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DIÁRIO OFICIAL
Coronel Fabriciano

Poder Executivo

    ANO 2020 Número 1.252Coronel Fabriciano, quinta-feira , 04  de  junho  de 2020

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Para fins do artigo 2º da Lei 9452 de 20/03/1997 ficam notificados todos os interessados que foram liberados os seguintes 
valores ao Município de Coronel Fabriciano MG.

ORIGEM VALOR DATA DE LIBERAÇÃO
FUNDEB R$ 3.283,26 03/06/2020

Secretaria de Governança Financeira e Orçamentária – SGFO

EDITAIS
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DECRETOS
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LEIS

 

PÇA DR.LOUIS ENSCH,64-TELEFAX:3846-7000-CNPJ 19.875.046/0001-82-CEP 35170-033–CEL.FABRICIANO-MG 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 

LEI Nº. 4.308, DE 27 DE MAIO DE 2020 

Republicação para correção de erro material 

Publicado no Diário Oficial de Coronel Fabriciano, por meio da Edição 
nº1.246, de 27 de maio de 2020 

“Dispõe sobre a criação de cargos e a autorização de 

contratação temporária de pessoal para atender às 

necessidades por tempo limitado de excepcional interesse 

público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição 

Federal, e nos termos da Lei municipal nº. 3.336, de 05 de 

dezembro de 2006 e da Lei municipal nº 3.678, de 23 de 

novembro de 2011 e dá outras Providências”. 

A Câmara Municipal de Coronel Fabriciano/MG aprovou e eu Prefeito Municipal 
sanciono a seguinte Lei: 

Artigo 1º - Ficam criados os cargos constantes no anexo I desta 
lei e, para atender a necessidade da administração direta, fica o Chefe do 
Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a contratação temporária de 
servidores nas quantidades e especificações do Anexo Único desta Lei, até a 
realização de processo seletivo, que poderá ser simplificado. 

Parágrafo primeiro - A criação dos cargos e a as contratações 
por necessidade temporária de excepcional interesse público são para a 
admissão de profissionais da área de saúde com prestação direta ou 
indiretamente, bem como para a manutenção e normalização de serviços 
públicos essenciais à população. 

Parágrafo segundo – as condições e regras do processo seletivo 
constarão em edital a ser expedido pelo Chefe do Poder Executivo, podendo 
optar por processo de seleção à distância usando de tecnologias disponíveis 
para tanto; 

Artigo 2º - As contratações a que se refere esta Lei não gera 
estabilidade ou efetividade, podendo o Município rescindir o contrato 
unilateralmente, por conveniência administrativa e a qualquer tempo. 

Parágrafo primeiro - Nas contratações de que trata a presente 
Lei, serão observados os padrões de vencimentos aqui previstos, observada as 
peculiaridades de cada cargo; o local de prestação de serviços; a carga 
horária, bem como as atribuições específicas dos cargos ora criadas; 
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Artigo 3º - Todas as contratações aqui autorizadas estão 
fundamentadas no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, inclusive no 
caso específico desta Lei, em razão da necessidade direta de excepcional 
interesse público na assistência a situação emergência no atendimento à 
saúde pública municipal; 

§ 1º - De acordo com a oportunidade e conveniência da 

administração poderão ser considerados outros serviços como de excepcional 

interesse público. 

§ 2º - As contratações serão feitas por tempo determinado, 
observado o prazo máximo de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por 
igual período. 

Artigo 4º - É vedado o desvio de função das pessoas contratadas 
na forma da Lei, sob pena de nulidade do ato. 

Artigo 5º - O pessoal contratado nos termos desta Lei não 
poderá: 

I – Receber atribuições, funções ou encargos não previstos no 
respectivo contrato, nem ser colocado à disposição de outro órgão ou entidade; 

II – Ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em 
substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança. 

Artigo 6º - O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-
se-á: 

I – Pelo término do prazo contratual; 

II – A pedido do contratado; 

III – Por conveniência da administração, a juízo da autoridade que 
proceder a contratação; 

IV – Quando o contratado incorrer em falta disciplinar. 

§ 1º - A extinção do contrato, em razão do inciso II, deste artigo, 
deverá ser comunicado pelas partes que der origem, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias. 

§ 2º - A extinção do contrato, em razão do inciso I, deste artigo, 
deverá ser paga ao contratado as verbas proporcionais inerentes ao abono 
natalino, férias e abono de férias, se o contrato tiver uma duração superior a 90 
(noventa) dias. 
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§ 3º - A extinção do contrato, em razão do inciso IV, deste artigo, 
não caberá ao contratado qualquer tipo de ressarcimento e/ou indenização. 

Artigo 7º - Aplicar-se-á ao pessoal contratado nos termos desta 
Lei, as regras estabelecidas no respectivo contrato e no que couber, as normas 
ínsitas no regime Jurídico Único dos servidores públicos municipais. 

Artigo 8º - O pessoal contratado poderá, a critério da 
administração municipal, prestar serviços em qualquer unidade de saúde da 
administração pública municipal, dentro do território do município, sendo 
preferencialmente o local da prestação de serviços o HJMM e a UPA-24h. 

Artigo 9º - O pessoal contratado por força da presente Lei serão 
vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. 

Artigo 10º - As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias próprias, consignadas no 
orçamento vigente, estando o Poder Executivo autorizado, caso necessário, 
abrir crédito especial, extraordinário e suplementar, através de Decretos do 
Executivo, nas unidades que não contarem com dotações suficientes para 
arcar com o custo efetivo da contratação. 

Artigo 11 - Fica autorizada a inclusão das dotações 
orçamentárias criadas através de abertura de crédito especial no plano 
plurianual vigente. 

Artigo 12 - Aos contratados segundo os termos desta Lei, aplica-
se a vedação de acumulação de cargos, conforme disposto no Art. 37, incisos 
XVI e XVII, da Constituição Federal do Brasil. 

Artigo 13 – A carga horária e o regime de trabalho previstos 
nesta lei poderão ser alterados mediante Decreto do Executivo, respeitada o 
cumprimento de carga horária máxima mensal. 

Artigo 14 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação; 

Artigo 15 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Coronel Fabriciano/MG, 27 de maio de 2020 

 

 

Marcos Vinícius da Silva Bizarro 
Prefeito de Coronel Fabriciano/MG 
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ANEXO I - LEI 4308, DE 27 DE MAIO DE 2020 

 

CARGOS PARA PROCESSO SELETIVO DO HJMM - HOSPITAL JOSÉ 
MARIA MORAIS e UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 

 

Cargos Vencimentos 
R$ 

Número 
de Vagas 

Número de Vagas 
para portador de 
deficiência 

Carga 
Horária  

Arquivista 1.050,00 2 0 8h/diárias 

Assistente Social 2.164,85 7 0 6h/diárias 

Auxiliar de 
Administração  

1.045,00 12 1 12hX36h 

Auxiliar de Compras / 
Encarregadas de 
Serviços 

1.237,00 2 0 8h/diárias 

Auxiliar de Cozinha 
(UAN) 

1045,00 4 0 12hX36h 

Auxiliar de Recursos 
Humanos 

1.237,00 1 0 12hX36h 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

1.045,00 40 2 12hX36h 

Auxiliar de Serviços de 
Manutenção 

1.241,00 4 0 12hX36h 

Copeiras 1.130,00 10 1 12hX36h 

Cozinheiras 1.350,00 4 0 12hX36h 

Diaristas (UAN) 1.130,00 2 0 12hX36h 

Enfermeiros 2.500,00 36 2 12hX36h 

Farmacêutico 2.164,85 1 0 6h/diárias 
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Faturista SUS 1.365,00 5 0 8h/diárias 

Instrumentadores 
Cirúrgicos 

1.323,60 8 0 12hX36h 

Lactarista 1.130,00 4 0 12hX36h 

Motorista 1.451,90 8 0 12hX36h 

Office Boy 1.045,00 1 0 8h/diárias 

Psicóloga  2.164,85 2 0 6h/diárias 

Recepcionistas  1.180,00 27 1 12hX36h 

Secretaria de Posto 1.213,00 11 1 12hX36h 

Técnico de Enfermagem 1.323,60 134 7 12hX36h 

Técnico de Farmácia  1.323,60 19 1 12hX36h 

Técnico de Informática  1.380,00 4 0 12hX36h 

Técnico de Nutrição 1.323,60 2 0 12hX36h 

Técnico de Segurança 
do Trabalho 

1.500,00 2 0 8h/diárias 

Segurança/Vigilantes 
Patrimoniais  

1.280,00 20 1 12hX36h 

12hX36h: São 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso 
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ANEXO II - LEI 4308, DE 27 DE MAIO DE 2020 

CARGOS, REQUISITOS FORMACIONAL MÍNIMOS, CARGA HORÁRIA E 
ATRIBUIÇÕES  

CARGO: ARQUIVISTA  

REQUISITO FORMACIONAL MÍNIMO: CERTIFICADO, DEVIDAMENTE 
REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO 
COMPLETO, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL, 
RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.  

