40) )( 1.50 + ((n-40) x

Ill - Grande Porte 4000 < h 5 8000 0.10) 0.10)

IV - Estrutura 400 + (”]-80) x 300 + ((h-80) x

Especial h > 8000 0.10) 0.10)

r : recuos frontais ou das divisas até o elemento mais próximo de sua base de
apoio.

h = altura da estrutura a partir do nivel do terreno até seu elemento mais alto.

Quando em esquinas o recuo frontal se aplica para todas as vias.

& 3". Quando em avenidas. além dos recuos especificados no parágrafo

anterior. as estruturas deverão atender recuos mínimos de 5.00 (cinco) metros

para estruturas de médio porte para cima.

(...)“

Art. 6º. inclui o art. 12-A na Lei Complementar nº 2.990. de 6 de setembro de 2019.

com a seguinte redação:

“Art. 12—A Para as hipóteses de instalação de estrutura de suporte em áreas

de preservação permanente ou de preservação ambiental. deverá ser obtido

Licenciamento Ambiental junto à Secretaria Municipal do Meio Ambie nte,

em procedimento integrado ao licenciamento urbanístico."

/M(O
w/ “
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Gabinete do Prefeito

Art. 7“. Ficam revogados 0 artigo 10 e 0 artigo 20 da Lei Cmnplemenlar nO 2.990.

de 6 de setembro de 2019.

Art. 8º. Esta lei entra em Vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO RIO BRANCO

! '

,II/ & »

«
, »

B'UAR NOGUEIRA
/

Prefeito Municipal

7de7
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Prefeitura Municipalde Ribe um ||" |||“ “|"
Estado de São Paulo

DH;:to;;;o
Geral nª 22092/2022

Gabinete do Prefeito ª ª “ªº?Jfº'ª'” “ ªª

Ribeirão Preto. 28 de novembro de 2022.

Of. n." 2.394/2022—CM

Senhor Presidente,

Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa

Excelência. para apreciação desse Egrégio Poder Legislativo, o incluso Projeto de

Lei Complementar que: “ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI

COMPLEMENTAR Nº 2.990, DE 6 DE SETEMBRO DE 2019, PARA

ADEQUAR A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL AOS EQUIPAMENTOS PA A w

RECEPÇÃO DA TECNOLOGIA SG”. apresentado em ()7 laudas.
justificar;a propositura pelas razões que adiante seguem.
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Gabinete do Prefeito

A presente propositura visa compatibilizar a legislação

local com a Lei Geral de Antenas (lei Federal nº l3.l16. de 20 de abril de 2015).

regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.480. de lº de setembro de 2020. de modo

a facilitar a instalação no município da in fraestrutura necessária ao funcionamento

da tecnologia SG.

Conforme informações disponíveis no site da Agência

Nacional de Telecomunicações - ANATEL. o SG e' uma nova tecnologia que

permite a comunicação com capacidadc para transmissão de altas taxas de dados e

em baixa latência. com segurança e conliabilidade.

Além disso. o SG oferece ampla gama de possibilidades

a serem exploradas e vai impulsionar aplicações eficientes no desenvolvimento de

serviços para as pessoas e para as mais diversas atividades econômicas.

Expostas. dessa forma. as razões que justificam a

propositura. aguardamos seja a mesma apreciada e votada por esse Nobre

Legislativo, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Municipio.

Sem outro particular. aproveitamos a oportunidade para

reiterar a Vossa Excelência. os protestos de alto aprcço c distinta consideração.

subscrevemo-nos.

AtellClOSíllllClllC.

GUEIRA

P efeito Municipal

A SUA EXCELENCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
N E S T A

2de7
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTE DE QONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E REDAÇAO.

NOVA REDAÇÃO

PARECER Nº

REF: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2022

AUTORIA: PREFEITO MUNICIPAL

DISPOE SOBRE A ESTRUTURA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DO
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS MUNICIPIÁRIOS DE
RIBEIRÃO PRETO - SASSOM, REGULAMENTA E DEFINE
SEGURADOS E DEPENDENTES E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

CAPÍTULO I

DA NATUREZA JURÍDICA E SEDE

Art. lº. O SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS MUNICIPIÁRIOS

DE RIBEIRÃO PRETO (SASSOM) tem personalidade jurídica de

direito público, de natureza autárquica, possui autonomia financeira e

administrativa, vinculada à Secretaria do Governo, atua em todo

território municipal e O seu patrimônio e o que íntegra na data desta lei,

tendo por sede e foro & cidade e comarca de Ribeirão Preto, Estado de

São Paulo.

CAPÍTULO II

DAS FINALIDADES

Art. 2º. O SASSOM tem por finalidade prestar serviço de assistência à saúde

dos servidores públicos municipais ativos e inativos e seus respectivos
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dependentes e dos pensionistas definidos nos termos desta lei desde que

regularmente inscritos.

& lº. Os novos servidores ingressantes na PMRP serão automaticamente

inscritos no SASSOM, podendo solicitar administrativamente seu

desligamento, sujeito ao art. 19, caput.

% 2”. São beneficios obrigatórios:

I — assistência médica, hospitalar, odontológica, laboratorial e exames

subsidiários e;

II — assistência nutricional, como assistência médica complementar,

aos servidores efetivos inativos e pensionistas desde que

regularmente inscritos no SASSOM e que não recebam outro

beneficio de natureza alimentar, proventos e pensões até R$ 2.235,79

(dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos),

mediante o fornecimento de auxílio no valor de até R$ 181,24 (cento

e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos).

& 3º. Os valores referidos no inciso II do & 2º, utilizados como

parâmetros para a concessão da assistência nutricional complementar ao

Serviço de Assistência à Saúde dos Municipiários de Ribeirão Preto -

SASSOM, serão reajustados nos mesmos índices aplicados ao reajuste

dos servidores municipais para todos os fins.

Art. 3º. Os beneficios obrigatórios, poderão ser prestados pelo SASSOM ou por
terceiros, por meio de convênio, licitação e credenciamento, aos

segurados e seus dependentes regularmente inscritos, após o

cumprimento das disposições estipuladas no artigo 17 desta lei.
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g lº. Essa assistência poderá ser parcial ou total, levando-se sempre em

consideração às disponibilidades financeiras do SASSOM e resoluções

baixadas pelo seu Conselho Deliberativo.

& 2º. A assistência será prestada, unicamente, na cidade de Ribeirão

Preto, Estado de São Paulo. Em outras localidades, excepcionalmente,

com autorização do SASSOM, segundo normas estabelecidas por sua

Diretoria, quando não for possível ser realizado dentro do município, e

se manterá dentro dos padrões fixados pelo SASSOM, de acordo com

tabela própria de cobertura assistencial em vigor.

ª 3ª. Todos os procedimentos médicos que excedam os limites

estabelecidos em Resolução da Diretoria, homologados pelo Conselho

Deliberativo, serão submetidos a avaliação da perícia e auditoria

médico-hospitalar para sua aprovação.

& 4“. Não há cobertura para:

I - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem

como órtese e prótese para o mesmo fim;

II - inseminação artificial;

III - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;

IV - tratamento de rejuvenescimento ou emagrecimento com

finalidade estética;

V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;

VI - fornecimento de prótese, órtese e seus acessórios não ligados ao

ato cirúrgico;

VII — tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto

médico, ou não reconhecido pela autoridade competente;
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VIII - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando

declarados pela autoridade competente;

IX - dependência química e cosméticos.

& 5º. A relação de procedimentos sem cobertura pela Autarquia deverá

ser atualizada, tendo por base as alterações aplicadas pela ANS.

Art. 4º. As bases, limites e extensões dos beneficios prestados pelo SASSOM,

serão estabelecidos de acordo com a disponibilidade financeira do

órgão.

Art. Sº. São segurados do SASSOM os servidores municipais ativos da

Prefeitura e suas Autarquias e Câmara Municipal regidos pelo Estatuto

dos Funcionários Públicos Municipais, bem como os servidores inativos

e pensionistas.

ª lº. Os servidores enquadrados no caput deste artigo e que estejam

comissionados em órgãos da Administração Indireta da Prefeitura

Municipal, não perderão & condição de segurados.

& 2“. O segurado que possuir dois vínculos junto à Administração Direta

ou Indireta, terá o desconto efetuado somente sobre o cargo de maior

vencimento, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a

coisa julgada.

& 3ª. Aplica-se a mesma regra do parágrafo anterior quando se tratar de

servidor ou aposentado do IPM que também seja pensionista,

respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada."
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Art. 6º. São Segurados enquanto estiverem no exercício de seus mandatos ou

de suas funções:

1 - o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e os Vereadores, enquanto

estiverem no exercício de seus mandatos, e

II - os ocupantes de cargo de provimento em comissão.

Art. 7º. O segurado que estiver em licença sem vencimentos ou regularmente

comissionado em órgãos públicos que não são da Prefeitura Municipal

de Ribeirão Preto, deverão realizar o pagamento de suas contribuições

junto a Agências Bancárias, através de documento próprio emitido pela

Autarquia, ou diretamente junto a sua Diretoria Financeira.

ª lº. Os beneficiários que se enquadrarem na condição de estar em

licença sem vencimentos ou regularmente comissionado em órgãos

públicos que não são da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto,

deverão realizar as contribuições referentes à parte do servidor e a parte

do empregador sempre respeitado O montante da remuneração como se

estivesse no exercício do seu cargo.

& 2ª. Excepcionalmente o servidor em licença sem vencimentos ou

regularmente comissionado em órgãos públicos que não são da

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, poderão solicitar suspensão do

SASSOM pelo mesmo tempo do afastamento. O retorno sujeitará o

beneficiário ao prazo de carência assinalado no artigo 17 desta lei. O

não pedido de suspensão e o não pagamento de 03 (três) contribuições

consecutivas ou intercaladas implicará na exclusão definitiva do

beneficiário.

fls. 13/127



Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Art. 8º. Perderá imediatamente a qualidade de segurado o servidor que deixar

de pertencer aos quadros da administração pública ou que manifestar

administrativamente sua opção pelo desligamento da Autarquia.

CAPÍTULO III
DOS DEPENDENTES

Art. 9º. Os segurados do SASSOM possuem duas classes de dependentes a

saber:

1 — dependentes diretos, e

II - dependentes indiretos.

Art. 10. São dependentes diretos:

I - os filhos solteiros menores de 18 (dezoito) anos, podendo ser

dependente de apenas um único segurado cada;

11 - o cônjuge ou companheiro (a), nas condições previstas no parágrafo

lº deste artigo;

III — os filhos maiores de 18 (dezoito) anos, desde que solteiros e

considerados inválidos ou incapazes comprovados por perícia médica, e

que não possuam nenhum tipo de renda ou assistência à saúde pública

ou privada, exceto o Sistema Unico de Saúde.

ª lº. O cônjuge ou companheiro (a) só passará a condição de

dependente direto se:

I - o valor dos vencimentos do servidor beneficiário não forem

superiores ao valor do teto do Instituto Nacional do Seguro Social —

INSS;
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II - não dispuser de atendimento/procedimento de atenção à saúde

oferecido por outra instituição de convenio privada;

III - não tenha renda superior de ate' um salário-mínimo vigente;

IV - tenha vida em comum com o companheiro (a) no mínimo há 03

(três) anos consecutivos, ficando a comprovação do fato sob

responsabilidade do segurado.

& 2“. Caso o cônjuge ou companheiro(a) não atenda às exigências do

parágrafo lº deste artigo, poderá ser incluído como dependente indireto,

mediante pagamento das contribuições, nos valores previstos na tabela

do Anexo VII desta lei complementar, através de desconto em folha de

pagamento ou em Agências Bancárias, por meio de documento próprio

emitido pela Autarquia, quando não houver margem que permita o

desconto supramencionado.

& 3º. Após a publicação desta lei, o cônjuge que se enquadre no previsto

no art. lO, & lº, deverá efetuar recadastramento junto a Autarquia em até

90 (noventa) dias a fim de que comprove que atende aos requisitos

legais, condicionada a comprovação anual prevista no art. 12 para a

manutenção do beneficio.

& 4º. O valor referido na alínea I do parágrafo lº será reajustado nos

mesmos índices aplicados ao reajuste dos servidores municipais para
todos os fins.

Art. 11. São considerados dependentes indiretos todos aqueles que contribuem

mediante pagamento previsto na tabela do Anexo VII desta lei

complementar, à saber:
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I - o cônjuge que não se enquadre nas condições previstas no art. 10, 5

lº;

II - os filhos maiores de 18 (dezoito) anos, até o limite de 34 (trinta e

quatro) anos, quando solteiros;

III — os pais que se encontrem em situação regular junto ao SASSOM

na data da publicação desta lei complementar, sendo vedada a inclusão

de novos pais dependentes a partir da data da publicação desta lei

complementar.

Art. 12. Anualmente, ou a qualquer tempo e a seu critério, o SASSOM exigirá

dos segurados titulares a renovação da comprovação da dependência

econômica de seus dependentes elencados no art. 10, êlº, desta lei

complementar, através da documentação elencada a seguir:

I - Certidão de Casamento ou Nascimento (cópia e original);

11 - RG e CPF do dependente a ser incluído;

III - Carteira de Trabalho do cônjuge com cópia das páginas da foto ate'

a primeira folha em branco referente a contratos de trabalho (cópia e

original);

IV - Holerite do titular;

V - Declaração de Imposto de Renda atualizada, constando o(s) nome(s)

do(s) dependente(s) ou declaração de isenção do titular (cópia e

original);

VI - CNIS - extrato de vínculos e contribuições (cópia e original);

VII — Comprovante de residência (cópia e original);

VIII — Declaração assinada pelo segurado de veracidade das

informações e documentos apresentados sob as penas da lei.

é lº. Caso não se verifique a declarada dependência econômica

pleiteada, serão os beneficiários dependentes imediatamente excluídos
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dos direitos previstos nesta lei e, nessa hipótese, devolvidas as carteiras

de identificação fornecidas pelo SASSOM, salvo se passarem a

condição de contribuintes indiretos.

% 2º. Ocorrendo a utilização indevida dos serviços prestados pelo

SASSOM decorrentes desta lei, sujeitar-se-á o titular ao ressarcimento

dos valores apurados pela utilização indevida do serviço.

5 3º. A inclusão de companheiro (a) como dependente junto a Autarquia

só será possivel mediante a comprovação de vida em comum no

mínimo há 03 (três) anos consecutivos, que deverá ser realizada através

da apresentação de declaração de 03 (três) testemunhas que atestem a

união estável pelo período requerido.

g 4“. A incapacidade dos filhos, dependentes diretos, deverá ser

comprovada, anualmente, por Laudo Médico datado e assinado, perícia

técnica por médicos do SASSOM e relatório decorrente de visita a ser

realizada pela Divisão de Serviço Social desta Autarquia.

Art. 13. Os segurados do SASSOM poderão incluir junto a Autarquia, como

seu dependente indireto, seu cônjuge, quando não se enquadre no artigo

10, & lº, mediante pagamento de contribuições, nos valores previstos na

tabela do Anexo VII desta lei complementar, através de desconto em

folha de pagamento ou em Agências Bancárias, por meio de documento

próprio emitido pela Autarquia, quando não houver margem que

permita o desconto supramencionado.
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Parágrafo único. A inclusão do dependente indireto e do filho menor de 18

(dezoito) anos deverá ser realizada através da documentação elencada a

seguir:

I - Certidão de Casamento ou certidão de nascimento (cópia e original);

11 - RG e CPF do dependente a ser incluído;

III - holerite do titular;

IV — Comprovante de residência.

Art. 14. A tabela do Anexo VII desta Lei Complementar será atualizada

anualmente todo mês de abril, limitado ao índice de reajuste do

vencimento do servidor público municipal.

Art. 15. A perda da qualidade de dependente ocorre:

1 - para o cônjuge pela separação judicial ou divórcio, pela anulação do

casamento com trânsito em julgado da sentença judicial;

II - para os filhos ao completarem 18 (dezoito) anos, na condição de

dependentes diretos;

III - para os filhos que completarem 34 (trinta e quatro) anos, na

condição de dependentes indiretos;

IV — por requerimento do beneficiário-segurado, solicitando

formalmente a desligamento do dependente;

V - pela ausência de pagamento das contribuições, nos valores previstos

na tabela do Anexo VII desta lei complementar.

CAPÍTULO IV

DA CARÉNCIA

10
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Art. 16. O SASSOM fornecerá ao segurado inscrito e seus dependentes carteira

de identificação, que deverá ser apresentada para efeito de percepção de

qualquer benefício, os quais não serão prestados sem o referido

documento de identidade.

Art. 17. Para os novos segurados haverá um periodo de carência, contado a

partir da data de solicitação de inclusão junto ao SASSOM:

I - 24 (vinte e quatro) horas para urgência e emergência;

II - 30 (trinta) dias para consultas;

III- 60 (sessenta) dias exames simples;

IV- 180 (cento e oitenta) dias para internações, cirurgias, tratamento

seriado, procedimentos ambulatoriais, exames de alta complexidade e

terapias;

V — 300 (trezentos) dias para partos;

VI - 24 (vinte e quatro) meses para doenças ou lesões preexistentes.

Art. 18. Aos dependentes serão aplicados os mesmos períodos de carência do

artigo anterior, contados a partir da data de seu ingresso junto a

Autarquia.

Art. 19. Aos servidores que formalmente requereram sua exclusão dos quadros

do SASSOM não será permitido seu reingresso como beneficiário da

Autarquia.

Parágrafo único. Fica garantido ao servidor que anteriormente a publicação

desta lei requereu sua exclusão como beneficiário do SASSOM o direito

a reingressar nos quadros de beneficiário da Autarquia, desde que seja

solicitado administrativamente no prazo de ate' 90 (noventa) dias da

promulgação desta lei complementar.

ll
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CAPÍTULO V

DOS RECURSOS

Art. 20. O SASSOM, órgão de assistência municipal estabelecido por esta lei

será custeado mediante recursos de contribuições compulsórias da

Prefeitura, Câmara Municipal, Autarquias e outros órgãos abrangidos

por esta lei e contribuições dos segurados ativos, inativos, dependentes

e pensionistas, bem como por outros recursos que lhe forem atribuídos.

ª lº. As contribuições, previstas neste artigo, deverão ser recolhidas até

o último dia útil de cada mês, mediante desconto em folha de

pagamento, em nome do SASSOM, sendo responsabilidade do

Conselho Deliberativo do SASSOM autorizar as ações necessárias para

garantir os recolhimentos devidos pelos Órgãos empregadores de que

trata esta lei.

5 2º. As contribuições dos dependentes dos beneficiários do SASSOM

serão realizadas mediante desconto em folha de pagamento ou através

de pagamento em Agências Bancárias, por meio de documento próprio

emitido pela Autarquia, com data de vencimento sempre no quinto dia

útil de cada mês, quando não houver margem que permita o desconto

supramencionado.

