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Art. 7° Esta Lei entra em vigor n data de sua publicacao, revogando-se as
disposicoes em contrario e retroagindo seus efeitos em 28 de agosto de 2007.

Art. 6° As despesas decorrentes da e ecu~o desta Lei correrao it conta de
dotacao orcamentaria propria.

Art. 5° Os dircitos, obrigacoes, responsabilidades e demais fatos resultantes da
relacao de trabalho entre os titulares dos cargos criados por esta Lei e 0Municipio sao disciplinados pela
Lei Complementar n°. 02112007Plano de Cargos e Vencimentos e 020/2007 Estatuto do Servidor
Publico.

Art. 4° As atribuicoes dos titulares dos cargos e as condicoes para 0 ingresso nos
mesmos serao as constantes dos anexos II desta Lei.

Art. 3° Os vencimentos dos titulares dos cargos criados por esta Lei, bern como 0
numero de vagas, serao os constantes do anexo I desta Lei.

Art. r Os cargos ora criados sao em numero certo, recrutamento amplo, de livre
nomeacao e exoneracao pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 1° Ficarn criados, no ambito do Poder Executivo do Municipio de Sao Jose
da Barra/MG, os cargos de provimento em comissao, constantes do anexo I desta Lei.

o Chefe do Poder Executivo do Municipio de Sao Jose da BarralMG, no
uso das atribuicdes que Ihe sao conferidas pelo art. 44 paragrafo iinico, VII clc 45, I e 65, I todos da
Lei Organica Municipal, propos, a Camara aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte
Lei.

'7Jispoe sobre a criafiio de Cargos Comissionados
e dd outras providencias".

LEI COMPLEMENTAR N° 026/2007.
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JOSE DONI

CARGOS VENCIMENTOS VAGAS
Assessor Contabil de Governo ;' R$ 4.061,64 01
Assessor de Programa da Merenda Escolar R$ 1.082,52 01
Assessor do Setor de Cultura R$1.08252 01
Assessor do Setor de Educacao R$ 1.082,52 01

-- - _"._._- - - _-_- _- ....-._ .. - .. _.-. -_ •.._ - ---

Assessor do Setor de Esporte e Lazer R$ 1.082,52 01
Assessor do Setor de Sande R$ 1.082~52 01
Assessor do Setor de Transporte R$ 1.082,52 01
Assessor do Setor de Turismo n(!'l 1 f\O,., .c::,., f\1

ft..j) l.VOL.,JL. VI

Assessor Especial de Govemo R$ 4.061,64 04
Assessor Pedagogico de Ensino R$ 2.100,00 01
Chefe de Departamento Municipal R$ 2.435,68 02
Chefe do Programa da Equipe de Sande da Familia R$ 6.011A3 02
Chefe do Servico de Enfermagem Municipal R$ 1.737,82 01
Chefe do Service de Vigilancia Sanitaria e R$ 1.737,82 01
Epidemiol6gica Municipal /
Chefe do Setor de Licitacoes e Almoxarifado / R$ 1.607,28 01
Chefe do Setor de Tesouraria 7 R$ 1.607,28 01
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CARGO: Assessor de Programa da Merenda Escolar
QUALIFICA~AO: 2° Grau completo e conhecimentos de informatica
DESCRI~AO: Servicos coordenacao do recebimento, distribuicao e controle da merenda nas escolas do
Municipio.
RECRUTAMENTO: Amplo
ATRIBUI~()ES:
• Participar do planejamento, organizacao e definicao das diretrizes e programas de sua area de

atuacao;
• Planejar, executar, controlar e avaliar as atividades de sua competencia;
• Estabelecer em colaboracao com 0 Diretor de Departamento, as necessidades das escolas municipais

quanto itmerenda escolar;
• Prepara juntamente com 0 Diretor de Departamento, a relacao de generos alimenticios a serem

