
 

AUTÓGRAFO N.º 4262/2022 

PROJETO DE LEI N.º 008/2022 do Executivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS APROVOU A SEGUINTE LEI: 
 

Art. 1º - Fica criado o seguinte cargo no Anexo I, da Lei n.º 1702/93, com suas 
posteriores alterações, regido pela Consolidação das Leis de Trabalho, 

a saber: 
 

CARGO 
 

QTIDADE NIVEL VENCIMENTOS 

MÉDICO AUDITOR 01 T R$ 4.967,74 
 
Parágrafo 1º. São as seguintes atribuições do Auditor de acordo com o 

Departamento Nacional de Auditoria do SUS: 
 

I- A auditoria do SUS tem como propósito contribuir com a gestão por meio da 
análise dos resultados das ações e dos serviços públicos de saúde, é um 

instrumento de gestão para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS), 
contribuindo para a alocação e a utilização adequada dos recursos, a garantia 

do acesso e da qualidade da atenção à saúde oferecida aos cidadãos. 
 

Parágrafo 2º. São as seguintes atribuições do Médico Auditor na Secretaria 

Municipal de Saúde: 
 

I- Analisar, auditar, liberar ou glosar, solicitações de materiais e 
medicamentos não padronizados, e emitir relatórios de acordo com as 

diretrizes do SUS; 
II- Emitir parecer quanto a judicialização de medicamentos/materiais ou 

serviços médicos para encaminhar junto ao Departamento Jurídico da 

Prefeitura Municipal.  
III- Colaborar e avaliar os protocolos adotados para apoio na melhoria contínua 

dos serviços; 
IV- Contribuir na análise dos processos com objetivo no alcance das metas 

propostas das equipes de saúde; 

V- Solicitar esclarecimentos necessários aos médicos assistentes para 
fundamentar suas recomendações; 

VI- Agir com imparcialidade e preceitos éticos; 
VII- Contribuir com a adoção de mecanismos de controle e avaliação dos 

recursos e procedimentos adotados para resolutividade e melhoria na 

qualidade da prestação dos serviços e, nesse sentido atuar de modo 
multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar; 

Lei n.º 

“DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO DO CARGO DE 
MÉDICO AUDITOR, NA TABELA CONSTANTE 

DO ANEXO I DA LEI N.º 1702/93, COM 
SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES, DANDO 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
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VIII- Auditar e atuar na verificação da regularidade dos atos praticados por 
pessoas físicas e jurídicas, produzindo ações orientadoras e corretivas 

quanto à aplicação de recursos destinados às áreas e serviços de saúde, 
adequação, qualidade e resolutividade dos produtos e serviços 

disponibilizados aos cidadãos; 
IX- Auditar as áreas e serviços estabelecidos no plano municipal de saúde;  
X- Auditar os serviços de saúde sob sua responsabilidade seja público ou 

privado, contratados e conveniados;  
XI- Observar e analisar através de exame analítico e pericial da legalidade dos 

atos da administração orçamentária, financeira e patrimonial, bem como da 
regularidade dos atos técnicos profissionais praticados no âmbito do SUS 
por pessoas físicas e jurídicas, integrantes ou participantes do sistema;  

XII- Analisar e auditar as ações e serviços desenvolvidos por consórcio 
intermunicipal ao qual esteja o Município associado;  

XIII- Aferir a preservação dos padrões estabelecidos e proceder ao levantamento 
de dados que permitam ao Serviço Municipal de Controle, Avaliação e 
Auditoria conhecer a qualidade, a quantidade, os custos e os gastos 

municipais com atenção à saúde da população;  
XIV- Analisar os relatórios do Sistema de Informação Ambulatorial e Hospitalar, 

os processos e os documentos, para direcionar a assistência à saúde, 
através de relatórios técnicos; 

XV- Verificar in loco as unidades prestadoras de serviços públicas e/ou privadas, 
contratadas e conveniadas do SUS, através do documentão de atendimento 
aos pacientes e usuários e dos controles internos; 

XVI- Verificar in loco arquivos médicos (prontuários) para a verificação do 
cumprimento dos protocolos e forma de trabalho das equipes 

multidisciplinares; 
XVII- Realizar análise da pertinência técnica de uma atividade médica conforme 

evidências na literatura científica; 

XVIII- Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, 
execução, avaliação e regulação dos serviços de saúde;  

XIX- Integrar a equipe de padronização de medicamentos/exames e protocolos 
para utilização dos mesmos;  

XX- Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da 

saúde pública e da medicina preventiva;  
XXI- Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à 

população;  
XXII- Representar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado 

em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias Municipais; 

XXIII- Realizar outras atribuições afins. 
 

