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LEI COMPLEMENTAR NQ 110, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015

Díspãe sabre o Planíão 24 íwras, cría cargos efeíivos mz Esírutnm de cargos zía
Adminístmção Diretapam asjíns que mencíwza e dá oatrasprovidências.

A Câmara Municípal de Itaúna, Estado de Mínas Gerais, apxovom e eu, Prefeíto

Munícipal sanciono a seguínte Leít

Art. 1° 0 Plantão 24 horas é serviço público áe saúde que visa atendimento de
urgência e emergência, realizado ínintem1ptaxnente, com garanüa de recursos e ínsumos
suñcientes para 0 ñlncionamemo da unídaáe. ' >

v Art. 2° Parax os ñns do artígo 19 desta leí, ñcam críados no Anexo 1 do Quadro de

Cargos Efetivos da Estrutura Organizacionaí da Administração Díretag constante da Lei n9 3.072,

de 25 de abríl de I996, os seguimes cargos áe provímento efetívoz

L Auxíiiar de Servíços Geraís P24 - 12 (doze) Vagas;
IL Porteiro P24 ~ 6 Çseis) vagas;

IIÍL Maqueiro P24 - 8 (Qií0) vagas;
IVÁ Enfermeim Emergencísta P24 ~ 11 (_onze) vagas;

V. Técníco de Enfermagem PZê - 31 ítzinta e 'uma) vagasg
VI. Assisteme Admínistrativo P24 - 14 (quatorze) vagas;
VIL Atendente de fannácia P24 ~ II (_onze) vagas;
VIILAuxíIiar de Manutenção P24 - 2 (duas) Vagas;
IX. Farmacêutico P24~ i (uma) vaga.

Parágrafu ú.nice. As aüibuíções, vencimento e carga horária dos cargos a que se
refere este artigo eszão eatabeiecídos no Anexo I desta Leí.

Art 3° Os cargos efetivss de que trata esta Lei atenderão exclusivamente ao

Plantão 24 horas.

Art. 4° Em mzão da condição especial de atendímento ao públíco, para 0
cwnpzímenm das jomadas dos cargos descriíos nos íncisos L IL HL IV, V, VI e VH do artiga 1°
desta Lei poderá ser adotado o regime de 32 x 36h.

Parágrafo únic0. A adoçâo de jomada em regíme de 12 x 36h não compreende a
alteraçâo do vencimento ñxade nos termcs desta Lei. v -

Art. 5° Fica estabeêecido o paárão de vencimento pazsa os seguintes cargos :

I. Atendente de Fannácia ?24, 0 padrão de Vencimento NV~5-A - Gráu A;

IL Técnico de Enfermagem P24,_ o padrâo de vencimento NV-7-A - Grau A;
HL Assisíícnte Admimstratívo P24, o padrão de vencímento NV~7-A - Grau A;

IV. Enfcrmeíro Emergencísta P24, o padrão de venoímento NV-IO-B - Grau A; ç
'V. Fannacêutico P24, o padrão de vencímento NV-10~B - au A. ' - By   
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cominuação da Lei Compiementar n° HQ de 17f2 219015

Art. 6° Nos serviços do Piantão 24 horas deverá ser garantzda a pemlanência de
1 (um) Enfenneiro Emergentísta P24, em cada tumo, mediante desígnação para désempenhar as

atríbuíções estabelecidas no Anexo íí desta let

Parágrafü úaica Para motívação e melhor desempenho dos servídores
designados nos termos caput deste migo, ñca ínstítuícia a Graiíñcação de Função - GFP24 -

mensai no vaior de 30% (trinta por cento> sobre o vencimento base - Grau A do Enfermeíro
Emergencista P24.