CARGA HORÁRIA: 8h/diárias 

ATRIBUIÇÕES: 

 Manter o sistema de registro que controla toda movimentação dos 

pacientes no hospital;  

 Conferir, arquivar, desarquivar e controlar prontuários 

  Arquivar e desarquivar os prontuários médicos para consulta, 

internação, elaboração de estatística e pesquisa científica;  

 Arquivar a documentação de atendimento de emergência, e manter o 

controle dessa documentação; 

 Zelar pela conservação, montagem e guarda da documentação dos 

prontuários; 

 Zelar pelo sigilo das informações contidas nos prontuários.  

 Entregar e recolher prontuários e outros documentos referentes aos 

mesmos, nos ambulatórios do hospital duas vezes ao dia.  

 Encaminhar diariamente ao Setor de Faturamento os prontuários 

provenientes de alta médica no dia anterior;  

 Desarquivar e posteriormente arquivar os prontuários solicitados para 

pesquisas, sempre observando antes do desarquivamento, se a referida 

pesquisa fora autorizada pelo Conselho de Ética do HJMM; 

 Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, 

mediante determinação superior. 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

REQUISITO FORMACIONAL MÍNIMO: DIPLOMA REGISTRADO DE 
GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL, EMITIDO POR 
INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO MEC E REGISTRO NO RESPECTIVO 
CONSELHO DE CLASSE 

CARGA HORÁRIA: 6h/diárias 

ATRIBUIÇÕES: 

 Cumprir e executar as atribuições do cargo; 

 Cumprir e fazer cumprir as legislações, normas e códigos externos e 

regulamentos internos e instruções normativas; 

 Organizar e realizar as atividades de sua função de acordo com a 

instrução de trabalho e orientações da chefia imediata, visando atingir 

resultados eficazes; 

 Visualizar, planejar e organizar o setor de atuação, visando atingir 

resultados específicos de acordo com a política e regimento aprovado pela 

Diretoria;  

 Manter um rigoroso comportamento ético;  

 Elaborar e acompanhar as rotinas gerais do setor através de formulários, 

instruções de trabalho, indicadores e análise crítica, gerenciamento de risco e 

interação de processos;  

 Acolher e orientar os usuários e familiares/acompanhantes dos 

pacientes; 

 Realizar encaminhamentos sociais a órgãos diversos: CRAS, CAPS, 

Secretarias, Ministério Público, Conselho Tutelar, Juizado de Menores, etc.; 

 Articular com familiares ou responsáveis para remoção de corpo em 

caso de óbito; 

 Apoiar e orientar familiares em caso de óbito;  

 Viabilizar os Direitos Sociais;  
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 Realizar atendimento aos usuários e familiares: reflexão sistemática 

sobre o processo adoecer e enfretamento do processo;  

 Realizar contato com as Secretarias de Saúde dos Municípios para 

resolução de situações pendentes e encaminhamentos de usuários externos e 

internos; 

 Emissão de encaminhamento para recursos médicos, sociais e 

comunitários;  

 Entrevistar e preencher a ficha de avaliação social, quando solicitado 

pelo médico;  

 Localizar familiares quando solicitado pelos profissionais das clínicas 

para os pacientes; 

 Manter parceria com os órgãos municipais de atenção à criança e ao 

adolescente para auxiliar em situações que requeiram intervenção destes 

órgãos: ex: conselho tutelar, ministério público, delegacias e secretárias de 

saúde; 

 Planejar soluções, organizar e intervir em questões relacionadas à 

saúde e manifestações sociais do trabalhador e do paciente, para elaboração, 

implementação e monitoramento do Serviço Social, com foco na promoção da 

saúde;  

 Contribuir e participar nas ações de Saúde Ocupacional; 

 Realizar acompanhamento psicossocial de trabalhadores e pacientes, 

buscando alternativas de enfrentamento individual e coletivo;  

 Prestar serviços sociais orientando pacientes, acompanhantes, famílias, 

comunidade e equipes de trabalho da Instituição sobre direitos, deveres, 

serviços e recursos sociais;  

 Formular relatórios, pareceres técnicos, rotinas e procedimentos; 

 Planejar, elaborar e avaliar programas, projetos e planos sociais em 

diferentes áreas de atuação profissional;  

 Coletar, organizar, compilar, tabular e difundir dados; 

 Desempenhar atividades administrativas e assistenciais; 

 Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, 

mediante determinação superior. 
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CARGO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 

REQUISITO FORMACIONAL MÍNIMO: CERTIFICADO, DEVIDAMENTE 
REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO 
COMPLETO, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL, 
RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 

CARGA HORÁRIA: 12hX36h – 12 horas de trabalho por 36 horas de 
descanso a serem cumpridas conforme escala de revezamento. 

ATRIBUIÇÕES: 

 Realizar serviços internos e externos, entregando documentos, 

mensagens, memorandos, notas fiscais, pequenos volumes, executando 

serviços bancários ou junto aos correios, efetuando pagamentos e 

recebimentos, a fim de atender às solicitações de suas unidades e/ou dos 

servidores; 

 Encaminhar documentos e outros papéis para reprografia, mediante 

requisição, para atender aos solicitantes; 

 Receber correspondências e outros documentos, sob protocolo, para 

serem distribuídos a seus destinatários; 

 Controlar as entregas e recebimentos, assinando ou solicitando 

protocolos, para comprovar a execução dos mesmos; 

 Atender, identificar e encaminhar pessoas que procuram por serviços, 

pessoalmente ou por telefone, anotando e transmitindo recados e dados de 

rotina;  

 Efetuar cálculos simples, utilizando calculadora, conferindo e anotando 

resultados, para agilizar os serviços;  

 Auxiliar em serviços prestados, esclarecendo dúvidas dos usuários 

colaborando na execução dos trabalhos;  

 Zelar pela conservação dos materiais e máquinas que utiliza; 

 Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, 

mediante determinação superior. 
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CARGO: AUXILIAR DE COMPRAS 

REQUISITO FORMACIONAL MÍNIMO: CERTIFICADO, DEVIDAMENTE 
REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO COMPLETO  
FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL, RECONHECIDO PELO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 

CARGA HORÁRIA: 8h/diárias 

ATRIBUIÇÕES: 

 Executar as atividades relativas à aquisição de materiais e contratação 

de serviços, observando o cumprimento da Lei 8666/93 e demais legislação 

vigente que rege a matéria;  

 Realizar levantamento de preços com no mínimo 03 fornecedores do 

ramo e habilitados para fornecimento em Órgão Público; 

 Organizar e manter o cadastro de fornecedores e prestadores de 

serviços no Sistema Informatizado devidamente atualizado;  

 Exigir e conferir dos fornecedores, apresentação de proposta de preços 

com clareza de especificação e exatidão de valor; validade da proposta, 

condições de pagamento e modalidade de frete;  

 Elaborar Mapa Estimativo de Preços, para processos de aquisição de 

materiais e serviços via licitação, com encaminhamento à Comissão 

Permanente de Licitação, através da Direção;  

 Gerar e transmitir Autorização de Fornecimento ao fornecedor 

adjudicado e almoxarifado ou unidade requerente; 

 Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, 

mediante determinação superior. 
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CARGO: AUXILIAR DE COZINHA  

REQUISITO FORMACIONAL MÍNIMO: CERTIFICADO, DEVIDAMENTE 
REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL, RECONHECIDO PELO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 

CARGA HORÁRIA: 12hX36h – 12 horas de trabalho por 36 horas de 
descanso a serem cumpridas conforme escala de revezamento. 

ATRIBUIÇÕES: 

 Cumprir e executar as atribuições do cargo; 

 Cumprir e fazer cumprir as legislações, normas, códigos externos e 

regulamentos internos, e as instruções normativas;  

 Organizar e realizar as atividades de sua função de acordo com a 

instrução de trabalho e orientações da chefia imediata;  

 Realizar o processo de avaliação permanente nas atividades de 

atuação, propondo medidas que visem à melhoria continua da produtividade no 

trabalho; 

 Acionar a Supervisão da área em casos de não conformidade;  

 Cortar e picar legumes e verduras conforme especificação do cardápio 

de colaboradores e pacientes;  

 Porcionar carnes e repor cubas de alimento no refeitório dos 

colaboradores;  

 Preparar saladas, lanches e sucos observando os cardápios e instruções 

superiores;  

 Executar a higienização de utensílios e equipamentos guardando-os em 

locais apropriados;  

 Colocar alimentos em recipientes apropriados, conforme prescrições 

médicas, para distribuição aos pacientes;  

 Armazenar os alimentos em locais apropriados, conforme prescrições 

médicas para a distribuição aos pacientes;  
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 Recolher sobras de alimentação das áreas de preparo, cocção e 

distribuição, acondicionando-os em sacos apropriados e transportando-os para 

o local devido;  

 Comunicar ao cozinheiro as quebras os danos sofridos nos materiais, 

equipamentos e utensílios;  

 Auxiliar o cozinheiro no levantamento de gêneros a serem requisitados; 

 Responsável pelo pré-preparo, higienização, organização e pequenas 

produções de alimentos dos vários setores de cozinha.  

