Prefeitura Municipal de Livramento de Nossa Senhora
1

Terça-feira • 20 de Dezembro de 2016 • Ano X • Nº 1570
Esta edição encontra-se no site: www.livramentodenossasenhora.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de
Livramento de Nossa Senhora publica:

• Lei Complementar Nº 1.342/2016, de 20 de Dezembro de 2016 - Dispõe
sobre a criação de cargos de natureza comissionada, que passa a
integrar a estrutura administrativa do Município de Livramento de Nossa
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LEI COM
MPLEMENT
TAR Nº 1.3
342/2016, DE 20 DE
E DEZEMB
BRO DE 20
016.

“Dispõe sobre a criação
o de carg
rgos de natureza
comissio
onada,

que

passa
a

a

inte
egrar

a

estrutura

administtrativa do Município
o de Livra
amento de Nossa
Senhora
a, Estado da Bahia, como se indica, e dá
d outras
providên
ncias.”

O PREFEITO MUNICIP
PAL DE LIVRAMENT
TO DE NO
OSSA SEN
NHORA, ESTADO
E
DA BAHIA, no
o uso de uma
u
das suas
s
atribu
uições lega
ais, faz sa
aber que a Câmara
Mun
nicipal apro
ova e ele sanciona a seguinte Lei:
L
Art. 1º - Ficam
m criados os
o cargos públicos de
d natureza
a comissio
onada, des
scritos no
Anexxo I desta Lei, que passam a in
ntegrar a estrutura
e
ad
dministrativa do Mun
nicípio de
Livra
amento de Nossa Se
enhora.
§ 1º - Cria-se, nos termo
os do Anexxo I a pres
sente Lei Compleme
C
entar, o quantitativo
de vagas
v
para cada carg
go, fixando-se o venc
cimento e a carga ho
orária.
§ 2ºº - O núm
mero de cargos
c
pre
evistos no Anexo I desta Lei Complem
mentar é
acre
escido àque
eles já cria
ados pelas legislaçõe
es anteriore
es.
Art. 2º -Todo
os os carg
gos previsstos no Anexo
A
I pa
assam a compor o quadro
unicipal, de livre nomeação e exo
oneração,
comissionado da Preffeitura Mu
subm
metidos à disciplina
d
jurídica do regime es
statutário.
Pará
ágrafo úniico -As atrribuições de
d cada ca
argo previssto no Ane
exo I encontram-se
espe
ecificadas no Anexo II desta Le
ei Complem
mentar.
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Art. 3º - As despesas
d
decorrente
es da aplicação dessta lei corrrerão à co
onta das
indiccações em
m orçamentto, ficando
o o Chefe do Poder Executivo
o autorizad
do a abrir
os créditos adiicionais ne
ecessários..
Art. 4º -Esta Lei entra em vigorr na data de sua publicação
p
, revogand
do-se as
dispo
osições em
m contrário
o.

Livra
amento de Nossa Se
enhora, Ga
abinete do Prefeito, em
e 20 de D
Dezembro 2016.
2

PAU
ULO CÉSA
AR CARDO
OSO DE AZ
ZEVEDO
Prrefeito Municipal
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ANEXO
OI
QUADRO DE CARG
GOS / VAG
GAS / CAR
RGA HORÁ
ÁRIA / REMUNERAÇ
ÇÃO

ORDEM
01
02
03
04

CARG
GOS / LOCA
AL
DIRETO
OR GERAL
VICE-DIRETOR
COORD
DENADOR DE ENFER
RMAGEM
DIRETO
OR ADMINISTRATIVO
O

VAG
GAS
01
01
01
01

ARGA
CA
HORÁRIA
40 HS
30 HS
40 HS
40 HS

SALÁRIO
(R$)
5.000,00
0
3.000,00
0
2.000,00
0
3.000,00
0

PraaçaDomHélioPaschoal,94–Centro–LivramenttodeNossaSSenhora–Baa–CEP.:46.140000
C
CNP.:13.674
4.817/00019
97Fone.:(77
7)34442900
0Fax.:34442900
Email.:livvramento@livramento.b
ba.gov.brHomepage:w
www.livrameento.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: R5DPIT7HDFAW3UZGFZCUCQ

Esta edição encontra-se no site: www.livramentodenossasenhora.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Livramento de Nossa Senhora