Art. 7'Q As despesas decorrentes da execução desta Leí correrão à conta de
dotações orçamentárías próprias do exercício em que ocorrerem

Art. 89 Revogadas as díspmsições conüárias, esta Lei entrará em vigor na data de
sua pubíícaçãa

ItaímamIQ 17 de dezembro ZOIí

Osman . ' eira Da Sng/
/

Prefeito Munícipal   
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ANEXO I
LEI COMPLEMENTAR N°IIG, BE 17 DE DEZEMBRO DE 2015

Cargos efetivos

Denominaga do Cargm Auxüiar âe Sewíças Gerais P24.

N° de Vagasz 12 (.doze) vagas
Nível de Vencímentm NV~2
Vencimentm R$ 788,00
Carga haráría semanaiz 44 horas ou regime cíe jomada de 12 X 36
Pravimentm concurso públice
Requísítos para Ocapaçãat
Instruçãot as 4 (quatro) séries iniciaís do ensino ñmdamentaL
CompetênciasiAtríbüíções .
Descrição snmáría - realízar servíços manuais de limpezag acondícíonamemo e distríbuíção de
materíaL carregamentos, zeÉaI peía conseníação de prédâo e outros serviços auxííiares .
üescríção detaíhada - Límpar e conservars varrendo, íavando, encsrandm 1ustrando, tiranáe pó
e recoíhenâo 0 Lixo das dependências e pátíos dcs díversos setores para mantê~los em condições
de uso;- Iímpar as dependêncías sanitárías e repor o matezíai necessáríog~ íímpar vidrosg portas,
paredes, persianas, cortínas e tapetes; ~ preparar e servir café e Ianche no setor de üabaího;~
acondícionar maieríal para dístribuíçãog~ auxíííar no recoihimento e entrega âe processos,
documemos e outros materiais necessários;~ manter organizado e conservado o material de
trabalho;- recolher e lavar utensílíos, taãs como ccp05, Xícaras, cinzeirosg conservar jardins,

áreas verdes e vasos 0mamentaisg- executar outras airibuições afins que lhe forem atribuidas pela

cheña imediata.

Denominggão áa Cargm Porteire P24

N° de Vagasz 86 (seís) vagas
Nrível de Vencimenmz NV~3
Vencímentm R$ 851,83
Carga Horáría semanah 44 horas ou regime de jamaáa de í2 x 36

Provímentm Concurso púbiíco
Requísitos para Ocnpaçãm
Instmçãm as 4 (quatm) séries íniciais do ensino fundamentaL
CampetênciaslAtríbuições:
Descrição sumária ~ Recepcionar o públíco, procurando idemíñcá~lo, averígnando suas
pretensõcs para prcstar-Ihe infonnações, encaminhá~10 às pessoas e/ou setores procurados.,
receber recaáos efou correspondêncías. '

Descrição detaíhada ~ atender díaríamente íodas as pessoas que procurarem as dependêncías do
Plantão 24 Horasg encamínhando~as aos setores correspondemes; « reaíizar regístro de contmle

de púbííco e de visitantes, comzolando o ñuxo áe pessoas encaminhadas aos setores; - receber e
entregar à cheña ímediata toda correspondêncía endereçada ao serviçog , atender e transferir
para os setores as Iígaçõcs telejíñnícas .recsbídas; ~ efetuar li ções teíefônicasa servíços de
transmíssão dc fax c de reprodução de documentos (xérox);~ e cutar outras atribuições afms
que Ihe forem atríbuídas pela cheña ímeàíata
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continuaçãa do Anexo Í da Lei Camplememar ng 1101 da 1W13f3015

Denomína ão do Car uz Maqueím P24
N° de Vagasz 8 (0ií0) Vagas
Veacímentoz RíS 851,83
Nível de Vencimentuz NV~3

Carga Hüráría Semanah 44 horas ou Iegimç de jomada de 13 x 36
vaimento: Concurso públíco
Requisitas para Ocupaçãm