adquiridos para a merenda escolar e encaminhar a solicitacao de compra ao setor competente;
• Receber, conferir e distribuir, conforme as necessidades e demandas de cada escola municipal, os

generos alimenticios necessaries ao fomecimento da merenda escolar;
• Verificar a qualidade das mercadorias adquiridas;
• Acompanhar a qualidade e higiene da merenda servida aos alunos;
• Supervisionar a higiene nas cozinhas das escolas, sugerindo, se necessario, medidas que visem a

melhoria da qualidade final da merenda;
• Incentivar junto as escolas municipais no plantio de hortalicas e verduras como forma

complemento a merenda escolar;
• Controlar junto ao Departamento 0 estoque de generos alimenticios destinados a merenda escolar;

CARGO: Assessor Contabil de Governo
QUALIFICA~AO: Curso Superior em Ciencias Contabeis ou Curso Tecnico em Contabilidade, com
registro no CRC e conhecimentos na area de informatica,
DESCRI~AO: Assessoramento dos Services de Contabilidade da Prefeitura Municipal
RECRUTAMENTO: Amplo
ATRIBUI~()ES:
• Assessorar a unidade de contabilidade da Prefeitura;
• Planejar, executar, controlar e avaliar os services de contabilidade da Prefeitura;
• Coordenar e promover a escrituracao contabil da receita e da despesa dos orgaos da administracao

direta;
• Responsabilizar-se pela elaboracao, divulgacao e publicacao dos balances, relatorios, demonstrativos

de receita e despesa e demais documentos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei
4.320/64;

• Manter permanente controle das despesas com pessoal do Municipio, cuidando para que elas nao
extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal;

• Coordenar ou participar da elaboracao das leis do Orcamento Anual (LOA), de Diretrizes
Orcamentarias (LDO) e do Plano Plurianual (pPA);

• Elaborar a prestacao de contas anual do Prefeito;
• Coordenar, orientar e controlar 0 desempenho de atividades executadas por seus auxiliares;
• Determinar providencias e estabelecer contatos sobre assuntos especificos da unidade;
• Executar outras atividades correlatas.
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CARGO: Assessor de Setor
QUALIFICACAO: Curso de 2° grau completo e conhecimentos na area de informatica.
DESCRICAO: Services de assessoria, orientacao e execucao de atividades de competencia do setor
correspondente da Prefeitura,
RECRUTAMENTO: Amplo
ATRIBill<;OES:
• Assistir aos respectivos Diretores e Chefes de Departamentos nos assuntos de sua competencia;
• Coordenar e executar as atividades relativas ao Setor, respondendo pelos encargos a ele atribuidos;
• Prestar aos Diretores e Chefes de Departamentos informacoes e esclarecimentos sabre assuntos de

sua competencia, em fase final de decisao.
• Fazer reunifies periodicas com a populacao e servidores da administracao a fim de discutir assuntos

de interesse do setor;
• Propor rnedidas que visem a racionalizacao dos trabalhos afetos ao respectivo Setor;
• Requisitar e controlar material e equipamentos necessaries ao desenvolvirnento das atividades do

Setor;
• Preparar anualmente 0 relatorio das atividades executadas pelo Setor, encaminhando-o ao superior

imediato;
• Desenvolver mecanismo de integracao do Setor com as demais unidades organizacionais da

Prefeitura;
• Praticar os demais atos necessaries it consecucao dos objetivos do Setor;
• Efetuar atendimento ao publico;
• Despachar documentacao submetida a exame do Setor; ,
• Programar, coordenar, controlar, orientar e avaliar os trabalhos a cargo da respectiva unidade;
• Cumprir e fazer cumprir as diretrizes, normas e procedimentos tecnicos, administrativos e financeiros

adotados pelo Departamento; "'
• Propor ao superior imediato as medidas que .julgar .convenientes para maior eficiencia e

aperfeicoamento dos programas, projetos e atividades sob sua responsabilidade;
• Promover a integracao e 0 desenvolvimento tecnico e inter-pessoal da respectiva equipe de trabalho;
• Planejar, programar e disciplinar a utilizacao dos recursos materiais e financeiros necessaries ao born

