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orspoe soBRE alrennçoes No PLANO DE
CARGOS, VENCIMENTOS E CARREIRAS DO
SERVtDoR púeLtco MUNrctpAL, LEr MUNTctPAL
NO 3,800, DE 2004, NO QUE SE REFERE A
lrnraurçÃo suruÁRra Dos cARGos DE
ADMINISTRADOR HOSPITALAR, ENFERMEIRO,
ruÉorco 40 HoRAS e mÉorco ESpEcrALrsrA.
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- FAÇO SABER QUE A CÂÍ\,4ARA N/UNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO DO
PARANA. APROVOU, E EU, PREFEITO IVIUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI,

Art. ío Fica alterado o Anexo l- Estrutura de Cargos da Lei t\4unicipal

no 3.800, de 2004, no que se refere à fu nção/atividade dos cargos de Administrador

Hospitalar, Enfermeiro, conforme segue:

Grupo Ocupacional Nível Superior - GSU

REQUISITOS DO CARGO

Administrador
Hospitalar

-Planêjar, organizar e dirigir atividades em
unidades e serviços de saúde;

- lmplantâr e coordenâÍ os fluxos inerentes
às rotinas de trabalho;

- Providercrar equipamentos necessários,
procedendo adequadamente a tramitação
administrâtivâ de controle sobÍe o
patrimônio das unidades e serviçosi

- Auxiliar na organizaÇáo, elaboraÇâo e
implementaÇão de programas, projetos e
ações que vrsem evitar, conlrolar oL
erradicar doenças e/ou agentes
patógenos;

- Promover estudos de racionalização dos
recuÍsos humanos e materiais das
unidades e/ou serviÇos, prestando
consultoriâ âdminislrâtiva conforme
necessidade e solicitação da Secretaria de
Saúde em todos os Departamentos.

- Demais atribuições correlatas.

Formação: Curso superior
em AdministraÇão
Hospitalar ou Ensino
Superior em Adminisiraçáo
ou Administração de
Empresas mais
especializaçâo em
AdministÍação Hospitalar.

Registro no Conselho de
Classe especillco.

Cargâ horáriar 40 horas
semanais.

Formaçáo: Curso superior
em Enfermagem.

Registro no Conselho de
Classe espêcifico.

Carga horária: 30 horas
semanals

CLASSE

825

IV 831

Ii

- Prestar assistência ao paciente em
clinicas. ambulatórios. unidades e serviços
de saúde e domicílios:

- Realizar procêdimentos de ênfermagem
de maior complexidade;

- Coordenar e auditar as ações
desenvolvidas na área de enÍermagem:
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IV
- Participar no planejamento, execuçáo,
avaliaÇáo e supervisão das âçóes de
saúde;

- Respondêr têcnicamente pelo serviÇo de
entêrmagem nas unidades e serviÇos de
saúde:

- Planejar e coordenar as açôes
desenvolvidas pelos Agentes Comunitários
de Saúde;

- Desenvolver ações de ensino, pesquisa e
extensão:

- Sistematização da assistência de
enfêrmagem;

- ElaborâÇáo e revisão dos protocolos
assistenciais dê saúdei

- Desenvolver as atribuiçôes inerentes ao
Exercicio Profissional de EnÍermagem -
Lei no 7.498/1986:

- Prestar consultoria técnicâ conforme
necessidade e solicitaÇão da Secretaria dê
Saúde. em todos os Departamentos.

- Demais atribuições côrrelalas.

Art. 20 Fica alterado o Anexo l- Estrutura de Cargos da Lei Municipal

no 3.800, de 2004, no que se refere à função/ativid ade, ao detalhamento dos

requisitos dos cargos de Médico 40 horas e Médico Especialista, a nomenclatura da

especialidade de "Medicina Geral Comunitária" para "Medicina de Familia e
Comunídade" do cargo de Médico 40 horas e a cnação da função de Neuropediatria
para o cargo de Medico Especialista, conforme segue:

CARGO

F11
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IV F15

Realizar consultas e âlendimentos
médicos; tratar pacientesi implementar
âÇôes de prevenção de doenÇas e
promoção dâ saúde em planos
individuais e coletivos, e zelar pela
prevenção e recuperação da saúde da
população:

' Coordenar programas e serviços em
saúde. eÍetuar perícias, auditorias e
sindiqáncias médicas;

-êlaborar documentos e diiundir
conhecimenlos da área médica

FormaÇáo: Curso superior em
L,4edicina. com especialização de
acordo com a área de atuaçáo
Cârdiologistâ; Dermatologista;
Generalistai Geriatrâ;
Ginecologista/Obstetra;
Hemalologistâ: lnfectologista;
l\y'édico do Trâbalhoi
Neurologistâ Neuroped akia
OÍtâmologista; Ortopedista,
Otorrinolâringologista; Pediatra;
Pneumologistai Perícia l\,,1édica e
Psiquiatra.

