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LEI COMPLEMENTAR Nº 160, DE 11 DE AGOSTO DE 2022 

 

“Altera a Lei Complementar n. 119, de 05 de 
novembro de 2019, que dispõe sobre a 
organização administrativa do Poder Executivo 
do Município de Guatambu e dá outras 
providências.” 

 

VERA MARIA ZANDAVALLI, Prefeita em exercício do Município de Guatambu, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, FAZ saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sancionou a seguinte Lei 
Complementar: 

 

Art. 1º Altera a carga horária do cargo de provimento efetivo de Nutricionista, passando 
de 20 (vinte) horas semanais, para 40 (quarenta) horas semanais, de dedicação integral, 
e com vencimento nível 50. 

Art. 2º Amplia em mais 01 (uma) o número de vagas do cargo de provimento efetivo de 
Nutricionista, de dedicação integral, 40 (quarenta) horas, com vencimento nível 50. 

Parágrafo único. As atribuições do ocupante do cargo a que se refere o caput, ficam 
incluídas no Anexo X – Descrição dos Cargos de Provimento Efetivo.  

Art. 3º Fica instituida no Anexo IX – Das Funções de Confiança e Gratificadas, a função 
de Médico Regulador. 

Art. 4º Os anexos I e II, X, IX e XII da Lei Complementar n. 119/2018, passam a vigorar 
na forma indicada nos Anexos I, II, III e IV da presente Lei Complementar.  

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.  

 

Guatambu/SC, 11 de agoso de 2022.  

 

 

VERA MARIA ZANDAVALLI 
Prefeita Municipal em exercício 
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ANEXO I 
 
 

“ANEXO I 
ORGANOGRAMA 

 
ANEXO II 

QUADRO DE CARGOS DE PESSOAL EFETIVO” 
 

 

GRUPO CARGO NÍVEL VAGAS 

1. SERVIÇOS GERAIS 
(SEG) 

Auxiliar de Serviços Gerais 10 24 

Merendeira 10 08 

Auxiliar de Serviços de cemitérios 10 01 

Monitor de Transporte 10 06 

Vigia 11 08 

Auxiliar de serviços florestais 11 01 

Auxiliar de manutenção e 
conservação 

12 06 

2 SERVIÇOS 
OPERACIONAIS (SOP) 

Telefonista 19 02 

Agente de Saúde Pública 20 05 

Motorista de veículos leves 21 10 

Motorista 22 17 

Auxiliar de Oficina 22 01 

Operador de Máquinas I 23 08 

Operador de máquinas II 25 16 

Agente Administrativo 20 03 

Mecânico 50 01 

PSF Agente Comunitário de Saúde 29 12 

3. SERVIÇOS AUXILIARES Assistente Administrativo 30 19 

4.TECNICO 
PROFISSIONAL 

Monitor Social I 41 06 

Técnico em Higiene Dental 41 05 

Técnico em Enfermagem 42 09 
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Técnico em Agropecuária 43 04 

5. TÉCNICO CIENTÍFICO 

Fisioterapeuta 47 02 

Arquiteto (20 horas semanais) 48 01 

Engenheiro Civil (20 horas 
semanais) 

48 04 

Odontólogo (20 horas semanais) 48 01 

Técnico em Recursos Humanos 49 01 

Fiscal de Vigilância Sanitária 49 02 

Tesoureiro 49 01 

Pedagogo Social 49 01 

Engenheiro Agrônomo 51 01 

Médico Veterinário 50 02 

Enfermeiro 50 05 

Farmacêutico 50 02 

Engenheiro Civil 50 01 

Nutricionista 50 02 

Assistente Social 51 05 

Psicólogo 51 03 

Fonoaudiólogo 51 01 

Fiscal de Tributos Municipais 51 02 

Fiscal de Obras 51 01 

Auditor Fiscal 53 01 

Contador 53 01 

Procurador Municipal 52 01 

Médico (20 horas semanais) 53 03 

Controlador Interno 54 01 

Odontólogo (40 horas semanais) 54 02 

Médico (30 horas semanais) 55 02 

Médico (40 horas semanais) 56 03 

Obs: Os vencimentos atribuidos aos níveis funcionais, serão correspondentes as cargas horárias 
atribuidas aos cargos. 
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ANEXO II 

 
 

“ANEXO X 
DESCRIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO” 

 
[...] 
 