Art. 21. A receita do SASSOM constituir-se-á dos seguintes recursos:

I - contribuição de seus segurados titulares ativos, na razão de 6% (seis

por cento), dos totais da remuneração ou proventos;

12
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II - contribuição mensal dos inativos, na razão de 6% (seis por cento)

do total dos seus proventos;

III - contribuição mensal de seus beneficiários pensionistas, na razão de

9% (nove por cento) do total dos proventos;

IV - contribuição mensal de seus segurados ocupantes de cargos de

provimento em comissão, na razão de 9% (nove por cento) do total da

remuneração, enquanto estiver no exercício do cargo;

V - contribuição mensal patronal da administração Direta e Indireta na

razão de 7% (sete por cento) por cada servidor regido pelo regime

estatutário, ativo e que contribua para a Autarquia;

VI - rendas auferidas em decorrência de investimento e recurso

disponíveis;

VII - rendas provenientes de eventuais operações de seguros ou

pecúlios;

VIII - subvenções e rendas de qualquer natureza;

IX — rendas de seu patrimônio e produtos de alienação de seus bens

patrimoniais na forma de lei;

X - saldo do exercício anterior;

XI - cota de participação da contribuição social sobre tributos

municipais;

XII - doações e legados;

XIII - contribuições recolhidas sobre os dependentes indiretos;

XIV - cobrança parcial, caso haja necessidade, na execução dos

benefícios previstos nesta lei;

XV - subvenções dos Governos Federal, Estadual, Municipal ou

organizadores não governamentais;

XVI - cobrança de exames admissionais;

XVII - repasse da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

correspondente a totalidade dos valores previstos para pagamento do

13

fls. 21/127



Estado de São Paulo

auxílio nutricional, instituído na presente lei complementar, em seu art.

2º, & 2º, inciso II, com a expressa observância da previsão de reajuste de

seu 5 3º;

XVIII - outras rendas.

Art. 22. Os recursos do SASSOM serão aplicados em instituição financeira

pública, conforme diretrizes fixadas por Resolução do Conselho

Deliberativo do SASSOM.

Art. 23. As aplicações dos recursos do SASSOM destinar-se-ão,

essencialmente, a garantir a renda média necessária a suplementar o

custeio do plano de beneficios assegurados por esta lei.

CAPÍTULO VI

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Seção I

Da Estrutura Administrativa

Art. 24. O SASSOM e' formado pela estrutura administrativa estabelecida nos

parágrafos seguintes e representada nos Anexos desta lei complementar:

I - Conselho Deliberativo;

II - Diretoria, subdividida em:

a) Superintendência;

b) Divisão do Centro de Informática;

c) Diretoria Administrativa, composta por:
1. Divisão de Recursos Humanos;

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
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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;

2. Divisão de Enfermagem;

3. Divisão de Triagem e Emissão de Guias;

4. Divisão de Odontologia; e

5. Auditoria Médico-Hospitalar.

Art. 25. A Diretoria do SASSOM, composta pelo Diretor Superintendente,

Diretor Financeiro, Diretor Administrativo e Diretor Técnico, reunir-se-

á periodicamente.

Seção II
Do Conselho Deliberativo

Art. 26. O Conselho Deliberativo é órgão que integra a estrutura do SASSOM

em conformidade com a estrutura administrativa descrita nesta lei

complementar e em seus Anexos.

Parágrafo único. Somente poderão ser membros do Conselho Deliberativo

servidores municipais segurados do SASSOM, excetuando o Diretor

Superintendente.

15
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Art. 27. O Conselho Deliberativo será composto de 15 (quinze) membros da

seguinte forma:

I — Ol (um) indicado pela Associação dos Servidores Municipais de

Ribeirão Preto, com mais de 02 (dois) anos de contribuição para o

SASSOM;

II — 01 (um) indicado pelo Sindicato dos Servidores Municipais de

Ribeirão Preto, com mais de 02 (dois) anos de contribuição para o

SASSOM;

III — 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 o SASSOM;

IV — 01 (um) indicado pelo Centro do Professorado Municipal, com

mais de 02(dois) anos de contribuição para o SASSOM;

V — 01 (um) indicado pela AMAP Associação dos Municipiários

Aposentados e Pensionistas de Ribeirão Preto, com mais de 02 (dois)

anos de contribuição para o SASSOM;

VI — 01 (um) indicado pela Associação dos Guardas Civis Municipais,

com mais de 02 (dois) anos de contribuição para o SASSOM;

VII — 07 (sete) indicados pelo Prefeito Municipal, com mais de 02

(dois) anos de contribuição para o SASSOM;

VIII — o Diretor Superintendente.

% lº. O Conselho Deliberativo será presidido pelo Diretor

Superintendente do SASSOM, que terá direito de voto somente no caso

de empate.

ª 2”. Para cada membro do Conselho Deliberativo haverá um suplente

com igual mandato.

16
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Art. 28. Os membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo não serão

remunerados no exercício de suas funções e não receberão verbas de

representação.

Art. 29. Compete ao Conselho Deliberativo:

I — elaborar o seu regimento interno;

11 — aprovar a proposta orçamentária do SASSOM para cada exercício

financeiro;

III — aprovar os planos anuais e plurianuais elaborados pela Diretoria;

IV — apreciar, em fevereiro de cada ano, as contas do exercício

financeiro anterior;

V — deliberar sobre as aplicações financeiras, quer junto a entidade

públicas, quer junto a entidades privadas, quer na formação de suas

carteiras assistências e alienação de bens;

VI — deliberar sobre as aprovações de convênio, credenciamentos e

descredenciamentos;

VII — deliberar sobre aprovação de registro de novos segurados nos

termos da legislação pertinente,

VIII — sugerir medidas para a Diretoria de vital interesse para que

objetivem o aprimoramento funcional e assistencial;

IX — julgar recursos interpostos contra atos baseados em Resolução do

Conselho, ou do Diretor Superintendente, podendo, contra o julgamento

recorrer ao Prefeito Municipal;

X — deliberar sobre casos omissos dentro da sua competência;

XI — deliberar sobre medidas que visem o equilíbrio econômico-

fmanceiro da Autarquia, sempre visando a sustentabilidade da mesma e

fundamentado nos dados financeiros apresentados.

l7
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Art. 30. O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será de 02 (dois)

anos.

& lº. A indicação e eleição dos membros do Conselho Deliberativo, a

que se refere o artigo 27, deverão ser procedidas no mês de fevereiro de

cada biênio, juntamente com seus respectivos suplentes.

& 2“. No caso de afastamento do membro eleito ou indicado, deverá ser

procedida a designação do respectivo suplente, eleito ou indicado na

forma prevista no parágrafo anterior.

5 3º. A posse dos membros do Conselho Deliberativo se dará no

primeiro dia útil do mês de março, subsequente à eleição.

Art. 31. 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 substituído pelo respectivo suplente.

Art. 32. Para a organização e realização da eleição dos membros do Conselho

Deliberativo, mediante voto direto e secreto, a Superintendência

nomeará uma comissão composta por 6 (seis) servidores, contando com

uma secretária também designada pela Superintendência.

Art. 33. Fica garantido a todos os membros do Conselho Deliberativo e seus

respectivos suplentes a liberação do serviço do órgão a que pertença no

período em que durar a reunião do Conselho.

Seção III
Da Diretoria

18
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Art. 34. Diretoria e' órgão que integra a estrutura do SASSOM em

conformidade com a estrutura administrativa descrita nesta Lei

Complementar e em seus Anexos.

Parágrafo único. Compete à toda a Diretoria do SASSOM:

I — deliberar sobre a política e orientação da Autarquia;

II — aprovar os planos e programas gerais de trabalho;

III — 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;

V — aprovar as operações financeiras necessárias à execução dos planos

e programas de atividade e investimentos;

VI — abrir crédito adicionais, através de Resolução, de ate' 50%

(cinquenta por cento) sobre as despesas correntes e de capital;

VII — discutir e aprovar o balanço anual, apresentado pela Diretoria
Financeira até 30 (trinta) de janeiro de cada ano;

VIII — propor ao Prefeito Municipal reformulação de funções, bem

como o redimensionamento do quadro de servidores;

IX — propor ao Prefeito Municipal medidas necessárias ao exercício das

atividades da autarquia, previstas nesta lei;

X — propor ao Prefeito Municipal qualquer alteração da presente lei;

XI — elaborar contratos de prestações de serviços, junto aos hospitais,

laboratórios e outros serviços auxiliares;

XII — exercer no âmbito de sua competência outras atividades

correlatas.
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Subseção I

Da Superintendência

Art. 35. A Superintendência (% órgão que integra a estrutura do SASSOM em

conformidade com a estrutura administrativa descrita nesta lei

complementar e em seus Anexos.

5 lº. A Superintendência e' dirigida por Agente Político com nível de

Diretor Superintendente, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito

Municipal.

& 2º. As atribuições do cargo de Diretor Superintendente se resumem,

sumariamente, em coordenar, controlar, programar e avaliar as

atividades da Autarquia.

g 3“. Ao Diretor-Superintendente cabem, privativamente, as seguintes

atribuições:

I — fazer executar os programas de trabalho da Autarquia;

II — representar a Autarquia em Juízo e fora dele, podendo, em nome

do SASSOM, outorgar mandato, para fins administrativos ou

judiciais, para permitir o exercício da competência delegada;

III — nomear para os cargos de provimento em comissão, salvo os

Diretores, e efetivo;

IV — expedir portarias, circulares, ordens de serviços e outros atos

administrativos, para fins de cumprimento das atividades inerentes a

Autarquia;

V — cumprir e fazer cumprir as Resoluções do Conselho

Deliberativo;
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VI — convocar as reuniões da Diretoria e do Conselho Deliberativo,

presidindo os respectivos trabalhos;

VII — assinar, juntamente com o Diretor Financeiro, cheques,

requisições 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.

ª 4ª. Nos impedimentos e ausências do Diretor Superintendente

responderá pela Superintendência um dos Diretores, designado pelo

Diretor Superintendente.

Art. 36. O Diretor Superintendente será assessorado por um Diretor

Superintendente Adjunto, cargo de provimento por comissão, de livre

nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal.

ª lº. O requisito de provimento do cargo de Diretor Superintendente

Adjunto e ter Ensino Superior Completo.

% 2º. As atribuições do cargo de Diretor Superintendente Adjunto se

resumem em:

I — supervisionar assuntos técnicos, administrativos e jurídicos

quando solicitado pelo Diretor Superintendente;

II — supervisionar a elaboração de oficios, contratos, editais de

licitações, credenciamentos e concursos públicos;

III — supervisionar processos administrativos de inclusão e exclusão

de beneficiários;

IV — supervisionar processos administrativos de sindicâncias e

processos disciplinares;
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V — prestar suporte e orientação para a 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;

VIII — 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

correlatas.

Art. 37. A Superintendência é composta pela Divisão do Centro de

Informática.

Art. 38. A Divisão do Centro de Informática, subordinada diretamente à

Superintendência, integra a estrutura do SASSOM em conformidade

com a estrutura administrativa descrita nesta Lei Complementar e em

seus Anexos.

& lº. A Divisão do Centro de Informática e' dirigida por cargo com nível

de Chefe de Divisão, de provimento em comissão, de livre nomeação e

exoneração pelo Diretor Superintendente.

â 2º. O requisito de provimento do cargo de Chefe da Divisão do Centro

de Informática e ter Ensino Superior Completo em Tecnologia da

Informação.
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& 3º. 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.

ª 4º. As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão do Centro de

Informática são:

1 — acompanhar o atendimento e análise das demandas de todos os

setores da autarquia, buscando soluções e gerenciando os sistemas para
atendê—los, dentro do prazo esperado;

Il — supervisionar o planejamento e funcionamento da área de

informática da Autarquia;

III — supervisionar a gestão de projetos e gestão de terceiros, sempre

reportando-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, racionalização e redesenho de

processos, incluindo desenvolvimento e integração de sistemas, com

utilização de alta tecnologia;

VII — exercer no âmbito de sua competência outras atividades

correlatas.

Subseção II

Da Diretoria Administrativa
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Art. 39. A Diretoria Administrativa e órgão que integra a estrutura do

SASSOM em conformidade com a estrutura administrativa descrita

nesta lei complementar e em seus Anexos.

ª lº. A Diretoria Administrativa e' dirigida por cargo com nível de

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

pelo Prefeito Municipal.

ª 2º. O requisito de provimento do cargo de Diretor Administrativo e ter

Ensino Superior Completo.

& 3º. As atribuições do cargo de Diretor Administrativo se resumem,

sumariamente, em exercer a direção das atividades desenvolvidas pelas

unidades que lhe são subordinadas, respondendo por todas as

incumbências atribuídas para a Diretoria.

& 4º. As atribuições detalhadas do Diretor Administrativo são:

I — manter o serviço de protocolo, expediente e arquivo;

Il — administrar todos os serviços relacionados com o pessoal, inclusive

aperfeiçoamento, treinamento e assistência;

III — manter os serviços relacionados com aquisição, recebimento,

guarda e 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 beneficiários;
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VIII — supervisionar o setor de compras, almoxarifado, patrimônio da

Autarquia, através de fichários e chapeamento dos bens;

IX — cuidar para que sejam fornecidos a Diretoria financeira ate' o 5º dia

útil de cada mês, os informes necessários para a elaboração do balancete

do mês anterior;

X — organizar anualmente o quadro de fornecedores opinando sobre o

mesmo e submetendo-o à aprovação da Diretoria;

XI — verificar periodicamente os estoques do almoxarifado;

XII — fiscalizar o consumo de material, buscando os meios de maior

economia, bem como, a conservação do material permanente da

Autarquia;

XIII — supervisionar o serviço de limpeza e portaria da Autarquia;

XIV — manter os serviços de controle e conferência das contas médicas

e hospitalares;

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

Art. 40. A Diretoria Administrativa e composta pelas seguintes divisões:

I — Divisão de Recursos Humanos;

11 —— Divisão de Compras e Patrimônio;

III — Divisão de Protocolo e Arquivo; e

IV — Divisão de Contas Médicas.

Art. 41. A Divisão de Recursos Humanos, 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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ê lº. A Divisão de Recursos Humanos é dirigida por cargo com nível de

Chefe de Divisão, de provimento em comissão, de livre nomeação e

exoneração pelo Diretor Superintendente.

ê 2º. O requisito de provimento do cargo de Chefe da Divisão de

Recursos Humanos é ter Ensino Superior Completo.

5 3“. As atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Recursos

Humanos se resumem, sumariamente, em supervisionar, coordenar,

controlar e executar as atividades sob a responsabilidade da unidade.

ª 4º. As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão de Recursos

Humanos são:

I — supervisionar e executar os serviços de administração de pessoal;

11 — coordenar as admissões e rescisões contratuais e férias de

funcionários;

III — acompanhar os resultados e indicadores, prestar suporte e

orientação para a equipe no desenvolvimento dos trabalhos;

IV — supervisionar as rotinas próprias dessa área, quais sejam: folha

de pagamento, admissão, rescisão, GFIP, RAIS, DIRF, e-social e

outras conexas;

V — coordenar a realização de todas as solicitações das áreas, em

conformidade com o estatuto do servidor e suas alterações, dentro

dos prazos pré-estabelecidos a fim de atender as solicitações da

autarquia e contratos;

VI — orientar os executores na solução de dúvidas e de problemas

sugerindo estudos, pesquisas, reciclagem ou treinamentos requeridos,

para ensejar melhor desempenho dos servidores e a avaliação dos

resultados do trabalho;
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VII — assessorar a Diretoria nos entendimentos com representantes
de organizações sindicais;

VIII — 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.);

IX — gerenciar informações funcionais em processos junto ao
Tribunal de Contas, DIRF, AUDESP, E-social etc.;

X — supervisionar avaliações de desempenho no período probatório e

pós efetivo;

XI — supervisionar e elaborar concurso, chamamento, contratação e

admissão;

XII — supervisionar a regularidade dos responsáveis técnicos das

diversas áreas que representam a autarquia junto aos seus conselhos

de classe;

XIII — exercer no âmbito de sua competência outras atividades

correlatas.

Art. 42. 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.

& lº. A Divisão de Compras e Patrimônio e dirigida por cargo com nível

de Chefe de Divisão, de provimento em comissão, de livre nomeação e

exoneração pelo Diretor Superintendente.

& 2º. O requisito de provimento do cargo de Chefe da Divisão de

Compras e Patrimônio e ter Ensino Superior Completo.
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5 3º. 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.

& 4º. As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão de Compras e

Patrimônio são:

I— gerir e controlar os processos de compras;
II — acompanhar o desenvolvimento e homologação de novos

fornecedores de forma a obter melhores preços, condições de

pagamento e prazos de entrega;

III — acompanhar os resultados e indicadores, prestar suporte e

orientação para a equipe no desenvolvimento dos trabalhos;

IV — acompanhar o controle das compras de materiais e

equipamentos, de acordo com as políticas e necessidades da

Autarquia;

V — supervisionar a elaboração e manutenção de cadastro de

fornecedores;

VI — atuar com gestão de equipe, sendo responsável pelos resultados

dela;

VII — supervisionar o patrimônio da Autarquia;

VIII — gerenciar o patrimônio e informar de imediato o controle

interno sobre qualquer alteração;

IX — exercer no âmbito de sua competência outras atividades

correlatas.

Art. 43. A Divisão de Protocolo e Arquivo, subordinada diretamente à

Diretoria Administrativa, integra a estrutura do SASSOM em
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conformidade com a estrutura administrativa descrita nesta lei

complementar e em seus Anexos.

& lº. A Divisão de Protocolo e Arquivo e dirigida por cargo com nível

de Chefe de Divisão, de provimento em comissão, de livre nomeação e

exoneração pelo Diretor Superintendente.

& 2º. O requisito de provimento do cargo de Chefe da Divisão de

Protocolo e Arquivo e' ter Ensino Superior Completo.

& 3º. As atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Protocolo e

Arquivo se resumem, sumariamente, em supervisionar, coordenar,

controlar e executar as atividades sob a responsabilidade da unidade.

5 4º. As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão de Protocolo e

Arquivo são:

1— supervisionar o atendimento ao usuário;

II — acompanhar solicitações de documentos para montagem e

registros de processos de inclusão de titulares, dependentes diretos,
indiretos e pensionistas;

III — supervisionar o cadastramento no sistema dos titulares e seus

dependentes e emissão da carteirinha;

IV — acompanhar os resultados e indicadores, prestar suporte 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 interna de processos;
VII — supervisionar processos de renovação de dependentes e

diversos;
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VIII — acompanhar conferência dos documentos, montagem de

processo e andamento de credenciamentos;

IX — acompanhar a solicitação de descredenciamento médico e

alterações;

X — acompanhar junto ao diário oficial nomeações e exonerações

para atualizações no sistema;

XI — supervisionar recebimento de correspondência e

encaminhamento aos setores;

XII — supervisionar o arquivamento de processos;
XIII — gerenciar apresentação dos relatórios mensais;

XIV — exercer no âmbito de sua competência outras atividades

correlatas.

Art. 44. 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.

ª lº. A Divisão de Contas Médicas e dirigida por cargo com nível de

Chefe de Divisão, de provimento em comissão, de livre nomeação e

exoneração pelo Diretor Superintendente.

5 2“. O requisito de provimento do cargo de Chefe da Divisão de Contas

Médicas e ter Ensino Superior Completo e conhecimento de tabelas

CBHPM, AMB, TUSS, SIMPRO e BRASINDICE.