andamento dos trabalhos sob sua responsabilidade; ,
• Elaborar e encaminhar ao superior imediato os relatorios periodicos, OU quando solicitados, sob! e as

atividades da respectiva unidade;
• Reunir-se, sistematicamente, com seus subordinados, para avaliacso de trabalhos so sua

responsabilidade;
• Elaborar e submeter it aprovacao do superior imediato, os programas, projetos e atividades

desenvolvidos sob sua responsabilidade;
• Assessorar 0 titular da area em materias pertinentes it unidade, elaborando minutas, notas 16 nicas e

outras informacoes;
• Acompanhar a execucao dos pIanos, programas e projetos desenvolvidos pela area;

• Preparar as reunioes junto ao CAE - Conselho de Alimentacao Escolar de acordo com as normas
recebidas junto ao MEC;

• Coordenar as atividades administrativas no ambito de sua competencia;
• Submeter ao Diretor de Departamento 0 programa de trabalho e a proposta orcamentaria anual da

unidade de sua competencia;
• Apresentar aos seus superiores relatorios de atividades e de resultados;
• Promover a integracao da unidade com a comunidade, especialmente no ambito de sua area de

atuacao;
• Cumprir e fazer cumprir as normas de sua area de atuacao;
• Executar outras atividades correlatas.
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CARGO: Assessor Pedagogico de Ensino
QUALIFICA<;AO: Curso superior de Pedagogia.. com habilitacao em Supervisao Pedagogica e
Orientacao Educacional e conhecimentos na area de informatica
DESCRI<;AO: Services de coordenacao pedagogica nas unidades educacionais do Municipio.
RECRUTAMENTO: Amplo .
ATRIBill<;OES:
• Coordenar as atividades pedagogicas nas unidades educacionais do Municipio;
• Planejar, orientar e supervisionar atividades de ensino;
• Assegurar 0 processo de educacao atraves de acompanhamento de professores e educando;
• Promover campanhas que estimulem a presenca em aulas;
• Propor alteracoes no sistema educacional dos estabelecimentos do Municipio;
• Interagir constantemente com os orgaos estaduais, federais e escolas particulares, no entido de

aprimorar 0 ensino municipal.
• Assessorar 0 diretor do departamento;
• Participar ativamente da elaboracao e discussao da proposta pedagogica;
• Estar atualizado com pesquisas e bibliografia para orientar os professores na busca de sol coes;
• Garantir tempo e espaco - 2 ou 3 horas por semana - para discussao sobre a pratica doce e e relacoes

com os alunos;

CARGO: Assessor Especial de Governo
QUALIFICA<;AO: Curso Superior e conhecimentos na area de informatica
DESCRI<;AO: Services de assessoria ao Prefeito e aos orgaos e unidades de hierarquia variada da
Prefeitura Municipal
RECRUTAMENTO: Amplo
ATRIBUI<;OES: Promover e organizar cursos de capacitacao aos servidores municipais; realizar
reunioes periodicas com diretores e chefes de departamentos para avaliacao e promocao da gestae;
• Assistir e assessorar diretamente 0 Prefeito em assuntos relativos it Administracao, elaborando

pareceres, notas tecnicas, minutas e informacoes referentes sua area de atuacao;
• Promover a articulacao do Prefeito com orgaos e entidades publicas e privadas;
• Assessorar os orgaos e entidades vinculadas a Administracao em assuntos que the forem

determinados pelo Prefeito;
• Assegurar a elaboracao de planos, programas e projetos de interesse da Administracao;
• Exercer encargos especiais que The forem atribuidos pelo Prefeito, inclusive assumir interinamente a

diretoria de departamentos municipais;
• Planejar, dirigir, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execucao das acoes e atividades das