Instruçãoz as 4 (quatr0) séríes íniciais do ensins fundamemaL
Competênciasztribuições: -
Descrição sumária ~ auxiíiar no transporte íntemo e extemo de pacientgg
Descrição detaihada ~ Executar transporte de paciente em macas, cadeiçras e similares, desáe a

entrada áo compíexo hospítalaxfambulawúal aíé as salas de atenáimemo, eníbnnariaa salas de
cirurgias, aêém do deslocamento do paciente intemameme e añns;

 

Denominagâo do Cargo: Enfcrmeíro Emergencísta P24
N° de Vagasz H (OI§Z(3) vagas
Vencímentat R$ 3.663,36
Níveí de vencímentaz NV-10~.B
Regime de Jomadaz 12 X 36
vaimentoz Cóncurso Públíco
chaisitos para Ocupaçãoz
Insíruçãoz proñssíonal de níveí superior, títuíar de díploma de enfenneiro, devidameme
registrado junto ao anselho Regionalv de Enfennagem e Curso de Protocoío de Manchesten
Experiênciaz Oi ano no mínírrm de experiência em Urgência e Emergêncías
CompetênciaslAtribuiçõesz ' '
Descrição sumária ~ habilítado paxa ações de enfemzagem no atendímemm áevendo além das
açõas assístencâais, prestar serviços adminisüatívos e Uperacionaís em sístemas de atenáímento
hospitaãarfambuiamriah possua disposiçãa pessoaí para a atividade.; ç
Descriçãa detalhada - supewisionar e_ avaliar as ações áe enfermagem da equípe no
Atendimento Hospitaíar e Ambulatoriah prestar cuidados de enfermagem de maior
compíexidade técnica a paciemes gav*es e Com rísco de Vida, que exijam conhecimemos
cientíñcos adequadQS e capacídade dss tomar dccísõcs imedíatas; prcstar a assistêncía de
enfermagem à gestantea à parmrísente e ao recémmascidm r F izar paztos sem distócía; executar
outzas atríbuições do cargo.
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coniirzuação do ánexo í daLei Complememamf 11 0, de 17f12/3,915

Denomínação do Cgrgm Técníco de Enfermagem P24
N° de Vagasz 31 Çtrinta e uma) Vagas
Vencimentot R$ 1.446,73 4
Nível cie Vencimenmz NV-7 « A
Regime de Jornadm 40 horas ou Regime de meada de 12 X 36

Provimentoz concurso púbííco
Requisítos para Omxpaçâm ' _
Instruçãuz Nível médío completo e curse reglüar áe enfennagem, titular do ccrtíñcado ou
dipíoma áe técníco de enfermagem, devidamcme regisirado no Conselho Regionaí de
Enfennagem »
Experiênciaz 01 ano no mínímo de experiêhcia proñssional
Cempetências/Atríbuiçõesz
Descríção sumária ~ Exccutar, sob supervisã0, tarefas auxiííares áe enfennagem, atendendo as
necessidades dos pacíemes. ' í
Descrição detaiizaâa - assistir ao enfermeiro no pianejamento, programação, orientaçâo e
snpervísão das atívidades da assistêncía de enfennagemg prestar cuidados díretos de enfermagem
a pacíenteâ em estado graveç sob supervisão direta ou à distâncía do proñssionai enfermeím

Denominagão do Cargoz Assistentc Administraãvo P24

N° de Vagas: 14 (quatorze) Vagas
Nívei de Vencimentoz NV-7-A

Regime dc Jornada: àüvhoras ou Regime de Jomada de 12 x 36
Provimentoz cóncmsp público
Vencímentoz R$ 144633

Provimentoz Concurso públíco
Requisítos para Ocupaçãoz

Instruçãm Nível médío compleío
Campetênciasfátríbuições: > ~
Descríçãe sumária - execumn sob supervisão dire'ta, tarefàs símples e rotíneiras de apoio
administraüvo.
Descriçâo detaíhada - atender ao púbííco, íntemo e externo_, prestando informações simplea
anotando recados, recebendo correspondências e efetuando encarninhamentos;~ -atender às
chamadas telefônícas, anotêmde ou enviando recados, para obter Qu fomecer ínfonnaçõesa bem

