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Art.. 5°11 as dtreltos, obrlqacoes, responsablltdades e
demais fatos resultantes da relacao de trabalho entre os tttulares dos cargos
criados por esta Lei e 0 Municipio sao disciplinados pela lei Complementar
nO. 003/98, pela Consoltdacao das leis do Trabalho CC.LT.) e demais
leqlslacoes apllcavels a especie.

Art .. 4°" As atrtbutcoes dos tltulares dos cargos e as
condlcoes para 0 ingresso nos mesmos serao as constantes dos anexos II a
IV desta Lei.

Art. 3°. as salaries dos tltulares dos cargos criados por
esta Lei, bern como 0 nurnero de vagas, serao os constantes do anexo I
desta Lei.

Art" 2° ..Os cargos crtados por esta Lei, com numero certo,
sao de provlmento comissionado, recrutamento arnplo, de livre nomeacao e
exoneracao pelo Chefe do Poder Executivo.

I - Coordenador da Vigilancia Sanitaria
II - Coordenador do Contrale Interno
III - Diretor Clinico

Art .. 1°.. Ficam crtados, no ambito do Poder Executivo do
Municipio de Sao Jose da Barra/MG, os seguintes cargo de provimento em
comissao:

o Chefe do Poder Executivo do Municfpio de Sao Jose da
Barra/MG, no uso das atrlbulcoes que Ihe sao conferidas pelo art. 44
paraqrafo untco, VII etc 45 I e 65/ I da Lei Orqanica Municipa I, propos e a
Camara Municipal aprovou a seguinte lei.

Dispoe sabre a cria~ao de cargos
comissionados e etters a ruimero de vagas
de cargos comissianedos crtedos peia Lei
Compiementar nO 003/98 e Lei
Compiementar nO 009/02 e da outras
orovtdenctes.

LEI COMPLEMENTR N° 17/2006.
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JOSE DONI~ TE VIlELA
Prefelto Municipal

Sao Jose da Barra! 12 de

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publlcacao, revogando-se as dtsposkoes em contra rio.

Art. go - As despesas decorrentes da execucao desta Lei
correrao a eonta de dotacao orcamentarta proprta.

Art. 8°. Permanece 0 nurnero de vagas do Cargo
Comissionado de Assessor Juridtco, criado pela lei Complementar nO.
009/02, de 1 (uma) vaga.

Art" 7°. Fica aumentado 0 ruirnero de vaqas do Cargo
Comissionado de Assessor, criado pela Lei Complementar nO. 003/981

passando de 1 (uma) para 2 (duas) vagas.

Art. 6°. Ficam aprovados os anexos de I a IV desta lei,
que fazern parte integrante da mesma.
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CARGOS SAlARIO VAGAS
Coordenador da Vigilancia Sanitaria R$ 900,00 01 I

Coordenador do Contrale Interno R$ 2.300,00 01
Diretor Clintco R$ 1.620.00 01

ANEXO I DA LEI COMPLEMENTARN° 11/2006,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais



- emitir laudos de vtstona para fins de Hcenclarnento de estabelecimentos
comerciats e industriais;

- participar de programas de saude cotetiva de educacao em saude,
participar de reuntoes de trabelhc quando convocado:

= planejar acoes de trabalhos de vigifancia sanitaria;

- realizar pericias tecrucas, coleta de amostras para analise laboratorial;
elaboracao de relatorto, de manual tecntco e de rotelro tecntco de lnspecao:

- fiscalizar as rnstalacoes flsicas da producao e da comercranzacao de
alimentos, medicamentos e insumos sanltartos, bern como a implernentacao
de polfticas e reahzacao de estudos e pesquisas respecttvos a essas
atividades;

- expedir reguJamentos, notlncacoes e multas previstas na legislac;ao
municipal;

- fiscalizar 0 comerclo, a fabrtcacao, acondicionamento, conservacao e
transporte de aiimentos, farmadas, postos de saude, hospttats, depositos
em geral, postos de combustfveis, matadouros, acouques, com 0
recolhimento de amostras para analise laboratorial;

Atrtbulcoes tipicas:

Descricao Sumarla: Coordenar 0 andamento dos servlcos do setor da
vigilancia sanitaria, consistentes em regular, inspecionar e fiscalizar as
instalacoes fistcas da producao e comerctattzacao de alimentos,
medtcamentos e insumos santtartos e realizar estudos e pesqulsas em sua
area de atuacao;

ATRIBUICOES

condtcoes mlnimas para 0 ingresso: Curso tecntco em Vigilancia
Sanitaria e Saude Ambiental

CARGO: COORDENADOR DA VIGIlANCIA SANITARIA

ANEXO II DA LEI COMPlEMENTAR N° 17/2006
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- executar outras tarefas correlatas.

- emitir tnformacoes para atualizacao da leqtslacao municipal, com a
observancia das determmacces e regulamentos da Agencia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (Anvisa);
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Atribuic;oes:
participar e acompanhar a elaboracao do Plano Plurianual, Lei de
Diretrizes Orcamentarias e Lei Orcamentaria Anual:

- fazer 0 acompanhamento mensal de despesas fixas, despesas
variaveis:

- fazer 0 acompanhamento dos gastos totals com pessoal, gasto na
manutencao e desenvolvimento do ensino, g.asto das acoes e services
publicos de saude para cumprimento da Lei Cornplernentar 101/2000;

- elaborar projecoes de receitas e despesas;
- fiscalizar e acompanhar as rotinas administrativas;
- fiscalizar 0 controle dos bens patrimoniais;

fiscalizar e acornpanhar a controle de veiculos e maquinas para
venftcacao de gastos cam rnanutencao e cornbustivets:
colaborar na trnplantacao e atteracao de retinas administrativas para
prevenir desvio de procedimentos;

- analisar e flscalizar os repasses de recursos para entidades
governamentais e particulares;

- acompanhar e flscalizar a prestacao de contas de converuos:
- fiscalizar a efetiva cobranca dos tributes muntcrpats e outras rendas;
- analisar e flscalizar as rotmas dos procedlmentos de ltcttacao, de

dispensa e de Inexrqtbtltdade de llcttacao:
- atualizar e fiscalizar 0 cumprtmento das instrucoes normativas e

resolucoes expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais;

- executar outras tarefas correlates.

condlcoes minimas para 0 ingresso: Ser Bacharei em Direito ou possuir
curso superior em Adrntntstracao ou Clencias Contabeis.

CARGO: COORDENADOR DO CONTROlE INTERNO

ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR N° 11/2006
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ATRIBUICOES
- Dirigir e coordenar 0 Corpo Clinlco da Instttutcao:
- Supervisionar a execucao das atividades de asslstencia medica da

tnstrtutcao:
- Zelar pelo fiel cumprimento do Regimento Interno do Corpo Clinico da

Institulcao:
- Cobrir as faltas dos medicos plantonlstas quando necessaria;
- Fazer as escalas de plantae.
- Zelar pelo cumprimento das dtsposicoes legais e regulamentares em

vigor;
- Assegurar condtcoes dignas de trabalho e os rnelos tndlspensavels a

pratlca medica, vlsando 0 rnelhor desempenho do Corpo CHnico e demais
proftsstonais de saude em beneficia da populacao usuarta da tnstituicao:

- Assegurar 0 plene e autonomo funcionamento das Comlssoes de Etica
Medica;

- Realizer outras tareras correlates.

ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR N° 1712006

EMPREGO: DIRETOR CLiNICO
Condi~oes mlnimas para 0 ingresso: Curso Superior em Medicina,
com habilitacao para 0 exerclcio de medlclna,
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