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PREFEITURA LANÇA ‘PROGRAMA ITAPETININGA MAIS MÉDICOS’ 
PROGRAMA VISA A CONTRATAÇÃO DE PELO MENOS 34 MÉDICOS PARA ATUAREM NAS UBS´S. PROFISSIONAIS RECEBERÃO POR HORA TRABALHADA 
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Contratação

Secretaria de Trânsito promoveu palestra aos funcionários do Paço Municipal 

Na última segunda-feira, 25, a Câmara Mu-
nicipal aprovou o projeto de lei complementar 
que a Prefeitura enviou, para a contratação de 
médicos.

O programa vai contratar, por meio de pro-
cesso seletivo simplificado, pelo menos 32 mé-
dicos para atuarem nas UBS´s que não tiveram 
médicos aprovados no último concurso público 
da saúde.

O processo seletivo, desde o prazo de inscri-
ção até a contratação definitiva, deve ocorrer 
dentro de 30 dias, resolvendo a falta de médicos 
nas unidades básicas de saúde, além de aumentar 
o quadro de profissionais.

Fica definido também que a secretaria muni-
cipal de saúde definirá a unidade de saúde, as 

datas e a quantidade de horas a serem realizadas 
pelos profissionais contratados.

Será realizada por meio de processo seletivo 
simplificado.

12 meses prorrogável por igual período.

32 médicos contratados; cadastro reserva (30 
médicos).

Periodo

Quantidade de Médicos

PREFEITURA LANÇA PROGRAMA ITAPETININGA MAIS MÉDICOS
SERÃO CONTRATADOS 32 MÉDICOS PARA ATUAREM EM TODAS AS UBS´S DO MUNÍCIPIO
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LEI COMPLEMENTAR Nº 89, DE 26 DE MAIO DE 2015.
In stitui o "Programa Itapetininga Mais Médicos", autoriza a contratação de médicos plantonistas e dá outras 
providências.
(Projeto de Lei Complementar nº 09/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei Complementar:
Art. 1° Fica instituído o "Programa Itapetininga Mais Médicos", com a fi nalidade de disponibilizar recursos humanos na 
área de saúde pública para efetivação do Sistema Único de Saúde nas regiões do Município de Itapetininga subordinadas 
à Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º São objetivos do "Programa Itapetininga Mais Médicos":
I - reduzir a carência de profi ssionais de saúde nas regiões atendidas pelo SUS;
II - fortalecer a prestação de serviços nas linhas de cuidado da atenção básica em saúde no Município;
III - garantir atendimento em saúde aos usuários do SUS, nas Redes de Atenção à Saúde, de forma contínua.
Art. 3º Para a consecução dos objetivos do "Programa Itapetininga Mais Médicos” serão adotadas, entre outras, as 
seguintes ações:
I - criação de emprego temporário para médico plantonista, nos termos desta Lei Complementar;
II - criação do banco de plantões;
III - contratação de médicos para atender a demanda do banco de plantões;
IV - atribuição de plantões de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e elaboração de escalas para 
sua realização;
V - remuneração dos plantões de acordo com a jornada previamente estabelecida.
Art. 4º A execução dos serviços referentes à função de médico plantonista será formalizada mediante contrato nas 
seguintes hipóteses:
I - urgência e inadiabilidade de atendimento de situação que possa comprometer ou ocasionar prejuízo à saúde de 
pessoas;
II - necessidade de pessoal em áreas de prestação de serviços de saúde quando não preenchidos todos os cargos através 
de concurso público realizado no exercício;
III - demissão, exoneração, afastamentos, falecimento e aposentadoria de servidor ocupante do cargo de médico até o 
respectivo provimento do cargo público existente, na forma da lei;
IV - criação de novas unidades ou ampliação das já existentes;
V - necessidade justifi cada de execução de função eventual, transitória e determinada;
VI – vacância no "Programa Itapetininga Mais Médicos”.
CAPÍTULO II - DO EMPREGO PÚBLICO DE MÉDICO PLANTONISTA
Art. 5º Os quadro de médicos do “Programa Itapetininga Mais Médicos”, têm os seguintes limites:
I – Do quadro temporário 32(trinta e dois) médicos;
II – Do cadastro reserva 30(trinta) médicos.
Art. 6º A contratação será precedida de processo seletivo simplifi cado, de acordo com o edital a ser elaborado pela 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças através do Departamento de Gestão de Pessoas em conjunto com a 
Secretaria Municipal de Saúde, e será objeto de ampla divulgação.
Art. 7º Para ser contratado, o candidato deverá preencher as seguintes condições:
I - estar em gozo de boa saúde física e mental;
II - não ser portador de defi ciência incompatível com o exercício da atividade a ser desempenhada;
III - não exercer cargo, emprego ou função pública na administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios na data de sua contratação, exceto nos casos previstos no inciso XVI, do artigo 37 da Consti-
tuição Federal;
IV - possuir escolaridade e experiência compatíveis com a atividade a ser desempenhada nas áreas de serviços de clínica 
geral, e especialidades médicas;
V - ter boa conduta;
VI - realizar, no mínimo, 50 (cinquenta) plantões-hora mensais e, no máximo 115 (cento e quinze) plantões-hora mensais 
da Zona Urbana;
VII – realizar no mínimo, 50 (cinquenta) plantões-hora mensais e, no máximo 102 (cento e dois) plantões-hora mensais 

