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LEI COMPLEMENTAR Nº 098, DE 02 DE AGOSTO DE 2019. 
 

 
 

CRIA CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO NO QUADRO 
PERMANENTE DE PESSOAL, DANDO-LHES 
ATRIBUIÇÕES, À LEI COMPLEMENTAR Nº 006, DE 28 DE 
DEZEMBRO DE 2001, QUE TRATA DO PLANO DE 
CARREIRA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO MUNICÍPIO 
DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
JUSCELINO DA SILVA GUIMARÃES, Prefeito Municipal de Balneário Arroio do Silva, no uso de 

suas atribuições legais, faço saber a todos os habitantes do Município de Balneário Arroio do Silva, que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a alterar disposições da Lei Complementar nº 

006, de 28 de dezembro de 2001 - Dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais do 
Município de Balneário Arroio do Silva, nos termos do Artigo 58, Inciso III, da Lei Orgânica Municipal, que 
passam a fazer parte do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo do Serviço Público, do Poder Executivo 
Municipal e serão lotados na Secretaria de Saúde. 

 
Art. 2º Fica criado junto à estrutura da Administração Municipal de Balneário Arroio do Silva, o Cargo 

de Provimento Efetivo de Médico Auditor, conforme Anexo Único, parte integrante da presente Lei 
Complementar, o qual passa a integrar o Quadro Permanente de Pessoal, ficando incluído nos Anexos I, II, III, 
VIII e IX do Grupo I – Atividades de Nível Superior - ANS, da Lei Complementar nº 006, de 28 de dezembro de 
2001, respeitado o disposto abaixo: 

 

 
Nº de Vaga 

 
Carga 

Horária 
Semanal 

 

 
Cargo 

 
Código de 
Referência 

 
Vencimento 

Inicial 

01 20 horas Médico Auditor 1.1.20 R$ 7.000,00 

 
Art. 3º Fica criado junto à estrutura da Administração Municipal de Balneário Arroio do Silva, o Cargo 

de Provimento Efetivo de Auxiliar de Controle e Auditoria, conforme Anexo Único, parte integrante da 
presente Lei Complementar, o qual passa a integrar o Quadro Permanente de Pessoal, ficando incluído nos 
Anexos I, II, III, VIII e IX do Grupo II – Atividades Operacionais de Administração em Geral - AOG, da Lei 
Complementar nº 006, de 28 de dezembro de 2001, respeitado o disposto abaixo: 

 

 
Nº de Vaga 

 
Carga 

Horária 
Semanal 

 

 
Cargo 

 
Código de 
Referência 

 
Vencimento 

Inicial 

01 40 horas Auxiliar de Controle e Auditoria  2.2.27 R$ 1.500,00 

 
Art. 4º As vagas para os Cargos de Provimento Efetivo deverão ser preenchidas por meio de concurso 

público de provas ou de provas e títulos, nos termos do Inciso II, do Artigo 37 da Constituição Federal.  
Parágrafo único. O não preenchimentos das vagas ofertadas no concurso público poderão ser 

contratados em caráter temporário, mediante Processo Seletivo Simplificado, até a realização de outro 
concurso, nos termos do Inciso IX, do Artigo 37, da Constituição Federal e conforme Legislação Municipal 
vigente. 

 
Art. 5º Os Servidores admitidos ou contratados na forma desta Lei Complementar, se submeterão no 

que couber, à legislação pertinente ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, através da Lei 
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Complementar nº 004, de 28 de dezembro de 2001 e assegurado à filiação ao regime Geral de Previdência 
Social – RGPS, conforme legislação federal em vigor. 

 
Art. 6º As despesas decorrentes de que trata a presente Lei Complementar, correrá a conta de 

dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento municipal, respeitando o limite de gastos com 
pessoal estabelecido na Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
Art. 7º Fica o Departamento de Pessoal encarregado de proceder às anotações e aos procedimentos 

administrativos que se façam necessária ao cumprimento da presente Lei Complementar.   
 
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a expedir os atos necessários à execução desta Lei 

Complementar. 
 
