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LEI Nº 1.293/2017, DE 16 DE JUNHO DE 2017

Dispõe  sobre  a  criação  de  cargo
comissionado de Diretor do Departamento
Municipal de Atenção aos Serviços de Saúde
Pública

A Câmara Municipal, por seus vereadores, aprova, e eu, Prefeito municipal, sanciono
a presente lei:

Art. 1º Fica criado o cargo comissionado de Diretor do Departamento Municipal de
Atenção aos Serviços de Saúde Pública, com remuneração correspondente ao nível 09 (nove)
da Tabela Salarial do Plano de Cargos e Salários do Município.

Art. 2º São requisitos mínimos para provimento:
- Recrutamento amplo;
- Estar cadastrado no COREN – Conselho Regional de Enfermagem;
- Capacidade física;
- Cortesia e trato no relacionamento.

Art. 3º São atribuições do cargo:
- Distribuir tarefas aos funcionários/servidores lotados no serviço, orientando-os e

fiscalizado sua atuação; controlar a folha de frequência e pontualidade de seus auxiliares e
comunicar,  por  escrito,  à  autoridade  superior  qualquer  irregularidade  que  justifuque  a
aplicação de penalidades;  elaborar  a  escala  anual  de  férias  do pessoal  lotado no serviço;
dirigir os programas de saúde pública no Município, propondo metodologias inovadoras de
atenção aos serviços de saúde e propondo estratégias a fim de tornar a atuação dos serviços de
saúde mais eficazes e eficientes; assessorar ativamente o Secretário Municipal de Saúde em
suas  atividades,  propondo  técnicas  de  melhoria  nos  atendimentos  municipais  de  saúde
pública; acompanhar a atuação dos profissionais de saúde, comunicando quaisquer falhas por
parte de seus subordinados à autoridade superior competente para as devidas providências,
com o objetivo de garantir a qualidade dos serviços prestados pelos funcionários e servidores
de sua área de competência; executar outras atividades correlatas ao cargo.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de
dotações próprias dos respectivos orçamentos.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ressaquinha, 16 de junho de 2017

MANOEL DA SILVA RIBEIRO
Prefeito Municipal