5 3º. As atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Contas Médicas se

resumem, sumariamente, em supervisionar, coordenar, controlar e

executar as atividades sob a responsabilidade da unidade.
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% 4º. As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão de Contas Médicas

são:

I — supervisionar equipe de analista de contas médicas;

II — acompanhar a conferência e organização de guias de exames,
consultas e internações expedidas pelos prestadores;

III — supervisionar os reajustes anuais no sistema, de acordo com a

data base de cada contrato;

IV — gerenciar relatórios de controle dos valores pagos da quinzena e

do fechamento mensal, demonstrando a variação de cada mês;

V — acompanhar a revisão do processo de glosas;

VI — supervisionar a organização do arquivo e mantê-lo em ordem

após faturamento;

VII — 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 relatório gerado pelo

sistema informatizado, apurando irregularidades na produção
(execução de glosas) e solucionando possíveis falhas 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 periodo de movimentação;

XI — identificar, notificar e acompanhar os processos em situação de

irregularidades que envolvem o faturamento;

XII — solicitar e promover atividades de educação permanente e

continuada no setor, garantindo oportunidade e ambiente de

aprendizagem e aperfeiçoamento;
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XIII — elaborar pareceres técnicos para suporte aos departamentos do

SASSOM;

XIV — participar das revisões e elaboração de novos contratos e

rotinas operacionais afins;

XV — exercer no âmbito de sua competência outras atividades

correlatas.

Subseção III
Da Diretoria Financeira

Art. 45. A Diretoria Financeira e órgão que integra a estrutura do SASSOM em

conformidade com a estrutura administrativa descrita nesta lei

complementar e em seus Anexos.

5 lº. A Diretoria Financeira e dirigida por cargo com nível de Diretor,

de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo

Prefeito Municipal.

5 2º. O requisito de provimento do cargo de Diretor Financeiro e' ter

Ensino Superior Completo.

5 3º. As atribuições do cargo de Diretor Financeiro se resumem,

sumariamente, em exercer a direção das atividades desenvolvidas pelas

unidades que lhe são subordinadas, respondendo por todas as

incumbências atribuídas para a Diretoria.

ª 4º. As atribuições detalhadas do Diretor Financeiro são:

I — supervisionar a contabilidade financeira, econômica e patrimonial

em sistema adequados e sempre atualizados;
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II — arrecadar, registrar e guardar rendas e quaisquer valores devidos a

Autarquia e a publicidade da movimentação financeira;

III — processar, empenhar e liquidar as despesas e seu pagamento;

IV — elaborar o orçamento anual e plurianual de investimentos, bem

como de todas as Resoluções atinentes à matéria orçamentária ou

financeira e o acompanhamento da respectiva execução, após aprovação

do Conselho Deliberativo;

V — apresentar, periodicamente, quadros e dados estatísticos que

permitam a Diretoria e ao Conselho Deliberativo acompanhar as

tendências orçamentárias e financeiras do exercício;

VI — providenciar a abertura de créditos adicionais na Autarquia,

quando se fizerem necessários, submetendo após ao conhecimento do

Conselho Deliberativo;

VII — efetuar tomada de contas de responsáveis por adiantamentos;

VIII — efetuar tomada de Caixa na tesouraria, junto com os demais

membros da Diretoria e do Conselho Deliberativo;

IX — assinar, junto com o Chefe da Divisão de Tesouraria, os endossos

de cheques para depósitos;

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

Art. 46. A Diretoria Financeira e' composta pelas seguintes divisões:

I — Divisão de Contabilidade; e

I] — Divisão de Tesouraria.

Art. 47. 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.
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% lº. A Divisão de Contabilidade é dirigida por cargo com nível de

Chefe de Divisão, de provimento em comissão, de livre nomeação e

exoneração pelo Diretor Superintendente.

& 2º. O requisito de provimento do cargo de Chefe da 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).

5 3º. 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.

& 4º. As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão de Contabilidade

são:

1 — supervisionar a elaboração dos balancetes mensais dos sistemas

contábeis, conferindo com a execução orçamentária mensal,

elaborando balancetes, balanços, e demais peças necessárias a

demonstração das atividades da administração da Autarquia;

II — supervisionar a elaboração do fechamento dos balancetes anuais

e anexos contábeis;

lII —— supervisionar a emissão de notas explicativas referentes aos

balanços contábeis, como também o relatório de atividades por
setores;

IV — coordenar a baixa de precatórios junto ao DEPRE, após a

realização do pagamento efetuado pela Tesouraria da Autarquia;
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V — 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 orientação para a equipe no desenvolvimento

dos trabalhos;

VIII — supervisionar a emissão mensal de relatórios contábeis

gerenciais indicando às diretorias, a situação econômica da

organização;

IX —— coordenar o fornecimento de dados contabilizados para atender

as necessidades da Autarquia;

X — coordenar o envio mensal da DCTF, bem como atender as

exigências de transmissões de informações junto à Receita Federal;

XI — atender as normas, instruções, prestação de contas e

transmissões de informações junto ao Tribunal de Contas do Estado

de São Paulo;

XII — coordenar o lançamento de dados manuais e de créditos a

receber no sistema contábil;

XIII — coordenar a realização e conferência de todos os cálculos

judiciais;
XIV — desempenhar outras atribuições afetas à função ou que lhe

forem determinadas pelos seus superiores;

XV — exercer no âmbito de sua competência outras atividades

correlatas.

Art. 48. A Divisão de Tesouraria, subordinada diretamente à Diretoria

Financeira, integra a estrutura do SASSOM em conformidade com a
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estrutura administrativa descrita nesta lei complementar e em seus

Anexos.

& lº. 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.

& 2“. O requisito de provimento do cargo de Chefe da Divisão de

Tesouraria e' ter Ensino Superior Completo.

5 3º. As atribuições do cargo de Chefe da Divisão de Tesouraria se

resumem, sumariamente, em supervisionar, coordenar, controlar e

executar as atividades sob a responsabilidade da unidade.

ª 4º. As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão de Tesouraria são:

1 — supervisionar a elaboração dos balancetes mensais dos sistemas

contábeis, conferindo com a execução orçamentária mensal;
,

II — supervisionar os serviços de pagamentos, recebimentos e

coordenar a realização de operações bancárias, nos termos da

legislação vigente;

III — coordenar a emissão e preparo do boletim de movimento diário

e a execução da conciliação bancária;

IV — supervisionar os lançamentos das receitas e despesas correntes e

de capital;

V — supervisionar as aplicações de recursos disponíveis no mercado

financeiro e a consulta e conferência diária dos extratos bancários;

VI — coordenar o registro de todo movimento financeiro e

orçamentário, de acordo com a legislação vigente;
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VII — coordenar o preparo e a elaboração da previsão da proposta
orçamentária anual, conforme despacho da Diretoria Financeira;

VIII — manter a Diretoria Financeira informada sobre a situação das

dotações, consignações, verbas e créditos, e executar eventuais

suplementações e remanejamentos de verbas orçamentárias,

conforme despacho da Diretoria;

IX — supervisionar o recebimento de notas fiscais emitidas por
fornecedores e prestadores de serviços e, coordenar a execução dos

pagamentos;

X — coordenar a emissão de empenhos e adiantamentos, liquidação e

anulação de empenhos;

XI — coordenar o processo de contabilização de recebimentos e

restituições de quantias provenientes de cauções ou depósitos,

segundo as normas estabelecidas;

XII — coordenar o cálculo e a emissão mensal do valor do PASEP;

XIII — supervisionar a atualização do Mapa Orçamentário de

Precatórios e realizar o pagamento junto ao DEPRE;

XIV — supervisionar a realização diária da tomada de caixa;

XV — desempenhar outras atribuições afetas à função ou que lhe

forem determinadas pelos seus superiores.

XVI — acompanhar os resultados e indicadores, prestar suporte e

orientação para a equipe no desenvolvimento dos trabalhos;

XVII — exercer no âmbito de sua competência outras atividades

correlatas.

Subseção IV

Da Diretoria Técnica
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Art. 49. A Diretoria Técnica e' órgão que integra a estrutura do SASSOM em

conformidade com a estrutura administrativa descrita nesta lei

complementar e em seus Anexos.

ª lº. A Diretoria Técnica e' dirigida por cargo com nível de Diretor, de

provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito

Municipal.

& 2º. O requisito de provimento do cargo de Diretor Técnico é ter

Ensino Superior Completo em Medicina com registro ativo no Conselho

Regional de Medicina (CRM).

& 3º. As atribuições do cargo de Diretor Técnico se resumem,

sumariamente, em exercer a direção das atividades desenvolvidas pelas

unidades que lhe são subordinadas, respondendo por todas as

incumbências atribuídas para a Diretoria.

& 4º. As atribuições detalhadas do Diretor Técnico são:

1— dirigir e coordenar as chefias que lhe são subordinadas;

II — formular planos e estudos visando o desenvolvimento

programado das atividades da Autarquia, submetendo ao crivo da

Diretoria;

III — 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 as assistências prestadas pela Autarquia,

submetendo-as a apreciação da Diretoria;

VI — estabelecer a forma de atendimento médico, quando as
assistências forem prestadas por terceiros, através da triagem médica;
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VII — dinamizar o setor de Serviço Social em benefício dos

associados;

VIII — supervisionar o trabalho da perícia e auditoria médico-

hospitalar;

IX — supervisionar a assistência médica e odontológica;

X - exercer no âmbito de sua competência outras atividades

correlatas.

c., Art. 50. A Diretoria Técnica é composta pelas:

I — Divisão do Serviço Social;

II — Divisão de Enfermagem;

Ill — Divisão de Triagem e Emissão de Guias;

IV — Divisão de Odontologia; e

V — Auditoria Médico-Hospitalar.

Art. 51. 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.

& lº. A Divisão do Serviço Social e' dirigida por cargo com nível de

Chefe de Divisão, de provimento em comissão, de livre nomeação e

exoneração pelo Diretor Superintendente.

& 2“. O requisito de provimento do cargo 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).
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ª 3º. As atribuições do cargo de Chefe da Divisão do Serviço Social se

resumem, sumariamente, em supervisionar, coordenar, controlar e

executar as atividades sob a responsabilidade da unidade.

5 4º. As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão do Serviço Social

são:

1— gerir a equipe do setor do serviço social;

II — supervisionar o atendimento e orientação aos beneficiários do

Auxílio Nutricional e processos inclusão de dependentes quando

solicitado;

III — supervisionar o encaminhamento e orientação para internações

psiquiátricas;

IV — supervisionar a elaboração e a gestão de projetos específicos

afins;

V — supervisionar grupos de trabalhos específicos;

VI — acompanhar os resultados e indicadores, prestar suporte e

orientação para a equipe no desenvolvimento dos trabalhos;

VII — supervisionar e orientar no atendimento de demandas

espontâneas;

VIII — 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.

Art. 52. A Divisão de Enfermagem, subordinada diretamente à Diretoria

Técnica, integra a estrutura do SASSOM em conformidade com a
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estrutura administrativa descrita nesta lei complementar e em seus

Anexos.

& lº. A Divisão de Enfermagem é dirigida por cargo com nível de Chefe

de Divisão, de provimento em comissão, de livre nomeação e

exoneração pelo Diretor Superintendente.

& 2º. O requisito de provimento do cargo de Chefe da Divisão de

Enfermagem e' ter Ensino Superior Completo em Enfermagem e registro

ativo no Conselho Regional de Enfermagem (COREN).

& 3º. 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.

ª 4º. As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão de Enfermagem

são:

1 — coordenar projetos de trabalho internos e externos e serviços

domiciliares;

II — acompanhar manutenção preventiva e corretiva, de

equipamentos utilizados para assistência à saúde;

III — supervisionar os processos relacionados aos cuidados de

enfermagem na assistência aos pacientes;

IV — coordenar programas de treinamentos;

V — supervisionar as condições das salas da unidade, mediante

checagem dos equipamentos, observância da reposição de material e

medicamentos, avaliação de limpeza e organização;

VI — acompanhar os resultados e indicadores, prestar suporte e

orientação para a equipe no desenvolvimento dos trabalhos;
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VII — 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 internos e padrões de qualidade;

VIII — organizar as campanhas de vacinação;

IX — gerenciar o serviço de enfermagem junto aos pacientes com

tratamento domiciliar em geral;

X — cooperar com as atividades de auditoria médico hospitalar;

XI — desenvolver e gerenciar programas de saúde preventiva e

corretiva;

XII — controlar o estoque dos materiais utilizados no ambulatório;

XIII — elaborar planos estratégicos e operacionais;

XIV — representar a autarquia junto ao conselho de classe como

responsável técnico;

XV — exercer no âmbito de sua competência outras atividades

correlatas.

Art. 53. A Divisão de Triagem e Emissão de Guias, subordinada diretamente à

Diretoria Técnica, integra a estrutura do SASSOM em conformidade

com a estrutura administrativa descrita nesta lei complementar e em

seus Anexos.

5 lº. 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 e exoneração pelo Diretor Superintendente.

& 2º. O requisito de provimento do cargo de Chefe da Divisão de

Triagem e Emissão de Guias éter Ensino Superior Completo.
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5 3º. 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.

5 4º. As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão de Triagem e

Emissão de Guias são:

1— supervisionar e orientar a equipe de atendimento;

II — supervisionar os processos relacionados à autorização de

procedimentos (consultas, exames, internações etc.);

III — supervisionar atendimento aos beneficiários para autorização de

exames e procedimentos na rede credenciada, mediante pedido
médico e consulta de cobertura contratual;

IV — acompanhar liberação de guias de exames e cirurgias que

passam pela análise da auditoria médica;

V — acompanhar os resultados e indicadores, prestar suporte e

orientação para a equipe no desenvolvimento dos trabalhos;

VI — supervisionar o encaminhamento dos procedimentos para
agendamento de perícias médicas;

VII — controlar o processo de liberação de guias para atendimentos

em geral conforme diretrizes de cobertura previstas no rol SASSOM;

VIII — supervisionar as informações prestadas aos usuários sobre

prestadores, carências para execução de exames, abrangência de

atendimento;

IX — exercer no âmbito de sua competência outras atividades

correlatas.

Art. 54. A Divisão de Odontologia, subordinada diretamente à Diretoria

Técnica, integra a estrutura do SASSOM em conformidade com a

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
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estrutura administrativa descrita nesta lei complementar e em seus

Anexos.

% lº. A Divisão de Odontologia e dirigida por cargo com nível de Chefe

de Divisão, de provimento em comissão, de livre nomeação e

exoneração pelo Diretor Superintendente.

ª 2º. O requisito de provimento do cargo de Chefe da Divisão de

Odontologia e ter Ensino Superior Completo em Odontologia e registro

ativo no Conselho Regional de Odontologia (CROSP).

ª 3“. 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.

5 4º. As atribuições detalhadas do Chefe da Divisão de Odontologia

são:

1 — gerir equipe de dentistas e auxiliares odontológicos e agentes

administrativos subordinados;

II — supervisionar os processos técnicos e administrativos, e desta

forma aperfeiçoar o tempo e recursos disponíveis;

III — monitorar os estoques de materiais e medicamentos disponíveis

assim evitando desperdício;

IV — acompanhar os resultados e indicadores, prestar suporte e

orientação para a equipe no desenvolvimento dos trabalhos;

V — supervisionar o atendimento prestado aos pacientes;

Vl — zelar pela boa qualidade do atendimento prestado;

VII — desenvolver programas de odontologia preventiva e social;
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VIII — acompanhar e analisar os serviços prestados, internos e

externos;

IX — representar a autarquia junto ao conselho de classe como

responsável técnico;

X — exercer no âmbito de sua competência outras atividades

correlatas.

Art. 55. 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 em seus

Anexos.

% lº. A Auditoria Médico-Hospitalar é dirigida por cargo com nível de

Chefe, de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração

pelo Diretor Superintendente.

â 2º. O requisito de provimento do cargo de Chefe da Auditoria

Médico-Hospitalar e' ter Ensino Superior Completo em Medicina;

registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM) e pós-

graduação na área de auditoria.

& 3º. As atribuições do cargo de Chefe da Auditoria Médico—Hospitalar

se resumem, sumariamente, em supervisionar, coordenar, controlar e

executar as atividades sob a responsabilidade da unidade.

ª 4º. As atribuições detalhadas do Chefe da Auditoria Médico-

Hospitalar são:
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I — 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 epidemiológicos;

II — 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;

III — gerenciar equipe de médicos e enfermeiros auditores;

IV — gerenciar o correto processo de liberação de exames e

procedimentos médicos hospitalares;

V — prestar assistência na análise e liberação de procedimentos ou

materiais e medicamentos de alto custo;

VI — elaborar pareceres e protocolos técnicos para suporte aos

departamentos jurídico e ouvidoria;

VII — acompanhar os resultados e indicadores, prestar suporte e

orientação para a equipe no desenvolvimento dos trabalhos;

VIII — realizar auditoria concorrente junto aos serviços credenciados

a Autarquia;

IX — atuar como Gestor dos contratos instituídos entre a Autarquia e

Credenciados;

X — exercer no âmbito de sua competência outras atividades

correlatas.

Seção IV

Dos Servidores Públicos do Quadro Geral

Art. 56. O quadro geral permanente de servidores públicos da SASSOM é

formado pelo conjunto de cargos previstos nesta Lei Complementar.
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Art. 57. A estrutura do SASSOM e' composta dos seguintes cargos de

provimento efetivo:

I - 04 (quatro) cargos de Agente de Segurança;

II — 03 (três) cargos de Auxiliar de Saúde Bucal;

III — 25 (vinte e cinco) cargos de Agente Administrativo;

IV — 03 (três) cargos de Auxiliar de Enfermagem;

V — 03 (três) cargo de Enfermeiro;

VI — 04 (quatro) cargos de Assistente Social;

VII — 09 (nove) cargos de Médico Clínico Geral;

VIII — 02 (dois) cargos de Cirurgião Dentista;

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 da Prefeitura

Municipal de Ribeirão Preto.

Art. 58. - Ficam extintos os seguintes cargos efetivos vagos:
I — 12 (doze) cargos de Agente de Operações;

II — 01 (um) cargo de Cozinheiro;

III — 01 (um) cargo de Oficial de Obras;

IV — 12 (doze) cargos de Auxiliar de Saúde Bucal;

V — 01 (um) cargo de Biólogo;

VI — 04 (quatro) cargos de Biomédico;

VII — 11 (onze) cargos de Médico Clínico Geral;

VIII — 26 (vinte e seis) cargos de Cirurgião Dentista;

Art. 59. Fica autorizado o Prefeito Municipal a colocar à disposição da

SASSOM pessoal do quadro permanente da Administração Municipal
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em complementação aos cargos criados no artigo 57 desta lei

complementar.

Art. 60. Fica criada uma gratificação por atividade de Secretariar o

Superintendente, a ser concedida, pelo Superintendente, exclusivamente

a servidor efetivo.

& lº. A referência remuneratória para o pagamento da gratificação pela
atividade de secretariar o Superintendente e as atribuições a serem

desempenhadas constam do anexo IV desta lei complementar.

