
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
LEI Nº 4.902, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018 

Altera a Lei nº 4.702, de 01 de julho de 2015, 

e dá outras providências. 

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito Municipal de Jaboticabal, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais; 

Faz saber que a Câmara Municipal de Jaboticabal, em sua sessão de 19 de 

fevereiro de 2018, decretou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. l°. Ficam criadas as seguintes funções gratificadas com o símbolo, valor 

remuneratório, quantidade e atribuições especificadas no "Anexo A" desta lei, que 

passam a constar do Anexo III e Anexo V da Lei nº 4.702, de 01 de julho de 2015: 

I - Função Gratificada de Gerente de Unidade de Saúde (FG-GUS), privativa de 

Técnico Municipal de Nível Superior A - Enfermagem; 

II - Função Gratificada de Gerente do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (FG-GSAMU), privativa de titular de cargo de provimento efetivo do Quadro 

Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jaboticabal, na área de enfermagem. 

Art. 2º. Os Anexos III e V, da Lei nº 4.702, de 01 de julho de 2015, passam a 

vigorar com a redação constante desta lei. 
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Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com aplicação a 

partir de 1 º de agosto de 2018. 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 22 de fevereiro de 2018. 

/ \ 

Secretário de Administração 

Registrada e publicada no Departamento de Comunicação Administrativa, aos 22 de 

fevereiro de 2018. 

IVANA MARIA MARQUES QUINTINO 

Agente Administrativo 
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"ANEXO A" 

ANEXO III 

FUNÇÃO GRATIFICADA DESIGNADA À SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO 

ORDENADAS POR SÍMBOLOS E NÍVEIS DE VENCIMENTO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

(..) 

ORGÃO CARGO/FUNÇÃO SIMBOLO Nº VENCIM. 
MENSAL(R$) 

Secretaria Gerente de Unidade de Saúde FG-GUS 12 R$2.200,00 
Municipal 
de Saúde Gerente do Serviço de Atendimento Móvel de FG-GSAMU 1 R$2.200,00 

Urgência 
Chefe do Setor de Centro de Saúde FGl 1 R$917,89 
Chefe do Setor de Vigilância Epidemiológica FGl 1 R$917,89 
Chefe do Setor de Vigilância Sanitária FGl 1 R$917,89 
Chefe do Setor de Coordenação Farmacêutica FGl 1 R$917,89 
Chefe do Setor de Controle de Vetores e FGI 1 R$917,89 
Zoonoses 
Chefe do Setor de Laboratório FGl 1 R$917,89 
Chefe do Setor de Enfermagem da UPA FGI 1 R$917,89 
Chefe do Setor Administrativo da UPA FGl 1 R$917,89 
Chefe do Setor de Equipe Médica da UPA FGl ] R$917,89 
Chefe do Setor de F aturamento FGl 1 R$917,89 
Chefe do Setor de Almoxarifado da Saúde FGI 1 R$917,89 
Chefe do Núcleo de Suprimento de Materiais e FG2 1 R$590,07 
Medicamentos 
Chefe do Núcleo de Radiologia FG2 1 R$590,07 
Chefe do Núcleo de Gestão de Pessoal FG2 1 R$590,07 
Chefe do Núcleo de Supervisão de Campo FG2 3 R$590,07 
Chefe do Setor de Transporte de Pacientes FGI 1 R$917,89 
Chefe do Setor de Assistência Farmacêutica FGl 1 R$917,89 
Chefe do Setor de Atenção Básica e Saúde da FGl 1 R$917,89 
Família 
Chefe do Setor de Atenção Secundária FGI 1 R$917,89 
Chefe do Setor de Atenção Especializada FGl 1 R$917,89 
Chefe do Setor de Saúde Bucal FGl 1 R$917,89 

( ... ) 
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ANEXO V 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO FUNÇÃO 

GRATIFICADA DESIGNADA À SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO 

ORDENADAS POR SÍMBOLOS E NÍVEIS DE VENCIMENTO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 

( ... ) 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE: servidor público investido de cargo de 

provimento efetivo e designado para exercer a Função Gratificada (FGGUS), com as 

seguintes atribuições: 

