PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA D’OESTE/SP

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 92 – DE 06 DE JULHO DE 2017.
“Dispõe sobre alteração no Anexo IV, da Lei Complementar Municipal nº 89, de 12 de abril de 2017,
e dá outras providências”.
MAÉRCIO DIAS DE MENEZES, Prefeito Municipal de
Aparecida d’Oeste, Estado de São Paulo, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei, FAZ SABER que
a Câmara de Vereadores APROVOU e ele SANCIONA e
PROMULGA a seguinte lei:
Art. 1°. O Anexo IV, da Lei Complementar Municipal nº 89/2017, passa a constar com
a seguinte redação:
ANEXO IV
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ATRIBUIÇÕES:
•

Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea;

•

Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastrados atualizados;

•

Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;

•

Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;

•

Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua
responsabilidade. As visitas deverão ser programadas em conjunto com a equipe,
considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior
necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como referência a média de 1
(uma) visita/família/mês;

•

Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a
população, adscrita à UBS considerando as características e as finalidades do
trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade;

•

Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos
e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas
individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, como por exemplo, combate
à Dengue, malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada,
principalmente a respeito das situações de risco;

•

Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas,
visando à promoção da saúde, à prevenção das doenças, e ao acompanhamento das
pessoas com problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das
condicionalidades do Programa Bolsa Família ou de qualquer outro programa similar
de transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades implantando pelo
Governo Federal, Estadual e Municipal de acordo com o planejamento da equipe.

•

Ocorrendo situação de surto e epidemias, executar em conjunto com o agente de
endemias ações der controle de doenças, utilizando as medidas de controle
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adequadas, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de valores, de
acordo com decisão da gestão municipal.
•

Residir no município em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo
de seleção pública;

•

Haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e
continuada.

Requisitos de Desempenho:
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo
Aptidão Física: Necessária para o desempenho das atividades
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais

CARGO: CONTROLADOR INTERNO
ATRIBUIÇÕES:
•

Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de controle Interno da
Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Diretas e Indiretas, promover a
integração operacional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre os
procedimentos de controle;

•

Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionado e
auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do
Estado, quanto ao encaminhamento de documentos e informações, atendimento ás
equipes técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas, tramitação
dos processos e apresentação dos recursos;

•

Assessorar a administração nos aspectos relacionados com o controle interno e
externo e quanto á legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres
sobre os mesmos;

•

Interpretar

e

pronunciar-se

sobre

a

legislação

concernente

á

execução

orçamentária, financeira e patrimonial;
•

Medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de controle
interno, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante
metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas administrativos da
Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, expedindo
relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles.

•

Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espalhadas no Plano
Plurianual, nas Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a
ações descentralizadas executadas á conta de recursos oriundos dos Orçamentos
Fiscais e Investimentos;

•

Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei
de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;
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•

Estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos
atos de gestão e avaliar os resultados, quanto a eficácia, eficiência e economicidade
na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da Prefeitura
Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, bem como, na aplicação
de recursos públicos por entidades de direito privado;

•

Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos
direitos e haveres do Ente;

•

Supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes, para o retorno da despesa total
com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos dos artigos 22 e 23
da Lei de Responsabilidade Fiscal;

•

Tomar as providências, conforme o disposto no art. 31 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos
respectivos limites;

•

Aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista
as restrições constitucionais e as da Lei de Responsabilidade Fiscal;

•

Acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da Gestão Fiscal nos
termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido
da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência
das informações constantes de tais documentos;

•

Participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano
Plurianual, da Lei de diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária;

•

Manifestar-se, quando solicitados pela administração, acerca da regularidade e
legalidade de processo licitatório, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o
cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

•

Propor a melhoria ou implantação de sistema de processamento eletrônico de dados
em todas as atividades de administração pública, com o objetivo de aprimorar os
controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;

•

Instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalisticas
do Sistema de Controle Interno;

•

Verificar os atos de admissão de pessoal, aposentadoria, reforma, revisão de
proventos e pensão para posterior registro no Tribunal de Contas;

•

Manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros
pronunciamentos voltados a identificar a sanar as possíveis irregularidades;

•

Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure
imediatamente a Tomada de Contas, sob pena de responsabilidade solidária, as
ações destinadas a apurar os atos ou fatos, inquinados de ilegais, ilegítimos ou
antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos,
ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque,
desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;
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•

Revisas e emitir parecer sobre os processos de tomadas de Contas Especiais
instaurados pela Prefeitura Municipal, incluindo suas administrações Diretas e
Indiretas, determinadas pelo Tribunal de Constas do Estado;

•

Representar ao TCEES, sob pena de responsabilidade solidária, sobre as
irregularidades e ilegalidades identificadas e as medidas adotadas;

•

Emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela administração;

•

Realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de Controle
Interno.

Requisitos de Desempenho:
Escolaridade: Ensino Superior nas áreas de Administração de Empresa, Bacharel em
Direito ou Ciências Contábeis, Gestão Pública ou Economia
Aptidão Física: Necessária para o desempenho das atividades
Jornada de Trabalho: 30 horas semanais
Parágrafo único. Os demais cargos públicos criados, os quais não constam nessa lei,
ficam inalterados em todos os seus aspectos.
Art. 2°. - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações
próprias constantes da proposta orçamentária vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Aparecida d’Oeste/SP, 06 de julho de 2017.

MAÉRCIO DIAS DE MENEZES
Prefeito Municipal

Registrada nesta Divisão de Administração e publicada na imprensa oficial do Município e será remetida cópia ao Cartório de
Registro Civil e Anexo e à Câmara Municipal, para os devidos fins, tudo como faculta a Lei Orgânica do Município.

PAULO JOSÉ SANCHES
Chefe da Divisão de Administração
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