Registro no Conselho de Classe
específlco.

Cârga horária: 20 horas
semanais. podendo seÍ
desenvolvidas em regime de
escala ou turno, com
revezamenlo, em horário diurno
ou noturno, inclusive em finais de
semana. a critério e necessidade

l\y'édico
Especialista

-Examinar e controlar o estado de
saúde dos servidores desde a fâse
admiss onal

-Realizar consullas e atendimentos
médicos nâ área de medictna
ocupacional.

-lmplementar açóes para promoçáo da
saúde ocupacionâl e correÇão e/ou

reven odea entes causais de

N IVEL CLASSE FU NÇÀo/ATIVIDADE REQUISITOS DO CARGO
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doenças.

-Eíetuar periciâs, auditorias e
sindicáncias médicas. Diagnosticar,
lratar e acompanhar paciente§
portadores de doenÇas infecciosas e
parâsitárias, infecÇôes oportunistas,
doenças sexualmente transmissiveis -
DST. Promover pesquisas e
campanhas de imunizaÇóes
(vacinaçoes), Dêsenvolver estudos
sobre prevenção e erradicação de
patologias infecciosas. Prestar
aconselhamentos quânto à prescriÇão
e uso de antimicrobianos Promover
controle dê infecçáo hospitalar. Prestar
consultoÍia têcnica conforme
necessidade e solicitação da Secretaria
de Saúde, em todos os Departamentos.

- Demais âtribuições relêtivas a
especialidade de acordo com a área de
atuaçáo: Cardiologista; Dermatologista:
Generalistai Geriatra;
Ginecologista/Obstetrat Hematologista;
lnÍectologista: Médico do Trabalhol
NeuÍologista; Neuropedialria,
Oftamôlogista; Ortopedista;
Otorrinolaringologista; Pediatra,
Pneumologista: Pericia N.4édicâ e
Psiquiatra.

- Realizar consultas e atendimentos
médicos; tratar pacientes; implementar
ações de prevenÇão de doenças e
pÍomoÇão da saúde em planos
individuais e coletivos; zelar pela
prevençáo e recuperação da saúde da
populaçâo;

- Coordenar programas e serviços em
saúde, efetuar pericias, auditorias e
sindicâncias medicasi elaborar
documentos e difundir conhecimentos
da área mêdic€;

- Examinâr e controlar o estado de
saúde dos sêrvidores desde a fase
admissional: realizar consultas e
atendimentos médicos na área de
medicina ocupacional;

- lmplementar ações para promoçáo da
saúde ocupacional e correçáo e/ou
pÍevençáo de agêntes causais de
doenças;

- EÍetuar pericias, auditorias e
sindicãncias médicas:

do l\,4unicipio

Formação: Curso supêrior êm
l\.4edicina, com especialização dê
acordo com a área de atuação:
Nrêdico do Trabalho; Generalista
Ginecologista/Obstetral
lnfectologista; l\,4edicina de
Familia ê Comunidade: Pediatra
e Psiquiatra.

Registro no Conselho de Classe
especíÍico.

Carga horáriâ: 40 horas
semânâis

lvlédico 40
horas

- Diâgnosticâr, tratar e acômpanhar
pacientes portâdores de doenças
infecciosas e parasitárias infecçóes
oportunistas, doenças sexualmenle
transmissiveis - DST:

- Prornover pesquisas e câmpanhas de
imunizaÇões (vacinaÇões). Desenvolve.
estudos sobre revenção e errâdica o
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de pâtologias iníecciosas;

- Prestar aconselhamentos quanto à
prescrição e uso de a n timrcrobranos.
Promover controle de infecÇão
hospitalarl

- Prestar consultoria técnica conforme
necessidade e solicitaçáo da Secretaria
de Saúde, em todos os Depâdamentos;

- Demais atribuiçóes relatlvas a
especialidade de acordo com a área de
atuaçáo: Médico do Trabalho,
GeneÍalista; Ginecologista/Obstetra;
lnfectologista. Ày'edicina de Fan"iJia e
Comunidadei Pediatra e Psiquiatra.

Art. 30 Esta Lei entra em vi ata d ublicação, revogando-
se as disposiçÕes em contrário

G nete do Prefeito Municipal
C vel, 08 de novembro de 9

Leona Paranhos,
Preí to lVlunicii:al
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MENSAGEM DE LEI
Excelentíssimo Presidente,

Nobres Vereadores (as).

Submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara
Municipal o ânexo projeto de Lei que "DISpÕE SOBRE ALTERAÇÕES NO PLANO
DE CARGOS, VENCIMENTOS E CARREIRAS DO SERVIDOR PUBLICO
MUNICIPAL, LEI MUNICIPAL NO 3.800, DE 2004, NO QUE SE REFERE A
AIR|BUTÇÃO SUMARTA DOS CARGOS DE ADMTNISTRADOR HOSP|TALAR,
ENFERMEIRO, MEDICO 40 HORAS E MEDICO ESPECIALISTA,'

O presente Projeto de Lei trata da alteraçâo do Anexo l- Estrutura de
Cargos da Lei Municipal no 3.800, de 2004, no que se refere à alteração da
fu nção/atividade dos cargos de Adminístrador Hospitalar, Enfermeiro, Médico
Especialista e Médico 40 horas.

A solicitação de alteração nas descriçÕes de atividades dos cargos
citados se justifica, tendo em vista que a secretaria Municipal de saúde - SESAU
identifÍcou novas necessidades para as atividades desenvolvidas nas unidades,
serviços e setores, levando em consideração para tal, as novas legislaçÕes e
adequaçÕes executadas em toda a sua estrutura organizacional,

Os cargos de À/edico Especialista, Ívlédico 40 horas, Enfermeiro e
Administrador Hospitalar quando criados no MunicÍpio, foram idealizados para
executarem suas funções em atividades fim, diretamente com a comunidade, sejam
nas unidades de saúde ou pronto atendimento. As alterações propostas trazem às
atribuiçôes desses cargos um conceito para atividades de gestão. Deste modo, faz-
se necessário também ampliarmos os requisitos de competências pessoais, uma
vez que espera-se que esses profissionais tenham habilidadês não apenas com
pacientes e usuários do sistema sus, mas também tenham competência para atuar
no âmbito administrativo/burocrático da Secretaria.

Para o cargo de Administrador Hospitalar é solicitada a alteraçáo e
inclusão de algumas atribuiçoes, pois entende-se que a sede administrativa da
SESAU exerce atividades compatíveis com as de unidades de saúde, sendo que,
as DivisÕes e setores vinculados a estrutura administrativa pertencente a sede
podem se enquadrar como tal.

Segundo o CNES - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de
saúde, a secretaria Municipar de saúde de cascaver está inscrita como um
estabelecimento de saúde sob o no 634sl\z - cENTRAL DE GESTAO EM sAUDE,
classiÍicando-se, conforme segue: "secretaria de saúde- unidade gerencial /
administrativa e/ou que dispÕe de serviços de saúde, como vigilância em saúde
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(Vigilância epidemiológica e ambiental; vigilância sanitária), Regulação de Serviços
de Saúde".
(Dispon ível em. http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/cnes/tipo_estabelecimento.html, 29to5l2o1g).

Nesse sentido, a sede administrativa da Secretaria de Saúde funciona
como uma extensâo das Unidades e Serviços e, dessa forma, independente de
onde o Administrador Hospitalar esteja lotado, o mesmo desempenhará suas
atividades descritas em seu cargo efetivo, tanto nas Unidades de Saúde e Serviços
de Saúde, quanto na sede administrativa da Secretaria. Reitera-se que todo o
processo de cuidado, controle e planejamento das rotinas desempenhadas nas
unidades e serviços passam em diversas etapas pelos setores da sede
administrativa.

Portanto, as atividades de planejamento, organização e controle das
ações realizadas na esfera administrativa, abrangem todas as unidades e serviços
da secretaria de saúde, incluindo a sede administrativa da SESAU, sendo que em
todas essas esferas esse profissional desenvolve suas funçÕes de cunho
administrativo/gerencial intimamente atreladas à administração de insumos e
materiais, pessoas, orçamentos, manutençáo, bem como, a coordenação de
equipes, entre outras correlatas.

Da mesma forma, o profissional Enfermeiro, quando atuando na sede
da Secretaria de Saúde, está desempenhando seu papel em uma Unidade de
Saúde, já que esta, ao ser cadastrada obrigatoriamente por meio do Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de saúde enquadra-se como tal e assume seu local
na rede de atendimento e cuidado existente,

Além disso, ao verificar o descritivo de atribuiçôes foi possÍvel
visualizar a desatualizaçáo de algumas legislaçÕes voltadas ao desempenho das
rotinas do profissional dessa categoria,

O próprio Ministério da Saúde, ao reeditar as políticas de Atençáo
Básica (Portaria GMiMS n.243612017) e de urgência (portaria GM/MS n. 1.600 e
1.60112011), trouxe mudanças significativas no cunho de atuação desses
profissionais, voltadas à busca da remodelagem das redes de atenção em torno do
cuidado.