Terça-feira
20 de Dezembro de 2016
5 - Ano X - Nº 1570

ES
STADO DA BAHIA
PREF
FEITURA MUNICIPAL
M
L DE LIVRA
AMENTO DE
D NOSSA S
SENHORA
GABINETE DO PREFEITO
P

ANEXO
O II
VA
AGAS, ESC
COLARIDA
ADE, PRÉ
É-REQUISIITOS E AT
TRIBUIÇÕES DE CA
ARGOS
DIRETOR GERAL:
G
VAGAS: 01
ESC
COLARIDA
ADE:
Níve
el SuperiorCompleto.
DES
SCRIÇÃO SUMÁRIA
S
A:
O Diretor
D
Gerral é repre
esentante e coorde
enador do corpo clín
nico da In
nstituição
Méd
dica o qua
al compette a supe
ervisão da
a prática médica. Ele é o principal
resp
ponsável pelo exxercício ético da Mediccina no estabele
ecimento
méd
dico/instituição, não somente
s
pe
erante o Conselho, como
c
tamb
bém perantte a Lei.
PRÉ
É – REQUISITOS:
- Nívvel Superio
or Completto na Área da Saúde
e;
- Registro do Conselho
C
R
Regional
de sua com
mpetência;
P
Execcutivo;
- Livvre Nomeaçção pelo Poder

ATR
RIBUIÇÕES
S:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Dirigir, coordenar
c
e orientar o Corpo Clínico
C
da instituição;
Supervisionar a Execução
o das attividades de assisttência mé
édica na
instituição;
Zelar pelo
p
fiel cu
umprimentto do Reg
gimento In
nterno do Corpo Clínico da
Instituiçção;
Promovver e exigirr o exercíciio ético da medicina;
Tomar conhecim
mento, parra as pro
ovidencias necessárrias, de todas
t
as
solicitaçções do Co
orpo Clínicco;
Zelar pe
ela fiel obsservância do
d Código de Ética Médica;
M
Observa
ar as Reso
oluções do
o CFM e do
o CREMESC diretam
mente relacionadas
à vida do
d Corpo Clínico
C
da Instituição.
Tomar as
a provide
encias cabíveis para que todo paciente h
hospitalizado tenha
seu méd
dico assisttente respo
onsável, de
esde a inte
ernação até a alta;
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IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

XIV.
XV.
XVI.

Colaborrar para o aperfeiço
oamento dos
d
médico
os e do p
pessoal técnico da
instituição;
Estimula
ar a pesqu
uisa médica
a;
Coopera
ar com a adminisstração da
a instituiçã
ão visand
do à melh
horia da
assistên
ncia presta
ada;
Estabelecer rotina
as para a melhoria
m
da
a qualidade
e dos servviços presta
ados;
n
cirurgiias eletivas o médicco se asse
egure prev
viamente
Determinar que nas
das condições in
ndispensávveis à ex
xecução do
d ato, in
nclusive, quanto
q
a
necessidade de ter
t como auxiliar
a
ou
utro médico
o que posssa substittuí-lo em
seu imp
pedimento;
Zelar pelo correto
o preench
himento do
os prontuá
ários por p
parte dos médicos
integran
ntes do Co
orpo Clínico
o;
Fiscalizar o exercício profisssional na in
nstituição;
d Corpo Clínico realize procedimen
ntos não
Impedirr que o médico do
reconhe
ecidos pela
a comunida
ade cientifica ou consagrados ccom atos médicos.
m
V
VICE-DIRE
ETOR:
VAGAS: 01

ESC
COLARIDA
ADE:
Níve
el Superiorr Completo
o.
DES
SCRIÇÃO SUMÁRIA
S
A:
Com
mpete asse
essorar o Diretor
D
Gerral em seu
us objetivoss, substituindo-o sem
mpre que
nece
essário e auxiliando
a
e seus afazeres.
em
PRÉ
É – REQUISITOS:
- NívvelSuperior Completo
o na Área da Saúde;
- Registro do Conselho
C
R
Regional
de sua com
mpetência;
- Livvre Nomeaçção pelo Poder
P
Execcutivo;
ATR
RIBUIÇÕES
S:
I.
II.
III.
IV.