respectivas areas de interesse da Administracao;
• Assistencia e assessoramento direto e imediato ao Prefeito no desempenho de suas atribuicoes;
• Coordenar 0 planejamento das acoes estrategicas e exercer a supervisao e coordenacao das atividades

dos orgaos integrantes da estrutura da Administracao;
• Assistir ao Prefeito em articulacao com 0 Gabinete, na preparacao de material de mformacao e de

apoio, de encontros e audiencias com autoridades;
• Coordenar, consolidar e submeter ao Prefeito 0 plano de a~ao global da Administracao;
• Supervisionar e avaliar a execucao dos projetos e atividades da Administracao;
• Ordenar despesas de departamentos em que esteja lotado;
• Exercer outras atribuicoes correlatas.

• Participar da elaboracao dos relatorios dos departamentos;
• Coordenar e executar tarefas especificas que Thesejam cometidas pelo seu superior imediato;
• Executar outras atividades correlatas.
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CARGO: Chefe do Programa da Equipe de Saude da Familia
QUALIFICA(:AO: Nivel Superior em Medicina, com registro no Conselho Regional de Medicina e
conhecimentos na area de informatica
DESCRI(:AO: Coordenacao a execucao do Programa de Sande da Familia bem como a prestar de
assistencia medica no ambito municipal, nas divers as .areas de, saude, visando preservar ou recuperar a
saude publica '
RECRUTAMENTO: Amplo
ATRIBm(:OES:

• Participar do processo de territorializacao e mapeamento da area de atuacao da equipe,
identificando grupos, familias e individuos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao
trabalho, e da atualizacao continua dessas informayoes,' priorizando as situacoes a serem
acompanhadas no planejamento local;

• Realizar 0 cuidado em saude da populacao adscrita, prioritariamente no ambito da unidade de
saude, no domicilio enos demais espacos comunitarios (escolas, associacoes.entre outros),
quando necessario;

• Realizar acoes de atencao integral conforme a necessidade de saude da populacao local, bern
como as previstas nas prioridades e protocolos da gestae local;

• Garantir a integralidade da atencao por meio da realizacao de acoes de promocao da saude,
prevencao de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontanea, da
realizacao das acoes programaticas e de vigilancia a saude;

• Realizar busca ativa e notificacao de doencas e agravos de notificacao compulsoria e de outros
agravos e situacoes de importancia local;

CARGO: Chefe de Departamento Municipal
QUALIFICA<;AO: Livre
DESCru(:AO: Services de coordenacao, execueao e organizacao aos departamentos municipais e outros
orgaos e unidades de hierarquia variada da Prefeitura Municipal.
RECRUTAMENTO: Amplo
ATRIBUI(:OES:
• Prestar suporte ao Prefeito, diretores de departamentos e aos titulares de orgaos e unidades da

Administracao, de myel hierarquico variado, no desempenho de suas atribuicoes;
• Apoiar 0 titular do orgao na organizacao e funcionamento de seu gabinete e das unidades que Ihe sao

subordinadas;
• Assessorar 0 titular do orgao ou unidade administrativa a que estiver vinculado em todos os assuntos

que Ihe forem pertinentes;
• Acompanhar a implantacao de projetos dos diversos orgaos da Prefeitura;
• Realizar pesquisas e estudos tecnicos, mediante solicitacao do superior imediato;
• Participar de encontros e reunioes, realizar contatos e executar outras atividades 'tecnicas que lhe

forem atribuidas pelo superior imediato;
• Desempenhar missoes delegadas pelo superior imediato;
• Executar outras atividades que the forem confiadas pelo superior imediato;
• Apresentar relatorios de suas atividades;
• Executar outras atividades correlatas.