ê 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.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÓES GERAIS

Art. 61. 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.

Art. 62. As remissões na legislação específica às carreiras, cargos e níveis,

conforme o padrão anterior, passarão a referir-se às carreiras, cargos e

níveis correspondentes nesta Lei Complementar.
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Parágrafo único. Caso não haja carreira, cargos ou nível corresponde nesta lei,

deverá ser observada a carreira, cargo ou nível correspondente na

Administração Direta.

Art. 63. Aplicam-se aos servidores municipais tratados na presente lei

complementar as mesmas regras de evolução funcional previstas para os

servidores da Administração Direta do Município de Ribeirão Preto.

Art. 64. O descredenciamento de médico e serviços auxiliares de diagnóstico,

terapia ou qualquer outro serviço credenciado junto ao SASSOM

poderá se dar a qualquer momento por simples comunicação do

credenciado ou do credenciante, desde que observados, rigorosamente,

os prazos e regras previstos no Termo de Credenciamento assinado

entre as partes.

Art. 65. Reserva-se ao SASSOM de aplicar as cominações legais, de suspender

por tempo indeterminado a prestação dos serviços assistenciais do

beneficiário que se portar de forma inconveniente, contrário aos bons

costumes e éticas ou que por qualquer forma, modo e meios tentar
fraudar a Autarquia, propondo-lhes as responsabilidades na forma de

lei.

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÓES TRANSITÓRIAS

Art. 66. Fica autorizada a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto a antecipar o

pagamento de parcelas de dívida consolidada referente às contribuições

patronais não pagas no período de 1996 a 2004, prevista e nos termos da
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Lei Complementar nº 2.325, de 2008, totalizando um valor de até R$

8.000.000,00 (oito milhões de reais).

CAPÍTULO IX

DISPOSIÇÓES FINAIS

Art. 67. As despesas decorrentes da execução da presente lei complementar
correrão por conta das dotações próprias do orçamento Vigente,

suplementadas oportunamente, se necessário.

Art. 68. São parte integrante desta Lei Complementar os seguintes anexos:

I — Anexo I — Quadro de Cargos Existentes;

II — Anexo II - Tabelas de Referências Remuneratórias — Cargos

Comissionados e Agentes Políticos;

III — Anexo III - Tabelas de Referências Remuneratórias - Cargos

Efetivos;

IV — Anexo IV - Atividades Gratificadas;

V — Anexo V — Atribuições de Cargos Efetivos e Comissionados;

VI — Anexo VI — Organograma da Estrutura Administrativa — Serviço

de Assistência à Saúde dos Municipiários;

VII — Anexo VII — Tabela de Contribuições dos Dependentes Indiretos;

Art. 69. Ficam revogadas expressamente:

I — Lei Complementar nº 441, de 26 de abril de 1995:

II — Lei Complementar nº 2.971, de 11 de junho de 2019:

III — Lei Complementar nº 3079, de 27 de julho de 2021

Art. 70. Esta lei complementar entra em Vigor na data de sua publicação.
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]. CARGOS EFETIVOS

REFERENCIA

04

ll

CARREIRA

Agente de

Segurança

Agente de

Administração

ANEXO 1

QUADRO DE CARGOS EXISTENTES

NÍVEL DE
; VENCIMENTO

CARGO PROVIMENTO REQUISITOS
INICIAL DA

CARREIRA

Efetivo, mediante Ensino
Agente de

04.1 .O] aprovação em Fundamental
Segurança

concurso público Completo

Ensino Médio

Completo,
Auxiliar de Efetivo, mediante

Registro no
Saúde Bucal l l . l .01 aprovação em

Conselho
concurso público

Regional de

Odontologia —

JORNADA
TOTAL DE

DE
CARGOS

TRABALHO

40 (quarenta)

horas

semanais —- 4

Jornada de

le36 hs.

30 (trinta )
3

horas semanais
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15
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Agente de

Administração

Agente de

Administração

Nível Superior

Nível Superior

Nível Superior -

Agente de

Administração

Auxiliar de

Enfermagem

Enfermeiro

Assistente

Social

Médico Clínico

ll.1.()l

11.10]

151.01

151.01

l7.l.01

medianteEfetivo,

aprovação em

concurso público

Efetivo, mediante

aprovação em

concurso público

Efetivo, mediante

aprovação em

concurso público

Efetivo, mediante

aprovação em

concurso público

Efetivo, mediante

53

Auxiliar de Saúde

Bucal ou

equivalente

Ensino Médio

Completo

Ensino Médio

Completo e

Registro no

Conselho

Regional de

Enfermagem -

Auxiliar de

Enfermagem

Curso Superior

Completo

Curso Superior

Completo

Curso Superior

40 (quarenta)

horas semanais

30 (trinta)

horas semanais

20 (vinte)

horas semanais

20 (vinte)

horas semanais

20 (vinte)

25
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Médicos Geral aprovação em Completo horas semanais

concurso público

Nivel Superior
_

Efetivo, mediante
_ _Cirurgião Curso Superior 20 (Vinte)18 — Cirurgião 18.1 .01 aprovação em

_

2
_

Dentista
_

Completo horas semanaisDentista concurso público

Nível Superior -

Procurador
Efetivo, mediante

J urídico, Procurador C urso Superior 20 (vinte)21
_ _

21 .
1 .00 aprovação em ]

Engenheiros, Jurídico Completo horas semanais
_ concurso público

Arqurteto e

Geólogo

TOTAL 54

2. CARGOS COM ISSIONADOS

. JORNADA TOTAL
, REFERENCIA

DENOMINAÇAO PROVIMENTO REQUISITOS DE .

, DEREMUNERATÓRIA
TRABALHO CARGOS
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Diretor

Superintendente F-3 S

Adjunto

Diretor

Administrativo F-3 S

Diretor Financeiro

F-3S

Diretor Técnico

F-3S

Chefe da Divisão

do Centro de
C—2

Informática

Chefe da Divisão de
C—3

Recursos Humanos

Comissionado - livre

nomeação e exoneração

pelo Prefeito Municipal

Comissionado - livre

nomeação e exoneração

pelo Prefeito Municipal.

Comissionado - livre

nomeação e exoneração

pelo Prefeito Municipal.

Comissionado - livre

nomeação e exoneração

pelo Prefeito Municipal.

Comissionado - livre

nomeação e exoneração

pelo Diretor

Superintendente

Comissionado — livre

nomeação e exoneração

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Ensino

Completo

Ensino

Completo

Ensino

Completo

Ensino

Completo

Ensino

Completo

Tecnologia

Informação

Ensino

Completo

55

Superior

Superior

Superior

Superior

Superior

em

da

Superior

Disponibilidade

Disponibilidade

Disponibilidade

Disponibilidade

Disponibilidade

Disponibilidade
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Chefe da Divisão de

Compras e

Patrimônio

Chefe da Divisão de

Protocolo e

Arquivo

Chefe da Divisão de

Contas Médicas

Chefe de Divisão de

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

pelo Diretor

Superintendente

Comissionado - livre

nomeação e exoneração
(3-3

pelo Diretor

Superintendente

Comissionado - livre

nomeação e exoneração03
pelo Diretor

Superintendente

Comissionado - livre

nomeação e exoneração

pelo Diretor
C-3 Superintendente

C-3 Comissionado - livre

Ensino Superior

Completo

Ensino Superior

Completo

Ensino Superior

Completo e

conhecimento de

tabelas CBHPM,

AMB, TUSS,

SIMPRO e

BRASINDICE

Ensino Superior

56

Disponibilidade

Disponibilidade

Disponibilidade

Disponibilidade
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Contabilidade

Chefe da Divisão de

Tesouraria
C—3

Chefe de Divisão de

.
Serviço Social

C-3

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

nomeação e exoneração

pelo Diretor

Superintendente

Comissionado - livre

nomeação e exoneração

pelo Diretor

Superintendente

Comissionado - livre

nomeação e exoneração

pelo Diretor

Superintendente

Completo em

Ciências Contábeis

ou Curso Técnico em

Contabilidade, em

ambos os casos com

registro ativo no

Conselho Regional

de Contabilidade

(CRC)

Ensino Superior

Completo

Ensino Superior

Completo

em Serviço Social e

registro ativo no

Conselho Regional

57

Disponibilidade

Disponibilidade

1

1
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Chefe da Divisão de

Enfermagem

C—3

Chefe da Divisão de

Triagem e Emissão
_

C-3
de Guias

Chefe da Divisão de

Odontologia

C-3

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Comissionado - livre

nomeação e exoneração

pelo Diretor

Superintendente

Comissionado - livre

nomeação e exoneração

pelo Diretor

Superintendente

Comissionado - livre

nomeação e exoneração

pelo Diretor

Superintendente

de Serviço Social

(CRESS)

Ensino Superior

Completo em

Enfermagem e

registro ativo no

Conselho Regional

de Enfermagem

(COREN)

Ensino Superior

Completo

Ensino Superior

Completo em

Odontologia e

registro ativo no

Conselho Regional

58

Disponibilidade

Disponibilidade

Disponibilidade

1

l

l
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Chefe da Auditoria

Médico—Hospitalar

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
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3. AGENTES POLÍTICOS

DENOMINAÇÃO

GRUPO OU
REFERENCIA

REMUNERATÓRIA

Comissionado -

nomeação e exoneração

pelo

Superintendente

TOTAL

»

PROVIMENTO

livre

Diretor

de Odontologia

(CROSP)

Ensino Superior

Completo em

Medicina, registro

ativo no Conselho

Regional de

Medicina (CRM) e

pós-graduação na

área de auditoria

REQUISITOS

59

Disponibilidade

JORNADA

DE

TRABALHO

16

TOTAL

DE

CARGOS
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Diretor
. . . .

.
Subsídio Agente político - Dlsponlbllldade 1

Supermtendente

TOTAL 1
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ANEXO II

TABELAS DE REFERENCIAS REMUNERATÓRIAS

CARGOS COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS

Tabela ].

REFERENCIA Vr. Símbolo
REMUNERATÓRIA

R$ R$ 11.304,66

C R$ 9.760,70

C—2 R$ 8.150,80

C-3 R$ 7.403,03

Tabela 2.

QUANTIDADE CARGOS COMISSIONADOS

1 Diretor Superintendente Adjunto

Câmara Muniéipal de Ribeirão Preto

Vr. Grat.

10.317,61

8.818,62

7.255,61

6.529,62

REFERENCIA

REMUNERATÓRIA

F—3S
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] Diretor Administrativo F-3 S

] Diretor Financeiro F-3S

1 Diretor Técnico F—3S

1 Chefe da Auditoria Médico-Hospitalar C

1 Chefe de Divisão C-2

10 Chefe de Divisão
&

C-3

Tabela 3.

AGENTES POLÍTICOS

QUANTIDADE CARGOS REFERÉNCIA VALOR
REMUNERATÓRIA

] Diretor Superintendente Subsídio R$ 1 1 527,10
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NÍVEL

04.1.01
”

04.1.02

04.1.03

04.1.04
'

04,1.05

04.1.06
'

04.1.07
O

'

04.1.08
'

04.1.09

04.1.10

Classe ]

Vr. Nível

2.036,86

2.079,67

2.123,34

2.167,93

2.213,46

2.259,92

2.307,39

2.355,85

2.405,33

2.455,85

Vr .Grat.

1.591,30

1.624, 75

1.658,86

1.693,70

1.729,28

1.765,57

1.802,66

1.840,52

1.879,17

1.918,63

Estado de São Paulo

,

NÍVEL
*

04.2.01

04.2.02
_

04.203

042.04

042.05

042.06 '

04.2.07 '

042.08 7

“

042.09

04.2.10

jornada de 40 horas Semanais — Jornada 12x36 hs.

Classe 3Classe 2

Vr. Nível Vr. Grat.

2.537,52 1. 982,44

2.567,94 2.006,21

2.598,75 2.030,27

2.629,94 2.054,64

2.661,49 2.079,29

2.693,46 2.104,26
'

2.725,76 2.129,50

2.758,46 2.155,05
*

2.791,57 2.180,92

2.825,09 2.207,10

Câmara Municipal de Ribeirão Preto

ANEXO III
TABELAS DE REFERENCIAS REMUNERATÓRIAS

CARGOS EFETIVOS

(04) Agente de Segurança

*

NÍVEL

04.301

04.302
4

04.303

043.04

043.05
_ 04.3.06
* 04.3.07

04.3.08
*

04.309

043.111

Vr. Nível

2.893,28

2.928,01

2.963,15

2.998,71

3.034,68

3.071,10

3.107,96

3.145,25

3.182,98

3.221,20

63

Vr. Grat.

226039

2.28 7,52

2. 314, 96

2.342, 74

2.370,84

2.399,29

2.428,10

2.45 7,23

2.486, 71

2.516,57

NÍVEL

04.4.01

04.4.02

04.4.03

04.4.04

04.4.05

04.4.06

04.4.07

04.4.08

04.4.09

04.4.10

&

Classe 4

Vr. Nível

3.298,97

3.338,53

3.378,62

3.419,15

3.460,18

3.495,30

3.529,14

3.563,33

3.597,98

3.633,01

Vr. Grat.

2.577,32

2.608,24

2.639,55

2.671,22

2.703,26

2.735,71

2.768,55

2.801,76

2.835,40

2.869,41
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04.1.11

NÍVEL

11.1.01

11.1.02

11.1.03
*

11.1.04

11.1.05
'

11.1.06

11.1.07

11.1.08

11.1.09

_

11.1.10

11.1.11

2.507,42

Classe !

Vr. Nível

3.086,60

3.151,43

3.217,62

3.285,20

3.354,17

3.424,62

3.491.13

3.550,23

3.610,56

3.672,14

3.735,04

1.958,93

Vr .Grat.

2.41 1,41

2.462,04

2.513,77

2.566,56

2.620,45

2.675,49

2.731,67

2.789,04

2.847,62

2.907,41

2.968,46

Estado de São Paulo

04.2.11

NÍVEL

11.2.01

11.2.02

11.2.03

11.2.04

11.2.05

11.2.06

11.2.07

11.2.08

11.2.09

11.2.10

11.2.11

2.859,00

(11 — Antiga Tabela 12) Agente de Administração

Vr. Nível

3.771,71

3.808,85

3.846,41

3.884,46

3.922,96

3.961,89

4.001,31

4.041,19

4.081,56

4.122,40

4.163,73

2.233,60

Câmara Municipal de Ribeirão Preto

04.3.11 3.259,85

jornada de 40 horas semanais

Classe 2
,

Vr. Grat.

3.004,07

3.040,12

3.076,60

3.113,53

3.150,92

3.188,71

3.226,98

3.265,70

3.304,89

3.344,56

3.384,67

Classe 3

NÍVEL
_

Vr. Nível

11.3.01 Í

11.3.02
'

11.3.03
*

11.3.04

11.3.05

11.3.06

11.3.07

11.3.08

11.3.09
“

— 11.3.10

11.3.11
(

4.205,57
*

4.247,91

4.290,76

4.334,10

4.377,99

4.422,40

4.467,33
'

4.512,80

4.558,82
'

4.605,40

4.652,54

(15 — Antiga Tabela 16) Nível Superior

64

2.546, 75

Vr. Grat.

3.425,29

3.466,39

3.508,00

3.550,08

3.592,69

3.635,80

3.679,43

3.723,57

3.768,25

3.813,48

3.859,25

04.4.11

NÍVEL

11.4.01

11.4.02

11.4.03

11.4.04

11.4.05

11.4.06

11.4.07

11.4.08

11.4.09

11.4.10

11.4.11

3.668,48

Classe 4

Vr. Nível

4.700,25

4.748,52

4.797,35

4.846,81

4.896,85

4.947,45

4.998,70

5.050,56

5.103,05

5.156,15

5.209,88

2.903,85

Vr. Grat.

3.905,56

3.952,42

3.999,85

4.047,86

4.096,44

4.145,56

4.195,32

4.245,67

4.296,62

4.348,18

4.400,35
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NÍVEL
*

15.101

15.102

15.1.03

15.1.04

15.1.05

15.1.06
,

15.1.07

15.1.08

15.1.09

15.1.10

15.1.11

Classe 1

Vr. Nível Vr .Grat.

4.853,45 4.054,31

4.941,17
3

4.139,46

5.030,70 4.226,38

5.122,12 4.315,14

5.215,44 4.405,75
4

5.310,75 4.498,28

5.408,03 4.592,73

5.507,38 4.689,19

5.608,80 4.787,65

5.712,37 4.888,21

5.818,10 4.990,86

Classe 1

Estado de São Paulo

NÍVEL

15.2.01

_

15.202

15.203

15.2.04
“

15.205

15.206

15.2.07

15.2.08
í

15.2.09 _

15.2.10

15.2.11
_

«

Classe) 72»

Câmara Muniéipal de Ribeirão Preto

jornada de 20 horas semanais
Classe 2

&

Vr. Nível í Vr. Grat.

5.879,77
&

'

5.050,74

5.942,21
ª

”5.111,35
'

6.005,38 5.172,68

6.069,31 5.234,75

6.134,02 5.297,57

6.199,51 5.361,15

6.265,77 5.425,48

6.332,83 5.490,59

6.400,69
'

5.556,48

6.469,36 5.623,15

6.538,87 5.690,62

NÍVEL

15.3.01
“

"15.3.02
' 15.303
15.304

”

15.3.05
'

15.3.06

_

15.3.07

15.3.08

15.3.09
(

715.3.10

15.3.11

Classe 3

Vr. Nível

6.609,21

6.680,38

6.752,41

6.825,33

6.899,08

6.973,75

7.049,30

7.125,77

7.203,13

7.281,46

7.360,70

(15 — Antiga Tabela 16) Nível Superinr

jornada de 40 horas semanais

case 3

Vr. Grat.
'
5.758,93

5.828,02

5.897,96

5.968,74

6.040,36

6.1 12,84

6.186,19

6.260,44

6.335,56

6.41 1,58

6.488,53

. NÍVEL

15.4.01

15.402

15.403

15.4.04

15.4.05
*

15.4.06

15.4.07

15.4.08

15.4.09

15.4.10

15.4.1'1

Classe 4

Vr. Nível
'

7.440,89

7.522,06

7.604,19

7.687,32

7.771,43

7.856,56

7.942,71

8.029,89

8.1 18,12

8.207,42

8.297,74

Classe 4

Vr. Grat.

6.566,39

6.645,18

6.724,92

6.805,63

688729
6.969,95

7.053,57

7.138,22

7.223,88

7.310,57

7.398,27
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NÍVEL

í 15.1.20
**

Í 15.1.21

15.1.22
,

15.1.23

15.1.24 Í

15.125
*

_ 15.1.26
*

*

15.1.27
"

'

15.1.28
'

15.129
151.311

_

NÍVEL

: 17.1.01
'

C

Vr. Nível Vr .Grat.