Subsstituir o Dirretor Geral nos seus eventuaiss impedime
entos;
Dese
empenhar as tarefass que lhe fo
orem deleg
gadas pelo
o Diretor Geral;
Auxiiliar o Direttor Geral;
Atua
ar como Diretor
D
Cllínico.
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CO
OORDENA
ADOR DE ENFERMA
AGEM:
VAGAS: 01
ESC
COLARIDA
ADE:
Níve
el Superiorr completo..
DES
SCRIÇÃO SUMÁRIA
S
A:
É o profissiona
p
al responsá
ável por co
oordenar, orientar
o
e supervision
s
nar as atividades
dese
envolvidas no setor, implantar normas
n
e sistemas
s
d trabalho
de
o, discutind
do
perio
odicamente
e com a eq
quipe de trrabalho, ap
plicando a revisão da
as rotinas e
elaboração de novos pro
ojetos, bem
m como aprimorar os já existentes, visand
do o bom
dese
envolvimen
nto da área
a.
PRÉ
É-REQUISIITOS:
- Nívvel Superio
or completo
o em Enfermagem;
- Registro do Conselho
C
R
Regional
de Enferma
agem (COR
REN);
- Livvre Nomeaçção pelo Poder
P
Execcutivo;
ATR
RIBUIÇÕES
S:
I.
II.
III.
IV
V.
V
V.
VI.
V
V
VII.
V
VIII.
IX
X.

X.
X
X
XI.

de norma
Participar da elaboração
e
as, rotinas e procedim
mentos do setor;
Realizar plane
ejamento estratégico de enferm
magem;
Participar de re
euniões qu
uando solic
citado e prromover re
euniões com
ma
equipe de trab
balho;
Execcutar rotina
as e procedimentos pertinentes
p
s à sua fun
nção;
Realizar avalia
ação de de
esempenho
o da equipe
e, conform
me norma da
d
instittuição;
Prevver e prove
er o setor de
d materiais e equipa
amentos;
Orie
entar, supervisionar e avaliar o uso adequ
uado de ma
ateriais e
equipamentos, garantind
do o correto
o uso dos mesmos;
Cum
mprir e faze
er cumprir as normas
s estabeleccidas pelo setor de CCIHa
C
todo
os que ingrressem no C.C.;
Participar de re
euniões e comissões
s de integra
ação com equipes
multtidisciplinarres, tais co
omo: almox
xarifado, compras,
c
fa
armácia en
ntre
outra
as;
Realizar pareccer técnico, relaciona
ado a comp
pra de matteriais;
Verifficar o age
endamento
o de cirurgias em map
pas específicos e orientar a
mon
ntagem dass salas;
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X
XII.

X
XIII.
X
XIV.
X
XV.
X
XVI.
XVII.
X
X
XVIII.
X
XIX.
X
XX.
X
XXI.
X
XXII.
X
XXIII.
X
XXIV.

Conhecer a au
utorização da atualiza
ação da Viigilância Sanitária qu
uanto a o
Alva
ará de Funccionamentto do Estab
belecimentto assisten
ncial de Sa
aúde
(EAS
S) e do CC
C;
Avalliar o desempenho da equipe de
d enferma
agem, junto
o aos enfermeiros
assisstenciais;
Avalliar continu
uamente o relacionam
mento interpessoal e
entre a equ
uipe de
enfe
ermagem;
Zela
ar pelas condições am
mbientais de
d seguran
nça, visand
do ao bem
m-estar
do paciente
p
e da
d equipe interdiscip
plinar;
Notifficar possíveis ocorrê
ências adv
versas ao paciente,
p
e também
interrcorrência administra
ativas, prop
pondo solu
uções;
Atua
ar e coorde
enar atendimentos em
m situaçõe
es de emerrgência;
mplicações
Prop
por medida
as e meios que visem
m à preven
nção de com
s no ato
anesstésico-cirú
úrgico;
Elab
borar escala de confe
erencia de equipame
entos e sup
pervisionarr o
cumprimento;
Supe
ervisionar e orientar o correto preenchim
p
ento do dé
ébito dos serviços
s
de enfermagem
e
m, utilizand
do impress
so próprio da instituiçção;
Zela
ar para que
e todos os impressos
s referente
es à assistê
ência do paciente
no CC
C sejam corretamen
c
nte preenchidos;
Atua
ar junto ao chefe de equipe
e
de anestesia e cirurgia na liberaçã
ão das
salas;
Participar do planejamen
p
nto de reformas e /ou
u construçã
ão da planta física
do setor;
s
Provvidenciar a manutenção de
e equipam
mentos ju
unto aos setores
competentes.