• Organizar 0 processo de educacao continuada da equipe;
• Ouvir as queixas dos docentes e criar uma rotina de reflexao coletiva sobre as possiveis solucoes;
e Planejar e avaliar em conjunto as acoes didaticas;
• Organizar estudos e leituras que possam levar 0 professor a ter autonomia sobre a sua. docencia;
• Executar outras tarefas correlatas;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO .ross DA BARRA
Estado de Minas Gerais



CARGO: Chefe do Service de Enfermagem Municipal
QUALIFICA~Ao: Curso superior de Enfermagem, com registro no orgao de classe comp
conhecimentos de informatica.
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Fone: (35) 3523-9115 I 3523-92001 - Sao Jose da Barra/MG

• Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuarios em todas as acoes, proporcionando
atendimento humanizado e viabilizando 0 estabelecimento do vinculo;

• Responsabilizar-se pela populacao adscrita, mantendo a coordenacao do cui dado mesmo quando
esta necessita de atencao em outros services do sistema de saude;

• Participar das atividades de planejamento e avaliacao das acoes da equipe, a partir da utilizacao
dos dados disponiveis;

• Promover a mobilizacao e a participacao da comunidade, buscando efetivar 0 controle social;
• Identificar parceiros e recurs os na comunidade que possam potencializar acoes intersetoriais com

a equipe, sob coordenacao da SMS;
• Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informacao na Atencao

Basica;
• Participar das atividades de educacao permanente; e realizar outras acoes e atividades a serem

definidas de acordo com as prioridades locais.
• Realizar assistencia integral (promocao e protecao da saude, prevencao de agravos, diagnostico,

tratamento, reabilitacao e manutencao da saude) aos individuos e familias em todas as fases do
desenvolvimento humano: infancia.adolescencia, idade adulta e terceira idade;

• Realizar consultas clinicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou necessario, no
domicilio e/ou nos demais espacos comunitarios (escolas, associacoes etc.);

• Realizar atividades de demanda espontanea e programada em clinica medica, pediatria,
ginecoobstetricia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgencias clinico-cirurgicas e procedimentos
para fins de diagnosticos;

• Encaminhar, quando necessario, usuaries a services de media e alta complexidade, respeitando
fluxos de referencia e contra-referencia locals, mantendo sua responsabilidade pelo
acompanhamento do plano terapeutico do usuario, proposto pela referencia;

• Indicar a necessidade de internacao hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilizacao pelo
acompanhamento do usuario;

• Contribuir e participar das atividades de Educacao Permanente dos ACS ~ Auxiliares de
Enfermagem, ACD e THO; e

• Participar do gerenciamento dos insumos necessaries para 0 adequado funcionamento da USF;
• Coordenar 0 Programa de Sande ~~ F~liil;~ '."
• Realizar visitas domiciliares; :., . , '"
• Coordenar e orientar a populacao na pfevenc;fuJd~idoenc;as;
• Fazer 0 acompanhamento dos usuaries do Programa daSaude da Familia;
• Realizar procedimentos junto a comunidade, comv.prevalencia para aos atendimentos

domiciliares;
• Indicar a realizacao de procedimentos a Equipe deSaudeda Familia;
e Sugerir ao Departamento Municipal de Saude. a ad?c;~o de rnedidas para viabilizacao do

Programa da Sande da Familia, em especial quanta ar···aqtrisi~aode equipamentos e outros bens
estruturais;

• Participar de reunifies, seminaries e outras atividades analogas dentro da comunidade ou em
outras areas visando 0 combate aos disnirbios de saude da familia, sobretudo no que respeito a
orientacao preventiva de doencas;