Art. 9º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário.  
 
 
Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, em 02 de agosto de 2019. 

 
 
 
 

JUSCELINO DA SILVA GUIMARÃES 
Prefeito Municipal 

 
 
 

 
 

Registrada e Publicada a presente Lei Complementar na Secretaria de Administração e Finanças, em 02 
de agosto de 2019. 

 
 
 
 

DURVAL DE OLIVEIRA SOUSA NETO 
Secretário de Administração e Finanças 
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A N E X O Ú N I C O 
 
 

DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO CARGO 

Denominação do Cargo: MÉDICO AUDITOR  

Grupo Ocupacional: Atividades de Nível Superior Código: ANS 

Dimensão da Carreira Código de Ref.: 1.1.20 

Salário Inicial: Jornada de Trabalho – 20 horas R$ 7.000,00 

 

ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO CARGO 

- Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e regulação dos 
serviços de saúde; Cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município;  
- integrar a equipe de padronização de medicamentos e protocolos para utilização dos mesmos; 
- assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina 
preventiva; Participar, articulado com equipe multiprofissional, de programas e atividades de educação em 
saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral; 
- Auditar e regular solicitações de exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, 
analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de 
enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades 
sanitárias, escolas, setores esportivos, entre outros;  
- Auditar registro dos pacientes examinados, anotações a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a 
evolução da doença; 
-  regular realização aos atendimentos individuais, individual programado e individual interdisciplinar a 
pacientes; 
- efetuar a notificação compulsória de doenças;  
- regular e participar de grupos terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de pacientes 
específicos para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; 
- Regular e de participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em comunidades, visando 
à divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; 
- promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais 
complexos;através de controle auditoria e regulação. 
- auditar e controlar e participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; 
- realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do 
impacto das ações em saúde implementadas por equipe; 
- atuar em equipe multidisciplinar e interdisciplinar do Programa de Saúde da Família;na Regulação de 
condutas. 
- efetuar regulação médica, otimizando o atendimento do usuário SUS, na rede assistencial de saúde: 
ambulatorial, hospitalar, urgência/emergência;  
- fazer controle de assistência a pacientes que estão em internação domiciliar e/ou acamados; 
- auditar e regular prestar atendimento em urgências e emergências; 
-Regular os encaminhamentos pacientes para internação hospitalar quando necessário;  
- Regular e acompanhar os pacientes com risco de morte no transporte até um serviço de maior complexidade;  
-Regular e encaminhar pacientes para atendimento especializado quando necessário; 
- Regular realização exames em centros desportivos para aferir aptidão para atividades esportivas; 
- Regulação e realização exames nas crianças e jovens admitidos em creches e abrigos; 
-Regulação e controle realizar exames em crianças e jovens quando solicitado pelo Juiz da Vara de Infância e 
Juventude; 
-  auditar e controlar e participar de perícias, juntas médicas e afins; 
- Regular e participar dos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente 
nos programas de educação continuada; 
- participar de auditorias e sindicâncias médicas quando solicitado;  
- participar, junto com profissionais das outras áreas, da elaboração e execução de programas de saúde 
dirigidos a grupos específicos de pessoas;  
- representar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, 
reuniões com as demais Secretarias Municipais;  
- participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua área;  
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- orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua 
especialidade, observando a sua correta utilização; 
- utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; 
- orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; 
- planejar, coordenar, organizar, controlar, executar, dirigir e normatizar as atividades inerentes às ações de 
Auditoria no Sistema Único de Saúde - SUS;  
- desempenhar outras atribuições correlatas e afins, determinadas pelos superiores hierárquicos. 

 

ESPECIFICAÇÕES 

Escolaridade e Requisitos para provimento: Curso Superior completo em Medicina; habilitação através de 
curso de formação específico de Auditoria Médica, reconhecido pelo Ministério da Saúde e/ou experiência 
mínima de 02 (dois) anos comprovada de execução de auditorias médicas em órgãos públicos municipais, 
estaduais ou federais; inscrição e registro junto ao Conselho Regional de Medicina. 