NUTRICIONISTA 
ATRIBUIÇÕES: 
 
Educação 
 
Realizar visitas de rotina às Unidades da Rede Municipal, para supervisionar a 
execução das atividades técnico-administrativas do Programa de Alimentação Escolar 
(PAE); 
 
Fiscalizar as atividades do PAE nas Unidades Escolares com o serviço de nutrição; 
 
Representar a Secretaria Municipal de Educação nas reuniões sobre merenda escolar; 
 
Participar junto às entidades regionais, das ações relacionadas às atividades do PAE, 
no que compete; 
 
Planejar as atividades para a supervisão e ou fiscalização das Unidades Educacionais, 
avaliando prioridades de ações, frequência e tipo de visita; 
 
Participar das discussões em relação aos conteúdos técnicos dos treinamentos à Rede 
Municipal; 
 
Acompanhar os treinamentos técnicos e administrativos referentes ao PAE; 
 
Fornecer subsídios ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional no que 
tange à Supervisão e ou fiscalização do PAE; 
 
Realizar pesquisa de campo, conforme estabelecido pelo CONSEA e Secretaria 
Municipal de Educação ou de acordo com a necessidade; 
 
Realizar nas Unidades Educacionais, testes de aceitabilidade de alimentos; 
 
Orientar os responsáveis das Unidades Educacionais da Rede Municipal e/ou pais 
envolvidos, sobre as dietas especiais dirigidas aos alunos com patologia específica; 
 
Ministrar palestras técnicas nas Unidades Educacionais, quando solicitado; 
 
Auxiliar na elaboração das diretrizes da política municipal de segurança alimentar e 
nutricional, a serem implementadas pelo Governo; 
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Auxiliar na elaboração dos projetos e ações prioritárias da política municipal de 
segurança alimentar e nutricional, a serem incluídas, anualmente, na lei de diretrizes 
orçamentárias e no orçamento do Município; 
 
Realizar estudos que fundamentem as propostas ligadas à segurança alimentar e 
nutricional; 
Auxiliar na organização e implementação das Conferências Municipais de Segurança 
Alimentar e Nutricional; 
 
Realizar outras atividades correlatas designadas pelo Secretário Municipal de Educação 
ou Prefeito Municipal. 
 
REGIME JURÍDICO - Estatutário 
CARGA HORÁRIA - 40 horas semanais 
CONDIÇÕES PARA INGRESSO - Concurso Público de Provas ou de Provas e títulos 
 
Saúde 
 
Realizar visitas de rotina às Unidades de Saúde da Rede Municipal, para supervisionar 
a execução de atividades técnico-administrativas que tenham relação com a nutrição 
dos usuários do Sistema Único de Saúde; 
 
Auxiliar na identificação de características domiciliares e familiares que orientem a 
detecção precoce de dificuldades que possam afetar o estado nutricional e a segurança 
alimentar nutricional da família; 
 
Desenvolver ações de distintas naturezas para a promoção de práticas alimentares 
saudáveis em todas as fases do curso da vida e em respostas às principais demandas 
assistenciais quanto aos transtornos e aos distúrbios alimentares, estabelecendo 
estratégias conjuntas com diferentes setores e atuando nos espaços sociais da 
comunidade. 
 
Socializar o conhecimento sobre os alimentos e o processo de alimentação, bem como 
desenvolver estratégias de resgate de hábitos e práticas alimentares regionais 
relacionadas ao consumo de alimentos saudáveis. Para além do nutriente, da doença, 
da dieta, da restrição, da reflexão sobre a alimentação cotidiana da população, essa 
estratégia deve incorporar os saberes sobre a comida, a culinária, a cultura, o prazer, a 
saúde e a qualidade do alimento, tanto do ponto de vista sanitário quanto nutricional. 
 
Elaborar, em conjunto com a equipe de saúde, rotinas de atenção nutricional e 
atendimento para doenças relacionadas à alimentação e à nutrição, de acordo com 
protocolos de atenção básica, organizando a referência e a contra-referência. 
 
Atuar na formação e na educação continuada das equipes de saúde e participar de 
ações vinculadas aos programas de controle e prevenção dos distúrbios nutricionais 
como carências por micronutrientes, sobrepeso, obesidade, Doenças Crônicas 
NãoTransmissíveis e desnutrição; 
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Elaborar planos terapêuticos, por meio de discussões periódicas que permitam a 
apropriação coletiva pela equipe de saúde, realizando ações multiprofissionais e 
interdisciplinares, desenvolvendo a responsabilidade compartilhada. 
 