da Zona Rural;
§ 1º  As condições estabelecidas nos incisos I e II deste artigo deverão ser comprovadas mediante avaliação a ser realizada 
pelo Serviço de Perícia Municipal.
§ 2º  O banco de plantões disponível será elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante ato administrativo reali-
zado em conjunto com a Secretaria Municipal de Administração e Finanças através do Departamento de Gestão de Pessoas.
§ 3º Os médicos serão lotados junto à Secretaria Municipal de Saúde e serão escalados de acordo com a conveniência e 
necessidade para prestar serviços nas Unidades de Saúde da Administração Direta do Município, conforme previsto no 
inciso IV do art. 4º desta Lei Complementar.
Art. 8º É vedada, sob pena de nulidade, a contratação dos mesmos profi ssionais, com fundamento nesta Lei Complementar, 
antes de decorridos 200 (duzentos) dias do término do contrato.
Art. 9º A contratação será efetuada pelo tempo estritamente necessário para atender às hipóteses previstas nesta Lei Com-
plementar, observada a existência de recursos fi nanceiros e o prazo máximo de até 12 (doze) meses, prorrogável por igual 
período.
Art. 10 O contratado não poderá receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato.
Art. 11 O contrato de trabalho fi rmado nos termos desta Lei Complementar será regido pelo regime previsto na Consoli-
dação das Leis do Trabalho - CLT.
Art. 12 A remuneração do contratado para os plantões, nos termos desta Lei Complementar, será de:
I - R$ 100,00 (cem reais) para cada plantão-hora realizado de segunda a sexta-feira nas Unidades de Saúde da Zona Urbana;
II - R$ 115,00 (cento e quinze reais) para cada plantão-hora realizado de segunda a sexta-feira nas Unidades de Saúde da 
Zona Rural;
III - R$ 140,00 (cento e quarenta reais) para cada plantão-hora realizado nos fi nais de semana, pontos facultativos e feriados 
nas Unidades de Saúde da Zona Urbana;
IV – R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para cada plantão-hora realizado nos fi nais de semana, pontos facultativos e feria-
dos nas Unidades de Saúde da Zona Rural;
V - R$ 200,00 (duzentos reais) para cada plantão-hora realizado no Natal e Ano Novo nas Unidades de Saúde da Zona 
Urbana;
VI - R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) para cada plantão-hora realizado no Natal e Ano Novo nas Unidades de Saúde da 
Zona Rural;
Art. 13 Fica assegurado ao contratado nos termos desta Lei Complementar:
I - o décimo terceiro salário, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês trabalhado ou fração superior a 15 (quinze) dias;
II - o direito às férias, decorridos 12 (doze) meses de efetivo exercício da função; 
III – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
IV – verbas rescisórias incidentes, se houver;
Art. 14.  O contratado sofrerá desconto na remuneração quando chegar atrasado ou retirar-se antes do término do horário 
fi xado pelo plantão.
Art. 15 Sempre que a natureza e a necessidade do serviço assim o exigirem, o Secretário Municipal de Saúde poderá expe-
dir normas específi cas quanto ao horário de trabalho dos contratados nos termos desta Lei Complementar.
Art. 16 O contratado, na forma do disposto na Lei Complementar, fi cará vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, 
nos termos da legislação federal.
Art. 17 Caberá à Secretaria Municipal de Administração e Finanças através do Departamento de Gestão de Pessoas regis-
trar e controlar o contratos celebrados.
Art. 18 A Secretaria Municipal de Saúde encaminhará mensalmente à Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
através do Departamento de Gestão de Pessoas os dados relativos aos plantões realizados, para fi ns de controle e pagamento.
Art. 19 A inobservância das disposições desta Lei Complementar importará responsabilidade administrativa do gestor da 
área de atuação do contratado e do próprio contratado e, se for o caso, solidariedade quanto à devolução de valores perce-
bidos pelo contratado.
Art. 20 A Secretaria Municipal de Saúde defi nirá a unidade de saúde, as datas e a quantidade de horas a serem realizadas 
pelos profi ssionais contratados.
Art. 21 O profi ssional contratado sujeita-se ao cumprimento do plantão-hora conforme defi nição da Secretaria Municipal 
de Saúde.
Art. 22 Os profi ssionais contratados para “Programa Itapetininga Mais Médicos" sujeitam-se ao artigo 37, inciso XI da 
Constituição Federal;
CAPÍTULO III - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 23 As despesas decorrentes da execução dos projetos e programas previstos nesta Lei Complementar correrão à conta 
de dotações orçamentárias destinadas à Secretaria de Saúde, provenientes do Sistema Único de Saúde.
Art. 24 Os Secretários de Saúde e de Administração e Finanças poderão editar regras suplementares para o cumprimento 
do disposto nesta Lei Complementar.
Art. 25 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e seis dias de maio de 2015.
ISMAEL JOSÉ STRANAK

