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 LEI MUNICIPAL N.º 581, DE 17 DE JULHO DE 2017 
 

“ALTERA ARTIGOS DE LEIS MUNICIPAIS QUE ESPECIFICA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
 

FREDERICO DIAS BATISTA, Prefeito do Município de 
Itaoca/SP, no uso de suas atribuições legais, 

 
FAZ SABER que a CAMARA MUNICIPAL DE ITAOCA 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. 

 
 
 

 
ARTIGO 1º - Fica alterado os artigos 10, 11, 14, 16, 18, 20 e 23 da Lei Municipal n.º 303, de 
13 de Junho de 2005 que passará a vigorar nos seguintes termos:- 

 
“(...) 
Art. 10 – Ao Gabinete do Prefeito, Planejamento e Desenvolvimento Econômico 
compete:- 

I- Assistir, planejar, coordenar e controlar os demais órgãos da Prefeitura na 
execução de políticas, programas, planos, projetos, desenvolvimento 
econômico, metas e diretrizes da ação do governo no município; 
II- Assessorar ao Prefeito nos contatos com os demais Poderes e autoridades; 
III- Assessorar ao Prefeito no atendimento aos munícipes; 
IV- Efetuar o acompanhamento da conjuntura econômica nacional, 
estadual, regional e municipal, visando o conhecimento dos seus reflexos no 
desenvolvimento e desempenho financeiro e orçamentário do município; 
V- Planejar e colaborar na adoção de programas que visem incentivar a 
implantação e desenvolvimento de atividades:- industriais, comerciais, rurais, 
turísticas, habitacionais e de meio ambiente, buscando níveis adequados quanto 
à produção econômica e à geração de empregos no município; 
VI- Coordenar os fluxos de informações que facilitem a ação individual ou 
conjunta dos órgãos na execução de suas atividades, atendendo ao 
planejamento na ação de governo; 
VII- Supervisionar e coordenar a elaboração do Orçamento Plurianual de 
Investimento, do Orçamento-Programa, da Programação Financeira de 
Desembolso e do Plano Diretor do Município, avaliando e acompanhando suas 
execuções;  
VIII- Superintender e coordenar os controles de custos e orçamentos, 
avaliando e dimensionando seus alcances no orçamento; 
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IX- Manifestar-se sobre a urbanização, uso do solo, meio ambiente, 
planejamento físico e territorial, obras públicas e privadas, infraestrutura e 
equipamentos necessários ao bem estar da população do município; 
X- Planejar o uso e ocupação do solo no município, especialmente em sua zona 

urbana; 
XI- Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e 
zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas, convenientes 
à ordenação do território do município;  
XII- Promover e encaminhar estudos que visem o aproveitamento dos 
recursos naturais do município, para fins turísticos; 
XIII- Avaliar os resultados obtidos pelos órgãos da Prefeitura; 
XIV- Cuidar e assessorar o Prefeito e auxiliares diretos nos assuntos de 

Cerimonial; 
XV- Executar os serviços de relações públicas; 
XVI- Assessorar o Prefeito em assuntos parlamentares; 
XVII- Executar os contatos com a mídia em geral; 
XVIII- Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo 

Prefeito Municipal; 
XIX- Responder diretamente pelas atividades da Junta do Serviço Militar, a 
qual o Prefeito Municipal preside; 
XX- Acompanhar e deliberar sobre as atividades desenvolvidas pelo Fundo 
Social de Solidariedade, a qual a Primeira-Dama do Município honorariamente 
preside. 
XXI- Assessorar direta e imediatamente o Chefe do Executivo no 
Planejamento municipal e na elaboração de subsídios para formulação de 
políticas públicas. 
XXII- Realizar estudos e pesquisas para o planejamento estratégico das 
atividades do Governo Municipal;  
XXIII- Coordenar a participação comunitária na elaboração do orçamento 

público;  
XXIV- Implementar a integração gerencial das atividades e dos programas de 
Governo Municipal, visando a profissionalização da Gestão Pública;  
XXV- Desenvolver um sistema de gerenciamento de informações visando 
subsidiar o planejamento das ações municipais;  
XXVI- Elaboração e controle dos convênios e consórcios públicos;  
XXVII- Controlar a execução orçamentária e cumprimento das metas dos 
fundos municipais;  
XXVIII- Implementar a integração das atividades e dos programas do governo 