Socializar o conhecimento sobre os alimentos e o processo de alimentação, bem como 
desenvolver estratégias de resgate de hábitos e práticas alimentares regionais 
relacionadas ao consumo de alimentos saudáveis. Para além do nutriente, da doença, 
da dieta, da restrição, da reflexão sobre a alimentação cotidiana da população, essa 
estratégia deve incorporar os saberes sobre a comida, a culinária, a cultura, o prazer, a 
saúde e a qualidade do alimento, tanto do ponto de vista sanitário quanto nutricional. 
 
Elaborar planos terapêuticos, por meio de discussões periódicas que permitam a 
apropriação coletiva pela equipe de saúde, realizando ações multiprofissionais e 
interdisciplinares, desenvolvendo a responsabilidade compartilhada. 
 
Desenvolver, coletivamente, com vistas à intersetorialidade, ações que se integrem a 
outras políticas sociais como educação, esporte, cultura, trabalho, lazer, entre outras. 
 
Auxiliar nas ações das demais secretarias quando necessário; 
 
Dispensação de formulas infantis e monitoramento deste grupo; 
 
Auxiliar nas ações exigidas pelo Programa Saúde na Escola - PSE 
 
Realizar outras atividades correlatas designadas pelo Secretário Municipal de Saúde ou 
Prefeito Municipal. 
 
REGIME JURÍDICO - Estatutário 
CARGA HORÁRIA - 40 horas semanais 
CONDIÇÕES PARA INGRESSO - Concurso Público de Provas ou de Provas e títulos 
 
 

ANEXO III 
 

“ANEXO IX 
 DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA E GRATIFICADAS” 

 

DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA E GRATIFICADAS 

 

1 - FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIREÇÃO TÉCNICA 
 
Função gratificada para desempenho das atividades de direção técnica da Unidade de 
Saúde, com fulcro no artigo 24 do Decreto nº 20.931/1932, o qual determina que os 
institutos hospitalares de qualquer natureza, públicos ou particulares, só poderão 
funcionar sob responsabilidade e direção técnica de médicos. 
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I - para receber a Função Gratificada de Direção Técnica, o servidor designado, deverá 
observar as competências, direitos e deveres de diretores técnicos e diretores clínicos, 
adotando o contido no anexo I da Resolução CFM nº 2.147/2016 - que estabelece 
normas sobre a responsabilidade, atribuições e direitos de diretores técnicos, diretores 
clínicos e chefias de serviço em ambientes médicos. 
 
II - o Servidor designado para receber a função gratificada para desempenho das 
atividades de direção técnica das Unidades de Saúde, fará jus ao acréscimo de 200% 
(duzentos por cento) do vencimento base do Município, a título de gratificação de 
função, por desempenhar além das funções inerentes ao seu cargo, outras de acordo 
com a presente Lei. 
 
2 - GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE FUNÇÃO 
 
I - a designação para o exercício da Função Gratificada, recairá exclusivamente em 
servidor ocupante de cargo de provimento efetivo do quadro do próprio órgão ou 
entidade 
 
II - a Gratificação por Desempenho de Função não exime o servidor do exercício das 
atribuições do cargo de que é titular e será concedida em função da atribuição de 
maiores responsabilidades ou de responsabilidades distintas daquelas inerentes ao seu 
cargo efetivo. 
 
III - não será atribuída Função Gratificada a servidor ocupante de cargo de provimento 
em comissão. 
 
IV - o Prefeito por ato próprio, quando da designação do servidor, justificará quais as 
atribuição de maiores responsabilidades ou de responsabilidades distintas daquelas 
inerentes ao seu cargo efetivo, que o servidor executará. 
 
V - o Servidor designado para receber a Gratificação por Desempenho de Função, fará 
jus ao acréscimo de 70% (setenta por cento) do vencimento base do Município, a título 
de gratificação de função, por desempenhar além das funções inerentes ao seu cargo, 
outras de acordo com a presente Lei. 
 
V - fica vedada a cumulação de Funções Gratificadas. 
 
VI - As Funções Gratificadas serão concedidas no número máximo de 15 (quinze). 
 