 Lavar, descascar, cortar, ralar os alimentos sob a orientação do 

cozinheiro e nutricionista. 

 Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, 

mediante determinação superior. 

 

CARGO: AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS 

REQUISITO FORMACIONAL MÍNIMO: CERTIFICADO, DEVIDAMENTE 
REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO COMPLETO 
FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL, RECONHECIDO PELO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 

CARGA HORÁRIA: 8h/diárias 

ATRIBUIÇÕES: 

 Cumprir e executar as atribuições do cargo; 

 Cumprir e fazer cumprir as legislações, normas, códigos externos e 

regulamentos internos, e as instruções normativas;  

 Organizar e realizar as atividades de sua função de acordo com a 

instrução de trabalho e orientações da chefia imediata;  

 Realizar o processo de avaliação permanente nas atividades de 

atuação, propondo medidas que visem à melhoria continua da produtividade no 

trabalho; 

 Acionar a Supervisão da área em casos de não conformidade; 
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 Auxiliar nas tarefas envolvidas na organização e controle de recursos 

humanos, através da definição de normas e políticas, que visem a qualificação 

do trabalho eficaz e eficiente; 

 Prestar assistência ao setor de Recursos Humanos da Instituição; 

 Ajudar a promover treinamentos e capacitações para os funcionários; 

 Prezar o desenvolvimento pessoal e profissional dos funcionários e pela 

satisfação e saúde no trabalho; 

 Prestar informações aos funcionários da instituição, a respeito de 

assuntos relacionados ao trabalho; 

 Prestar apoio em dinâmica de grupos; 

 Auxiliar na seleção de currículos e contatar candidatos; 

 Auxiliar no controle dos contratos temporários, substituições ou aumento 

de quadro de funcionários; 

 Auxiliar no controle dos vencimentos de contrato por experiência e 

transferência dos funcionários de setores; 

 Auxiliar no controle e realização de contratos de voluntários e 

encaminhar ao responsável do setor; 

 Receber documentos pertinentes para montar a pasta funcional do 

trabalhador; 

 Receber documentos de estagiários para formalização de termo de 

estagio; 

 Auxiliar na conferência de folhas de pagamentos e benefícios, como 

férias, para funcionários; 

 Auxiliar na supervisão da rotina do departamento pessoal e afins; 

 Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, 

mediante determinação superior. 
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

REQUISITO FORMACIONAL MÍNIMO: CERTIFICADO, DEVIDAMENTE 
REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL, RECONHECIDO PELO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 

CARGA HORÁRIA: 12hX36h – 12 horas de trabalho por 36 horas de 
descanso a serem cumpridas conforme escala de revezamento. 

ATRIBUIÇÕES: 

 Realizar a limpeza, higienização e desinfecção do ambiente interno e 

externo;  

 Coletar resíduos e rouparia nos setores dando a estes o destino 

adequado;  

 Manter a conservação organização do serviço de Higienização e 

Limpeza; 

 Zelar pela organização do setor;  

 Realizar demais atividades pertinentes à função e ao setor no qual 

estiver lotado; 

 Responsável pela manutenção do local com foco em mantê-lo limpo. 

 Limpar e arrumar todo o local em seus mínimos detalhes: janelas, 

vidraças, banheiros, cozinhas, área de serviço, atuar com limpeza de área 

externa e interna, lavagem de vidros, abastecer os ambientes com materiais, 

retirar lixo, limpeza no escritório, banheiros, vestiários, persianas, varrer a área 

hospitalar; 

 Realizar a reposição de material de higiene, bebedouro, manter rotinas 

de higiene e limpeza; 

 Trabalhar em prol da organização e higienização dos ambientes da 

instituição; 
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 Possuir boa disposição física, capacidade de cumprir ordens e 

determinações, capacidade de organização, saber ouvir sugestões e críticas, 

possuir gosto por servir, ter iniciativa e paciência; 

 Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, 

mediante determinação superior. 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

REQUISITO FORMACIONAL MÍNIMO: CERTIFICADO, DEVIDAMENTE 
REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL, RECONHECIDO PELO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 

CARGA HORÁRIA: 12hX36h – 12 horas de trabalho por 36 horas de 
descanso a serem cumpridas conforme escala de revezamento. 

ATRIBUIÇÕES: 

 Trabalhar na manutenção de máquinas, em serviços de mecânica ou em 

manutenção na área predial; 

 Executar tarefas relativas a projetos de manutenção de instalações, 

aparelhos e equipamentos elétricos, orientando-se por plantas, esquemas, 

instruções e outros documentos específicos; 

 Realizar a manutenção de reparação de concertos elétricos, pequenos 

reparos em pisos e paredes, conserto de equipamentos, atender às 

solicitações de manutenção predial, avaliando o problema apresentado e 

buscando a solução mais ágil e segura, desenvolver ações para manter as 

instalações da empresa em bom funcionamento e condições seguras de 

trabalho, fazendo pequenos reparos e promovendo adaptações de infra-

estrutura e layout; 

 Responder pelo controle patrimonial, mantendo registros de localização 

de móveis e equipamentos, e realizando periodicamente inventários, cuidar da 

integridade de móveis e instalações; 
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 Informar quando necessário a contratação de serviços externos para 

reparos e manutenções corretivas e preventivas de maior monta; 

 Controlar e orientar empregados e prestadores de serviço sobre a 

utilização dos equipamentos individuais de segurança; 

 Possuir conhecimento em elétrica, manutenção predial, refrigeração, 

instalação e manutenção de elétrica e hidráulica;  

 Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, 

mediante determinação superior. 

 

CARGO: COPEIRA  

REQUISITO FORMACIONAL MÍNIMO: CERTIFICADO, DEVIDAMENTE 
REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL, RECONHECIDO PELO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 

CARGA HORÁRIA: 12hX36h – 12 horas de trabalho por 36 horas de 
descanso a serem cumpridas conforme escala de revezamento. 

ATRIBUIÇÕES: 

 Cumprir e executar as atribuições;  

 Cumprir e fazer cumprir as legislações, normas, códigos externos e 

regulamentos internos, e as instruções normativas;  

 Organizar e realizar as atividades de sua função de acordo com a 

instrução de trabalho e orientações da chefia imediata;  

 Realizar o processo de avaliação permanente nas atividades de 

atuação, propondo medidas que visem à melhoria contínua da produtividade no 

trabalho, colaborando para a prestação de assistência á saúde humanizada e 

de qualidade ao usuário;  

 Acionar a Supervisão da área em casos de não conformidade;  

 Executar as atribuições delegadas e/ou determinadas pela Supervisão 

de Nutrição;  
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 Desempenhar funções no lactário como preparo de fórmulas lácteas a 

serem distribuídas para UTI Neonatal e Pediátrica, preparo de dieta enteral em 

sistema aberto quando necessário, conforme mapa de dietas;  

 Retirar diariamente amostras de fórmulas lácteas preparadas e 

armazená-las para análise;  

 Verificar e registrar temperatura de refrigeradores e temperatura da 

umidade do ambiente lácteo;  

 Realizar esterilização de mamadeiras e materiais envolvidos no preparo, 

inclusive embalagens utilizando as técnicas adequadas de assepsia;  

 Verificar se a dieta está corretamente instalada e em caso de não 

conformidade comunicar a Nutricionista responsável; 

 Montar e conferir bandejas e dietas, descrição da identificação das 

refeições; 

 Preparar a alimentação dos pacientes, distribuição, limpeza e 

organização do local de trabalho; 

 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional. 
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CARGO: COZINHEIRO(A) 

 

REQUISITO FORMACIONAL MÍNIMO: CERTIFICADO, DEVIDAMENTE 
REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL, RECONHECIDO PELO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 

CARGA HORÁRIA: 12hX36h – 12 horas de trabalho por 36 horas de 
descanso a serem cumpridas conforme escala de revezamento. 