municipal; 
XXIX- Viabilizar a captação de recursos junto aos Governos da União e do 
Estado e à Iniciativa privada, visando à celebração de Convênios e Contratos de 
Repasse;  
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XXX-  Realizar levantamento de documentação contábil, jurídica e de 
engenharia, através de estudos e elaboração de projetos básicos de engenharia, 
visando atender às exigências de operacionalização dos setores responsáveis 
pela cessão de recursos;  
XXXI-  Gerenciar os Convênios e Contratos de Repasse e acompanhamento das 
ações de celebração, acompanhamento da execução orçamentária e financeira e 
prestação de contas;  
XXXII- Articular entre as Secretarias Municipais ações determinadas pelo 
Planejamento da Prefeitura que visem a celebração de Convênios e de Contratos 
de Repasse; 
XXXIII- Efetuar outras atividades afins, no âmbito do planejamento municipal; 
XXXIV- Extraordinariamente, cobrir ações gerenciais das Secretarias 

Municipais;  
XXXV- Planejar a estruturação do layout dos setores e integrar as ações 

municipais;  
XXXVI- Planejar e colaborar na adoção de programas que visem incentivar a 

implantação e desenvolvimento de atividades econômicas, buscando níveis 
adequados quanto à produção econômica e à geração de empregos no 
município;  

XXXVII- Supervisionar a execução dos serviços relativos a implantação de 
indústrias e demais atividades; 

XXXVIII- Assistir e capacitar os desempregados, buscando uma nova 
inserção no mercado de trabalho, através de parcerias desenvolvidos por 
órgãos públicos ou privados; 

XXXIX- Buscar a captação de recursos para programas de capacitação de 
profissionais e abertura ou incremento de negócios próprios, auxiliando na 
apresentação e viabilização de projetos de microempresários; 

XL- Promover o atendimento às carências de capacitação e treinamento 
técnico dos trabalhadores, apoiando as atividades novas e as já instaladas, 
buscando atrair novos investidores e estimular a permanência das 
atividades existentes; 

XLI- Buscar parcerias e cooperação da sociedade para incentivo à criação de 
oportunidades, através de ações com a colaboração de entidades ou 
associações de bairro e Poder Público, para implantação de projetos de 
geração de renda e aprendizagem profissional; 

XLII- Apoiar o associativismo e o cooperativismo, buscando dar orientações e 
suporte às iniciativas comunitárias; 

XLIII- Promover a pesquisa e implantação de cursos profissionalizantes 
voltados às reais necessidades da cidade e da região; 

XLIV- Assistir o desenvolvimento econômico oportunizando a comercialização 
dos produtos municipais em eventos propiciando geração de renda; 

XLV- Incentivar e dispensar tratamento diferenciado às micro e pequenas 
empresas, obedecendo as normas vigentes; 
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XLVI- Criar um serviço de orientação e esclarecimento a investidores, mostrando 
as características de mercado no Município e possíveis carências a suprir 
em ramos específicos de atividades; 

XLVII- Executar outras tarefas que lhe forem atribuídas pelo Prefeito 
Municipal. 

 
Art. 11- A Chefia Municipal do Gabinete, Planejamento e Desenvolvimento 
Econômico subdivide-se nas seguintes unidades de assessoramento: - 
I- Assessoria de Gabinete; 
II- Fundo Social de Solidariedade; 
III-  Diretoria Técnica de Planejamento e Convênios; 
IV-    Diretoria de Desenvolvimento Econômico. 
§ 1º – Subordina-se ao Diretoria Técnica de Planejamento e Convênios, o Gerente 
de Convênio.  
§ 2º - Fica o cargo de Diretor Técnico de Departamento instituído através da Lei 
Municipal n.º 478, de 04 de abril de 2013, alterado a sua denominação para Diretor 
Técnico de Planejamento e Convênios. 
(...) 
Art. 14- A Secretaria Municipal de Administração é composta das seguintes 
unidades administrativas: - 