9.029,38 8.108,62

9.204,78 . 8.278,90

9.383,87
*

8.452,77

9.566,70 "
8.630,27

9.753,36 8.811,49

9.943,96 8.996,55"
*

10.138,55 9.185,46

10.337,23 9.378,36

10.540,09
'

9.575,31

10.747,21 9.776,41
*

10.958,68 9.981,71

Classe 1
*

Estado de São Paulo

NÍVEL . Vr. Nível Vr. Grat. NÍVEL Vr. Nível
*

15.220
;

11.082,04
*

10.101,47 15.320 12.540,90
**

15.2.21
*

11.206,88 10.222,68 15.3.21 12.683,24
'

”15.2.22 11.333,25 10.345,36 15322 12.827,30

15.223 11.461,11 10.469,51 '_ 15.3.23 12.973,11
15.2.24

&

11.590,52 10.595,14 15.3.24 13.120,65

15.225 11.721,48 10.722,29 15.3.25 13.269,99

15.2.26 11.854,00 10.850,94 15.3.26 13.421,07

15.227“ 11.988,13 10.981,18 15.3.27 13.574,00

15.228
*

12.123,84 11.112,93 15.328 13.728,76

15.229 12.261,19 11.246,28 153.29 13.885,39

15.2.30 1 1.381,26 15.3.30 14.043,8712.400,22

(17 — Antiga Tabela 18) Nível Superior — Médieos

mara Muniéipal de Ribeirão Prefo

jornada de 20 horas semanais

Classe 2
**

Classe 43

Vr. Nível Vr .Grat.
,

NÍVEL Vr. Nível Vr. Grat. í NÍVEL Vr. Nível

6.557,84
'

4.054,31
?

17.2.01
'

.
“8.169,57 5.050,74 * 17.3.01 9.315,06 '"

66

Vr. Grat.

41.517,85
1 1.656,05

'

11.795,90

1 1.937,47

12.080,71

12.225,69

12.372,37

12.520,86

12.671,10

12.823,17

12.977,04

Vr. Grat.

5.758,93

NÍVEL

15.4.20

.
15.4.21

. 15.4.22

15.41.23Í

154.24

154.25

15.4.26
*

15.4.27

_

15.4.28
— 15.4.29

15.4.30

NÍVEL

*

17.4.01

Vr. Nível

14.204,27
*

14.366,59

14.530,85

14.697,10

14.865,34

15.035,58

15.207,88

15.382,24

15.558,71

15.737,29

15.917,95

Classe 4

Vr. Nível

10.621,12

Vr. Grat.

13.132,77

13.290,36

13.449,83

1361 1,24

13.774,59
*

13.939,87

14.107,14

14.276,42

14.447,76

14.621,12

14.796,53

Vr. Grat.

6.566,39
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

17.1.02 6.695,57 4.139,46 17.2.02 8.267,59 5.111,35 17.3.02 9.426,84 5.828,02 17.4.02 10.748,59 6.645,18

17.1.03 6.836,17 4.226,38 17.2.03 8.366,82 5.172,68 17.3.03 9.539,94 5.897,96 17.4.03 10.877,57 6.724,92
17.1.04 6.979,73 4.315,14 17.2.04 8.467,20 5.234,75

,

17.3.04 9.654,43 5.968,74 17.4.04 11.008,11 6.805,63
17.1.05

*

7.126,29 4.405,75 17.2.05 8.568,82 5.297,57 . 17.3.05 9.770,28 6.040,36 17.4.05 11.140,21 6.887,29

17.1.06 7.275,96 4.498,28 17.2.06 8.671,65 5.361,15”
,

l7.3.06 9.887,53 6.112,84 17.4.06 11.273,88 — 6.969,95

17.1.07 7.428,75 4.592,73 17.2.07 8.775,71 5.425,48 17.3.07 10.006,16 6.186,19 17.4.07 11.409,15 7.053,57
17.1.08 7.584,75 4.689,19 17.2.08 ' 8.881,04 5.490,59 17.3.08 10.126,25 6.260,44 17.4.08 11.546,06 7.138,22

' 17.1.09 7.744,04 4.787,65 17.2.09 8.987,59 5.556,48 17.3.09 10.247,75 6.335,56 17.4.09 11.684,62 7.223,88
17.1.10 7.906,67 4.888,21 17.2.10 9.095,43 5.623,15

* 17.3.10 10.370,73 6.411,58 17.4.10 11.824,84 7.310,57

17.1.11 8.072,73 4.990,86 17.2.11 9.204,60;
&

5.690,62 17.3.11 10.495,19 6.488,53 17.4.11 11.966,70 7.398,27

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

jornada de 20 horas semanais

Classe 1
&

Classe 2
&

Classe 3 Classe 4

NÍVEL Vr. Nível Vr .Grat. NÍVEL Vr. Nível Vr. Grat. 'NÍVEL Vr. Nível Vr. Grat. [NÍVEL Vr. Nível
'

Vr. Grat.

18.1.01 5.594,94 4.054,31 18.2.01 6.970,02 5.050,74 18.3.01 7.947,33 5.758,93 18.4.01 9.061,61 6.566,39
18.1.02

'

5.712,45
*

4.139,46 18.2.02 7.053,66 5.111,35 183,02 8.042,68 5.828,02
_

18.4.02
“

9.170,35
"

6.645,18
18.103 5.832,41 4.226,38 18.2.03

'

7.138,31 5.172,68
'

18.3.03 8.139,18 5.897,96
:

18.4.03 9.280,40 6.724,92
18.1.04 5.954,89 4.315,14 18.2.04 7.223,96 5.234,75 18.3.04 8.236,85

*

5.968,74 18.4.04 9.391,76 6.805,63

67
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18.1.05

18.106

18.107

18.108
18.109

18.1.10

18.1.11

6.079,94

6.207,61

6.337,98

6.471,07

6.606,96

6.745,73

6.887,39

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

4.405,75

4.498,28

4.592,73

4.689,19

4.787,65

4.888,21

4.990,86

NÍVEL
“

21.1.00

(21 — Antiga Tabela 22) Nível Superior — Procurador Juridico, Engenheiros, Arquiteto e Geólogo — Nivel 2 — De 03 a 05 anos de exercício

Classe 1

Estado de São Paulo

18.2.05

18.2.06

18.2.07

18.2.08

18.2.09'

18.2.10

18.2.11

7.310,65

7.398,38

7.487,16

7.577,02

7.667,93

7.759,94

7.853,06
“

Classe 2

5.297,57

5.361,15

5.425,48

5.490,59

5.556,48

5.623,15

5.690,62

Câmara Municipal de Ribeirão Preto

18.3.05

183.06
183.07

18.3.08

18.3.09

18.3.10 —

18.3.11

8.335,69

8.435,73

8.536,94

8.639,40

8.743,06

8.847,99

8.954,16

jornada de 20 horas semanais

Classe ]

Vr. Nível
'

4.815,15“

jornada de 20 horas semanais

Classe 3

68

6.040,36

6.1 12,84

6.186,19

6.260,44

6.335,56

6.41 1,58

6.488,53

18.4.05

18.4.06

18.4.07

18.4.08

18.4.09

18.4.10

18.4.1 ]

9.504,48

9.618,52

9.733,93

9.850,74

9.968,95

10.088,59

10.209,61

Vr. Grat.
3.665,74

Classe 4

6.887,29

6.969,95

7.053,57

7.138,22

7.223,88

7.310,57

7.398,27
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ª” Câmara Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

* NÍVEL Vr. Nível Vr .Grat. NÍVEL — Vr. Nível Vr. Grat. NÍVEL Vr. Nível Vr. Grat. NÍVEL Vr. Nível Vr. Grat.
4241.41.01 6.136,414 4.054,31 21.2.01 7.561,32“ 5.050,74 421.3.0414 8.574,02 5.758,93 21.4.01 9.728,69 '6f566,39
21.1.02 6.258,18 4.139,46 21.2.02 7.647,98 5.111,35 21.3.02 8.672,83 5.828,02 21.4.02 9.841,36 6.645,18

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

jornada de 240 horas semanais

Classe 1 Classe 2
V

Classe 3
_

Classe 4

;NÍVEL Vr. Nível Vr .Grat. NÍVEL Vr. Nível Vr. Grat. NÍVEL Vr. Nível * Vr. Grat. NÍVEL Vr. Nível ' Vr. Grat.

21.1.410 6.947,28 4.050,90 21.2.10 8.571,46 5.050,74 21.3.10 9.725,81 5.758,93 21.4.10 11.041,96 6.566,39
21.1.11 7.086,06 4.139,46

'

21.2.11 8.670,24 5.111,35 21.3.11 9.838,43 5.828,02 21.4.11 11.170,41
'

6.645,18
21.1.12 7.227,77 4.226,38 21.2.12 8.770,24 5.172,68 21.3.12 9.952,42 5.897,96 21412 11.300,38 6.724,92
21.1.13 7.372,43 4.315,14 21.2.13 8.871,41 5.234,75 21.3.13 10.067,80 5.968,74 21.4.13 11.431,93 6.805,63

(21 — Antiga Tabela 22) Nível Superior — Procurador Jurídico, Engenheiros, Arquiteto e Geólogo — Nivel 4 — De 09 a 13 anos de exercício

jornada de 20 horas semanais
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 44

69
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NÍVEL

21.1.20

21.1.21

21.1.22

21.1.23

21.1.24

21.1.25

NÍVEL

21.1.30

21.1.31

21.1.32
'

21.1.33

21.1.34

Vr. Nivel

7.758,14

7.913,95

8.073,04

8.235,45

8.401,28

8.570,59

(21 — Antiga Tabela 22) Nível Superior — Procurador Jurídico, Engenheiros, Arquiteto e Geólogo — Nível 5 — Mais de 13 anos de exercício

Classe ]

Vr. Nível

8.569,00

8.741,85

8.918,32

9.098,50

9.282,43

Vr .Grat.

4.054,31

4.139,46

4.226,38

4.315,14

4.405,75

4.498,28

Vr .Grat.

4.054,31

4.139,46

4.226,38
*

4.315,14

4.405,75

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

NÍVEL

21.2.20

21.2.21

21.2.22
?

21.2.23

21.2.24

21.2.25 “

NÍVEL

212.30

212.31
'

21.2.32
'

212.33

212.34

Vr. Nível Vr. Grat. NÍVEL Vr. Nível Vr. Grat.

9.581,61
'

5.050,74
'

21.3.20 10.877,60 5.758,93

9.692,52 5.111,35 21.3.21
_

11.004,05 5.828,02

9.804,77 5.172,68 21.322 "
11.132,01 5.897,96

9.918,36 5.234,75
*

213,23 11.261,55 5.968,74

10.033,31 5.297,57 21.3.24 1 1.392,62 6.040,36

10.149,66 5.361,15 21.325 "11.525,26 6.112,84

jornada de 20 horas semanais

Classe 2
&

Classe 3

Vr. Nivel Vr. Grat. NÍVEL Vr. Nível Vr. Grat.

10.591,76 5.050,74 21.3.30 "
12.029,39 5.758,93

10.714,78 5.111,35 21.3.31 12.169,65 5.828,02

10.839,32
&'

5.172,68 213.32“ 12.311,59 5.897,96

10.965,30
:'

5.234,75 2iÇ3.33” 12.455,30
'

5.968,74

11.092,84 5.297,57 21.3.34
'

12.600,69 6.040,36

70

NÍVEL

21.4.20
*

21.4.21

21.4.22

21.4.23

21.4.24

21.4.25

,

NÍVEL

21.4.30

21.4.31

21.4.32
'

21.4.33

21.4.34
'

Vr. Nível

12.355,25

12.499,45

12.645,36

12.793,06

12.942,51

13.093,75

Classe 4

Vr. Nível

13.668,52

13.828,47

13.990,35

14.154,19

14.319,97
*

Vr. Grat.

6.566,39

6.645,18

6.724,92

6.805,63

6.887,29

6.969,95

Vr. Grat.

6.566,39

6.645,18

6.724,92
'

6.805,63

6.887,29

fls. 78/127



21.1.35

21.1.36

21.1.37

21.1.38

21.1.39

21.1.40

9.470,26

9.662,00

9.857,80

10.057,70

10.261,82

10.470,20

4.498,28

4.592,73

4.689,19

4.787,65

4.888,21

4.990,86

Estado de São Paulo

21.2.35 11.221,89 5.361,15

21.2.36 11.352,48
'

5.425,48

21.2.37
*

11.484,67 5.490,59
'

21238 11.618,40 5.556,48

21.2.39 1 1.753,74 5.623,15

21.2.40 5.690,6211.890,74

Câmara Munic1pa| de Ribeirão Pret0

21.3.35

:
21.3.36

21.3.37
;

21.3.38
“*

21.3.39

21.3.40

12.747,83

12.896,73

13.047,44

13.199,92

13.354,29

13.510,46

71

6.112,84

6.186,19

6.260,44

6.335,56

6.411,58

6.488,53

21.4.35

21.4.36

21.4.37

21.4.38

21.4.39

21.4.40

14.487,74

14.657,52

14.829,35

15.003,23

15.179,21

15.357,25

6.969,95

7.053,57

7.138,22

7.223,88
*

7.310,57

7.398,27
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ANEXO IV

ATIVIDADES GRATIFICADAS

]. ATIVIDADES GRATIFICADAS, REFERENCIA REMUNERATÓRIA, REQUISITOS E QUANTIDADE DE
GRATIFICAÇÓES

DENOMINAÇÃO REFERÉNCIÁ

DA ATIVIDADE REMUNERATÓRIA

Secretariar &

C-7
Superintendência

Chefiar o Setor de
C-8

Almoxarifado

Chefiar o Setor de
C—8

Zeladoria

GABINETE

REQUISITOS

Curso Superior Completo ou

Técnico; domínio em informática

(excel, powerpoint, internet, outlook,

etc.)

Ensino Médio Completo ou Técnico

Ensino Médio Completo ou Técnico

VINCULAÇÃO

Gabinete da Superintendência

Diretor da Diretoria Administrativa

Diretor da Diretoria Administrativa

72

TOTAL DE

GRATIFICAÇÓES
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TOTAL 3

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES GRATIFICADAS

DENOMINAÇÃO
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÓES

DA ATIVIDADE

Atendimento direto ao Superintendente;

Atendimento telefônico e pessoal, para tirar dúvidas, sugestões, reclamações, etc.;

Agendamento de reuniões para Superintendente e Diretores;

Tramitação de processos e Ouvidorias;

Elaboração de documentos como ofícios, circulares, portarias, etc.;
Secretariar a

_ . . Publicação de matérias no DOM e site oficial do Município;
Supermtendencra

Coordenar O E-SIC (Sistema de Informação ao Cidadão);

Acompanhar os resultados e indicadores, prestar suporte e orientação para a equipe no desenvolvimento dos trabalhos;

Auxiliar no desenvolvimento de ações e projetos da autarquia;

Acompanhar e preparar reuniões, inclusive com elaboração de atas;

Exercer no âmbito de sua competência outras atividades correlatas.
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Supervisionar a entrega e recepção de materiais, analisar as devoluções e acompanhar seu armazenamento;

Supervisionar lançamentos, manipulação e expedição dos produtos da autarquia;

Gerenciar a organização do almoxarifado;

Garantir a organização e manutenção dos armazéns de estocagem através de sistemas gerenciais e demais rotinas;

Acompanhar os resultados e indicadores, prestar suporte e orientação para a equipe no desenvolvimento dos trabalhos;

Acompanhar o controle e liberação de materiais e equipamentos do almoxarifado;

Supervisionar emissão de relatórios de consumo e custos dos diversos materiais para os setores da autarquia;

Acompanhar o controle do estoque minimo;
Chefiar o Setor de

_ _ . _ . .Supervisronar o controle de prazo de validade dos materiais recebidos e entregues para utilização;Almoxarifado
Supervisionar a realização de balancetes mensais e anuais para contabilidade;

Supervisionar as solicitações de ordem de compras e serviços com antecedência antes de ocorrer a falta dos mesmos;

Supervisionar as notas fiscais em relação ao pedido realizado e o material que está sendo entregue;

Supervisionar a entrega dos produtos recebidos, identificando os por área;

Supervisionar o armazenamento do material de acordo com o subgrupo, acompanhando a saída dos materiais em

estoque;

Acompanhar a prestação de contas para AUDESP;

Exercer no âmbito de sua competência outras atividades correlatas.

Supervisionar a rotina de conservação e limpeza do prédio;
Chefiar o Setor de

Z 1 d _
Acompanhar a compra de materiais, cotações e demais tarefas administrativas;

e a oria
Acompanhar os resultados e indicadores, prestar suporte e orientação para a equipe no desenvolvimento dos trabalhos;
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Acompanhar a manutenção preventiva dos veículos da Autarquia, zelando pela regularidade dos mesmos, inclusive, em

relação à pagamentos de seguros e documentações;

Gerenciar a manutenção preventiva e corretiva do imóvel;

Supervisionar os serviços de manutenção, construções e 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 e análise da relação custo e benefício;

Supervisionar o recebimento e inspeção de materiais para manutenção, assegurando sua conformidade com as

especificações;

Elaborar inspeções, procedimentos, planos de manutenções preventivas, levantamento de pendência;

Solicitar compras e cotação;

Supervisionar os agentes de segurança, empresa de limpeza, paisagismo, sistemas de segurança e etc.;

Acompanhar os processos de renovações e novas solicitações de alvarás de funcionamento;

Exercer no âmbito de sua competência outras atividades correlatas.
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ANEXO V

ATRIBUIÇOES DE CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS

l. CARGOS EFETIVOS

TABELA 1

04 - AGENTE DE SEGURANÇA

AGENTE DE SEGURANÇA

Quantidade 4 Nível de Ingresso 04.1.01

Descrição Sintética

Realizam a vigilância dos próprios municipais, percorrendo e inspecionando suas

dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras

anormalidades.

Atribuições Típicas

Vigilância dos próprios municipais;

Inspeção das dependências dos próprios municipais;

Zela pela segurança das pessoas e do patrimônio.

ESPECIFICACOES

Forma de Provimento Efetivo por Concurso Público

Jornada de Trabalho 40 (quarenta) horas semanais em escala de 12x36 hs

Requisitos Ensino Fundamental Completo

Experiência Desnecessária
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TABELA 2

11 - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Quantidade 3 Nível de Ingresso 11.1.01

Descrição Sintética

Realiza tarefas de caráter geral, relativas ao atendimento de pacientes

odontológicos.

Atribuições Típicas

Higienização bucal;

Instrumentação e manipulação de materiais odontológicos;

Manutenção de equipamentos dentários;

Procedimentos compatíveis com sua habilitação e registro profissional, sob

supervisão competente.

ESPECIFICAÇÓES

Forma de Provimento Efetivo por Concurso Público

Jornada de Trabalho 30 (trinta) horas semanais

Requisitos Ensino Médio Completo, Registro no

Conselho Regional de Odontologia — Auxiliar

de Saúde Bucal ou equivalente

Experiência Desnecessária
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TABELA 3

11 - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO

AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade 25 N ível de Ingresso 1 1.1.0]

Descrição Sintética

Atuam na execução de tarefas da área administrativa, simples ou complexas,

envolvendo desde controles, conferências, triagens, encaminhamentos, recepção

e entrega de materiais, até atendimentos especializados, elaboração de cálculos,

relatórios, planilhas, documentos e informações de natureza específica 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 organização administrativa,

encaminhando memorandos e ordens de serviços às unidades do SASSOM.