3 - FUNÇÃO GRATIFICADA PARA O CONTROLE DA SALA DE VACINAÇÃO 
 
Função gratificada para desempenho das atividades de controle diário de registros da 
sala de vacinação, com na Portaria nº 556/2016 da Secretaria de Estado da Saúde do 
Estado de Santa Catarina. 
Competências. 
Para fazer jus a esta gratificação, o servidor deverá manter os seguintes registros: 
 
1. I - d oses aplicadas por indivíduo e faixa etária; 
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II - segunda via do comprovante vacinal, onde deve constar data da aplicação, nome do 
laboratório produtor da vacina, número do lote, nome do vacinador, nome do 
estabelecimento de saúde. No caso de a instituição utilizar o SIPNI fica desobrigada a 
manter a segunda via do comprovante vacinal. 
 
III - temperatura da Geladeira; 
 
IV - de leitura da temperatura da geladeira no início e no fim de cada expediente, em 
formulário de Controle de Temperatura. 
 
V - esta gratificação não exime o servidor do exercício das atribuições do cargo. 
 
VI - não será atribuída gratificação a servidor ocupante de cargo de provimento em 
comissão. 
 
VII - fica vedada a cumulação de Funções Gratificadas. 
 
VII - estas Funções Gratificadas serão concedidas de acordo com o número de salas de 
vacinação existentes no Município. 
 
IX - o Servidor designado para receber a Função gratificada para desempenho das 
atividades de controle diário de registros da sala de vacinação, fará jus ao acréscimo de 
60% (sessenta por cento) do vencimento base do Município, a título de gratificação de 
função, por desempenhar além das funções inerentes ao seu cargo, outras de acordo 
com a presente Lei. 
 
4 - FUNÇÃO GRATIFICADA DE ASSESSORIA E COORDENADORIA DO SUAS 
 
A Secretaria Municipal de Assistência Social terá a Assessoria de um Servidor ocupante 
de cargo efetivo, curso superior em Serviço Social, o qual realizará, coordenará e 
assessorará todos os trabalhos técnicos realizados pela Secretaria, principalmente as 
coordenações e outros trabalhos afins vinculado à assessoria de Gestão do SUAS. 
 
I - A assessoria de Planejamento, tem as seguintes atribuições: 
 
a) auxiliar e acompanhar a elaboração, execução e implementação do Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Econômico do Município de Guatambu, bem como seu Plano de 
Ações; 
b) Elaborar minutas de Projetos Especiais a serem implementados pelo Governo 
Municipal e acompanhar a sua execução, após aprovação; 
c) elaborar projetos para a captação de recursos junto a outros entes da Federação, 
Entidades Internacionais, Instituições Financeiras e outros afins, com a finalidade de 
financiar projetos e divulgação das ações de relevância para o Município; 
d) participar na elaboração das minutas dos projetos das leis orçamentárias, a saber: 
Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual juntamente 
com a contadoria do Município e após suas aprovações, controlar, junto com os demais 
órgãos competentes, a efetivação das metas fiscais e o equilíbrio econômico financeiro, 



 

 
 

MUNICÍPIO DE GUATAMBU 

GABINETE DO PREFEITO 

 
 
 
 
 
 

 

conforme o planejado, no que se refere a Secretaria da Assistência; 
e) Coordenar a Ação Governamental visando articular e ordenar as diversas iniciativas 
dos demais órgãos da administração, garantindo transversalidade e imunidade nos 
projetos e programas a serem implantados pelo Governo Municipal; 
 
I - o Servidor designado para ser Assessor da Secretaria de Assistência Social, fará jus 
ao acréscimo de até 100% (cem por cento) do vencimento base do Município, a título de 
gratificação de função, por desempenhar além das funções inerentes ao seu cargo, 
outras de acordo com a presente Lei. 
 
II - não será atribuída gratificação a servidor ocupante de cargo de provimento em 
comissão. 
 
III - fica vedada a cumulação de Funções Gratificadas. 
 
5 - FUNÇÃO GRATIFICADA DE ASSESSOR COORDENADOR DE PROTEÇÃO 
SOCIAL BÁSICA 
 
A Coordenadoria de Proteção Básica, sob a responsabilidade de um técnico ocupante 
de cargo efetivo (assistente social, psicólogo ou pedagogo) compete o desenvolvimento 
de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de 
famílias e de indivíduos, conforme identificação da situação de vulnerabilidade 
apresentada através do CRAS. É a unidade efetivadora da referência e da contra-
referência do usuário na rede sócio-assistencial no Sistema Único de Assistência Social 
- SUAS e a referência para os serviços das demais políticas públicas. 
 