DIRET
TOR ADMINISTRATIIVO:
VAGAS
S: 01
E
ESCOLAR
RIDADE:
N
Nível
Superior Completo.
D
DESCRIÇÃ
ÃO SUMÁR
RIA:
Tem como incumbência, além de
T
d assegurar condiçõ
ões adequ
uadas de trrabalho e
o meios im
os
mprescindíveis a um
ma boa prática médicca, supervisionar e coordenar
to
odos os serviços
s
ad
dministrativvos desenvolvidos no
n estabele
ecimento, além de
o
observar
o cumprime
ento das no
ormas em vigor.
v
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P
PRÉ-REQU
UISITOS:
- Nível Sup
perior Completo;
- Registro no
n Conselh
ho Regiona
al;
L
Livre
Nome
eação pelo
o Poder Exxecutivo;
A
ATRIBUIÇÕ
ÕES:
I.

II.

III.
IV
V.

V
V.
VI.
V
V
VII.
V
VIII.

IX
X.
X
X.
X
XI.
X
XII.

Plan
nejar, organizar, dirig
gir e contro
olar as ativvidades de
e diversas áreas de
apoio administtrativo e da
a área fina
anceira do Pronto Atendimento
o, fixando
polítticas de gestão dos recu
ursos adm
ministrativo
os e fin
nanceiros
disponíveis, esstruturação
o, racionalização, e adequaçã
ão dos serrviços de
apoio administtrativo tend
do em vista
a os objetivvos da Pollítica de Sa
aúde;
Com
mpete plan
nejar, organizar, dirigir, coorrdenar, co
ontrolar, avaliar
a
e
execcutar as atividade
es ineren
ntes à área de sua re
espectiva
resp
ponsabilida
ade; com o foco em
e resulta
ados, e de
e acordo com as
direttrizes esta
abelecidas pela Sec
cretaria Municipal
M
d
de Saúde; exercer
outra
as atribuiçções que lhe fore
em cometidas, em suas res
spectivas
competências,, pela Secrretaria Mun
nicipal de Saúde;
S
nejar, dirigir, controla
ar e coord
denar as atividadess administrativas e
Plan
finan
nceiras do Pronto Ate
endimento
o;
Mod
dernizar estruturas
e
e procedimentoss objetiva
ando o continuo
aperrfeiçoamen
nto e eficiência na execução das atividades, be
em como
mod
dernizar e atualizar
a
o patrimônio
o;
Plan
nejar e imp
plementar a Política
a de Gestã
ão, em co
onsonância
a com as
direttrizes da Secretaria
S
M
Municipal
de
d Saúde;
Plan
nejar e imp
plementar o Sistema de Informa
ações;
Plan
nejar e im
mplementa
ar as ativ
vidades de
d promoçção à sa
aúde do
traba
alhador e de
d vigilânccia à saúde
e;
Execcutar os programas e atividad
des de manutenção e desenvo
olvimento
de recursos
r
h
humanos
d Pronto Atendimen
de
nto Municiipal e tudo
o o mais
inere
ente aos encargos legais attribuições pela Seccretaria de
e Saúde
delegada;
Adm
ministrar e coordena
ar as atividades de
e sua área e assessorar a
Secrretaria de Saúde
S
em assuntos de sua com
mpetência
a;
Articcular e coo
ordenar a integração
o do traba
alho dos sservidores públicos
mun
nicipais de sua área com
c
as dem
mais unida
ades do Prronto Atend
dimento;
Zela
ar pelo cumprimento
o das disp
posições legais e re
egulamenttares em
vigor;
Asse
egurar con
ndições dignas de trabalho
t
e os meioss indispen
nsáveis à
prátiica médica, visando
o o melhor desem
mpenho do
o Corpo Clínico
C
e
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XIII.
X
X
XIV.
X
XV.
X
XVI.
XVII.
X
X
XVIII.
X
XIX.
X
XX.
XXI.
X
X
XXII.
X
XXIII.
X
XXIV.

dem
mais profisssionais de
e saúde em
m benefíccio da pop
pulação us
suária da
instittuição;
Execcutar rotina
as e procedimentos pertinentes
p
s à sua fun
nção;
Prevver e prove
er o setor de
d materiais e equipa
amentos;
Verifficar a presença doss funcionárrios no seto
or, conferindo faltas,, atrasos,
licen
nças, realo
ocando-os;
Provvidenciar a manutenção de
e equipam
mentos ju
unto aos setores
competentes;
Supe
ervisionar o serviço de
d limpeza
a;
Asse
egurar o pleno
p
e autônomo fu
uncionamento das C
Comissões de Ética
Méd
dica;
Man
nter perfeitto relacion
namento co
om os me
embros do
o Corpo Clinico
C
da
instittuição;
Zela
ar pelo fiel cumprime
ento do Regimento Interno do
o Corpo Clínico
C
da
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a
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