• Conduzir veiculos e motocicletas durante 0 exercicio de suas atividades, quando necessario;
• Executar outras tarefas correlatas. /
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CARGO: Chefe do Service de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica Municipal
QUALIFICACAO: Curso Superior em Enfermagem e/ou Ciencias Biologicas
DESCRICAO: Direcao e coordenacao dos services de vigilancia sanitaria e epidemiologica Munici aI
RECRUTAMENTO: Amplo
ATRIBllCOES:
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Contribuir e participar das atividades de Educacao Permanente do Auxiliar de Enfermagem, ACD
e THD; e participar do gerenciamento dos insumos necessaries para 0 adequado funcionamento
da USF e UnidadeMista de Sande.
Coordenar e executar atividades de assistencia de enfermagem, como atendimentos
ambulatoriais, urgencias e emergencias, curatives, inalacoes, vacinacoes, aplicacao de
medicamentos prescritos, exame laboratorial e outros tratamentos;
Dominar e repassar as tecnicas de enfermagem tais como, sinais vitais, higienizacao,
administracao de medicamentos por via oral e parenteral;
Prestar primeiros socorros, fazendo curativos ou imobilizacoes especiais~ administrando
medicamentos e tratamentos e providenciando 0 posterior atendimento medico;
Coordenar e orientar a prestacao de services em unidades de enfermagem, escolas, creches, locais
de trabalho, postos de periferia e outros;
Fiscalizar a coleta de material para exames;
Coordenar a execucao de programas de prevencao de acidente e de doencas profissionais ou nao
profissionais, analisando os fatores de insalubridade, fadiga e condicoes de trabalho;
Identificar, precocemente 0 aparecimento de doencas na comunidade, detectando alteracoes no
comportamento dessas doencas, apontando os grupos de maior risco e propondo medidas de
controle;
Coordenar a elaboracao e execucao de programas de educacao e saude, visando a melhoria de
saude do individuo, da familia e da comunidade;
Coordenar e executar services de enfermagem como administracao de sangue e plasma, controle
de pressao venosa, monotorizacao e aplicacao de respiradores artificiais, aplicacao de dialise
peritonial, gasoterapia, cateterismo, Iavagens de estomago e outros tratamentos;
Coordenar a equipe multiprofissional de saude, no planejamento, execucao e avaliacao dos
programas de saude na prevencao e controle das doencas transmissiveis em geral enos programas
de vigilancia epidemiologica a serem desenvolvidos;
Realizar consultas, prestando services de enfermagem preventiva e de urgencia, inclusive it
gestante, parturientes, puerpera e ao recem-nascido;
Coordenar e participar na elaboracao e na operacionalizacao do sistema de referencia e contra
referencia do paciente nos diferentes niveis de atencao it saude;
Coordenar a escala de trabalho, distribuindo e supervisionando 0 trabalho da equipe de
enfermagem e auxiliares; .
Coordenar, promover e participar de programasde:tre~~ento e aprimoramento de pessoal de
saude, particularmente nos programas de educacao.continuada;
Distribuir e/ou administrar medicamentos estabelecidos em programas de saude publica e em
rotinas aprovadas pela instituicao de saude;
Supervisionar a poliquimioterapia;
Coordenar, supervisionar, executar e participar de programas e atividades de educacao sanitaria e
epidemiologica, visando a melhoria de saude do individuo, da familia e.da protecao em geral;
Efetuar estatistica do numero de pacientes e· atendimentos e encaminhar ao departamento
responsavel relatorios de atendimentos para faturamento;
Manter sob sua guarda e responsabilidade, 0 instrumental, material de cirurgia e enfermagem,
bern como 0 estoque de medicamentos;
Executar outras atividades correlatas.

CD
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DESCRIC;AO: Coordenar, planejar, orientar, supervisionar e executar services de enfennagem na area
de higiene, medicina e doencas profissionais, empregando processo de rotina e/ou espccificos, para
possibilitar a protecao e a recuperacao da saude individual e coletiva:
RECRUTAMENTO: Amplo
ATRIBUICOES:

• Participar do processo de territorializacao e mapeamento da area de atua~ao da equipe,
identificando gmpos; familias e individuos expostQS a riSCQS,inclusive aqueles relativos ao
trabalho, e da atualizacao continua dessas informacoes, priorizando as situacoes a serem
acompanhadas no planejamento local;

• Realizar acoes de atencao integral conforme a necessidade de saude da popufacao local, bern
como as previstas nas prioridades e protocolos da gestae local;