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 caso, e atendimento ao

público e agendamento vinculado ao setor;

Fazer a distribuição de correspondência;

Manusear sistema operacional de microcomputador digitando textos e

planilhas em apoio aos serviços específicos e inerentes a atividade

administrativa, auxiliando as respectivas chefias;

Efetivar protocolo, abertura de processos e procedimentos administrativos,

registrando atos e se fazendo acompanhar do trâmite do mesmo, arquivando e

fazendo respectivas anotações nos autos dos respectivos processos;

78

fls. 86/127



Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Executar serviços internos 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 internas ou repartições

públicas e ou entidades privadas;

Conservar máquinas e equipamentos de escritórios, sob sua

responsabilidade;

Controlar estoques de material de escritório da unidade;

Prestar informações sobre andamento e posição de processo;

Entregar documentos, convocações, correspondências, avisos, circulares,

convites etc.;

Preencher guias de encaminhamentos, recolhimentos e outros;

Aferir documentos, seguindo padrões determinados;

Executar serviços burocráticos internos de interesse da unidade;

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

determinações da chefia.

ESPECIFICAÇÓES

Forma de Provimento Efetivo por Concurso Público

Jornada de Trabalho 40 (quarenta) horas semanais

Requisitos Ensino Médio Completo

Experiência Desnecessária
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TABELA 4

11 - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Quantidade 3 Nível de Ingresso ll.l.Ol
Descrição Sintética

Executam tarefas na área de enfermagem, em conformidade com sua habilitação

profissional, atendendo as necessidades da unidade e dos usuários, através da

realização de procedimentos de enfermagem especializados, ou de rotina, sob

supervisão competente.

Atribuições Típicas

Executar tarefas na área de enfermagem de acordo com as necessidades da

unidade e dos respectivos usuários;

Realizar procedimentos de enfermagem, especializados e de rotina, sob

supervisão;

Auxiliar os demais profissionais da saúde em atividades afins.

ESPECIFICAÇÓES

Forma de Provimento Efetivo por Concurso Público

Jornada de Trabalho 30 (trinta) horas semanais

Requisitos Ensino Médio Completo e Registro no Conselho

Regional de Enfermagem — Auxiliar de Enfermagem

Experiência Desnecessária
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TABELA 5

15 - NÍVEL SUPERIOR

ENF ERMEIRO

Quantidade 3 Nível de Ingresso 15.1.01

Descrição Sintética

Planejam, organizam, supervisionam e executam os serviços de enfermagem, nos

termos estabelecidos para sua competência profissional, em unidades do

Municipio, além de participar da elaboração de programas de saúde pública.

Atribuições Típicas

Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da

instituição de saúde pública e chefia de serviço da unidade de enfermagem;

Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades

técnicas;

Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços

de assistência de enfermagem; consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre

matéria de enfermagem;

Consulta de enfermagem; cuidados diretos de enfermagem a pacientes

graves com risco de vida;

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 programação de

saúde;

Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais

de saúde;

Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e

em rotina aprovada pela instituição de saúde;

Participação em projetos de construção ou reforma de unidades de

internação;
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Prevenção e controle sistemático de doenças transmissíveis em geral;

Prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados a

clientela a assistência da enfermagem;

Assistência de enfermagem a gestante, parturiente e puérpera;

Educação visando à melhoria de saúde da população.

ESPECIFICAÇÓES

Forma de Provimento Efetivo por Concurso Público

Jornada de Trabalho 20 (vinte) horas semanais

Requisitos Curso Superior Completo e Registro Profissional na

forma da Lei

Experiência Desnecessária

TABELA 6

15 - NÍVEL SUPERIOR

ASSISTENTE SOCIAL

Quantidade 4 Nível de Ingresso 15.1.01

Descrição Sintética

Elaboram e executam programas de assistência e apoio a grupos específicos de

pessoas, visando seu desenvolvimento e integração na comunidade.

Atribuições Típicas

Elaborar, implementar, avaliar, coordenar e/ou executar 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 e/ou participar do Plano de Acompanhamento Individual e/ou

Familiar (PIA/PAF);
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Realizar o acompanhamento, por meio de metodologias e técnicas

individuais e coletivas que contemplem as demandas identificadas;

Realizar visitas domiciliares e institucionais;

Realizar encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial,

demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de direitos;

Operacionalização de sistema de informação, registro de ações e

planejamento das atividades a serem desenvolvidas; Trabalho em equipe

interdisciplinar;

Participar de capacitação continuada;

Executar outras atribuições congêneres inerentes ao respectivo cargo.

ESPECIFICAÇÓES

Forma de Provimento Efetivo por Concurso Público

Jornada de Trabalho 20 (vinte) horas semanais

Requisitos Curso Superior Completo e Registro Profissional

na forma da Lei

Experiência Desnecessária

TABELA 7

17 - NÍVEL SUPERIOR - MÉDICOS

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Quantidade 9 Nível de Ingresso 17.1.01

Descrição Sintética

Realizam consultas e atendimentos médicos na área de Clínica Médica.

Atribuições Típicas

Realizam consultas e atendimentos médico;

Executam tratamentos;
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Implementam ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto

individuais quanto coletivas;

Coordenam programas e serviços em saúde;

Efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas;

Elaboram documentos;

Difundem conhecimentos da área médica.

ESPECIFICAÇÓES

Forma de Provimento Efetivo por Concurso Público

Jornada de Trabalho 20 (vinte) horas semanais

Requisitos Curso Superior Completo e Registro

Profissional na forma da Lei

Experiência Desnecessária

TABELA 8

18 — NÍVEL SUPERIOR — CIRURGIÃO DENTISTA

CIRURGIÃO DENTISTA

Quantidade 2 Nível de Ingresso 18.1.01

Descrição Sintética

Prestam assistência odontológica em unidades municipais, bem como planejam,

realizam e avaliam programas de saúde pública.

Atribuições Típicas

Executar as atividades de planejamento, supervisão, coordenação,

organização, formulação, elaboração e execução de trabalhos relativos a

diagnóstico, prognóstico e tratamento de afecções de tecidos moles e duros da

boca e região maxilofacial, utilizando processos laboratoriais, radiográficos,

citológicos e instrumentos adequados, para manter ou recuperar a saúde bucal,
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prestar assistência odontológica à população, segundo as diretrizes e protocolos

das áreas pertinentes, fazendo uso de equipamentos e recursos disponíveis para a

consecução dessas atividades;

Responsabilizar-se pela coordenação de equipes e por função de direção.

ESPECIFICAÇÓES

Forma de Provimento Efetivo por Concurso Público

Jornada de Trabalho 20 (vinte) horas semanais

Requisitos Curso Superior Completo e Registro

Profissional na forma da Lei

Experiência Desnecessária

TABELA 9

21 _- NÍVEL SUPERIOR _ PROCURADOR JURÍDICO, ENGENHEIROS,

ARQUITETOS E GEÓLOGO

PROCURADOR JURÍDICO

Quantidade 1 Nível de Ingresso 21.1.00

Descrição Sintética

Prestam assistência em assuntos de natureza jurídica, bem como atuam na

representação judicial e 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 judicial e extrajudicial de dívida ativa e dos demais;

Elaborar informações a serem prestadas em mandados de segurança ou

mandados de injunção;

Emitir parecer sobre matérias relacionadas com processos judiciais;
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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 alienação do patrimônio, bem

como outros atos de cessão permitidas pela legislação;

Fornecer subsidios em assuntos jurídicos e desempenhar outras funções

correlatas.

ESPECIFICACOES

Forma de Provimento Efetivo por Concurso Público

Jornada de Trabalho 20 (vinte) horas semanais

Requisitos Ensino Superior completo e Registro Profissional na

forma da Lei

Experiência Desnecessária

. CARGOS COMISSIONADOS

TABELA ]

DIRETOR SUPERINTENTENDE ADJUNTO

Quantidade 1 Referência F—3S

Descrição Sintética

Exercer a direção das atividades desenvolvidas pelas unidades que lhe são

subordinadas, respondendo por todas as incumbências atribuídas para a

Diretoria.

Atribuições Típicas

supervisionar assuntos técnicos, administrativos e jurídicos quando

solicitado pelo Diretor Superintendente;
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supervisionar a elaboração de ofícios, contratos, editais de licitações,

credenciamentos e concursos públicos;

supervisionar processos administrativos de inclusão e exclusão de

beneficiários;

supervisionar processos administrativos de sindicâncias e processos

disciplinares;

prestar suporte e orientação para a equipe no desenvolvimento dos

trabalhos;

coordenar as atividades referente a ouvidoria quando solicitado;

coordenar demais atividades inerentes ao cargo no interesse da Autarquia;

supervisionar medidas judiciais e extrajudiciais de interesse da Autarquia;

acompanhar processos junto ao Tribunal de Contas;

assessorar o superintendente em questões administrativas e jurídicas de

interesse da Autarquia;

exercer no âmbito de sua competência outras atividades correlatas.

ESPECIFICAÇÓES

Forma de Provimento Comissionado, de livre nomeação e exoneração pelo

Prefeito Municipal

Jornada de Trabalho Disponibilidade

Requisitos Ensino Superior Completo

Experiência Desnecessária

TABELA 2

DIRETOR

Quantidade 4 Referência F -3 S

Descrição Sintética
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Exercer a direção das atividades desenvolvidas pelas unidades que lhe são

subordinadas, respondendo por todas as incumbências atribuídas para a

Diretoria.

Atribuições 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

mediato e que estão hierarquicamente abaixo na estrutura administrativa,

observando as metas, objetivos e diretrizes estabelecidas por superior

hierárquico;

Distribuição das tarefas entre subordinados, controlando os prazos para a

sua execução;

Cumprimento e determinação do cumprimento de ordens superiores;

Indicação, ao superior hierárquico, de servidores para ocuparem as funções

de confiança que lhe são subordinadas;

Avocação, de modo geral ou em casos especiais, de atribuições ou

competências de unidades ou de servidores públicos que lhe são subordinados;

Organização, propositura, adoção de providencias de implementação 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 hierárquicos, de informações ou esclarecimentos

sobre os assuntos de sua alçada ou assuntos que devam subir à consideração

superior;

Adoção das medidas necessárias para o desempenho eficiente dos serviços

sob a sua chefia, propondo ao superior hierárquico imediato as que não sejam de

sua alçada;

Prolação de despachos decisórios em assuntos de sua alçada, e
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interlocutórios naqueles cuja decisão está fora de sua alçada;

Pesquisa, estudo e proposta de meios para tornar mais eficiente e racional a

execução dos serviços ligados à unidade administrativa sob o seu comando;

Articulação com as demais unidades administrativas dentro e fora da

entidade, de modo a garantir o bom funcionamento dos serviços;

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

determinações da chefia.

ESPECIFICACOES

Forma de Provimento Comissionado, de livre nomeação e exoneração pelo

Prefeito Municipal

Jornada de Trabalho Disponibilidade

Requisitos Ensino Superior Completo

Experiência Desnecessária

TABELA 3

CHEFE DE DIVISÃO

Quantidade 1 1 Referência C—3 *

Descrição Sintética

Supervisionar, coordenar, controlar e executar as atividades sob a

responsabilidade da unidade.

Atribuições Típicas

Direção das atividades desenvolvidas pelas unidades que lhe são

subordinadas, respondendo por todas as incumbências atribuídas para a Divisão;

Distribuição das tarefas entre subordinados, controlando os prazos para a

sua execução;

Cumprimento e determinação do cumprimento de ordens superiores;
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Avocação, de modo geral ou em casos especiais, de atribuições ou

competências de unidades ou de servidores públicos que lhe são subordinados;

Organização, propositura, adoção de providencias de implementação 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 eventuais superiores hierárquicos, de informações ou

esclarecimentos sobre os assuntos de sua competência;

Adoção das medidas necessárias para o desempenho eficiente dos serviços

sob a sua chefia, propondo ao superior hierárquico imediato as que não sejam de

sua alçada;

Prolação de despachos decisórios em assuntos de sua alçada, e

interlocutórios naqueles cuja decisão está fora de sua alçada;

Pesquisa, estudo e proposta de meios para tornar mais eficiente e racional a

execução dos serviços ligados à unidade administrativa sob o seu comando;

Articulação com as demais unidades administrativas dentro e fora da

unidade, de modo a garantir o bom funcionamento dos serviços;

Realização periódica de reuniões com os subordinados, a fim de discutir

assuntos de interesse à unidade administrativa sob o seu comando;

Autorização de movimentação de pessoal da unidade administrativa sob o

seu comando, bem como abono de faltas e atrasos, nos termos do Estatuto e

legislações pertinentes, providenciando a comunicação imediata a unidade

administrativa responsável pelo quadro de pessoal;

Aplicação de penas disciplinares aos subordinados que se desviem da boa

conduta, nos termos da legislação pertinente, bem como promover observações

positivas aos subordinados que tiverem bom desempenho no exercício das

atividades e atribuições;

Organização e proposta de escala de férias aos subordinados, bem como
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consideração e aprovação da proposta de escala feita por superior hierárquico;

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

material necessário ao bom funcionamento da unidade administrativa sob a qual

exerce comando;

Fornecimento de certidões e atestados referentes aos assuntos da unidade

administrativa sob a qual exerce comando, sempre que solicitados por munícipes

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, ao superior hierárquico, de aplicação de programas de

aperfeiçoamento em servidores públicos que lhe são subordinados;

Elaboração anual de relatório das atividades executadas pela unidade

administrativa sob 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

administrativa sob o seu comando;

Promoção do atendimento de pessoas que procurarem a unidade para tratar

de assuntos de sua alçada;

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 a Superintendência, imediatamente após ter tido

conhecimento ou suspeita;

Adoção de comportamento pessoal e profissional, público e privado,

compatível com a moralidade administrativa e com os bons costumes, as boas

práticas e a boa conduta;
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Execução de quaisquer tarefas, ordinárias ou extraordinárias, periódicas

e/ou não periódicas, que envolvam ou estejam direta ou indiretamente

relacionadas ao desempenho do cargo ou função;

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

determinações da chefia.

ESPECIFICAÇÓES

Forma de Provimento Comissionado, de livre nomeação e exoneração pelo

Diretor Superintendente.

Jornada de Trabalho Disponibilidade

Requisitos Ensino Superior Completo

Experiência Desnecessária

* O cargo de Chefe da Divisão do Centro de Informática, em razão de suas

atribuições, tem referência remuneratória C-2.

TABELA 4

CHEFE DA AUDITORIA MÉDICO-HOSPITALAR

Quantidade 1 Referência C

Descrição Sintética

Supervisionar, coordenar, controlar e executar as atividades sob a

responsabilidade da unidade.

Atribuições Típicas
Gerir equipe de dentistas e auxiliares odontológicos e 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 epidemiológicos;

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

prática do autocuidado, de hábitos de vida saudáveis e consequente satisfação e
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fidelização dos clientes, alinhados às novas demandas de mercado;

Gerenciar equipe de médicos e enfermeiros auditores;

Gerenciar o correto processo de liberação de exames e procedimentos

médicos hospitalares;

Prestar assistência na análise e liberação de procedimentos ou materiais e

medicamentos de alto custo;

Elaborar pareceres e protocolos técnicos para suporte aos departamentos

jurídico e ouvidoria;

Acompanhar os resultados e indicadores, prestar suporte e orientação para a

equipe no desenvolvimento dos trabalhos;

Realizar auditoria concorrente junto aos serviços credenciados à Autarquia;

Atuar como Gestor dos contratos instituídos entre a Autarquia e

Credenciados;

Exercer no âmbito de sua competência outras atividades correlatas.

ESPECIFICAÇÓES

Forma de Provimento Comissionado, de livre nomeação e exoneração pelo

Diretor Superintendente.

Jornada de Trabalho Disponibilidade

Requisitos Ensino Superior Completo em Medicina, registro ativo

no Conselho Regional de Medicina (CRM) e pós-

graduação na área de auditoria

Experiência Desnecessária

93

fls. 101/127



Câmara Municipál de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

ANEXO VI

ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Serviço de Assistência à Saúde dos Municipiários
Legenda:

Agente PolíticoConselho
. _

Deliberativo Çargo Com1351onadoI:] Orgãº
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ANEXO VII

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS DEPENDENTES

Tabela para contribuição de dependente lndletO - SASSOM

61253232 90% 85% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

00 —18 R$ 26,86 R$ 40,29 R$ 53,71 R$ 80,58 R$ 107,44 R$ 134,28 R$ 161,14 R$ 188,00 R$ 214,87 R$ 241,72
1923 R$ 32,39 R$ 48,58 R$ 64,78 R$ 97,16 R$ 129,55 R$ 161,94 R$ 194,33 R$ 226,73 R$ 259,10 R$ 291,50
24-28 R$ 37,11 R$ 55,67 R$ 74,25 R$ 111,36 R$ 148,47 R$ 185,58 R$ 222,71 R$ 259,82 R$ 296,94 R$ 334,07
2333 R$ 42,10 R$ 63,17 R$ 84,22 R$ 126,32 R$ 168,43 R$ 210,54 R$ 252,65 R$ 294,75 R$ 336,88 R$ 378,98
34-38 R$ 46,65 R$ 69,95 R$ 93,27 R$ 139,91 R$ 186,55 R$ 233,17 R$ 279,81 R$ 326,46 R$ 373,09 R$ 419,73
39-43 85 52,76 R$ 79,13 R$ 105,50 R$ 158,26 R$ 211,03 R$ 263,78 R$ 316,54 R$ 369,28 R$ 422,04 R$ 474,80
44-48 R$ 76,18 R$ 114,26 R$ 152,35 R$ 228,53 R$ 304,70 R$ 380,88 R$ 457,06 R$ 533,23 R$ 609,41 R$ 685,58
49-53 R$ 93,23 R$ 139,84 R$ 186,45 R$ 279,68 R$ 372,90 R$ 466,11 R$ 559,34 R$ 652,56 R$ 745,80 R$ 839,02
54-58 R$ 109,40 R$ 164,09 R$ 218,78 R$ 328,19 R$ 437,58 R$ 546,98 R$ 656,39 R$ 765,77 R$ 875,17 R$ 984,57
59—69 R$ 148,27 R$ 222,39 R$ 296,53 R$ 444,80 R$ 593,07 R$ 741,34 R$ 889,59 R$ 103786 R$ 1.186,12 R$ 1.334,39

Acima de 70 R$ 156,42 R$ 234,64 R$ 312,84 85 469,27 R$ 625,70 R$ 782,12 R$ 938,54 R$ 1.094,98 R$ 1.251,40 R$ 1.407,82
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Prefeitura Municiíáal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

PROJETO DE LEI 1 8

AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A

ABRIR CRÉDITO ESPECIAL, NO VALOR DE ATÉ R$ 170.700,00

(CENTO E SETENTA MIL E SETECENTOS REAIS), DEVIDO

NECESSIDADE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PARA ATENDER A

DEMANDA EMERGENCIAL DE ABRIGO INSTITUCIONAL DOS

IMIGRANTES VENEZUELANOS, TRANFERÉNCIA DE CONVENIO

FEDERAL PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, NO ORÇAMENTO DO

CORRENTE EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

Art. lº Fica por esta lei, autorizada na Secretaria da Fazenda a favor da

Secretaria de Assistência Social, à abertura de crédito especial no valor de até R$

170.700,00 (cento e setenta mil e setecentos reais), para atender demanda

emergencial de abrigo institucional dos imigrantes venezuelanos no Município de

Ribeirão Preto, cuja codificação institucional e orçamentária serão incluídas nas

seguintes dotações:

02.10.42—08.244.202l7.2.0068—05.500.13 7-3 .3 90.30.00

Material de Consumo ............................................................... R$ 100,00 .
", v

02.l0.42-08.244.202l7.2.0068—05.500.137-3.3.90.36.00 /L
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física ........................... R$ 100,00
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02.10.42—08.244.202l7.2.0068—05.500.137-3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .................... R$ 93.000,00

02.10.42-08.244.20217.2.0069-05.500.137-3.3.50.39.00

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica ..................... R$ 77.400,00

02.10.42-08.244.20217.2.0069-01.500.137-3.3.50.39.00
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica ..................... R$ 100,00

Art. 2o O recurso para atendimento do presente crédito especial ocorrerá por

conta de:

l - anulação parcial das seguintes dotações:

02.10.42-08.122.20217.2.0003-01.500.099—3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica ........................ R$ 100,00"

11 - superávit financeiro, oriundo de recurso federal da assistência social,

conforme portaria 819/2022 — serviço de acolhimento

institucional ................................................................... R$ 170.600,00

Art. 3º Inclui ainda na unidade gestora Prefeitura Municipal, na Lei Municipal

nº 14.634, de 10 de dezembro de 2021 (PPA), período 2022/2025, Lei

Municipal nº 14.723 de 26 de julho de 2022 (LDO) e Lei Municipal nº

14.786 de 22 de dezembro de 2022 (LOA), as alterações acima par o

exercício de 2023. .. .
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Art. 4º Esta lei entra em Vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

PALÁCIO RIO BRANCO

!
l '

OGUEIRA

Prefeito Municipal
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Secretafia da “Em WRA ºn emas
Assistência Social RIBEE RÃO PRETO

GLOBAL E ACÚÉ. HEDORA

PLANO DE AçAo
PARA ACO'ÍªªA—êª'ªªTMENTODEIMIGRANTES EM szTUAçAo DE f

ª =º *
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PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES

APRESENTAÇÃO

Os imigrantes venezuelanos de etnia Warao encontram-se no Brasil há mais de 08

(anos) anos, em Ribeirão Preto, estado de São Paulo, estão desde o início de 2020, com histórico de

acolhimento institucional em outras cidades e no municipio.