-, como efemar chamadas telefônícas quando soíicitado;- dígítax textos, documentos, tabeías a
ouiros oríginaís;- auxiliar na redação de cowespondénciasgv operar microcomputador, utílízando
programas básicos e aplicatívos, tais como editor de textosg planilhas e banco de dados, para
ínciuin alterar e obmr dados e infomzações, bem como consuhar registros;~ arquívar processcs,
leis, pubíicaçõeg atos normativos e documentos díversos de ínteresse da unidade adminístrativa
segundo noxmas preestabelecidas§~ rcceber, conferir e registrar a tramítação de papéis,
ñscalizando o cmnprimenm das normas referentes ao protocoio;~ autuar documentos e preencher
ñchas de registro para formaíizar processas, encamínhando~os às unídades ou aos superiores
competentes;~ controlar estoques, dístribuindo o material, quando solicitado, e provídenciando
sua reposição de acordo com normas preestabelecídas;- receber materíal de fomecedores,
conferindo as especíñcações com os documentos de entrega;- receber, registrar e encaminhar o
públíco ao destíno solicítado;- prcencher ñc.has, formulários e ma ' , conferíndo as infonnações
e os documentos origínaísç
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camímmção dosinexo 1 da Lei Complememar r29 U 0. de 17i12z§f315

- elaborarg sob cnríentação= demonstrativos e reíaçõcs, reañzando os Ievamamentos necessáríos;-
fazer cálcuios de acerdc com csríemaçâo recebída_;- executar outras atribuições añns que Ihe
forem atríbuídas paia chefia ímedíata.

Denominagão do Cargaz Atenüente üe Farmácia 3324
N° de Vagasz 11 (onze) vagzm

Vencimentm R$ 1119439

Nível ãe vencimentm NV~5 - A

Carga Huráría Semzmal : 40 haras ou Regíme de Jomada de 12 x 36
Provimentoz Concursu púbãícn
Requísitas para Ocupaçãaz
Instruçâat EnsínQ fundamental compieto

ComgetêucíasiAtríbuiçõesz
Expeñênciaz experiêncía proñssíonaí de mínima de (1) um ano nâ execução dos serviços
operacíonaís de sistema e dístriâuição cie medicamentoa
CampetênciasiAtribuíções
Descríçâo 3umária: servíços operacionais de sístçma e dispensação de medicamenios e
maíeñaís de apoio médico hospitalar.
Besçrição detalháüaz Operacíonalízação de sâstema, ínfermatizado ou manuah dispensação de
medícamrsmos e materiaís de apoío médíco hospitaian atendimemo aos colabomdoms da
unidade, mtxüío na organízação de estoques taís coma serviços de estoquista, separador e
balconístan fracíonamento de comprimiáos e ou capsuías, montagem de KITS e aaxíliar o
farmacêuüco responsável técnico quando soiicitadcn

Denominagão do Cargm Auxiíiar de manutençãg P24
N° de Vagasz 2 (duas) vagas

Veneimentaz R$ M94e19
Níveí de vencímentm NV-5
Carga Hcrária semanai : 44 horas
Frovimentm Concurso púbiíco

Requâsitos para Ocupaçãoz
Instruçãaz as 4 (quam>) séries inícíais do ensíno fundamentaL

. ComçetênciasíAtríbuições:
Descriçãe sumáriaz Executar servíçgs de reparo, manmenção e de sistemas elétrícos, de
telefonía e hídráulícog
Descrição detalhada; recuperar O fwcíonamento cíe redes de tôlefonía;~ 'eparar ou substituír
unídades damñcadas, uñíízando ferramemas m.anuais, soídas e mateyiaís isokantes para manter as

instaíações elétricas em condições de fmzcionamentog~ rcparar ou âubsiímír peças daníñcadas de

apaxeihosetétricosg executar servíços de limpeza e reparo em geradores e motores; substítuír
fusíveís, relés, bo'binas, lâmpadas e demais equipamentos elétricosg~ executar reparos em
instalações hidráulícas;- executar omras atríbmções do car

i
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continuação do Ánexa 1 da Lei Complememar rzg 11 0_. de i 7f1312015