I - realização de reuniões periódicas com toda eqmpe multidisciplinar, para ouv1r 

críticas e sugestões, com o objetivo de atender às necessidades da Unidade de Saúde e 

dos serviços oferecidos para a população; 

II - organizar, planejar, gerenciar e supervisionar toda prestação de serviços da equipe 

multidisciplinar; 

III - solicitar manutenção, consertos e outros tipos de reparos em: equipamentos, 

instrumentais, moveis e imóveis, de uso comum da equipe multidisciplinar; 

IV - solicitar e providenciar a reposição de tudo o que seja necessário no acolhimento, 

na assistência e nos cuidados da população, de forma personalizada e humanizada; 

V - elaboração de projetos com a equipe multidisciplinar, que visam a melhoria nas 

estruturas físicas da Unidade de Saúde, para melhor atender a população; 

VI - participação da equipe em compras e licitações; 

VII - desenvolvimento de trabalhos e atividades intersetoriais, para melhor atendimento, 

acolhimento e serviços de referência e contra-referência da população (trabalho em 

rede); 

VIII - Supervisionar e gerenciar recursos humanos lotados na Unidade de Saúde, 

considerando o planejamento de: férias, licença prêmio, licença maternidade, licença 

paternidade, folgas de vacinas, folgas abonadas ou qualquer outro tipo de afastamento, 
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ando não prejudicar e nem sobrecarregar a equipe que estará na ativa e na 

continuidade do atendimento a população; 

IX - Responsabilização do controle de todo bem patrimonial da referida Unidade de 

Saúde; 

X- Interlocutor Unidade de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, para participar 

sobre assuntos e questões relacionadas às questões estruturais, de recursos materiais e 

humanos; 

XI - Delegação e supervisão das funções desempenhadas pelos funcionários lotados na 

referida Unidade de Saúde, 

XII - Controle e supervisão da folha de frequência ou registro em ponto eletrônico dos 

profissionais, que estão lotados na referida Unidade de Saúde. Fazer apontamentos 

necessários do controle e supervisão das diferentes formas de registrar a frequência 

diária de trabalho na Unidade de Saúde; 

XIII - Elaboração de relatórios administrativos, superv1s10nar a gestão de recursos 

humanos e materiais, supervisionar ações voltadas para a tecnologia de informação 

(sistemas de informação) e, finalizando, participar da definição e acompanhamento de 

metas e indicadores da Unidade de Saúde, proposto pela Secretaria Municipal de Saúde, 

em conformidade com as orientações e portarias do Ministério da Saúde. 

GERENTE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA: 

servidor público investido de cargo de provimento efetivo e designado para exercer a 

Função Gratificada (FGGSAMU), com as seguintes atribuições: 

I - realização de reuniões periódicas com toda equipe multidisciplinar, para ouvir 

críticas e sugestões, com o objetivo de atender às necessidades do SAMU e dos serviços 

oferecidos para a população; 

II - organizar, planejar, gerenciar e supervisionar toda prestação de serviços da equipe 

multidisciplinar; 

III - solicitar manutenção, consertos e outros tipos de reparos em: equipamentos, 

instrumentais, moveis e imóveis, de uso comum da equipe multidisciplinar; 

IV - solicitar e providenciar a reposição de tudo o que seja necessário no acolhimento, 

na assistência e nos cuidados da população, de forma personalizada e humanizada; 

Lei4902 Página 5 de 9 

f"'r...1n I r:.f'\ "lô'"7 n A A Jf"\,f\l\.A r..r 



Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
';,.. 

- elaboração de projetos com a equipe multidisciplinar, que visam a melhoria nas 

estruturas físicas do SAMU, para melhor atender a população; 

VI - participação da equipe em compras e licitações; 

VII - desenvolvimento de trabalhos e atividades intersetoriais, para melhor atendimento, 

acolhimento e serviços de referência e contra-referência da população (trabalho em 

rede); 

VIII - Supervisionar e gerenciar recursos humanos lotados no SAMU, considerando o 

planejamento de: férias, licença prêmio, licença maternidade, licença paternidade, 

folgas de vacinas, folgas abonadas ou qualquer outro tipo de afastamento, visando não 

prejudicar e nem sobrecarregar a equipe que estará na ativa e na continuidade do 

atendimento a população; 