I- Diretoria de Departamento de Processamentos de Dados; 
II- Diretoria de Departamento de Recursos Humanos; 
III- Diretoria de Departamento de Compras e Serviços; 
IV- Coordenadoria Municipal de Trânsito; 
V-  Coordenadoria de Licitações e Contratos; 
VI- Coordenadoria Municipal de Cadastro UMC/INCRA/ITESP 

Parágrafo Único - Para a nomeação de ocupantes para o cargo em comissionamento 
descrito no inciso II, deverão os interessados serem ocupantes de cargos efetivos 
selecionados por Concurso Público perante esta municipalidade.  
(...) 
Art. 16 – A Secretaria Municipal de Finanças é composta das seguintes unidades 
administrativas: - 

I- Diretoria de Departamento de Administração Tributária; 
II- Diretoria de Departamento de Tesouraria. 
Parágrafo Único - Para a nomeação de ocupante para o cargo em 
comissionamento descrito no inciso II deste artigo, deverá o interessado ser 
ocupante de cargo efetivo selecionado por Concurso Público perante esta 
municipalidade. 

(...) 
Art. 18 – A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos é composta das 
seguintes unidades administrativas: - 
I – Diretoria de Departamento de Engenharia e Obras e; 
II – Diretoria de Departamento de Serviços Urbanos. 
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 Parágrafo Único - Para a nomeação de ocupante para o cargo em 
comissionamento descrito no inciso I deste artigo, deverá o interessado ser 
Engenheiro Civil ou Arquiteto devidamente inscrito em entidade de classe. 
(...)  
Art. 20 - A Secretaria Municipal de Saúde é composta da seguinte unidade 
administrativa: - 

I- Diretoria de Departamento Municipal de Saúde. 
  Parágrafo Único - Para a nomeação de ocupante para o cargo em 
comissionamento descrito no inciso I deste artigo, deverá o interessado ser 
profissional da área da saúde devidamente inscrito em entidade de classe. 
(...) 
Art. 23 – A Secretaria Municipal de Educação, Desportos, Cultura e Turismo é 
composta das seguintes unidades administrativas: 

I- Diretoria de Departamento de Educação, Desportos, Cultura e Turismo; 
II- Supervisor de Ensino; 
III- Coordenação Pedagógica; 
IV- Diretoria de Escola; 
V- Assessoria de Educação e Esportes Rurais; 
VI- Coordenadoria de Esportes 

(...)” 
 

ARTIGO 2º – Ficam criados subsequentemente ao Artigo 18 da Lei Municipal n.º 304, de 13 
de Junho de 2005 os seguintes artigos:- 
 
“Art. 18-B - O servidor público, ocupante de emprego permanente quando vier 
acumular suas atividades com as de responsável pela Coordenação da Vigilância 
Sanitária, fará jus a uma função de confiança correspondente a 70% (setenta por 
cento) de seu salário base. 
 
Art. 18-C - O servidor público, ocupante de emprego permanente quando vier 
acumular suas atividades com as de responsável pela Coordenação da Vigilância 
Epidemiológica, fará jus a uma função de confiança correspondente a 70% (setenta 
por cento) de seu salário base. 
 
Art. 18-D - O servidor público, ocupante de emprego permanente quando vier 
acumular suas atividades com as de responsável pela Coordenação do Bolsa 
Família, fará jus a uma função de confiança correspondente a 50% (cinquenta por 
cento) de seu salário base. 
 
Art. 18-E - O servidor público, ocupante de emprego permanente quando vier 
acumular suas atividades com as de responsável pela Coordenação da Frota 
Agrícola Municipal, fará jus a uma função de confiança correspondente a 50% 
(cinquenta por cento) de seu salário base. 
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Art. 18-F - O servidor público, ocupante de emprego permanente quando vier 
acumular suas atividades com as de responsável pela Coordenação dos Sistemas 
Educacionais, fará jus a uma função de confiança correspondente a 20% (vinte por 
cento) de seu salário base.” 
 