• Garantir a integralidade da atencao por meio da realizacao de acoes de promocao da saude,
prevencao de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontanea, da
realizacao das acoes programaticas e de vigilancia a saude;

• Realizar busca ativa e notificacao de doencas e agravos de notificacao compulsoria e de outros
agravos e situacoes de importancia local;

• Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuaries em todas as acoes, proporcionando
atendimento humanizado e viabilizando 0 estabelecimento do vinculo;

• Responsabilizar-se pela populacao adscrita, mantendo a coordenacao do cuidado mesmo quando
esta necessita de atencao em outros services do sistema de saude;

• Participar das atividades de planejamento e avaliacao das acoes da equipe, a partir da utilizacao
dos dados disponiveis;

" Promover a mobilizacao e a participacao da comunidade, buscando efetivar 0 controle social;
" Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar acoes intersetoriais com

a equipe, sob coordenacao da SMS;
• Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informacao na Atencao

Basica;
• Realizar de acoes e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais.
" Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as acoes desenvolvidas pelos ACS;
• Supervisionar, coordenar e realizar atividades de qualificacao e educacao pennanente dos ACS,

corn vistas ao desempenho de suas funcoes; "'\ ,
• Facilitar a relacao entre os profissionais da UnidadeBasica de Saude e ACS, e da Unidade Mista

de Saude contribuindo para a organizacao Cia: 4~lnalld'l:refeJ:~nciada;
• Realizar consultas e procedimentos de enfermagem.na Ullida:d~.Basica de Sande e Unidade Mista

de Saude, quando necessario, no domicilio e na comunidade; . "
• Solicitar exames complementares e prescrever medica~5es, conforme protocolos ou outras

nonnativas tecnicas estabelecidas pelo gestor municipal OU do ..Distrito Federal, observadas as
disposicoes legais da profissao;

• Organizar e coordenar grupos especificos de individuos e familias em situacao de risco da area de
atuacao dos ACS; . . ,

• Participar do gerenciamento dos insumos necessaries para 0 adequado funcionamento da UBS
Unidade Mista de Sande;

• Realizar assistencia integral (promocao e protecao da saude, prevencao de agravos, diagnostico,
tratarnento, reabilitacao e manutencao da saude) aos individuos e familias na USF e, quando
indicado ou necessario, no domicilio e/ou nos demais espacos comunitarios (escolas, associacoes
etc.), em todas as fases do desenvolvimento humane: inf'ancia, adolescencia, idade adulta e
terceira idade;

• Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as acoes desenvolvidas pelos ACS;
• Supervisionar, coordenar e realizar atividades de educacao permanente dos ACS e da eq

enfermagem Unidade Mista de Saude;
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CARGO: Chefe de Setor
QUALIFICACAo: Nivel 2° grau ou experiencia na area de atuacao e conhecimentos na area de
informatica.
DESCRICAO: Servicos de Planejamento, supervisao, orientacao e execucao de atividades
cornpetencia do respectivo setor.
RECRUTAMENTO: Amplo
ATRIBIDCOES:
• Assistir ao respectivo Diretor e Chefe de Departamento nos assuntos de sua competencia;
• Supervisionar e coordenar a execucao das atividades relativas ao setor, respondendo pelos en argos a

• Coordenar os services afetos ao setor de vigilancia sanitaria;
• Regular, inspecionar e fiscalizar as instalacoes fisicas da producao e comercializacao de alimentos,

medicamentos e insumos sanitarios;
• Fiscalizar 0 comercio, a fabricacao, acondicionamento, conservacao e transporte de alimentos,

farmacias, postos de saude, hospitais, depositos em geral, postos de combustiveis, matadouros,
acougues, com 0 recolhimento de amostras para analise laboratorial;

• Expedir regulamentos, notificacoes e multas previstas na Iegislacao municipal;
• Fiscalizar as instalacoes fisicas da producao e da comercializacao de alimentos, medicamentos e

insumos sanitarios, hem como a implementacao de polfticas e realizacao de estudos e pesquisas
respectivos a essas atividades;

