
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 4.547, DE 09 DE MARÇO DE 2010 
 
 
 

“Altera as atribuições dos cargos 
de Técnico de Laboratório e 
Biomédico, constantes na Lei 
Complementar nº 4.386/08” 

 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA aprovou e eu promulgo a 
seguinte lei complementar: 

 
Art. 1º) Os capítulos LXX e LXXXIX da Lei Complementar nº 

4.386, de 19 de dezembro de 2009, passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
... 

“CAPÍTULO LXX 
Do Agente de Administração VII – Técnico de Laboratório 

 
Art. 71 – Ao Agente de Administração VII – 

Técnico de Laboratório compete: 
I – Realizar a coleta de material empregando 

técnicas e instrumentação adequadas para testes, exames e 
amostras de laboratório; 

II – Preparar as amostras para realização de exames; 
III – Documentar as análises realizadas, registrar as 

cópias dos resultados preparando os dados para fins 
estatísticos; 

IV – Conhecer, manejar, calibrar e conservar 
aparelhos simples, solicitar instruções sob os mais complexos 
ao seu supervisor; 

V – Proceder à utilização de técnicas para limpeza, 
secagem e esterilização de material; e 

VI – Obedecer às normas estabelecidas para 
controle de qualidade e biossegurança.” 
 
... 

“CAPÍTULO LXXXIX 
Do Gestor Público IV – Biomédico 

 
Art. 90 – Ao Gestor Público IV – Biomédico 

compete: 
I – Realizar exames de Análises Clínicas; 
II – Assumir a responsabilidade técnica e firmar 

laudos; 
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III – Assumir e executar o processamento de 

sangue, suas sorologias e exames transfussionais; 
IV – Assumir chefias técnicas, acessórias e direção 

destas atividades; 
V – Realizar toda e qualquer coleta de amostras 

biológicas para a realização de diversos exames, como também 
supervisionar os respectivos setores de materiais biológicos de 
qualquer estabelecimento que a isso se destinar; e 

VI – Realizar análise, interpretação e assinar os 
pareceres técnicos.” 

 
 
Art. 2º) As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta 

de dotações orçamentárias próprias. 
 
 
Art. 3º) Esta Lei Complementar entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, em 09 de março de 

2010. 
 
 
 

Eng.º ANTONIO HÉLIO NICOLAI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
Registrada em livro próprio na Divisão de Atos Oficiais na data supra. 
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SECRETÁRIO DE GOVERNO 