I - o Servidor designado para ser Assessor Coordenador da Secretaria de Assistência 
Social, fará jus ao acréscimo de 100% (cem por cento) do vencimento base do 
Município, a título de gratificação de função, por desempenhar além das funções 
inerentes ao seu cargo, outras de acordo com a presente Lei. 
 
III - não será atribuída gratificação a servidor ocupante de cargo de provimento em 
comissão. 
 
IV - fica vedada a cumulação de Funções Gratificadas. 
 
6 - COORDENADOR DE SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS 
 
I - o Servidor designado para ser Assessor da Secretaria de Assistência Social, fará jus 
ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base do Município, a título 
de gratificação de função, por desempenhar além das funções inerentes ao seu cargo, 
outras de acordo com a presente Lei. 
 
III - não será atribuída gratificação a servidor ocupante de cargo de provimento em 
comissão. 
 
IV - fica vedada a cumulação de Funções Gratificadas. 
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7 - COORDENADOR DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA 
 
I - o Servidor designado para ser Assessor da Secretaria de Assistência Social, fará jus 
ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base do Município, a título 
de gratificação de função, por desempenhar além das funções inerentes ao seu cargo, 
outras de acordo com a presente Lei. 
 
III - não será atribuída gratificação a servidor ocupante de cargo de provimento em 
comissão. 
 
IV - fica vedada a cumulação de Funções Gratificadas. 
 
8 - COORDENADOR PEDAGÓGICO 
 
O Professor designado para a função de Coordenador Pedagógico, receberá o 
vencimento base do seu cargo, com as vantagens e adicionais permanentes, acrescido 
de 30% (trinta por cento) de gratificação, vedado o recebimento do adicional de regência 
de classe. 
 
§ 1º O percentual de gratificação de que trata o caput será aplicado sobre o salário base 
do cargo. 
 
§ 2º O servidor que receber a Gratificação de Coordenador Pedagógico, terá entre 
outras as seguintes atribuições: 
 
1 - assessorar o Secretário de Educação nas atividades pedagógicas; 
2 - elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica das escolas, 
inclusive, no que diz respeito à elaboração do calendário escolar, divisão de turnos e 
horários; 
3 - auxiliar na promoção de atividades de cunho cívico; 
4 - auxiliar na composição de organismos de gestão escolar; 
5 - coordenar os serviços de servidores de atividade meio; 
6 - coordenar e divulgar estudos sobre o regimento escolar; 
7 - colaborar com as atividades de articulação entre as escolas, famílias e comunidade, 
no que se refere às necessidades dos alunos; 
8 - auxiliar na promoção permanente dos servidores do magistério municipal; e 
9 - exercer demais atividades relacionadas à coordenação pedagógica. 
 
 
9 - GRATIFICAÇÃO PARA PREGOEIRO E MEMBROS DA COMISSÃO 
 
Art. 1º  Ficam instituídas as Gratificações Especiais a serem concedidas pelo Município 
ao Pregoeiro e à equipe de apoio, enquanto estiverem designados para responder pelas 
licitações na modalidade pregão, atendendo ao disposto no inciso IV do artigo 3º da Lei 
Federal nº 10.520/2002. 
 
§ 1º O valor das Gratificações de que trata o artigo anterior, corresponde ao seguinte: 
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I - Ao Pregoeiro será concedida Gratificação mensal no valor de 100% (cem por cento) 
sobre o salário base do Município. 
 
II - A cada membro da Equipe de Apoio será concedida a Gratificação mensal no valor 
de 50% (cinquenta por cento) sobre o salário base do Município. 
 
§ 2º A Gratificação será paga quando o membro estiver em efetivo exercício do mandato 
de Pregoeiro e Equipe de Apoio, não sendo devida quando estiver afastado por motivo 
de licença, férias ou qualquer outro previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município. 
 
Art. 2º  O Pregoeiro e a Equipe de Apoio desempenharão suas atribuições 
concomitantemente com as de seus respectivos cargos, funções e empregos, sendo 
vedado o acúmulo de gratificações. 
 
10 - GRATIFICAÇÃO DE DIRETOR DA ESCOLA, COORDENADOR DE ESCOLA 
 
I - A Gratificação de Diretor de Escola, no valor correspondente a 100% (cem por cento) 
do vencimento base do município, será concedida ao servidor designado para escola 
com no mínimo 200 (duzentos) alunos. 
 