.. Realizar pericias tecnicas, coleta de amostras para analise laboratorial;
• Realizar a elaboracao de relatorios, de manual tecnico e de roteiro tecnicos de inspecao;
• Planejar acoes de trabalhos de vigilancia sanitaria;
• Participar de programas de saude coletiva de educacao em saude, participar de reunioes de trabalho,

quando convocado;
• Emitir laudos de vistoria para fins de licenciamento de estabelecimentos comerciais e industriais;
• Emitir informacoes para atualizacao da legislacao municipal, com observancia das determinacoes e

regulamentos da Agencia Nacional de vigilancia sanitaria (ANVISA);
• Coordenar medidas de controle de vetores e reservatorios de doencas transmissiveis;
• Coordenar trabalhos de instalacao e manutencao de sistemas de abastecimento de agua, esgoto

sanitario e disposicao de lixo;
• Coordenar acoes de educacao em saude;
• Fiscalizar 0 levantamento e elaboracao de croquis de areas urbanas e rurais, cadastramento e

numeracao de predios para ordenamento das atividades de saneamento;
• Organizar cadastro, preencher mapas, preparar registros e relatorios referentes as suas atividades;
• Fiscalizar a coletar agua de bicas, piscinas, fontes, riachos e caixas d'agua para posterior

encaminhamento a unidade de analise laboratorial;
• Coordenar campanhas de controle de vetores, vacinacao anti-rabica, dentre outras;
• Orientar a populacao com relacao aos meios de evitar proliferacao de vetores principalmente das

doencas de chagas e dengue;
• Coordenar a realizacao de visitas e inspecoes;
• Coordenar a execucao do tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle

mecanico, aplicando larvicidas autorizados conforme orientacao tecnica;
• Fiscalizar a utilizacao correta dos equipamentos de protecao individual indicados para cada situacao;
• Manter atualizado 0 cadastro de imoveis e pontos estrategicos da.sua zona de vigilancia

epidemiologica;
• Coordenar 0 cadastro, 0 preenchimento de mapas, relatorios e registros das informacoes referentes as

atividades executadas no campo em formularies especificos;
• Encaminhar ao service de saude os casos suspeitos de dengue;
• Executar outras atividades correlatas.
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ele atribuidos;
• Distribuir as tarefas entre os seus subordinados, controlando os prazos para sua execuoao;
• Prestar ao Diretor do Departamento informacoes e esclarecimentos sobre assuntos de sua

competencia, em fase final de decisao;
• Proferir despachos decisorios em assuntos de sua competencia, e interlocutorios naqueles cuja

decisao esta fora de sua alcada;
" Fazer reunifies peri6dicas com seus subordinados, a :fimde discutir assuntos de interesse do setor;
• Propor medidas que visem a racionalizacao dos trabalhos afetos ao respectivo setor;
• Preparar informacoes e pareceres em expedientes e processes de sua unidade organizacional;
• Requisitar e controlar material e equipamentos necessaries ao desenvolvimento das atividades do

setor;
• Fornecer certidoes e atestados referentes a assuntos do seu setor, quando solicitados pelos municipes;
• Assinar ou visar documentos emitidos ou preparados pela sua unidade, encaminhando-os, quando for

o caso, para a aprovacao de seu superior imediato;
• Preparar anualmente 0 relat6rio das atividades executadas pelo setor, encaminhando-o ao superior

imediato;
• Desenvolver mecanismo de integracao do setor com as demais unidades organizacionais da

Prefeitura;
• Proper ao superior imediato a instauracao de sindicancias ou inqueritos administrativos sobre

irregularidades verificadas no seu setor;
• Praticar os demais atos necessarios it consecucao dos objetivos do setor;
• Efetuar atendimento ao publico;
• Despachar documentacao submetida a exame do setor;
• Executar outras tarefas correlatas.
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