Atualmente, o grupo é composto por 69 (sessenta e nove) pessoas residentes em

casa alugada, custeada por recurso próprio oriundo de benefícios de transferência de renda e ”coleta”,

prática de mendicância culturalmente reconhecida em seu país de origem como atividade laboral.

A Secretaria Municipal de Assistência Social — SEMAS, no presente momento,

realiza o acompanhamento sistemático por meio da equipe do Centro de Referência Especializado de

Assistência Social - CREAS, pelo Serviço de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos — PAEFI.

Entretanto na ausência de uma equipe específica para atendimento in loco e acompanhamento em

atendimentos de outras políticas públicas, tais como: saúde, educação, cultura, emprego e renda, entre

outras.
O Projeto ”Cidade Acolhedora" propõe a implantação de um serviço

municipalmente tipificado, Serviço de Acolhimento em residência.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

0 POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PNAS), 2004.

0 RESOLUÇÃO N9 145, DE 15 DE OUTUBRO DE 2004 (DOU 28/10/2004) —Trata da Política Nacional de

Assistência Social.

0 RESOLUÇÃO Nº 109, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009 do CNAS, que institui a Tipificação Nacional dos

Serviços Socioassistenciais e define entre as provisões dos serviços de proteção social de alta complexidade

a promoção de apoio e proteção a população atingida pelas situações de migração e ausência de residência

ou pessoas em trânsito e sem condições de autossustento.

. RESOLUÇÃO Nº 17, DE 20 DE JUNHO DE 2011 —— Ratifica as equipes de Referência de Nível Superior

definidas pela Norma Operacional de Recursos Humanos.

0 Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social — NOB/SUAS aprovadas, pelas

Resoluções nº 33, de 12 de dezembro de 2012.
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0 Política Nacional de Assistência Social - PNAS, aprovada pela Resolução nº 145, de 15 de outubro

de 2004, do Conselho Nacional de Assistência Social — CNAS que estabelecem, no âmbito dos serviços de

Proteção Social Especial, o atendimento às situações de risco pessoal e social, em especial às situações de

rompimento de vínculos comunitários, o que exige soluções protetivas mais flexíveis.

. Portaria GM/MDS Nº 90, DE 3 DE SETEMBRO DE 2013 — Dispõe sobre os parâmetros e

procedimentos relativos ao cofinanciamento federal para oferta do Serviço de Proteção em Situações de

Calamidades Públicas e Emergências.

. RESOLUÇÃO Nº 9, DE 15 DE ABRIL DE 2014 — Ratifica e reconhece as ocupações e as áreas de

ocupações profissionais de ensino médio e fundamental do Sistema Único de Assistência Social — SUAS, em

consonância com a Norma Operacional Básica Recursos Humanos do SUAS — NOB —RH/SUAS.

. Lei n. 13.445, DE 24 DE MAIO DE 2017 — Institui a Leide Imigração.

. Lei nº 13.684, de 21 de junho de 2018 que dispõe sobre medidas de assistência emergencial para

acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise

humanitária.

. Decreto nº 9.285, de 15 de fevereiro de 2018 que reconhece a situação de vulnerabilidade

decorrente do fluxo migratório provocado por crise humanitária da República Bolivariana da Venezuela.

0 RESOLUÇÃO Nº 2, DE 24 de dezembro de 2019— que Pactua o reconhecimento da situação de

vulnerabilidade por crise humanitária em todo território nacional para fins de cofinanciamento federal do

Serviço de Proteção em situações de Calamidade Pública e de Emergências.

. Portaria MC 770 de 29 de abril de 2022 — Dispõe sobre o repasse emergencial de recursos federais

para a execução de ações socioassistenciais nos municípios que recebem contingente de imigrantes e

refugiados oriundos defluxo migratório provocado por crise humanitária.

DIAGNÓSTICO

No ano de 2021, iniciou—se o acompanhamento de um novo grupo de refugiados na

Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos — PAEFl, a princípio estavam em situação de

rua e posteriormente passaram a residir em moradia alugada. O grupo de 19 (dezenove) pessoas apresentava
vínculos fortalecidos de comunidade e alguns consanguíneos. Demandas foram levantadas como:

necessidade de cesta básica, com possibilidade de inclusão e exclusão de produtos dada às particularidades
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da etnia, Benefício de Prestação Continuada — BPC, atualização em CadÚnico, inserção das crianças na escola.

Realizada ainda articulação com o Centro de Referência da Assistência Social — CRAS.

Os técnicos realizaram um amplo trabalho com toda a rede protetiva, assim como

contato e discussão de casos, para resolução das demandas apresentadas. Realizada articulação com as

Secretarias de Saúde e Educação, Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto — UE/HCRP, Defensoria Pública,

assim como ações junto ao Instituto Terroá, CRAS e Banco de Alimentos.

Em abril de 2022 ocorreu o acolhimento institucional de 46 (quarenta e seis)

pessoas da etnia indígena Waraos no Serviço de Acolhimento institucional para Adultos e Crianças de

Ribeirão Preto - CETREM. Esta modalidade de equipamento possui enquanto tipificação nacional a

característica de acolhimento temporário de curta permanência, tempo este com acompanhamento

realizado por equipe técnica para direcionamento das demandas e estabelecimento de estratégias junto às

pessoas atendidas com perspectiva para desacolhimento. Diante da especificidade cultural e de

comunicação, contou-se com o auxílio de uma profissional também natural da Venezuela a fim de ofertar

todas as orientações necessárias, inclusive de articulação intersetorial.

Durante o processo de atendimento, os grupos familiares foram se organizando

gradativamente por meio de disponibilidade financeira e vínculos preexistentes com parentes de mesma

etnia residentes no municipio de Ribeirão Preto, resultando em solicitações espontâneas de desacolhimento.

Após o desacolhimento todas as famílias que continuaram na cidade foram

encaminhadas para acompanhamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social — CREAS

de cada endereço residencial.

PÚBLICO ALVO

O referido projeto destina-se ao acolhimento em residência ”Cidade Acolhedora”

de 71 (setenta e um) pessoas que apresentam em situação de vulnerabilidade oriundas de fluxo migratório

provocado por crise humanitária, no município de Ribeirão Preto.

OBJETIVO GERAL

Ofertar ações socioassistenciais, por meio de acompanhamento da equipe de um

serviço municipalmente tipificado, Serviço de Acolhimento em residência "Cidade Acolhedora" para 71

(setenta e um) pessoas, em situação de vulnerabilidade oriundas de fluxo migratório provocado por crise

humanitária, no municipio de Ribeirão Preto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

' Assegurar Serviço de Acolhimento em residência ”Cidade Acolhedora" para 71 (setenta e uma) pessoas.

' Contribuir para inserção do usuário na rede socioassistencial e o acesso aos serviços e benefícios garantidos

por lei;
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' Articular com a rede de políticas públicas relacionadas para prover as necessidades detectadas (saúde,

educação, trabalho, esporte, cultura etc.);

. Articular com atores estratégicos para a promoção e o acesso ao mundo do trabalho e inclusão social;

CONTEXTUALIZAÇÃO

A intensificação do fluxo migratório da Venezuela para o Brasil, observada no final

do ano de 2017 e inicio do ano de 2018, evidenciou para o poder público a necessidade de considerar a

extraordinariedade dessa questão. Em razão desse cenário, a Presidência da República editou a Medida

Provisória nº 820, de 15 de fevereiro de 2018, posteriormente convertida na Lei nº 13.684, de 21 de junho

de 2018, estabelecendo medidas de assistência para acolhimento das pessoas em situação de

vulnerabilidade decorrente do fluxo migratório, reconhecendo tal situação como uma crise humanitária de

caráter emergencial. Foi instituído o Comitê Federal de Assistência Emergencial como instância de

governança intersetorial das ações e iniciativas sobre o tema, que foi chamada de "Operação Acolhida”.

A Operação Acolhida atua em três eixos: I — Ordenamento da Fronteira:

documentação, vacinação e operação controlem do Exército Brasileiro; ll - Abrigamento: oferta de abrigo,

alimentação e atenção à saúde; e. III - Interiorização: deslocamento voluntário de venezuelanos de RR para

outras Unidades da Federação, com objetivo de inclusão socioeconômica. Em 2019, por meio do Decreto nº

9.970, de 14 de agosto de 2019, foram consolidados os Subcomitês Federais como instâncias operacionais

permanentes do Comitê Federal de Assistência Emergencial, sob a coordenação da Casa Civil o qual foi

atualizado pelo Decreto 10.917 de 29 de dezembro de 2021.

O Brasil sente o reflexo dos agravos sociais e políticos decorrentes da crise

humanitária da Venezuela, e conforme dados do Subcomitê Federal para Acolhimento e Interiorização de

Imigrantes em Situação de Vulnerabilidade-SUFAI, do Comitê Federal de Assistência Emergencial, já foram

interiorizados para mais de 800 municípios mais de 72 mil imigrantes venezuelanos, até abril de 2022. No

entanto dados do SUFAI e do Ministério da Justiça e Segurança Pública indicam que ainda se encontram

acolhidos em Roraima mais de 8 mil imigrantes e que ainda continuam entrando uma média de 200

imigrantes dia. Assim, o fluxo para outras unidades da federação é uma realidade a ser considerada.

As motivações que mais se destacam dos imigrantes atendidos na fronteira

brasileira para a entrada no pais, são: buscar condições para manutenção dos familiares em seu lugar de

origem; acompanhar cônjuges; melhoria das condições de vida dos filhos; fugir da fome; perseguição política,

dentre outros.

Na área da triagem, em Pacaraima—RR e Boa Vista-RR as principais demandas são a

regularização migratória, imunização, o acolhimento e alimentação, serviços de saúde e oportunidades de

emprego. Muitos entram no fluxo da Operação Acolhida na estratégia de interiorização e outros seguem de

forma independente para outras regiões do Brasil. Assim esse fluxo migratório acaba por repercutir em todas

as políticas públicas nas redes dos estados e municípios.
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A presença dos refugiados venezuelanos da etnia Waraos é registrada no Municipio

de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, no ano de 2020, quando foram realizadas as primeiras intervenções,

de acordo com os documentos oficiais. O grupo a princípio instalou—se em uma praça pública e o Serviço

Especializado em Abordagem Social — SEAS realizou um processo de sensibilização e orientação. O grupo foi

acolhido Institucionalmente em ”Casa de Passagem", respeitando suas características culturais e no dia

seguinte solicitaram o desacolhimento e se deslocaram para outro estado. Em 2021, registrou-se a presença

de novos grupos de refugiados, residentes no pais há—mais de 05 (cinco anos), os quais permanecem no

município de Ribeirão Preto.

JUSTIFICATIVA

De acordo com o artigo 4º da nova Lei de Migração (Lei 13.445, de 24 de maio de

2017), é garantida no território nacional, em condições de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como são assegurados também o

acesso aos serviços públicos de saúde, de assistência e a previdência social, nos termos da lei, sem

discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória e isenção das taxas, mediante declaração

de hipossuficiência econômica.

Ao migrarem para o Brasil, os venezuelanos adquiriram qualidade de

refugiados, pela Lei 9.474 de 1997, que define mecanismos para a implementação de Estatuto dos Refugiados

de 1951, e determina outras providências.

Dessa forma, torna-se indispensável a oferta de alojamento adequado aos

imigrantes, considerando a situação de vulnerabilidade vivenciada ao longo da trajetória até o território,

cenário este vivenciado em vários estados da federação, a necessidade do provimento de recursos materiais

necessários ao atendimento, de materiais de higiene, utensílios domésticos, alimentação, equipes dentre

outras necessidades, a fim de que sejam atendidos em condições dignas e de segurança. Destaque para a

impossibilidade da rede local atender à demanda porjá estar com seus equipamentos acima da capacidade.

Para a inclusão social dos venezuelanos, respeitando sua história de vida e cultura,

e a superação da situação de vulnerabilidade, risco e de violação de direitos identificadas e necessário a

ampliação de estratégias, que vão em conjunto da concessão de moradia. Se faz necessário o Serviço de

Acolhimento em residência, garantindo a continuidade das intervenções realizadas, pela equipe técnica do

SUAS, diante das demandas inicialmente apresentadas por esta população e auxiliar no êxito de novas

necessidades que emergiram.

Assim como a inserção dos refugiados a novas fontes de rendas que desestimulem

a modalidade de coleta nas ruas seja, como estimulo a confecção e venda do artesanato, típico de sua cultura,

seria uma alternativa em detrimento ao sistema de coletas, que acaba por expor as crianças a situação de

risco e vulnerabilidade.
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Outro ponto a ser abordado pelo plano de ação é a insegurança alimentar, uma vez

que estas famílias não possuem acesso perene a alimentação, ou o acesso se faz em quantidade insuficiente

a sua sobrevivência e desenvolvimento.

METODOLOGIA

O plano será desenvolvido em etapas durante o periodo de 06 meses, garantindo a participação dos

usuários e a valorização de suas vivências e experiências a partir das etapas de intervenção delineadas a

seguir:

0 Etapa |: Inclusão e adaptação -— os usuários serão referenciados ao Centro de Referência de

Assistência Social — CRAS, onde a equipe técnica realizará o processo de acolhida, escuta qualificada,

levantamento e identificação do perfil do público, o plano de atendimento individual e a inserção

nos serviços socioassistencias ofertados no município;

0 Etapa II: Promoção do Acesso a Seguranças Sociais — A Política de Assistência Social preceitua que é

necessário ter por direção o desenvolvimento humano, social e os direitos de cidadania, bem como

a própria Lei de Migração destaca o acesso igualitário e livre do imigrante a serviços, programas e

benefícios sociais, que consistirá na proteção proativa, através da inserção das famílias potenciais

beneficiárias no Cadastro Único, organização de oficinas, orientações e promoção do acesso à rede

de qualificação e requalificação;

' Etapa III: Articulação intersetorial com outras políticas e seguimentos - paralelo ao

desenvolvimento do projeto, buscaremos articulações e parcerias com as políticas de saúde,

educação, trabalho para o atendimento às demandas identificadas na Etapa l;

0 Etapa IV: Inclusão Laboral: Essa estratégia será pensada e estruturada, transversalmente entre as

Secretarias Municipais, de modo a facilitar a inserção dos imigrantes no mercado de trabalho, como

exemplo no Sistema Nacional de Emprego (SINE), bem como o acesso de empresas e contratantes

ao perfil dos profissionais existentes. A inserção no mundo do trabalho e a inclusão social produtiva

permite que os imigrantes adquiram autonomia e independência, fundamento para que os mesmos
alcancem O autossustento;

. Durante a execução do plano medidas serão tomadas no sentido de promover a participação dos

usuários e a valorização de suas vivências e experiências.
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

. Mês: janeiro de 2023 a junho de 2023 (os repasses de recursos dizem respeito a um quantitativo

de 6 meses) para 71 (setenta e um) pessoas.

Ações: Aluguel de 5 (cinco) imóveis que supram as

necessidades de moradia e acolhimento para as famílias, com X X X x x X

inclusão de conta de energia elétrica, de água e gás P13.

Ações: Atendimento territorial havendo acompanhamento

profissional cotidiano com perspectiva de organização de

rotina, desenvolvimento de habilidades e inserção social.

Ações: Inclusão em programas sociais de transferência de

renda e apoio alimentar, bem como acompanhamento social

por meio dos CRAS e CREAS.

ACOLHIMENTO PROVISÓRIO

Será destinado 5 (cinco) imóveis com o intuito de acomodar as familais acolhidas em respeitos aos critérios

de segurança sanitária, além do atendimento técnico por terapeuta ocupacional (escuta qualificada,

elaboração do PIA, articulação com a rede intersetorial, discução de caso, acompanhamento territorial, entre

outros) e inclusão em programas sociais da Política Nacional de Assistência Social — PNAS. O referido serviço

utilizará a rede de atendimento local, CRAS, SCFV, CREAS, Centro Dia, UPA, UBS, CAPS, Unidades de Ensino,

Centro Cultural, Defensoria Pública, entre outros, havendo um motorista disponível para O transporte das

atividades territoriais.

RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS

. Aluguel de espaço físico com inclusão de conta de energia elétrica, água, gás P13 e

manutenção dO espaço residencial, para a oferta exclusiva dO abrigo temporário, sendo vedado O

compartilhamento com outras unidades

. Contratação de 02 (dois) profissionais de terapia ocupacional no regime 30 horas semanais

. Pagamento de atividades territoriais a partir da rotina estabelecida junto às intervenções

dos profissionais de terapia ocupacional a fim de promover o desenvolvimento das atividades de

vida diária (A.V.D.) com objetivo de reinserção social.
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Locação de 04 (quatro) imóveis residenciais em bairros residenciais para a moradia compartilhada.