IX - Responsabilização do controle de todo bem patrimonial do SAMU; 

X- Interlocutor entre o SAMU e Secretaria Municipal de Saúde, para participar sobre 

assuntos e questões relacionadas às questões estruturais, de recursos materiais e 

humanos; 

XI - Delegação e supervisão das funções desempenhadas pelos funcionários lotados no 

SAMU; 

XII - Controle e supervisão da folha de frequência ou registro em ponto eletrônico dos 

profissionais, que estão lotados no SAMU. Fazer apontamentos necessários do controle 

e supervisão das diferentes formas de registrar a frequência diária de trabalho no 

SAMU; 

XIII - Elaboração de relatórios administrativos, superv1s10nar a gestão de recursos 

humanos e materiais, supervisionar ações voltadas para a tecnologia de informação 

(sistemas de informação) e, finalizando, participar da definição e acompanhamento de 

metas e indicadores do SAMU, proposto pela Secretaria Municipal de Saúde, em 

conformidade com as orientações e portarias do Ministério da Saúde. 

( ... ) 
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.. Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS 

Atendimento ao art. 16 da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 

O Prefeito do Município de Jaboticabal, em conformidade com registros da 

Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de Jaboticabal, declara que a 

criação de funções gratificadas na Secretaria Municipal de Saúde, dispõe de suficiente 

dotação e de firme e consistente expectativa de suporte de caixa, conformando-se às 

orientações do Plano Plurianual para o período de 2018 à 2021, e das Diretrizes 

Orçamentárias para 2018. Em documento anexo, estima-se o impacto trienal da despesa, 

nisso também considerando sua eventual e posterior alteração. 

Jaboticabal, 14 de dezembro de 2017. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 
Secretaria de Fazenda 

ESTIMATIVA DO IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO 

Artigo 16, inciso Ida Lei Complementar 101/2000. 

PODER EXECUTIVO-Criação de Funções Gratificadas no quadro de Funcionários Públicos do Município de Jaboticabal, 

que passam a constar dos Anexos Ili e IV, da Lei nº 4.702, de 01 de julho de 2015. 

Orçamento: Administração Direta e Indireta - Servidores Ativos 

1 

Demonstrativo de impacto orçamentário 

e financeiro 

,------ ---

:, 2017 2018 1 ---2-019- 2020 

- --- -------- ------- ---- ,-- -- -- ------1----------- ---

iResultado financeiro exercido anterior _______________ _j_____::26 377 058,10 -1033815,101 2 574.997,901 5 921 316,90, 

~ta orçame_ntária espera~_ii_____ ___ ____ 262 779_479,001~~17447 ~ _ 319 307 924,00+-- 337 666.235,00 

! Disponibilidades de cai-xa previslil_s __ . ___ ___ ~-6 402.42D,9_Q;__ 293 383 631,90! 321 _882.921,90

1 

_:l43 587 551,9_9_1 

--

esa a realizar estimada ______ --- . ______ ~37 436 23?,0Cl_j_ 290 _!l_O!l 634,00r __ ~15~~ 333 089 678 ,00 

~sultadofinanceiroestimado -+-- -1.033.81~ 2.574.997,9~_ 5.921.316,90
1 

10.497.873_,_~ 

!Aumento da despesa estimado com a criação das Funções I 1 - 1
1 

,Gratificadas, conforme Processo 9.220-7/2017. ·------- __ ; ______ O,~_ 316.800,00 ____ 335.808,00 1 355.956,481 

316.800,00 335.808,00 355.956,48 'Expansãodadespesa _ _ -+-- ADQ~_ 
~nlj>8Ctosobreoca,xa __________ -----•--- 0,0000~_ --º~·1_0_8_0°_1/o+- _____ 0,_10_4_3%r ___ __(),1()_3j~ 

i1mpactosobreoorçamento -------------+i----º-·~O_OO_O_%_o~· 0,1076%_ _ 0,105~ __ 0,1054%; 

l~c_e_it_a_C_o_rre_n_t_e_L_íqu_id_a_E_s_tim_a_d_a_________ 229.068,000,00 247.585.381,0_ll_,____~76.40~89,00I _ ~2.85~~2,00I 