ATRIBUIÇÕES: 

 Cumprir e executar as atribuições do cargo;  

 Cumprir e fazer cumprir as legislações, normas, códigos externos e 

regulamentos internos, e as instruções normativas;  

 Organizar e realizar as atividades de sua função de acordo com a 

instrução de trabalho e orientações da chefia imediata;  

 Acionar a Supervisão da área em casos de não conformidade;  

 Providenciar e executar o preparo dos alimentos que compõem o 

cardápio geral do dia, conforme ordem da nutricionista;  

 Verificar cardápio de dietas normais e especiais e tomar conhecimento 

dos pratos a serem preparados;  

 Receber e conferir adequadamente os gêneros alimentícios procedentes 

da despensa responsabilizando-se pelos mesmos;  

 Executar o preparo prévio dos alimentos;  

 Higienizar o fogão, balcão térmico, forno e coifa;  

 Identificar os alimentos preparados com o tipo de preparo data de 

fabricação e data de validade;  

 Verificar e registrar temperatura dos refrigerados aos finais de semana; 

 Colaborar com o nutricionista na elaboração de receitas culinárias;  

 Notificar o nutricionista sobre a necessidade de consertos, reparos e 

substituições de materiais, equipamentos e instalações;  
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 Proceder à cocção dos alimentos destinados as dietas normais e 

especiais; 

 Proceder pré-preparo dos alimentos como corte de carnes e legumes;  

 Manter organizados os alimentos armazenados, verificando validade e 

condições do alimento;  

 Preparar coffee break para eventos;  

 Receber gêneros alimentícios observando aspectos dos alimentos e 

temperatura;  

 Providenciar e controlar a limpeza do setor;  

 Auxiliar as copeiras e auxiliares de cozinha na higienização dos 

equipamentos, quando necessário; 

 Coordenar as atividades relacionadas ao preparo das refeições;  

 Acompanhar a evolução dos cozinhados; 

 Executar preparações culinárias simples, fazer o cozimento de legumes, 

verduras e frutas, preparar sobremesas, doces, lanches e saladas, preparar 

carnes, aves e peixes para cozimento, cortando-os, limpando-os, pesando-os, 

separando-os de acordo com porções solicitadas preparando as refeições sob 

a supervisão do nutricionista atendendo aos métodos de cozimento e padrões 

de qualidade dos alimentos, auxiliar a servir lanches e refeições, auxiliar na 

higienização de louças, utensílios e da cozinha em geral, zelar pela 

conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições 

necessárias para evitar deterioração e perdas, participar de programa de 

treinamento, quando convocado; 

 Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 

equipamentos e executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o 

exercício da função; 

 Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, 

mediante determinação superior. 
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CARGO: DIARISTA  

REQUISITO FORMACIONAL MÍNIMO: CERTIFICADO, DEVIDAMENTE 
REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL, RECONHECIDO PELO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 

CARGA HORÁRIA: 12hX36h – 12 horas de trabalho por 36 horas de 
descanso a serem cumpridas conforme escala de revezamento. 

ATRIBUIÇÕES: 

 Auxiliar nas diversas tarefas relacionadas com atividades pertinentes, 

tais como: preparação de alimentos, limpeza e conservação das dependências 

do restaurante, lanchonete e dos equipamentos existentes; 

  Fazer revezamento de função;  

 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional; 

 Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, 

mediante determinação superior. 

 

CARGO: ENFERMEIRO(A) 

REQUISITO FORMACIONAL MÍNIMO: DIPLOMA REGISTRADO DE 
GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR EM ENFERMAGEM, EMITIDO POR 
INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO MEC, E REGISTRO NO RESPECTIVO 
CONSELHO DE CLASSE. 

CARGA HORÁRIA: 12hX36h – 12 horas de trabalho por 36 horas de 
descanso a serem cumpridas conforme escala de revezamento. 

ATRIBUIÇÕES: 

 Cumprir e executar as atribuições do cargo; 
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 Cumprir e fazer cumprir as legislações, normas, códigos externos e 

regulamentos internos e as instruções normativas; 

 Organizar e realizar as atividades de sua função de acordo com a 

instrução de trabalho e orientações da chefia imediata, visando atingir 

resultados eficazes;  

 Acompanhar as rotinas gerais do setor através de formulários, instruções 

de trabalho, indicadores e análise crítica e interação de processos;  

 Participar ou integrar de comissões que venham a ser criadas sempre 

que os assuntos forem pertinentes a administração ou a elas relacionadas;  

 Acionar a Coordenação da área em casos de não conformidade;  

 Receber e passar plantão junto à equipe de Enfermagem;  

 Admitir e orientar os usuários;  

 Participar da assistência aos usuários realizando a evolução de 

enfermagem diária e acompanhar os cuidados realizados pela equipe;  

 Auxiliar a equipe de enfermagem no desempenho de suas atividades, 

orientando-a e treinando-a no que se fizer necessário durante o seu turno;  

 Realizar pedidos de Almoxarifado, Farmácia e Dietas para manter o 

setor sempre abastecido;  

 Dar suporte assistencial nos procedimentos quando solicitado pela 

equipe; 

 Realizar visitas aos pacientes do setor verificando sua evolução e 

executando as anotações necessárias observadas;  

 Orientar a família sobre os procedimentos e dúvidas relacionadas ao 

paciente; 

 Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e os 

serviços de assistência de enfermagem;  

 Planejar, organizar, coordenar e avaliar as atividades técnicas e 

auxiliares de enfermagem nas unidades assistenciais;  

 Elaborar, executar e participar dos eventos de capacitação da equipe de 

enfermagem; Implementar ações para a promoção da saúde; 
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  Participar da elaboração e execução de planos assistenciais de saúde 

do idoso, do adulto, do adolescente, da mulher e da criança nos âmbitos 

hospitalar e ambulatorial;  

 Prestar assistência direta aos pacientes de maior complexidade técnica, 

graves com risco de morte e/ou que exijam conhecimentos de base científica e 

capacidade de tomar decisões imediatas;  

 Participar e atuar nos programas de prevenção e controle sistemático de 

infecção hospitalar;  

 Realizar e participar da prevenção e controle sistemático de danos que 

possam ser causadas aos pacientes durante a assistência de enfermagem;  

 Participar de projetos de construção ou reforma de unidades 

assistenciais;  

 Realizar demais atividades inerentes ao emprego. (*) Enfermeiro - 

Auditoria e Pesquisa Enfermeiro - Auditoria e Pesquisa Realizar auditoria 

interna (visitas técnicas) nas unidades; 

 Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, 

mediante determinação superior. 

 

CARGO: FARMACÊUTICO(A) 

REQUISITO FORMACIONAL MÍNIMO: DIPLOMA REGISTRADO DE 
GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR EM FARMÁCIA, EMITIDO POR 
INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO MEC, E REGISTRO NO RESPECTIVO 
CONSELHO DE CLASSE. 

CARGA HORÁRIA: 6h/diárias 

ATRIBUIÇÕES:  

 Cumprir e executar as atribuições do cargo; 

 Cumprir e fazer cumprir as legislações, normas, códigos externos e 

regulamentos internos e as instruções normativas;  
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 Estabelecer e acompanhar as rotinas gerais do setor através de 

formulários, instruções de trabalho, indicadores, análise crítica, gerenciamento 

de risco e interação de processos;  

 Assegurar o fornecimento de dados atualizados e específicos do setor 

através de relatórios mensais estabelecidos e sempre que solicitados para 

análise e tomada de decisões da Coordenação da área;  

 Participar ou integrar de comissões que venham a ser criadas sempre 

que os assuntos forem pertinentes ao setor ou a ele relacionados;  

 Analisar as prescrições no que diz respeito à concentração, 

compatibilidade físico-química, biodisponibilidade dos componentes da 

formulação, dose e via de administração, conforme rotina pré-estabelecida; 

 Orientar e informar o usuário e/ou responsável direto e corpo clínico 

sobre o uso correto dos medicamentos, além de orientar sobre o fracionamento 

do produto, bem como as condições de armazenamento;  

 Manter uma estratégia de controle de temperaturas e umidade dos 

medicamentos, bem como de antibióticos de uso restrito;  

 Atualizar controle de medicações de uso controlado;  

 Verificar os prontuários médicos bem como registrar no prontuário a 

assistência direta dada à pacientes em caso de assistência farmacêutica; 

 Alimentar os planos de ação nos prazos estipulados pela Qualidade; 

 Organizar as mercadorias dentro da Central de Abastecimento;  

 Efetuar o controle de psicotrópicos, registrando-o em sistema;  

 Orientar e acompanhar a rotina dos auxiliares de farmácia no setor de 

Dispensação;  

 Realizar ações específicas de dispensação de produtos farmacêuticos; 

 Realizar pedidos de matérias para outros setores quando necessário; 

 Promover e supervisionar as condições de armazenamento, 

conservação, registro e prazo de validade dos medicamentos e materiais;  

 Conhecer, interpretar, cumprir e estabelecer condições para o 

cumprimento da legislação vigente; 

 Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, 

mediante determinação superior. 
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CARGO: FATURISTA  

REQUISITO FORMACIONAL MÍNIMO: CERTIFICADO, DEVIDAMENTE 
REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO COMPLETO 
FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL, RECONHECIDO PELO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 