VALOR

__
VALOR TOTAL (6

ITEM DESCRIÇAO UND QTDE UNITARiO
meses) R$

R$

Imóvel residencial (com

inclusão de conta de energia

1 elétrica, água, gás P13 e X 5 R$ 3.875,00 R$93.000,00

serviço de manutenção da

casa)

TOTAL R$ 93.000,00

CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Quadro de profissionais para a execução do trabalho.

ITEM DESCRiÇÃO UND QTDE
VALOR

UNITARIO R$

VALOR TOTAL (6

meses] R$

Terapeuta Ocupacional,
graduação em Terapia
Ocupacional com registro no
Conselho de Classe.

Carga horária: 30 horas

Atividades: Acompanhamento
técnico dos (as) usuários (as)
(acolhida e escuta qualificada
das demandas e histórias de
vida; contribuição para o
fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários;
Elaboração de projeto de vida
por meio de atividades de vida
diária (A.V.D.),
acompanhamento territorial
para elaboração e definição de
rotina junto aos usuários;
construção conjunta com
os(as) usuários(as) do processo
de desligamento, com vistas a

retomada da autonomia);

02 R$4.200,00 R$50.400
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Encaminhamento, discussão e
planejamento conjunto de
ações com outros atores da
rede de serviços e do Sistema
de Garantia de Direitos;
Organização das informações

sobre os usuários na forma de

prontuário individual.

TOTAL R$ 50.400,00

ATIVIDADES TERRITORIAIS

Atividade territoriais de inserção social (atividades culturais, esportivas, recreativas, etc).

VALOR
ITEM DESCRIÇÃO um: QTDE UNITÁRIO

VALOR TOTAL (5

R$ meses) R$

Atividades territoriais:
atividades culturais,
esportivas, clubes
recreativos, entre

outras (teatro, shows,
cinema, parques,

1 museus, restaurantes, X 01 R$ 4.500,00 R$ 27.000,00
entre outros) por meio

do atendimento
realizado pelos

profissionais de terapia
ocupacional.

TOTAL R$ 27.000,00

QUADRO RESUMO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (5 meses) R$

Locação de imóvel para
1 R$ 93.000,00

acolhimento

2 Recursos Humanos R$ 50.400,00

3 Atividades territoriais R$ 27.000,00

TOTAL GERAL DO PLANO R$ 170.400,00

MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA A CONTINUIDADE DO

ATENDIMENTO
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A equipe de Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social acompanhará as atividades

desenvolvidas através de visitas técnicas, reuniões com as equipes e orientações quanto ao alcance das

metas, apoio na elaboração do diagnóstico e elaboração de relatórios, pesquisas, consolidação e análises de

registros administrativos, bem como demais meios que possibilitem a identificação das metas em relação

aos objetivos propostos.

Ribeirão Preto, 24 de janeiro de 2023.

Nome do técnico de referência: Renan Paulo Quirino Lopes.

Contato do técnico de referência: pse©semas.pmrp.com.br

Renan Paulo Quirino Lopes
Diretor do Departamento de Proteção Social Especial

,,N—c

X .];

Glaucia Berenice Santos da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social

Ciência do Conselho Municipal da Assistência Social
Resolução no. 01/2023
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Iílublicado em 06/10/2022 É Edição 291% tSecao Tl ! 9519sz 19

Orgão: Ministério da Cidadania/Gabinete do Ministro

PORTARIA MC Nº 819, DE 5 DE OUTUBRO DE 2022

Dispõe sobre o repasse emergencial de recursos federais para a
oferta de ações socioassistenciais nos municípios que
receberam e receberão migrantes e refugiados oriundos de
fluxo migratório provocado por crise humanitária.

O MINISTRO DE ESTADO DA CIDADANIA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 87.

parágrafo único. II da Constituição Federal e o artigo 23 da Lei nº 13.844, de 18 dejunho de 2019, e tendo
em vista o disposto no artigo 12. III c/c artigo 28. artigo 30-A e artigo 30—C da Lei nº 8.742, de 7 de
dezembro de 1993. no artigo 4º. III e 52º c/c artigo 8º Decreto nº 7.788, de 15 de agosto de 2012, e na Lei nº
13.684, de 21 dejunho de 2018. e

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 109. de 11 de novembro de 2009. do Conselho
Nacional de Assistência Social. que institui a Tipiticação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e detine
entre as provisões dos serviços de proteção social especial de alta complexidade a promoção de apoio e
proteção a população atingida pelas situações de migração e ausência de residência ou pessoas em
trânsito e sem condições de autossustento;

CONSIDERANDO que a Portaria nº 90, de 3 de setembro de 2013. do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate a Fome. estabelece os parâmetros e procedimentos relativos ao
cofinanciamento federal para oferta do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e
Emergências e a Portaria nº 113. de 10 de dezembro de 2015, do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate a Fome, regulamenta o cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e
a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo;

CONSIDERANDO a Resolução nº 7, de 17 de maio de 2013. da Comissão Intergestores Tripartite -

CIT e a Resolução nº 12, de 11 dejunho de 2013, do Conselho Nacional de Assistencia Social, que dispõem
sobre os parâmetros e critérios para a transferências de recursos do cofinanciamento federal para a oferta
do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências no âmbito do Sistema
Único de Assistência Social — SUAS: e

CONSIDERANDO a situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório para diversos
estados e municípios, provocado por crise humanitária na República Bolivariana da Venezuela, e a
necessidade de assegurar medidas de assistência emergencial aos individuos venezuelanos que estão em
situação de risco pessoal e social, resolve:

Art. 1º Dispor sobre o repasse emergencial de recursos federais para a oferta de ações
socioassistenciais nos municípios abaixo listados. em decorrência do recebimento de migrantes e
refugiados oriundos de fluxo migratório, interiorizados diretamente ou por demanda espontânea:

[ — Santo Angelo/RS;

Ii — Ananindeua/PA;

III - Balneário Camboriú/SC;

IV — Saudades/SC:

V - Brasiléia/AC;

VI — Nova Iguaçu/RJ:
VII - Navegantes/ SC:
VIII — Ita/SC:

IX — Guarulhos/SP:
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)( - Rio Branco/AC: e
Xl - Ribeirão Preto/SP.
Art. 2º Os recursos serão repassados no exercício de 2022, em parcela única. referentes a 06

(seis) meses de atendimento, de acordo com os valores estabelecidos no Anexo, diretamente do Fundo
Nacional de Assistência Social — FNAS aos fundos de assistência social dos municipios elencados no art. lº.

51º O cálculo dos valores definidos no Anexo observará o valor de referência para cada grupo a
partir de 50 (cinquenta) individuos, conforme previsto no 52º do art. 6º da Portaria nº 90, de 3 de setembro
e 2013, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, e o quantitativo de individuos a serem
atendidos.

52º A eventual prorrogação do coiinanciamento federal devera ser solicitada mediante
comprovação da necessidade por meio de plano de ação.

Art. 3º Os recursos de que trata esta Portaria deverão onerar o Programa de Trabalho
08.244.2037.219F - Ações de Proteção Social Especial. na categoria econômica de custeio. e serão
destinados ao atendimento das necessidades das familias e indivíduos que estão em situação de
vulnerabilidade e risco.

Art. 4º Os entes federativos elencados no art. lº deverão enviar, em ate 30 (trinta) dias a contar
do recebimento do recurso, por meio de Ofício, plano de ação, conforme modelo definido pela Secretaria
Nacional de Assistência Social.

Parágrafo único. O não envio do plano de ação ensejará a devolução integral dos recursos
recebidos, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), ao Fundo Nacional de Assistência Social —

FNAS.

Art. 5º A prestação de contas dos recursos recebidos dar-se—a' na forma do art. 30-C da Lei nº
8.742, de 7 de dezembro de 1993. c/c art. 8º do Decreto nº 7.788, de 15 de agosto de 2012 e Portaria nº 113.

de 10 de dezembro de 2015. do MDS,

Art. 6º 0 Ministerio da Cidadania, por intermédio da Secretaria Nacional de Assistência Social.
prestará assessoramento técnico aos municípios nas atividades de planejamento e implementação das
ações

Art. 7º Os respectivos conselhos municipais de assistência social deverão apreciar. acompanhar
e fiscalizar a implementação das ações, os resultados e a prestação de contas dos recursos repassados na
forma desta Portaria.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO VIEIRA BENTO
ANEXO

UF MUNICIPIOS Processo QTDE VALOR

R$ Santo Angelo 71000024581/2022—37 60 144.000,00
PA Ananindeua 71000045455/2022—16 270 648.000,00
SC Balneário Camboriu 71000.048397/2022-82 900 2.160.000,00
SC Saudades 71000.045298/2022—49 98 235.200,00
AC Brasiléia 71000.052256/2022-64 50 120.000,00
RJ Nova Iguaçu 71000053463/2022—36 69 141.600,00
SC Navegantes 71000053688/2022—92 70 168.000,00
SC Itá 71000059663/2022-01 74 177.600,00
SP Guarulhos 71000056993/2022-36 100 240.000,00
AC Rio Branco 71000062341/2022-31 150 360.000,00
SP Ribeirão Preto 71000068615/2022—03 71 17040000
TOTAL 1902 4.564.800,00

Este conteudo nao substitui o publicado na versao certificada.
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Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Página: 4
8333010822184113010
01/02/2023 08:25:50

Agéncia 28-0

Conta corrente 100766-1 RIBEIRAOPREIMIVENEZUE
Período do .
extrato Mes atual

Lançamentos
Dt“ Dt'

H' t' "co Do ento V | R$movimento balancete 's 0" cum 3 ºf
25/10/2022 Saldo Anterior

Investcom Resgate Autom. Wii,/377.98 ªll

Saldo ”547798 af,

Juros *
0,00

Data de Debito de Juros 28/02/2023
IOF *

000
Data de Debito de IOF 01/02/2023

Saldo de fundos de investimento
BB RF Solidez Absoi 176.477,98

Transação efetuada com sucesso por: JC135123 IVANEI FERREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Cámara Municipal de Ribeirão Preto

Prefeitura Municipal de Ribei Luli“!!!"Flªg!!!"
Estado de São Paulo Data: 08/02/2023 Horário: 10:37

Gabinete do Prefeito LEG '

Ribeirão Preto, 7 de fevereiro de 2023.

Of. n.” 2.580/2.023-CM

Senhor Presidente, %

, , i ,

Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa

Excelência, para apreciação desse Egrégio Poder Legislativo, o incluso Projeto
de Lei que: “AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
PRETO A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL, NO VALOR DE ATÉ R$

170.700,00 (CENTO E SETENTA MIL E SETECENTOS REAIS), DEVIDO
NECESSIDADE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PARA ATENDER A

DEMANDA EMERGENCIAL DE ABRIGO INSTITUCIONAL DOS

IMIGRANTES VENEZUELANOS, TRANFERÉNCIA DE CONVENIO
FEDERAL PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, NO ORÇAMENTO DO

CORRENTE EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”, apresenta
em 06 laudas, justificando—se a propositura pelas razões que adiante seguem: *

1de6
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Prefeitura Municipal|. de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

O presente projeto de lei Visa abrir crédito especial no

valor de até R$ 170.700,00 (cento e setenta mil e setecentos reais), para atender

demanda emergencial de abrigo institucional dos imigrantes venezuelanos no

Município de Ribeirão Preto.

Informamos que o repasse foi autorizado pelo
Ministério da Cidadania, conforme consta na Portaria nº 819, de 05 de outubro de

2022, de um valor de R$ 170.400,00 (cento e setenta mil e quatrocentos reais) ao

município de Ribeirão Preto/SP, para a oferta de ações socioassistenciais

voltadas aos imigrantes e refugiados oriundos de fluxo migratório provocado por
crise humanitária. Destaca-se que na referida Portaria constava a exigência do

município apresentar um Plano de Trabalho em ate' 30 (trinta) dias, a contar da

data de crédito dos recursos, com as ações que serão executadas em um periodo
de seis meses. Esta exigência já foi cumprida pelo município, com algumas

adequações do Plano solicitadas pelo Departamento de Proteção Social Especial

(DPSE).

O Plano de Trabalho foi aprovado pelo Conselho

Municipal de Ribeirão Preto/SP, por meio da Resolução nº 01/2023, publicada no
Diário Oficial do dia 18 de janeiro de 2023. A documentação foi analisada pela
área técnica e está de acordo com as exigências.

Expostas, dessa forma, as razões que justificam a

propositura, aguardamos que a mesma seja apreciada e votada por esse Nob e

Legislativo, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Municipio.

2de6
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Prefeitura Munici al de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade

para reiterar a Vossa Excelência, os protestos de alto apreço e distinta

consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

&

7

ART OGUEIRA

Prefeito Municipal

SUA EXCELENCIA

FRANCO FERRO

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA

3de6
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Cámara Munici nal de Ribeirão PretoA ªº”. . —(tamara atuaram! he LR |||| || ||| |||||||.. _ ,

|
ÉEÍÉIDG DE ªan Fªith] Protocolo Geral nº 24849/2023

'

Data: 16/02/2023 Horário: 18:59
LEG - PL 22/2023

PROJETO DE LEI DESPACHO

Luª—'. FACT/l ?;lfífa £”';-(3.73,..Záíá'ií'Ú DE ElJlElêDAõ

6) ªº) Rio Pretº: 2025 d,
Nº

, i », “& —</Xj
' AL : . ªrchivo”.

EMENTA:VBISFÁE SOBRE A FIXAÇÃO DO
SUBSÍDIO MENSAL Do PREFEITO, VICE—

PREFEITO E SECRETÁRIOS, E DOS
VEREADORES, NOS TERMOS Do ART. 29, v, E
VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS

SENHOR PRESIDENTE,

A MESA DA CAMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 29,
VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; AUTOAPLICÁVEL, CONFORME ]URISPRUDENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, DE QUE O SUBSÍDIO DO PREFEITO E FIXADO PELA CAMARA MUNICIPAL ATE O FINAL DA
LEGISLATURA PARA VIGORAR NA SUBSEQUENTE (REPERCUSSÃO GERAL NO REC URSO EXTRAORDINÁRIO
1. 344.400 SÃO PAULO); ART. 20, V, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL; E, ART. 8º, ",B' Vlll, DA LEI ORGANICA
DO MUNICIPIO, APRESENTA A CONSIDERAÇÃO O SEGUINTE:

Art. 1º O subsídio mensal do Prefeito dO Município de Ribeirão Preto fica fixado no valor de
R$34.384,86 (trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos),
para vigorar na legislatura subsequente, a partir de lº de janeiro de 2025.

Art Zº O subsídio mensal do Vice-Prefeito do Município de Ribeirão Preto fica fixado no
valor de R$17.192,43 (dezessete mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e três
centavos), para vigorar na legislatura subsequente, a partir de lº de janeiro de 2025.
Art. 3º O subsídio mensal dos Secretários do Município de Ribeirão Preto fica fixado no valor
de R$1 7.192,43 [dezessete mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e três centavos), para
vigorar na legislatura subsequente, a partir de lº de janeiro de 2025.

Parágrafounico. A remuneração dos diretores superintendentes das autarquias municipais
e dos presidentes das empresas municipais, cujo controle acionário pertença ao município
de Ribeirão Preto, fica limitada aO valor do subsídio estabelecido no caput e será fixada na
forma da lei e dos estatutos sociais, respectivamente.
Art. 4º O subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Ribeirão Preto fica fixado no
valor de R$20.597,25 (Vinte mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos),
para vigorar na legislatura subsequente, a partir de lº de janeiro de 2025.

Art. Sº Em caso de eventual renúncia integral ou parcial ao recebimento de subsídios, OS
valores renunciados serão destinados pelo renunciante diretamente ao Fundo Social de
Solidariedade, como doação incondicionada, nos termos da Lei 4393, de 15 de setembro de
1983, e da Lei 7.851, de 16 de outubro de 1997.

Art. 69 Compete aos respectivos órgãos regular os efeitos decorrentes da aplicação desta
Lei, cujas despesas resultantes correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, nos
termos da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000.

2%
Art. 79 Fica revogada a Lei 13.703, de 12 de janeiro de 2016.
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Art. Bº Esta Lei entra em vigor na data de sua pubjicação.
' 5

Sala das Sessõeijíe'm lil-iãªfevereiro de 2023

MATHEUS MORENO
,

'

1º VlCE-ERIÃSIDENTE zº ViçE-PR SIDENTE
//
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[EAN co ”UCI

, ,( zº SEC, A

RAMON FAUSTINO

] STIFICATIVA

Pretende-se, com a proposição,
recom*

or parcialmente os subsídios do Prefeito, do Vice-
Prefeito e dos Secretários do Municí io. A inflação acumulada desde a última revisão,
ocorrida em janeiro de 2016, é de apro imadamente 45%, calculada pelos índices de preços
IPCA e INPC do IBGE. Este Projeto de ei prevê, para janeiro de 2025, o reajustamento de
35,56% mais a projeção de inflação de 5,79% em 2023, e de 4% em 2024, que, espera-se,
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mantenham o valor real dos subsídios iante da inflação futura, em compatibilidade com o
art. 37, X, da Constituição Federal, que stabelece a revisão periódica de subsídios, de forma
a garantir sua irredutibilidade.

O mesmo foi aplicado para recompor p rcialmente os subsídios dos Vereadores.

Ressalte-se que a remuneração do Pref ito, do Vice-Prefeito e dos Secretários do Município,
hoje está bem abaixo do subsídio dos M nistros do Supremo Tribunal Federal, definido como
limite remuneratório no serviço públi o, por força de mandamento constitucional. Com a
aprovação da proposição, pretende- e buscar o equilíbrio remuneratório entre as
autoridades máximas dos Poderes da epública.

E, que a remuneração dos Vereador 3 hoje está bem abaixo do total recebido pelos
Deputados Estaduais, cuja vinculação se baseia, exclusivamente, na parcela atinente ao
subsídio do parlamentar da Assemblei Legislativa Estadual.

Em atendimento ao art. 113 do ADCT a Constituição Federal, estima-se que, para 2025, o
impacto orçamentário e financeiro no oder Executivo será de R$1.291.695,24, mantendo-
se nos anos de 2026 e 2027, por for a dos princípios da moralidade administrativa, da
anterioridade da legislatura e da inalte abilidade do subsídio durante o mandato eletivo.

E, estima-se que, para 2025, o impacto rçamentário e financeiro na Câmara Municipal será
de R$1.791.847,20, mantendo-se nos nos de 2026 e 2027, por força dos princípios da
moralidade administrativa, da anterior dade da legislatura e da inalterabilidade do subsídio
durante o mandato eletivo, tendo sid respeitado o art. 29, VII, da Constituição Federal,
quanto ao limite o total da despesa co remuneração dos Vereadores a 5% da receita do
município.

!

2ª V E-PRESIDENTE

/ "
[EAN CORAUCI/ zº SEçRETÁRm

/Á/NDRÉ RODINI
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