PublicaçÕes nesse sentido tem sido frequentemente veiculadas e
utilizadas como modelo para outros países. um dos principais gestores de renome
nacional a tratar dessas questões de forma amplamente reconhecida e utilizada a
nível estadual e municipal e Eugênio Vilaça Mendes.

EI
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Considerando que a Gestão Pública, de forma geral deve
inevitavelmente acompanhar e dar cobertura às transformaçÕes constantes por que
passa o Sistema Unico de Saúde, deve-se compreender a necessidade de

adequaçáo dos critérios que englobam as funçÕes a serem assumidas por esses
profissionais de saúde. Algumas dessas atribuiçôes, permeiam etapas de
planejamento, consultoria, auditoria, participação de comissÕes, comitês e projetos

inerentes a ampliação da rede e ou de rotinas como processos de matriciamento e
afins.

Tais processos visam, o cumprimento dos princÍpios do SUS, e
podem ser traduzidos pela otimização da humanizaçáo no atendimento, melhoria

do acesso, grandes gargalos identificados frente ao momento econômico vivido em

todo o território nacional,

Quanto aos médicos, esse profissionais na sede administrativa da

Secretaria de Saúde atuam nas áreas de regulação, vigilância sanitária, controle de

infecção ambulatorial e direção técnica/assessoria em assuntos técnicos. Nesse

último caso, o profissional torna-se o responsável médico pela instituiçâo,
acompanhando a organização das escalas médicas, participação de reuniÕes e

estudos de casos, entre outras atividades.

Devido as novas políticas de Atenção Primária e também ao fato de
que o Município vem se organizando para alcançar a cobertura de 100% através
das Equipes de Saúde da Família (eSF), conforme preconizado pelo Ministério da
Saúde, os profissionais médicos atuam na área de clínica geral e as especialidades
estão sendo direcionadas para outros serviços. O proÍissional 20 horas (Médico

Especialista) atende as necessidades dos serviços de saúde nesse sentido.

O médico é o profissional que se ocupa da saúde humana, atuando
na promoçáo, prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, sob a

responsabilid ade com competência e resolutividade, responsabiliza ndo-se pelo

acompanhamento do plano terapêutico do usuário.

Para que possa atender à demanda dos indivíduos sob sua
responsabilidade, deve realizar atividades programadas e de atenção à demanda
espontânea, de forma compartilhada, consultas clÍnicas e pequenos procedimentos
cirúrgicos, quando indicado na Unidade de Saúde, no domicilio ou em espaços
comunitários, responsabilizando-se pela internação hospitalar ou domiciliar e pelo
acompanhamento do usuário.

Alóm disso, o médico deve, em um trabalho conjunto com o
enfermeiro, realizar e fazer parte das atividades de educação permanente dos
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membros da equipe e participar do gerenciamento dos insumos. assim como
discussÕes em comissôes e comitês que normalmente responsabilizam-se pelo

direcionamento e formatação das rotinas e fluxos existentes nas Unidades.
Serviços e áreas de planejamento administrativo.

Ainda neste contexto de prestaçào de um serviço de saúde cada vez
mais eficiente, destacamos a criação da função de Neuropediatria para o cargo de
À/édico EspecÍalista, tendo em vista a necessidade de profissional especializado
nos atendimentos e tratamentos neuroped iátricos, devido a demanda presente nas

Unidades e Serviços da Secretaria Municipal de Saúde.

Por fim, as presentes alteraçôes buscam organizar as atividades e
atribuiçÕes dos cargos que pertencem a sua estrutura, direcionando suas atuaçôes
em acordo com os princípios e diretrizes do SUS - Sistema Unico de Saúde e
segundo os princÍpios constitucionais da Administração pública - legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Ressaltamos que o presente anteprojeto de lei náo acarretará impacto
orçamentário ou financeiro, uma vez que não trata de ampliação de vagas,
tampouco alteração no vencimento do cargo,

Essas são,

deste Projeto de Lei qu

Câmara Legislativa, reno

e distinta consideração.

Senh

e sub

vando

or Presiden Ões que justificam elaboração
mete S à apreciaçã dos Senhores Membros da

ossa Excelência, s protestos de elevada estima

abinete do Prefeit u n icipa l,
ascavel. 08 de no bro de 20'19

ona I

P refeit
Paranhos,

IVlunicipal.

Ao Excelentíssimo Vereador
ALÉcIo NATALINo ESPiNoLA
Presidente da Câmara [Vlunicipal
Cascavel - Paraná,
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