Denomina ãc do Car o: Farmacêutico P24
N° ée Vaga5: I (^uma) vaga
Vencimentoz R$ 3.663,36

Nívei àe vennímeníoz NV~10›B
Carga Horáría Semanal : 40 horas
vaímentsz Concurso públíco
Requisítos para Ocupaçãm
Instruçãoz Gradnação em Farmácia com dípíoma devidamentc registrado no Conselho de cíassex j

 

CompetêncíaslAtribuições:
Descrição sumáriat Atnar como responsável técníco junto à farmácia da unidade do Piantão 24
.horas, reakizm tarefas especiñcas de áíspensação, comrole, armazenamcnto, distribmção e

transporte de produtos, madícamentos e materiaís de apoic médíco hospitaian Realízar a
assístêãacia fannacêutíca, anáiíses cíínicas, toxicológícas, bíológicas, núcrobioiógicas e

bromatológícas.
Descríção detalhada: suhminístrar pmdutos, medícamentos e maieriais de apoío méáico
hospítaíar e ambulatoriaL seguindo 0 receítuárío médico, para recuperar ou melhorar o eStado de '
saúde áe pacientes; contmlar os medícamentas presentes nos regulamentos técnícos sobre
substâncias e medícamemos SUjeitos a controle especial (Poytaría 344/98)5 anotando sua
dispensação em Inapas, guias e Iivros segundo os receituáríos dcvidameme preenchiá05, para
atender acs díspositívos 1egaís; assumir a responsabííidade técnica; anaíisar prescrições médícas,
efetuando íntervenção sempre que necessárío; conferír os carrínhcs de emergêncía; partícípar da
elaboração de Procedimentos Operacíonaís Padzãog íreínar e supervisíonar o pesscal técnico e
auxiliar nas aüvidades a eíes áelegadas, orie tando~os na sua execução, executar omras

atríbuições compatíveís com sua especiaâídade.
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ANEXO H
LEI COMPLEMÇENTAR N°31r9, DE 17 DE DEZÇEMBRO DE 2§15
szçãa Enfermeíra Emergezzrisía w ara 6“ da LCZ II0/15

Descríçâo sumáría - proñssional enfermeíro responsável pelo gerenciamento e atívidades de
enfemagem '

Descriçâo detaihada - Atuar como responsável técníco de enifermagem;

viabilizar 0 sistema integmdo e com regulação médica da atençào às urgêncías e emergências '

realizar e íncentivar a reaiízação de trabaíhos em equípes; acompanhar sístematícameme os
projems de desenvolvimemo das políticas nacicnais de urgência c emergência; exercer a
coordenaçâo de enfermagem do sístema; ReaUZar o controle de quañdade do serviço nos

aspectos inerentes à sua equipe; acompamhar as tomadas de decísões terapêmicas realízadas
peios médícos reguiadores; cumprir e fazer eumprír os princípios étices e de deontologia das
proñssões de saúdc; responder pefa especíñcação e padronízação dss matariais, equípamentos e
medícamentos; reaiízar planejamento e implcmentaçâo de eventos de risco e socíais no
Municípío; críam desenvoiver, acompanhar e avalíar protocolos administratívos e assistencíaís;

avaliar sístematícamente os serviços prestados à comunídadeg coordenar e supervisionar os
trabalhos realizados pela equipe de enfermeiros e técnícas; garantir conñguração, especiñcação
e comrole de equípamentos, materiais de consum0; responder pela manutenção prevemiva de
equipamenms caordenar e planejar escala do serviço para os proñssionaís e gcrir recursos

hnmanos compazíveis cmn a necessidade do serviçog ímpiementar e comrolar as atívidades e
processos do almoxarífado e CMB.
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