CARGA HORÁRIA: 8h/diárias 

ATRIBUIÇÕES: 

 Supervisionar, coordenar e elaborar todo tipo de fatura do SUS, 

apresentando as dentro dos prazos estabelecidos; 

 Conferir a exatidão dos prontuários, como prescrições, evoluções, 

descrição cirúrgica, exames complementares e terapias; 
 Informar o corpo clínico e técnico-administrativo do Hospital sobre os 

procedimentos de maior complexidade dentro das patologias dos pacientes, 

para que os mesmos possam melhor decodificá-las, contribuindo assim para a 

melhoria do sistema de faturamento;  
 Elaborar planilhas dos laudos e enviar ao órgão da Saúde competente, 

para autorização das AIHs e/ou outros procedimentos; 
 Elaborar relatórios de atividades, encaminhando-os à chefia imediata 

para apreciação; 
 Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, 

mediante determinação superior. 
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CARGO: INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO 

REQUISITO FORMACIONAL MÍNIMO: CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO DE ENSINO MÉDIO ACRESCIDO DE CURSO DE TÉCNICO EM 
INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA OU TÉCNICO DE ENFERMAGEM COM 
HABILITAÇÃO EM INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA, EXPEDIDO POR 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECONHECIDA PELO MEC, E REGISTRO NO 
RESPECTIVO CONSELHO DE CLASSE.  

CARGA HORÁRIA: 12hX36h – 12 horas de trabalho por 36 horas de 
descanso a serem cumpridas conforme escala de revezamento. 

ATRIBUIÇÕES: 

 Cumprir e executar as atribuições do cargo; 

 Cumprir e fazer cumprir as legislações, normas, códigos externos e 

regulamentos internos, e  as instruções normativas;  

 Organizar e realizar as atividades de sua função de acordo com a 

instrução de trabalho e orientações da chefia imediata;  

 Acionar a Coordenação da área em casos de não conformidade;  

 Admitir e orientar os usuários na unidade, se delegado pelo Enfermeiro; 

 Preparar as salas de cirurgia com equipamentos, mesas, medicamentos, 

material de sutura e antissepsia;  

 Preparar o instrumental cirúrgico;  

 Conferir qualitativa e quantitativamente os instrumentos cirúrgicos após 

as cirurgias;  

 Prestar cuidados integrais ao usuário sob sua responsabilidade, de 

acordo com o plano de assistência, atendendo a necessidade de higiene, 

conforto e segurança dos mesmos;  

 Auxiliar o Enfermeiro nos procedimentos durante a cirurgia;  

 Desempenhar tarefas de instrumentação cirúrgica geral no setor que 

atua;  
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 Organizar o ambiente de trabalho bem como manter os materiais em 

ordem para facilitar o procedimento e organização do local;  

 Trabalhar com conformidade com as boas práticas e normas da saúde;  

 Realizar o processo de avaliação permanente nas atividades de 

atuação, propondo medidas que visem à melhoria continua da produtividade no 

trabalho, colaborando para a prestação de assistência á saúde humanizada e 

de qualidade ao usuário; 

 Preparar as salas de cirurgia, com equipamentos, mesas, 

medicamentos, material de sutura e anti-sepsia; 

 Preparar o instrumental cirúrgico, segundo o tipo de cirurgia; 

 Desempenhar tarefas relacionadas a intervenções cirúrgicas médicas; 

 Posicionando de forma adequada o instrumental, passando-o ao 

cirurgião e realizando outros trabalhos de apoio; 

 Conferir qualitativa e quantitativamente os instrumentos cirúrgicos, após 

o término das cirurgias; 

 Realizar a esterilização do material cirúrgico; 

 Propor a aquisição de novos instrumentos para reposição daqueles que 

estão avariados ou desgastados; 

 Zelar, permanentemente, pelo estado funcional dos aparelhos que 

compõe as salas de cirurgia; 

 Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 

equipamentos e programas de informática; 

 Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, 

mediante determinação superior. 
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CARGO: LACTARISTA  

REQUISITO FORMACIONAL MÍNIMO: CERTIFICADO, DEVIDAMENTE 
REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO COMPLETO 
FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL, RECONHECIDO PELO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 

CARGA HORÁRIA: 12hX36h – 12 horas de trabalho por 36 horas de 
descanso a serem cumpridas conforme escala de revezamento. 

ATRIBUIÇÕES: 

 Manipulação das dietas enterais; 

 Manipulação de suplementos, preenchimentos de controles e 

formulários; 

 Limpeza e identificação das dietas, manipulação e distribuição de 

fórmulas infantis e mamadeiras; 

  Higienização do local de trabalho, distribuição de refeições; 

 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional; 

 Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, 

mediante determinação superior. 
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CARGO: MOTORISTA  

REQUISITO FORMACIONAL MÍNIMO: CERTIFICADO, DEVIDAMENTE 
REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL, RECONHECIDO PELO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CNH CATEGORIA MININA “B”. 

CARGA HORÁRIA: 12hX36h – 12 horas de trabalho por 36 horas de 
descanso a serem cumpridas conforme escala de revezamento. 

ATRIBUIÇÕES: 

 Dirige veículos leves, transportando pessoas, máquinas, materiais e 

outras cargas de pequeno volume, observando o itinerário e as regras trânsito, 

a fim de atender às diversas unidades da Prefeitura; 

 Checar as condições de funcionamento e segurança do veículo a ser 

utilizado, antes de começar a circular com o mesmo; 

 Observar as ordens de circulação, anotando em formulário, dia, horário, 

unidade ou servidor atendido, quilometragem antes e após a utilização do 

veículo, a fim de controlar a utilização do mesmo; 

 Receber os usuários ou esperá-los em pontos determinados, conforme 

contato estabelecido anteriormente, para conduzi-los aos locais desejados; 

 Transportar máquinas, malotes, materiais ou outras cargas de pequeno 

volume, obedecendo os roteiros preestabelecidos, visando atender às ordens 

de serviço; 

 Comunicar qualquer anormalidade mecânica ou em relação à acidentes, 

providenciando reparos quando possível e necessário; 

 Zelar pela manutenção do veículo, a fim de assegurar sua boa 

apresentação e seu perfeito estado de funcionamento; 

 Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, 

mediante determinação superior. 
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CARGO: OFFICE-BOY 

REQUISITO FORMACIONAL MÍNIMO: CERTIFICADO, DEVIDAMENTE 
REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO 
COMPLETO, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL, 
RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 

CARGA HORÁRIA: 8h/diárias 

ATRIBUIÇÕES: 

 Transportar documentos e objetos observando as demandas dos 

setores, dando os devidos encaminhamentos; 

 Zelar pela organização e confidencialidade das informações e 

respeitando os horários necessários para os demandantes;  

 Conferir documentos e objetos registrando entrada e saída dos mesmos;  

 Zelar pela organização do setor;  

 Realizar trabalhos dentro do hospital;  

 Realizar entrega de documentos a outras gerências da administração; 

 Protocolar todos os documentos a serem entregues; 

 Realizar serviços de correio, banco; 

 Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, 

mediante determinação superior. 
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CARGO: PSICÓLOGO(A) 

REQUISITO FORMACIONAL MÍNIMO: DIPLOMA REGISTRADO DE 
GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR EM PSICOLOGIA, EMITIDO POR 
INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO MEC, E REGISTRO NO RESPECTIVO 
CONSELHO DE CLASSE.  

CARGA HORÁRIA: 4h/diárias 

ATRIBUIÇÕES: 

 Cumprir e executar as atribuições do cargo; 

 Cumprir e fazer cumprir as legislações, normas, códigos externos e 

regulamentos internos e as instruções normativas;  

 Realizar o processo de avaliação permanente aos serviços de atuação, 

propondo medidas que visem à melhoria continua na prestação de assistência 

a saúde humanizada e de qualidade ao usuário;  

 Elaborar e acompanhar as rotinas gerais do setor através de formulários, 

instruções de trabalho, indicadores, análise crítica, gerenciamento de risco e 

interação de processos;  

 Realizar plano terapêutico e participar do plano de alta multidisciplinar; 

 Prestar assistência psicológica aos usuários e acompanhantes/familiares 

durante o período de tratamento, registrando em avaliação e evolução inclusa 

no prontuário do usuário;  

 Realizar palestras elucidativas aos usuários, acompanhantes/familiares 

e equipe multidisciplinar;  

 Prestar atendimento psicossocial a óbitos;  

 Elaborar e desenvolver Projetos de Humanização junto à equipe 

multidisciplinar;  

 Prestar atendimento ao paciente elaborando um psicodiagnóstico;  

 Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais, mentais e de adaptação 

social no acompanhamento de paciente durante o processo de tratamento ou 

cura; 
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 Acompanhar psicologicamente gestantes durante a gravidez, parto e 

puerpério;  