II - A Gratificação de Coordenador de Escola, no valor correspondente a 50% (cinquenta 
por cento) do vencimento base do município, será concedida ao servidor designado 
para escola com até 200 (duzentos) alunos. 
 
§ 1º Revogado pelo parágrafo único do artigo 10 da Lei 142/2021, de 27 de dezembro 
de 2021. 
 
§ 2º O servidor designado, além da função gratificada, perceberá os vencimentos 
referentes ao seu nível funcional e suas vantagens pessoais, sendo vedado o 
recebimento do adicional de regência de classe. 
 
11 - FUNÇÃO GRATIFICADA A ODONTÓLOGOS 
 
Será concedida gratificação de 100% (cem por cento) sobre o vencimento base do 
Município, para até 3 (três) odontólogos, pertencentes ao quadro de pessoal do 
Município, designados para realizar o trabalho especializado de tratamento de canal. 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 146/2022) 
 

12 – FUNÇÃO GRATIFICADA DE COORDENADOR DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO 
ANIMAL (S.I.M) 

 

I - A coordenação do Serviço de Inspeção Municipal, quando realizada pelo Poder 
Executivo Municipal, sob a responsbilidade de um técnico ocupante de carfo efetivo 
(Médico Veterinário) compete a responsabilização e coordenação das ações do Serviço 
de Inspeção Municipal, instituido pela Lei Municipal n. 946, de 13 de junho de 2013. 
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II - São atribuições do coordenador, além daquelas descritas na Lei Municipal n. 946, de 
13 de junho de 2013: 

III - Coordenar a fiscalização prévia sob o ponto de vista indurtrial e sanitário dos 
produtos descritos no art. 4º da Lei n. 946/2013;  

IV - Coordenar o monitoramento, o contgrole de qualidade e as condições técnico-
sanitárias dos estabelecimentos em que são produzidos, preparados, manipulados, 
beneficiados, acondicionados, armazenados, transportados, distribuidos e 
comercializados os produtos de origem animal; 

V - Coordenar a realização do registro sanitário dos estabelecimentos; 

VI - Coordenar a coleta de amostras de água de abastecimento, matérias-primas, 
ingredientes e produtos para análises fiscais; 

VII - Prestar assessoria para empresa e empreendedores para fins de adequação às 
normas sanitárias vigentes, a fim de estimular o desenvolvimento economico destas 
empresas; 

VIII - Realizar outras atividades relacionadas à inspeção sanitária de produtos de origem 
animal delegadas ao Serviço de Inspeção Animal (SIM); 

IX - Exercer outras atividades pertinentes, observadas as diretrizes da Lei 946/2013, 
assim como as normas federais e estaduais.  

X – O servidor designadao para receber a Gratificação de Função, fará jus ao acréscimo 
de 200% (duzentos por cento) do vencimento base do Município, a título de gratificação 
de função, por desempenhar além das funções inerentes ao seu cargo, outras de 
acordo com a presente Lei. 

XI – fica vedada a cumulação de Funções Gratificadas.  

 

13 – FUNÇÃO GRATIFICADA DE MÉDICO REGULADOR  

 

I - Coordenar e realizar as atividades de triagem, distribuição e monitoramento do 
socorro, conforme a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS. 

II - Promover a divulgação das informações e especificar cada modalidade de consulta, 
exame, intervenção cirúrugica e procedimentos; 

III – Organizar as listas de espera e garantir os seguintes procedimentos: 

a) a data de solicição da conulsta (discriminada por especialidade), do exame, das 
intervenções cirúrgicas ou de ourtos procedimentos; 

b) a posição que o paciente ocupa na fila de espera; 

c) o nome completo dos inscritos habilitados para a respectiva consulta, exame, 
intervenção cirúrgica ou outros procedimentos;  

d) a relação dos pacientes já atendidos, por meio da divulgação do número do 
Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

e) a especificação do tipo de consulta (discriminada por especialidade), exame, 
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intervenção cirúrgica ou procedimento. 