SECRETÁRIO DE GABINETE
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LEI COMPLEMENTAR Nº 90, DE 26 DE MAIO DE 2015.
Dispõe sobre a Revisão Geral Anual dos vencimentos dos Servidores Públicos no âmbito da Câmara Municipal 
de Itapetininga e dá outras providências.
(Projeto de Lei Complementar nº 07/2015, de autoria da Mesa da Câmara.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu san-
ciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:
Art. 1° Fica concedida, a partir de 1º de maio de 2015, Revisão Geral Anual de 8,17% (oito inteiros e dezessete 
centésimos por cento), equivalente à variação do IPCA nos últimos 12 (doze) meses, cujo índice será aplicado 
sobre a remuneração dos Servidores Públicos do Poder Legislativo do Município de Itapetininga, nos termos do 
inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal.
Art. 2º Os valores resultantes da aplicação desta Lei serão arredondados, quando necessário, para a dezena 
decimal de Real imediatamente superior.
Art. 3º As disposições desta Lei estendem-se, no que couber, aos inativos, e aos valores que tenham como base 
de correção os índices de revisão geral concedidos ao funcionalismo municipal.
Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão a conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo 
seus efeitos à 1º de maio de 2015.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e seis dias de maio de 2015.
ISMAEL JOSÉ STRANAK

SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI COMPLEMENTAR Nº 91, DE 26 DE MAIO DE 2015.
Dispõe sobre o reajuste de valores dos vencimentos dos Servidores Públicos no âmbito da Câmara Municipal 
de Itapetininga e dá outras providências.
(Projeto de Lei Complementar nº 08/2015, de autoria da Mesa da Câmara.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu san-
ciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:

Art. 1° Fica concedido reajuste de 6,32% (seis inteiros e trinta e dois centésimos por cento) em todas as faixas 
de vencimentos dos Servidores Públicos do Poder Legislativo, constantes na Tabela de Vencimentos da Câmara 
Municipal de Itapetininga, fi xada pela Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de 2014, a partir de 1º de maio 
de 2015.
Parágrafo único. O cálculo dos valores ora reajustados será efetuado após a aplicação do índice de Revisão 
Geral Anual, exclusivamente para os Servidores Públicos do Poder Legislativo, não se aplicando aos subsídios 
dos Vereadores Municipais. 
Art. 2º Os valores resultantes da aplicação desta Lei serão arredondados, quando necessário, para a dezena 
decimal de Real imediatamente superior.
Art. 3º As disposições desta Lei estendem-se, no que couber, aos inativos.
Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo 
seus efeitos à 1º de maio de 2015.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e seis dias de maio de 2015.
ISMAEL JOSÉ STRANAK

SECRETÁRIO DE GABINETE

PORTARIA Nº 388, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Designar, os funcionários abaixo relacionados, para compor a Comissão de Acompanhamento de Proces-
so Seletivo por tempo determinado (CLT):
I -  Patrícia Nazaré Fonseca Motta - Enfermeira
II -  Rita de Cássia Silva Carvalho - Enfermeira
III -  Diogo Antonio Morato Mastrorrocco Filho - Farmacêutico
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito na data supra.