 Preparar o paciente para entrada, permanência e alta médica;  

 Realizar atendimento com foco em psicoterapia breve em adulto, infantil 

e em grupo;  

 Realizar diagnósticos, pareceres, avaliações e laudos psicológicos;  

 Criar, coordenar e acompanhar, individualmente ou em equipe 

multiprofissional, treinamentos em saúde com objetivo de qualificar o 

desempenho da equipe;  

 Atuar junto à equipe multiprofissional no sentido de levá-los a identificar 

e compreender os fatores emocionais que intervém na saúde geral do 

indivíduo; 

 Proceder, quando necessário, encaminhamentos aos serviços internos: 

Serviço Social, Nutrição, entre outros, garantindo atendimento multidisciplinar; 

 Realizar atividades administrativas relativas ao cargo como organização 

e digitação de documentos, elaboração de relatórios, preenchimento de 

formulários, elaboração de fluxogramas e rotinas de serviços; 

 Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os 

processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a 

finalidade de análise, tratamento, orientação e educação;  

 Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação 

social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o paciente durante o 

processo de tratamento ou cura; Investigar os fatores inconscientes do 

comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; 

  Desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar 

equipes e atividades de área e afins;  

 Avaliar alterações das funções cognitivas, buscando diagnóstico ou 

detecção precoce de sintomas, tanto em clínica quanto em pesquisas; 

 Acompanhar e avaliar tratamentos cirúrgicos, medicamentosos e de 

reabilitação; Promover a reabilitação neuropsicológica;  

 Auditar, realizar perícias e emitir laudos, gerando informações e 

documentos sobre as condições ocupacionais ou incapacidades mentais;  
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 Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, 

mediante determinação superior. 

 

CARGO: RECEPCIONISTA  

REQUISITO FORMACIONAL MÍNIMO: CERTIFICADO, DEVIDAMENTE 
REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO 
COMPLETO, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL, 
RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.  

CARGA HORÁRIA: 12hX36h – 12 horas de trabalho por 36 horas de 
descanso a serem cumpridas conforme escala de revezamento. 

ATRIBUIÇÕES: 

 Cumprir e executar as atribuições do cargo;  

 Cumprir e fazer cumprir as legislações, normas, códigos externos e 

regulamentos internos, e as instruções normativas;  

 Visualizar, planejar e organizar os setores de atuação, visando atingir 

resultados específicos de acordo com a política e regimento aprovado pela 

Diretoria;  

 Organizar e realizar as atividades de sua função de acordo com a 

instrução de trabalho e orientações da chefia imediata, visando atingir 

resultados eficazes; 

 Realizar o processo de avaliação permanente nas atividades de 

atuação, propondo medidas que visem a melhoria contínua da produtividade no 

trabalho; 

 Acionar a Coordenação da área em casos de não conformidade; 

 Recepcionar e direcionar os usuários com qualidade, segurança e 

humanização;  

 Realizar atividades administrativas do setor, como organização, arquivos 

e digitação;  

 Atender os usuários, familiares e públicos em geral;  
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 Fornecer informações sobre o funcionamento e processos 

administrativos; 

 Agendar consultas e procedimentos de caráter externo;  

 Formalizar o processo de internação;  

 Fazer controle burocrático do atendimento em nível de ambulatório, 

emergência, pronto atendimento e internação;  

 Atender as solicitações dos usuários externos e internos;  

 Manter atualizado o controle de leitos;  

 Orientar pacientes e familiares sobre normas do Hospital;  

 Agendar e controlar as consultas eletivas do Ambulatório;  

 Controlar as fichas de atendimento;  

 Atualizar constantemente o livro de registro de usuários;  

 Liberar visitantes na portaria prestando o atendimento necessário;  

 Verificar os atestados de óbito e auxiliar o familiar enlutado no processo; 

 Desenvolver, sob a orientação do seu gerente ou supervisor direto, 

ações de atendimento ao cliente nas diferentes situações e ambientes, bem 

como na promoção da qualidade ao atendimento de forma humanizada e 

igualitária; 

 Recepcionar pessoas prestando as informações desejadas; 

 Identificar e aplicar os princípios de registro e arquivo manuseando 

adequadamente os documentos hospitalares; 

 Contribuir para o controle de entrada e saída de pessoas na instituição, 

segundo as normas; 

 Proceder ao atendimento telefônico dentro de padrões estabelecidos; 

 Utilizar a aparência como forma de expressão de identidade; 

 Estabelecer relações adequadas com o outro em situações de vida 

especialmente no trabalho; 

 Agir de forma autônoma e pró-ativa; 

 Relacionar-se de forma ética e adequada com os diversos tipos de 

clientes; 

 Receber, interpretar e responder as mensagens verbais e sinais, como a 

linguagem corporal, de pessoas de todas as formações; 



Diário Oficial de Coronel Fabriciano, n°  1.252, quinta-feira, 04 de junho de 2020 / Página 38

 

PÇA DR.LOUIS ENSCH,64-TELEFAX:3846-7000-CNPJ 19.875.046/0001-82-CEP 35170-033–CEL.FABRICIANO-MG 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 

 Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, 

mediante determinação superior. 

 

CARGO: SECRETÁRIA DE POSTO DE ENFERMAGEM 

REQUISITO FORMACIONAL MÍNIMO: CERTIFICADO, DEVIDAMENTE 
REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO 
COMPLETO, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL, 
RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.  

CARGA HORÁRIA: 12hX36h – 12 horas de trabalho por 36 horas de 
descanso a serem cumpridas conforme escala de revezamento. 

ATRIBUIÇÕES: 

 Executar ações e tarefas de apoio administrativo, relativas à gestão de 

pessoas, suprimentos, comunicação administrativa, reprografia, patrimônio, 

jurídico e demais serviços de apoio administrativo;  

 Preencher documentos, preparar relatórios, formulários, planilhas e 

prontuário; Acompanhar processos administrativos, cumprindo todos os 

procedimentos necessários referentes aos mesmos;  

 Atender clientes, usuários e fornecedores quando necessário; 

 Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, 

mediante determinação superior. 
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CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

REQUISITO FORMACIONAL MÍNIMO: CERTIFICADO REGISTRADO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM EXPEDIDO POR 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECONHECIDA PELO MEC, E REGISTRO NO 
RESPECTIVO CONSELHO DE CLASSE.  

CARGA HORÁRIA: 12hX36h – 12 horas de trabalho por 36 horas de 
descanso a serem cumpridas conforme escala de revezamento. 

ATRIBUIÇÕES: 

 Cumprir e executar as atribuições do cargo; 

 Cumprir e fazer cumprir as legislações, normas, códigos externos e 

regulamentos internos, e as instruções normativas;  

 Organizar e realizar as atividades de sua função de acordo com a 

instrução de trabalho e orientações da chefia imediata, visando atingir 

resultados eficazes; 

 Realizar o processo de avaliação permanente nas atividades de 

atuação, propondo medidas que visem à melhoria continua da produtividade no 

trabalho, colaborando para a prestação de assistência hospitalar humanizada e 

de qualidade ao usuário;  

 Acionar a Coordenação da área em casos de não conformidade;  

 Admitir e orientar os usuários na unidade, se delegado pelo enfermeiro; 

 Receber e passar plantão prestando as informações necessárias à 

continuidade do serviço;  

 Comunicar o enfermeiro responsável da necessidade de 

aquisição/manutenção/reposição de materiais e equipamentos;  

 Solicitar, buscar e ministrar medicamentos aos pacientes conforme 

prescrição médica;  

 Prestar cuidados integrais ao paciente sob sua responsabilidade;  

 Preparar, acolher e confortar pacientes;  

 Orientar pacientes, visitantes e acompanhantes; 
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 Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação e orientação das 

atividades de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem 

em estado grave, na prevenção e no controle sistemático da infecção 

hospitalar, na prevenção e controle de danos físicos que possam ser causados 

a pacientes durante a assistência de saúde;  

 Executar atividades de assistência de enfermagem na saúde do idoso, 

do adulto, da mulher, do adolescente, da criança e do recém-nascido, 

excetuadas as privativas do Enfermeiro; 

 Prestar cuidados de enfermagem pré e pós operatórios; 

 Circular em sala de cirurgia e instrumentar;  

 Executar atividades de desinfecção e esterilização; Organizar o 

ambiente de trabalho e dar continuidade aos plantões;  

 Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos 

de biossegurança; 

  Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, 

mediante determinação superior. 

 

CARGO: TÉCNICO DE FARMÁCIA 

REQUISITO FORMACIONAL MÍNIMO: CERTIFICADO REGISTRADO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO TÉCNICO DE FARMÁCIA, EXPEDIDO POR 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECONHECIDA PELO MEC.  