Jornada de Trabalho: 20 horas semanais. 
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DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO CARGO 

Denominação do Cargo: AUXILIAR DE CONTROLE E AUDITORIA   

Grupo Ocupacional: Atividades Operacionais de Administração em Geral Código: AOG 

Dimensão da Carreira Código de Ref.: 2.2.27 

Salário Inicial: Jornada de Trabalho – 40 horas R$: 1.500,00 

 

ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO CARGO  

- Proceder a levantamento de dados que permitam conhecer a qualidade, a quantidade, os custos e os gastos 
da atenção à saúde;  
- avaliar a qualidade e a efetividade dos serviços de saúde prestados à população para a melhoria progressiva 
da assistência à saúde;  
- produzir informações para subsidiar o planejamento das ações que contribuam para o aperfeiçoamento do 
SUS e a satisfação do usuário; 
- acompanhar e assessorar em todos os aspectos a Auditoria sobre a produção de serviços de saúde, públicos 
e privados, sob sua gestão, em cooperação com as ações de controle, avaliação e regulação; 
- acompanhar e assessorar na aplicação dos Recursos Federal ou Estadual repassados ao Município, bem 
como o cumprimento da contrapartida para a área da saúde;  
- acompanhar e assessorar a realização de ações e serviços previstos quando da realização de Auditorias;  
- prestar informações ao Ministério Público e Conselhos de Profissionais de Saúde, através do envio de 
Processos de Auditoria nos quais sejam detectadas distorções passíveis de medidas específicas daqueles 
órgãos; 
- encaminhar resultados das auditorias aos gestores da Secretaria e aos prestadores e, no caso de sugestão de 
medidas de correção, acompanhar o seu cumprimento;  
- orientar as Unidades Básicas de Saúde no sentido de dirimir dúvidas e harmonizar procedimentos;  
- investigar distorções constatadas por outros setores, propondo medidas corretivas;  
- elaborar normas e rotinas necessárias a realização das atividades pertinentes aos serviços; 
- controle de regularidade dos pagamentos efetuados aos prestadores de serviços de saúde; 
- assessorar a controlar, regular e avaliar a qualidade, eficiência e eficácia dos serviços públicos e privados de 
Saúde existentes no Município;  
- acompanhar, controlar e avaliar a programação, a produção e o faturamento dos estabelecimentos de saúde, 
hospitalar e ambulatorial;  
- implantar sistema municipal de avaliação da qualidade dos serviços prestados e satisfação do usuário do 
SUS;  
- monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros provenientes de transferência regular e automática 
(fundo a fundo) e por convênios;  
- coordenar e supervisionar o processo de cadastramento dos Estabelecimentos de Saúde (CNES), 
independente da complexidade do serviço; 
-analisar e emitir parecer sobre as solicitações de credenciamento dos serviços de saúde em concordância com 
a PPI e os parâmetros nacionais de necessidades;  
- elaborar Ficha de Programação Orçamentária – FPO das unidades de saúde a credenciadas; 
- implantar e implementar o Cartão Nacional de Saúde;  
-acompanhar portarias ministeriais com o objetivo de manter atualizadas as normatizações do Ministério da 
Saúde;  
- acompanhar a prestação de contas Cirurgias Eletivas ao Estado;  
- monitorar  e executar solicitação de pagamento das cirurgias  eletivas( Mutirão);  
- auxiliar no  processo de realização dos relatórios de Gestão – SARGSUS, SISPACTO – Sistema de 
Pactuação (Diretrizes, Indicadores e Metas ) e Plano Municipal de Saúde;  
- propiciar ao gestor do SUS informações necessárias ao exercício de um controle efetivo, e contribuir para o 
planejamento e aperfeiçoamento das ações de saúde. 
 - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos. 

ESPECIFICAÇÕES 

Escolaridade e Requisitos para provimento: Ensino Médio Completo ou concluindo com diploma 
reconhecido pelo MEC.  

Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 

 