 
ARTIGO 3º - Para os diretorias, coordenadorias e funções gratificadas descritas nos artigos 
anteriores e não especificados em Leis anteriores, ficam respectivamente criados os cargos 
diretores, coordenadores e responsáveis inerentes e a serem preenchidos através de 
comissionamento, ficando autorizado o Poder Executivo instituir as suas atribuições mediante 
Decreto. 
 
ARTIGO 4º – Fica alterado os termos do art. 3º da Lei Municipal n. 018, de 03 de Maio de 
1.993, que passará a vigorar com a seguinte redação:- 
 
(...) 
 
“ART. 3º - Fica instituído por esta lei, adicional de função incidentes sobre o 
vencimento dos ocupantes do emprego público de dentista. 
(...)” 
 
ARTIGO 5º – Fica alterado os termos do art. 1º da Lei Municipal n. 321, de 30 de março de 
2.006, que passará a vigorar com a seguinte redação: -  
 
“ART. 1º - Fica concedido o reajuste correspondente ao percentual de 20 % (vinte 
por cento) sobre os adicionais de função instituídos na Lei Municipal n. 18/03 e 
reafixados   no anexo I da Lei Municipal n. 117/97 para os ocupantes dos empregos 
públicos de DENTISTA, que para serem desempenhados exigem uma particular 
dedicação, bem como especial habilitação de seus titulares. ”  
 
ARTIGO 6º - Incorporar-se-á aos padrões de vencimento salariais dos empregos públicos de 
médico, desde que observado a disposição contida em Súmula 372 do Tribunal Superior do 
Trabalho e a Orientação Jurisprudencial n.º 45 da SBDI-1/TST, as gratificações instituídas 
através da  Lei Municipal n. 018/93, e suas alterações,  as quais ficam extintas a partir desta 
legislação.   
 
ARTIGO 7º - Fica criado o cargo público permanente de FISIOTERAPEUTA a ser preenchido 
mediante aprovação em Concurso Público, conforme jornada, vagas, requisitos e vencimentos 
especificados em quadro abaixo e ficando autorizado o Poder Executivo instituir as suas 
atribuições mediante Decreto:- 
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Cargo Quant. Preenc. Jorn/Sem. Requisitos  Salário 
Fisioterapeuta A 01 00 30 hs Ensino 

Superior e 
Registro em 
Entidade de 
Classe 

R$ 2.800,00 

Fisioterapeuta B 01 00 30 hs Ensino 
Superior e 
Registro em 
Entidade de 
Classe 

R$ 2.940,00 

Fisioterapeuta C 01 00 30 hs Ensino 
Superior e 
Registro em 
Entidade de 
Classe 

R$ 3.087,00 

Fisioterapeuta D 01 00 30 hs Ensino 
Superior e 
Registro em 
Entidade de 
Classe 

R$ 3.241,35 

Fisioterapeuta E 01 00 30 hs Ensino 
Superior e 
Registro em 
Entidade de 
Classe 

R$ 3.403,42 

 
 
ARTIGO 8º - Os empregados públicos ocupantes dos empregos permanentes relacionados 
no anexo V da presente lei, terão seu plano de carreira mantidos na conformidade da Lei 
Municipal que os instituiu, que ficará revogado em seus efeitos quando todos os cargos lá 
previstos vagarem. 

 
ARTIGO 9º - Permanecem inalteradas as demais normativas não afetadas pela presente 
legislação. 
 
ARTIGO 10 - As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações 
próprias do orçamento vigente. 
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ARTIGO 11 - Compõe o texto da presente lei municipal para todos os seus efeitos legais, os 
Anexos I, II, III, IV, V, assim como, através dos Anexos VI, VII e VIII altera-se o Anexo I, II e 
III da Lei Municipal nº. 570, de 03/04/2017. 

 
ARTIGO 12 – Esta lei entrará em vigor à partir de 01 de Julho de 2017, revogando-se as 
disposições em contrário. 

 
 
 
 

Itaoca/SP, 17 de JULHO de 2017 
 
 
 
 
 

FREDERICO DIAS BATISTA 
Prefeito Municipal de Itaoca/SP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