CARGA HORÁRIA: 12hX36h – 12 horas de trabalho por 36 horas de 
descanso a serem cumpridas conforme escala de revezamento. 

ATRIBUIÇÕES: 

 Realizar operações farmacotécnicas;  

 Conferir fórmulas;  

 Efetuar manutenção de rotina em equipamentos, utensílios de 

laboratório e rótulos das matérias primas;  

 Controlar estoques, condições de armazenamento e prazos de validade;  
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 Realizar testes de qualidade de matérias primas, equipamentos e 

ambiente;  

 Trabalhar de acordo com as boas práticas de manipulação e 

dispensação;  

 Documentar atividades e procedimentos da manipulação farmacêutica;  

 Seguir procedimentos operacionais padrões;  

 Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, 

mediante determinação superior. 

 

CARGO: TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

REQUISITO FORMACIONAL MÍNIMO: CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO TÉCNICO DE INFORMÁTICA, RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO. 

CARGA HORÁRIA: 12hX36h – 12 horas de trabalho por 36 horas de 
descanso a serem cumpridas conforme escala de revezamento. 

ATRIBUIÇÕES: 

 Executar ações de acompanhamento, planejamento, otimização, 

resolução de problemas técnicos e suporte técnico de rede;  

 Criar políticas de segurança e prevenção contra invasões físicas e/ou 

lógicas;  

 Criar e manter rotinas de backup;  

 Projetar, administrar, configurar e prestar manutenção em redes de 

computadores e segurança de recursos da rede;  

 Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, 

mediante determinação superior. 
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CARGO: TÉCNICO DE NUTRIÇÃO 

REQUISITO FORMACIONAL MÍNIMO: CERTIFICADO, DEVIDAMENTE 
REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO 
COMPLETO, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL, 
RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE 
CURSO TÉCNICO EM NUTRIÇÃO EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO 
COMPETENTE. 

CARGA HORÁRIA: 12hX36h – 12 horas de trabalho por 36 horas de 
descanso a serem cumpridas conforme escala de revezamento. 

ATRIBUIÇÕES: 

 Coordenar e acompanhar a execução do planejamento feito pelo 

nutricionista; 

 Controlar o preparo de refeições de pacientes e funcionários, 

observando e instruindo, quanto à aplicação de técnicas adequadas de 

higienização, pré-preparo, cocção e armazenamento de alimentos; 

  Monitorar níveis de estoque de gêneros alimentícios e materiais da 

cozinha, efetuando balanços e cálculos de consumo, requisitando-os ao 

almoxarifado ou emitindo pedidos de compras, cotando, semanalmente, preços 

de perecíveis e controlando qualidade e quantidade dos produtos no ato do 

recebimento; 

  Zelar pela manutenção dos equipamentos da cozinha, inspecionando-

os, solicitando consertos e testando seu funcionamento; 

 Coletar dados junto a funcionários, para avaliação de aceitação de 

refeições. 

  Elaborar mapas de controle de número e tipos de dietas; 

 Manter atualizadas as folhas de alimentação das copas; 

  Acompanhar a distribuição de refeições aos comensais; 
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 Auxiliar na organização de arquivos, envio e recebimento de 

documentos, pertinentes a sua área de atuação para assegurar a pronta 

localização de dados; 

 Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de 

proteção apropria-dos, quando da execução dos serviços; 

 Ter conhecimento das normas e procedimentos de biossegurança; 

 Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 

equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de 

trabalho; 

 Executar tratamento e descarte de resíduos de materiais provenientes 

de seu local de trabalho; 

 Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas 

de sua área de atuação e das necessidades do setor; 

 Utilizar recursos de informática; 

 Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, 

mediante determinação superior. 

 

 

CARGO: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

REQUISITO FORMACIONAL MÍNIMO: CERTIFICADO, DEVIDAMENTE 
REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO E CURSO 
REGULAR DE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, TITULAR DO 
CERTIFICADO OU DIPLOMA DE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO, FORNECIDOS POR INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 
RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DEVIDAMENTE 
REGISTRADO NO CONSELHO CLASSE. 

CARGA HORÁRIA: 8h/diárias 

ATRIBUIÇÕES: 



Diário Oficial de Coronel Fabriciano, n°  1.252, quinta-feira, 04 de junho de 2020 / Página 44

 

PÇA DR.LOUIS ENSCH,64-TELEFAX:3846-7000-CNPJ 19.875.046/0001-82-CEP 35170-033–CEL.FABRICIANO-MG 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 

 Responder pelo planejamento de ações de Segurança do Trabalho no 

ambiente profissional;  

 Estabelecer e coordenar planos de ações preventivas e corretivas de 

modo a reduzir e até eliminar os riscos existentes à saúde do trabalhador, 

atuando junto à equipe multidisciplinar da Instituição;  

 Propor medidas de redução ou eliminação dos riscos existentes à saúde, 

inclusive a utilização de equipamentos de proteção;  

 Promover a realização de atividades de conscientização, educação e 

orientação, referentes às questões de saúde e segurança do trabalho; 

 Acompanhar as realizações dos exames médicos ocupacionais, 

admissionais, periódicos e demissionais, observando os prazos previstos na 

legislação pertinente;  

 Propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais 

modificações nos equipamentos e instalações e verificando sua observância 

para prevenir acidentes; 

 Inspecionar os sistemas de combate a incêndios e demais equipamentos 

de proteção; 

 Elaborar relatórios de inspeções qualitativas e quantitativas, conforme o 

caso; 

 Registrar em documento próprio a ocorrência do acidente de trabalho; 

 Manter contato junto aos serviços médico e social da instituição para o 

atendimento necessário aos acidentados; 

 Participar do programa de treinamento quando convocado; 

 Orientar os colaboradores no que se refere à observância das normas 

de segurança; 

 Promover e ministrar treinamentos sobre segurança e qualidade de vida 

no trabalho; 

 Implantar CIPA, participar de reuniões de trabalho relativas à sua área 

de atuação; 

 Investigar em conjunto acidentes ocorridos, examinar as condições, 

identificar suas causas e propor providências cabíveis; 
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 Gerenciamento dos programas inseridos e responsáveis ao SESMT 

(Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho); 

 Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, 

mediante determinação superior. 

 

CARGO: SEGURANÇA/VIGILANTE PATRIMONIAL 

REQUISITO FORMACIONAL MÍNIMO: CERTIFICADO, DEVIDAMENTE 
REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO FUNDAMENTAL  
COMPLETO, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL, 
RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.  

CARGA HORÁRIA: 12hX36h – 12 horas de trabalho por 36 horas de 
descanso a serem cumpridas conforme escala de revezamento. 

ATRIBUIÇÕES: 

 Cumprir e executar as atribuições do cargo;  

 Cumprir e fazer cumprir as legislações, normas, códigos externos e 

regulamentos internos, e as instruções normativas;  

 Realizar o processo de avaliação permanente nas atividades de 

atuação, propondo medidas que visem à melhoria continua da produtividade no 

trabalho;  

 Conhecer e acompanhar as rotinas gerais do setor através dos 

formulários e instruções de trabalho;  

 Acionar a Coordenação da área em casos de não conformidade;  

 Orientar os usuários a respeito do local de estacionamento de veículos; 

 Fazer contato com o Supervisor da Manutenção por ocasião da chegada 

de profissionais fornecedores e outros;  

 Receber, eventualmente, toda e qualquer correspondência e encaminhar 

para o respectivo setor do hospital;  

 Permitir a saída de materiais somente com autorização por escrito e 

assinado por pessoas credenciadas;  



Diário Oficial de Coronel Fabriciano, n°  1.252, quinta-feira, 04 de junho de 2020 / Página 46

 

PÇA DR.LOUIS ENSCH,64-TELEFAX:3846-7000-CNPJ 19.875.046/0001-82-CEP 35170-033–CEL.FABRICIANO-MG 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 

 Controlar diariamente a entrada e saída de pessoas e veículos do 

hospital, registrando dados em formulários específicos;  

 Contatar os setores em caso de solicitação de entrada ao setor 

administrativo, identificando-os e orientando-os quanto ao acesso;  

 Permitir a entrada de colaboradores mediante a identificação dos 

mesmos, registrando a entrada e saída do colaborador em feriados e em 

horários fora do expediente;  

 Orientar o veículo coletor de lixo sobre o local de manobra bem como o 

local de estacionamento para recolhimento de resíduos;  

 Monitorar o sistema interno de câmeras;  

 Observar atentamente o fluxo de pessoas e de materiais e intervir, 

quando necessário;  

 Permitir a entrada e saída de carros de funerária somente após liberação 

da recepção;  

 Controlar a iluminação da área externa;  

 Acionar a Polícia MIlitar sempre que houver situações em que não possa 

conter e que acarrete perigo a outras pessoas; 

 Zelar pela guarda do patrimônio exercendo a vigilância da Unidade 

Hospitalar; 

 Promover e preservar a segurança dos clientes, colaboradores, 

acompanhando a entrada e a saída de visitantes nas empresas. 