IV – Viabilizar o processo de regulação do acesso a partir da atenção básica, provendo 
capacitação, ordenação de fluxo, aplicação de protocolos e informatização; 

V – Coordenar a elaboração de protocolos clínicos e de regulação, em conformidade 
com os protocolos estaduais e nacionais; 

VI – Regular a referência a ser realizada em outros Municípios, de acordo com a 
programação pactuada e integrada, integrando-se aos fluxos regionais estabeleciso; 

VII – Coordenar, operacionalizar, viabilizar, elaborar, entre outros, que tenham relação 
com o processo de regulação, protocolos clínicos, todos a partir da atenção básica, em 
conformidade aos regulamentos estaduais e nacionais; 

VIII – Coordenar e garantir o acesso adequado à população referenciada, de acordo 
com a programação pactuada e integrada; 

IX – Coordenar e atuar de forma integrada à Central Estadual de Regulação de Alta 
Complexidade; 

X - Participar da elaboração e revisão periódica da programação pactuada e integrada 
intermunicipal e interestadual; 

XI - Avaliar as ações e os estabelecimentos de saúde, por meio de indicadores e 
padrões de conformidade, instituídos pelo Programa Nacional de Avaliação de Serviços 
de Saúde - PNASS; 

XII – Atender todas as demandas referentes ao procedimento de regulação, observadas 
as diretrizes e princípios constitucionais. 

XIII -  O Servidor designado para receber a função gratificada para desempenho das 
atividades de Regulação Médica (Médico Regulador), fará jus ao acréscimo de 150% 
(cento e cinquenta por cento) do vencimento base do Município, a título de gratificação 
de função, por desempenhar além das funções inerentes ao seu cargo, outras de 
acordo com a presente Lei. 

XIV - Fica vedada a cumulação de Funções Gratificadas.  
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ANEXO IV 

“ANEXO XII 

QUADRO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO A PARTIR DA 
VIGÊNCIA DESTA LEI COMPLEMENTAR” 

 

 

GRUPO CARGO NÍVEL 
Antes da 
Vigência 

A partir da 
vigência 

1. SERVIÇOS GERAIS 
(SEG) 

Auxiliar de Serviços Gerais 10 24 09 

Vigia 11 08 04 

Auxiliar de serviços 
florestais 

11 02 01 

Auxiliar de manutenção e 
conservação 

12 06 01 

Merendeira 10 08 08 

Auxilair de Serviços de 
cemitérios 

10 01 01 

Monitor de Transporte 10 03 06 

2 SERVIÇOS 
OPERACIONAIS (SOP) 

Telefonista 19 02 01 

Agente Administrativo 20 03 01 

Agente de Saúde Pública 20 05 05 

Motorista de veículos 
leves 

21 10 10 

Motorista 22 12 17 

Auxiliar de Oficina 22 01 01 

Operador de Máquinas I 23 05 08 

Operador de máquinas II 25 09 16 

Mecânico 50 01 01 

PSF 
Agente Comunitário de 
Saúde 

29 12 12 

3. SERVIÇOS Assistente Administrativo 30 09 19 
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AUXILIARES Fiscal de vigilância 
sanitária 

33 02 00 

4.TECNICO 
PROFISSIONAL 

Monitor Social I 41 03 06 

Técnico em Higiene 
Dental 

41 03 05 

Técnico em Enfermagem 42 06 09 

Técnico em Agropecuária 43 04 04 

5. TÉCNICO CIENTÍFICO 

Fisioterapeuta 47 00 02 

Arquiteto 48 00 01 

Engenheiro Civil 48 00 04 

Fiscal de vigilância 
sanitária 

49 00 02 

Tesoureiro 49 00 01 

Pedagogo Social 49 00 01 

Técnico em Recursos 
Humanos 

49 00 01 

Fisioterapeuta 50 02 00 

Engenheiro Agrônomo 50 01 01 

Médico Veterinário 50 02 02 

Enfermeiro 50 03 05 

Farmacêutico 50 02 02 

Nutricionista 50 01 02 

Assistente Social 51 03 05 

Psicólogo 51 02 03 

Fonoaudiólogo 51 01 01 

Fiscal de Tributos 
Municipais 

51 02 01 

Fiscal de Obras 51 00 01 

Auditor Fiscal 53 00 01 
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Cotrolador Interno 54 00 01 

Contador 53 00 01 

Procurador Municipal 52 00 01 

Odontólogo (20 horas 
semanais) 

48 02 03 

Odontólogo 54 03 03 

Médico (40 horas 
semanais) 

56 02 03 

Médico (30 horas 
semanais) 

55 02 02 

Médico (20 horas 
semanais) 

53 03 03 

Atualizado conforme o disposto no Anexo VI da LC n. 119/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