Parágrafo 3º. São as seguintes atribuições do Médico Auditor na Central de 
Regulação Médica: 

I- Autorizar e emitir SADT (Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia) APAC 

(Autorização de Procedimento Ambulatorial de Alto Custo/Complexidade) e 
demais procedimentos que se façam necessários, rotineiramente ou quando 

solicitados, em consonância com os demais setores competentes;  
II- Examinar fichas clínicas, prontuários, exames e demais documentos do 

paciente, que demonstrem e comprovem a necessidade efetiva da 

realização do procedimento, conforme normas vigentes do SUS;  
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III- Estimular a discussão e contribuir para a criação de mecanismos que 
possibilitem a avaliação de qualidade dos serviços de saúde, prestados no 

âmbito do SUS, com vistas a estabelecer parâmetros de resolutividade, 
eficiência e eficácia; 

IV- Apoiar a construção ou melhoria de protocolos de fluxo da Regulação 
Médica; 

V- Apoiar a rede municipal quanto a compreensão de protocolos e fluxo de 

agendamento interno e externo, principalmente a novos intentes da equipe; 
VI- Estar à frente das discussões de casos pontuais com a equipe médica da 

rede de atendimento municipal;  
VII- Atuar em conjunto com outras áreas da Secretaria de Estado da Saúde, em 

acompanhamento e orientações aos municípios sob qualquer tipo de 

gestão; 
VIII- Analisar relatórios, e com base nos indicativos, emitir parecer técnico, com 

propostas de alteração, quando detectada a necessidade. 
 
Art. 2º - O cargo de Médico Auditor, criado no artigo anterior, deverá 

preencher os seguintes requisitos básicos: 
 

CARGO 
CARGA 

HORÁRIA REQUISITOS BÁSICOS 

MÉDICO 

AUDITOR  

20 h 

Semanais 

 
• Ensino Superior em Medicina;  

• Curso de pós-graduação em Auditoria Médica e 
regularizado no CREMESP. 

 
 

Art. 3º. O provimento do referido cargo se dará mediante concurso público a ser 
realizado pela municipalidade na exata conformação do que dispuser 
seus respectivos editais. 

 
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Jardinópolis, 23 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-                               

SP, aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2022.  
 
 

 

 

 

___________________________________ 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS                                                                                                                                                                               

Presidente 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 

___________________________________ 
MATEUS SIGNORINI                                                                                                                                                                               

1º Secretário 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 
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Assinaturas

Cleber Tomaz de Camargos

CPF: 145.407.528-71

Assinou em 23 fev 2022 às 13:06:17

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
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CPF: 175.514.838-02

Assinou em 23 fev 2022 às 14:00:49

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

23 fev 2022, 12:53:57 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número e84ac2d5-7865-4da0-8ebe-

21b5d11633fb. Data limite para assinatura do documento: 25 de março de 2022 (12:53).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

23 fev 2022, 12:53:59 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Cleber Tomaz de Camargos e CPF 145.407.528-71.

23 fev 2022, 12:53:59 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Mateus Signorini e CPF 175.514.838-02.

23 fev 2022, 13:06:17 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: email

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 145.407.528-71. IP:

191.246.12.15. Componente de assinatura versão 1.214.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

23 fev 2022, 14:00:49 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: email

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 175.514.838-02. IP:

189.15.68.151. Componente de assinatura versão 1.214.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 23 de fevereiro de 2022. Versão v1.8.0.
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23 fev 2022, 14:00:49 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

e84ac2d5-7865-4da0-8ebe-21b5d11633fb.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número e84ac2d5-7865-4da0-8ebe-21b5d11633fb,

com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 23 de fevereiro de 2022. Versão v1.8.0.
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