Executar rondas nas dependências da empresa, áreas e vias de acesso 

adjacentes; 

 Identificar qualquer movimento suspeito e tomando as medidas cabíveis, 

conforme norma da empresa, inspecionar as dependências, para evitar 

incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades, 

controlar fluxo de pessoas, identificando, orientando, e encaminhando aos 

lugares desejados, examinar portas, janelas, portões e assegurar que estão 

devidamente fechados, cuidar das segurança de funcionários, moradores e 

visitantes, dar auxílio operacional as rondas internas e proteção dos postos de 

serviço; 

 Acompanhar imagens de monitor na guarita; 
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 Acionar chave de contatos em caso de emergências; 

 Prestar atendimento pessoal;  
 Deliberar pequenos problemas e demais atividades pertinentes à função. 

Realizar demais atividades inerentes ao emprego; 
 Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, 

mediante determinação superior. 

 

 

 

MARCOS VINÍCIUS DA SILVA BIZARRO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO III – LEI 4308, DE 27 DE MAIO DE 2020 

 IMPACTO FINANCEIRO 

CARGOS PARA PROCESSO SELETIVO DO HJMM e UPA 

 

Cargos Salário 
Base 

Encargos Salário 
+ 

encarg
os 

mensal 

Salário 
Anual 

+ 
encarg

os 
anual 
(férias 
+13º) 

Número 
de 

Vagas 

Carga 
Horária 
Mensal 

IMPACTO 
FINANCEI
RO MÊS 

Arquivista 1.050,00    2 8h/diárias  

Assistente Social 2.164,85    7 6h/diárias  

Auxiliar de 
Administração 

1.045,00    12 12hX36h 

 Auxiliar de 
Compras / 
Encarregadas de 
Serviços 

1.237,00    2 8h/diárias 

 Auxiliar de Cozinha 
(UAN) 

1045,00    4 12hX36h 

 Auxiliar de 
Recursos Humanos 

1.237,00    1 12hX36h 
 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

1.045,00    40 12hX36h 
 

Auxiliar de Serviços 
de Manutenção 

1.241,00    4 12hX36h 
 

Copeiras 1.130,00    10 12hX36h  

Cozinheiras 1.350,00    4 12hX36h  

Diaristas (UAN) 1.130,00    2 12hX36h  
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Enfermeiros 2.500,00    36 12hX36h  

Farmacêutico(a) 2.164,85    1 6h/diárias  

Faturista SUS 1.365,00    5 8h/diárias  

Instrumentadores 
Cirúrgicos 

1.323,60    8 12hX36h 
 

Lactarista 1.130,00    4 12hX36h  

Motorista 1.451,90    8 12hX36h  

Office Boy 1.045,00    1 8h/diárias  

Psicóloga  2.164,85    2 6h/diárias  

Recepcionistas  1.180,00    27 12hX36h  

Secretaria de Posto 1.213,00    11 12hX36h  

Técnico de 
Enfermagem 

1.323,60    134 12hX36h 
 

Técnico de 
Farmácia  

1.323,60    19 12hX36h 
 

Técnico de 
Informática  

1.380,00    4 12hX36h 
 

Técnico de 
Nutrição 

1.323,60    2 12hX36h 
 

Técnico de 
Segurança do 
Trabalho 

1.500,00    2 8h/diárias 

 

Segurança/Vigilant
es Patrimoniais 

1.280,00    20 12hX36h 
 

 

 

MARCOS VINÍCIUS DA SILVA BIZARRO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO – FINANCEIRO 
 
 
Objeto da Despesa: “Dispõe sobre a criação de cargos e a autorização de 

contratação temporária de pessoal para atender às necessidades por tempo 

limitado de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 

da Constituição Federal, e nos termos da Lei municipal nº. 3.336, de 05 de 

dezembro de 2006 e da Lei municipal nº 3.678, de 23 de novembro de 2011 e 

dá outras Providências”. 

 

Vigência 
Início – 2020 Término Previsto – 2022 
Anexo I (Art. 16, inciso I, LC 101/2000) 
 
 

Classificaç 
ão Orçamentária 

Exercício Funcional Programática Código da Dotação Valor estimado 

2020 

01.14.30.10.272.0030.2775 3.1.90.13.00 668.438,19 
01.14.30.10.302.0030.2801 3.1.90.04.00 

2.785.159,13 

01.14.30.10.302.0030.2801 3.1.90.11.00 
01.14.30.10.302.0030.2805 3.1.90.04.00 
01.14.30.10.302.0030.2805 3.1.90.11.00 
01.14.30.10.302.0030.2806 3.1.90.04.00 
01.14.30.10.302.0030.2806 3.1.90.11.00 
01.14.10.10.122.0030.2787 3.3.90.46.00 130.200,00 
01.14.31.10.272.0030.2775 3.1.90.13.00 318.495,81 
01.14.31.10.302.0030.2794 3.1.90.04.00 1.327.065,86 01.14.31.10.302.0030.2794 3.1.90.11.00 

Total Geral dos Créditos Orçamentários (A) 5.229.358,99    
 

Valor estimado 
2020 (A) 

Saldo Atual das Dotações 
(B) 

(A/B) Saldo restante (B-
A) 

5.229.358,99 11.906.486,72 0,44 6.677.127,73  
 

Estimativa da Execução da Despesa 
Exercício Valor R$ Período 

2020 5.229.358,99  07 Meses 
2021 9.279.672,03  12 Meses 
2022 9.604.460,56  12 Meses 
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* Foi considerada para os anos de 2021 e 2022 a meta de inflação 3,75% e 
3,50% - Preços IPCA 
 
 
 

Impacto Financeiro 
Exercício Disponível: Maio/2020  R$ 5.229.358,99 Período 

2020 

Criação de cargos e a autorização de contratação 
temporária de pessoal para atender às necessidades por 
tempo limitado de excepcional interesse público, nos 
termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, 
e nos termos da Lei municipal nº. 3.336, de 05 de 
dezembro de 2006 e da Lei municipal nº 3.678, de 23 de 
novembro de 2011. 

7 Meses 

 
O saldo orçamentário em 14 de maio de 2020 para as despesas com o 

pagamento dos profissionais do Hospital Dr. José Maria de Morais e da 

Unidade de Pronto Atendimento – UPA com as fontes de recursos 102 – 

Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde, 

155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde e 159 

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio 

das Ações e Serviços Públicos de Saúde é de R$ 11.906.486,72 (onze milhões 

e novecentos e seis mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e dois 

centavos) e a estimativa do impacto orçamentário anual da despesa é R$ 

5.229.358,99 (cinco milhões e duzentos e vinte e nove mil e trezentos e 

cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos), representa 43,92% do valor 

do saldo orçamentário, não afetando o equilíbrio orçamentário no exercício.  

 
As ações 2775, 2801, 2805, 2806, 2787, 2775, 2794 e 2787 estão contidas no 

Plano Plurianual do Município e consequentemente integradas no 

Demonstrativo das Metas e Prioridades da Administração Municipal na LDO 

dos exercícios de 2020 e 2021, demonstrando a compatibilidade entre os 

instrumentos de planejamento. 

 
Ante ao exposto, não há infringência a quaisquer disposições da legislação, 

especificamente o art. 16 e 17 da lei complementar nº 101/2000.  
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Para os fins do inciso II do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, 

Declaro que o aumento da despesa tem adequação orçamentária e financeira 

com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com 

a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 

Município de Coronel Fabriciano/MG, 27 de maio de 2020. 
 

Marcos Vinicius da Silva Bizarro - 
Prefeito Municipal 
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DECLARAÇÃO FORMAL DO ORDENADOR DA DESPESA 
 

Pelo presente instrumento, o Prefeito do Município de Coronel Fabriciano (MG) 

Sr. Marcos Vinicius da Silva Bizarro, no pleno uso de suas atribuições, e 

considerando as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente 

no inciso II, do Art. 16, DECLARA, sob as penas da Lei, que o Projeto de Lei 

que “Dispõe sobre a criação de cargos e a autorização de contratação 
temporária de pessoal para atender às necessidades por tempo limitado 
de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da 
Constituição Federal, e nos termos da Lei municipal nº. 3.336, de 05 de 
dezembro de 2006 e da Lei municipal nº 3.678, de 23 de novembro de 2011 
e dá outras Providências”, estão compatibilizados às três instâncias básicas 

do processo orçamentário: a Lei Orçamentária Anual (LOA), a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e a Lei do Plano Plurianual (PPA). 

Município de Coronel Fabriciano/MG, 27 de maio de 2020. 
 

Marcos Vinicius da Silva Bizarro - 
Prefeito Municipal 

 

 

 