!Despesa com pessoal e encargos prevista ---- 116.930.000,00 123.917.398,00 132.344.535,00, _ ~.01~:7_1_1,goj 

'~<Jrcentagem estimada da despesa com pe_s~ _____ _J_ ___ 5_1,_D4~ 50,0504% 1 ____ 42,87993/i,__ 47, 1289% 

!Aumento da despesa estimado com a criação das Funções ! i ' ' 

iGr~das, conforme Processo 9.220-7/2017. ___ 0,00', 316.80~_ _ 335.808,00; 

:o~ _ essoal e encargos_---- 116.930.000,00! 124.234.198,ooj 132.680.343,o_o: 

51,0460%1 50,1783%, 48,0014%: 
-~ - ---- - ----1---------- ' -- - ----------

0,0000% ! 0,1280% [ ___ 0,1215%; _ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOT ICABAL 
Secretaria de Fazenda 

ESTIMATIVA DO IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO 

Artigo 16, inciso I da Lei Complementar 101 /2000. 

PODER EXECUTIVO - Criação de Funções Gratificadas no quadro de Funcionários Públicos do Município de Jaboticabal, 

que passam a constar dos Anexos Ili e IV, da Lei nº 4.702, de 01 de julho de 2015. 

Orçamento: Administração Direta e Indireta - Servidores Inativos 

r 
1

1

Demonstrativo de impacto orçamentário 

1 e financeiro 

i Resultado financeiro exercício anterior 

~eceita or_ça_mentária esperada 

, Disponibilidades de caixa~p~r_e_vi_st_a_s _____ _ 

Despesa a realizar __ es_t_im_a_d_a ______ ~ --
Resultado financeiro estimado 

Aumento da despesa estimado com a criação das F 

Gratificadas, conforme Processo 9.220-7/2017. 

Expansão da desp_e_s_a _________ _ 

Impacto sobre_o_ca_ixa _______ ~ 

unções 

---

Impacto sobre o o~rça~m_e_n_to ______ _ - -

1 

1 

1 

i 

i 

1 

1 

1 Receita Corrente Líguida Estimada 

i~_<Jse~~dorias e Pensões líquidas 

~entagem estimada com aposentadorias e pens ões 
-- --1 

1 Aumento da despesa estimado com a criação das F unções 

-----------

__ : _ ex_e!lflsão total dos gastos 

gem total ~stimada com aposentadorias e pensões ____,. _______ -----\- --- -- -------- -

o gerado 

2017 2018 

-26.377.058, 101 

--

293 383'.s-31 :90] _ 236.402.420,90 

262 779 479 ooi 

-1.033.815, 101 

294 417 447 00 

237.436.236,00 290.808.634,00: 

-1.033.815,10 2.574.997,901 

i 

0,00 316.800,00 

º·ººi 316.800,00 

0,0000%! 0,1080% 

0,0000%' 0,1076% 

229.068.000,00 247.585.381,00 

32.650.904,00 33.510.200,ool 
---

14,2538% 13,5348%1 

2019 2020 

321.882.921,9 

257:~ -~1316,90 

319 307~,00~6023~,00j 

O 343.587.551,90! 

315.961.605,0 o 

5.921.316,9 o ---r-

333.089.678,001 

10.497 .873,90, 

335.808,0 Oi 355._!)56,48" 

335.808,0 Oi 355.956,48 

0,1043° 1/o_L_ __ 0,1036% 

0,1052° ~--- O, 1054% 

276.409.589,0 

_35.224.400,0 ___ :1 2:::::~:::: 
12,7436° 

- --- ---~f----
Yo [ _____ 1~,5870%: 

0,00 0,00 0,0 01 0,00 

---- _(),O()_ - 0,00' 
- -- - __o~o o ' _ _(),()~ 

_32.650.904,001 33.510.200,00! 35_:224.4Cl0_,(l0 __ 36.86_1_:50_()_,0_()_ 

14,2538%: 13,5348% 12, 7 436% 12,5870% 

_ -· 0,0000% _ 0,0000°/o_j___ Q,_0000% 
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