
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

PROJETO DE LEI EM Nº 052/2022

Altera a Lei  nº 6.655, de 1º de novembro de 2007, que “dispõe sobre o plano de cargos e
salários  dos  servidores  do  poder  executivo  do  Município  de  Divinópolis  e  dá  outras
providências”, no que tange à nomenclatura e atribuições dos cargos que menciona, conforme
Anexo III-II e Anexo VI-II - ÁREA DA SAÚDE.

Art. 1º Ficam alteradas a denominação contidas no ANEXO III-II - ÁREA DA
SAÚDE, da Lei nº 6.655, de 1º de novembro de 2007, inclusive em seus respectivos planos de
carreira,relativamente aos cargos a que menciona, para que assim passe a constar:

I - de Técnico de Enfermagem para Atendimento ao Programa de Saúde da
Família para: Técnico de Enfermagem 40 horas/semanais;

II  -  de  Dentista  para  Atendimento  ao  Programa de Saúde da Família  para:
Dentista 40 horas/semanais;

III - de Enfermeiro para Atendimento ao Programa de Saúde da Família para:
Enfermeiro 40 horas/semanais;

IV  -  de  Médico  Generalista  para  Atendimento  ao  Programa  de  Saúde  da
Família para: Médico 40 horas/semanais.

Art. 2º Os tópicos 16-A, 17, 18 e 19 do ANEXO VI-II - ÁREA DA SAÚDE,
da Lei nº 6.655, de 1º de novembro de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO VI - II ÁREA DA SAÚDE

16-A - TECNICO DE ENFERMAGEM 40 HORAS/SEMANAIS – Atender as demandas do
Programa de Saúde da Família, realizar atendimentos em nível de residências, de comunidades e
centros de saúde, atuar na prevenção e promoção da saúde, fazer visitas domiciliares nas zonas
urbanas e rurais, com atendimentos individuais e de grupo, devendo especialmente: 
I - participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício
de  sua  profissão  na  UBS e,  quando indicado  ou necessário,  no  domicílio  e/ou  nos  demais
espaços comunitários (escolas, associações etc);
II - realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 
III  -  realizar  ações  de  educação em saúde a  população adstrita,  conforme planejamento  da
equipe; 
IV - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da
UBS; 
V - contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente. Realizar outras ações e
atividades  compatíveis  com  a  formação  exigida  para  o  cargo,  definidas  de  acordo  com
prioridades locais;  desempenhar funções técnicas e de gestão, desde que compatíveis com a
formação exigida para o cargo e com ele guardem relação, tais como:
- Prestar atendimento à comunidade, na execução e avaliação dos programas de saúde pública,
atuando nos atendimentos básicos a nível de prevenção e assistência. 
-  Executar  atividades  de  apoio,  preparando  os  pacientes  para  consulta  e  organizando  as
chamadas ao consultório e o posicionamento adequado do mesmo;
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- Verificar os dados vitais, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão, a
fim de registrar anomalias nos pacientes; 
-  Realizar  curativos,  utilizando  medicamentos  específicos  para  cada  caso,  fornecendo
esclarecimentos  sobre os  cuidados necessários,  retorno,  bem procede retirada  de pontos,  de
cortes já cicatrizados;  
- Atender crianças e pacientes de dependem de ajuda, auxiliando na alimentação e higiene dos
mesmos, para proporcionar-lhes conforto e recuperação mais rápida; 
- Prestar atendimentos de primeiros socorros, conforme a necessidade de cada caso; - Prestar
atendimentos básicos a nível domiciliar; 
- Auxiliar na coleta de material para exame preventivo de câncer ginecológico; - Participar em
campanhas de educação em saúde e prevenção de doenças; 
-  Orientar  e  fornecer  métodos  anticoncepcionais,  de  acordo  com  a  indicação;  -  Preencher
carteiras de consultas, vacinas, aprazamento, formulários e relatórios;
 - Preparar e acondiciona materiais  para a esterilização em autoclave e estufa; 
- Requisitar materiais necessários para o desempenho de suas funções; - Orientar o paciente no
período pós-consulta; 
- Administrar vacinas e medicações, conforme agendamentos e prescrições respectivamente; 
- Identificar os fatores que estão ocasionando, em determinado momento, epidemias e surtos de
doenças infecto-contagiosas,  para atuar de acordo com os recursos disponíveis,  no bloqueio
destas doenças notificadas; 
- Acompanhar junto com a equipe, o tratamento dos pacientes com doenças infectocontagiosas
notificadas para o devido controle das mesmas; 
- Executar outras atividades correlatas ao cargo e a critério do  superior imediato.

17 - ENFERMEIRO 40 HORAS/SEMANAIS – Realizar atenção à saúde aos indivíduos e
famílias  cadastradas  nas  equipes  e,  quando  indicado  ou  necessário,  no  domicilio  e/ou  nos
demais espaços comunitários (escolas, associações etc), em todas as fases do desenvolvimento
humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; realizar consulta de enfermagem,
procedimentos,  atividades  em  grupo  e  conforme  protocolos  ou  outras  normativas  técnicas
estabelecidas pelo gestor federal,  estadual ou municipal,  observadas as disposições legais da
profissão;  solicitar  exames  complementares,  prescrever  medicações  e  encaminhar,  quando
necessário, usuários a outros serviços; realizar atividades programadas e de atenção à demanda
espontânea; planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de
Saúde (ACS) em conjunto com os outros membros da equipe; contribuir, participar, e realizar
atividades  de educação permanente da equipe de enfermagem e outros membros da equipe;
participar  do  gerenciamento  dos  insumos  necessários  para  o  adequado  funcionamento  da
Unidade  Básica  de  Saúde  (UBS);  coordenar  os  trabalhos  da  Estratégia  Saúde  da  Família;
realizar outras ações e atividades compatíveis com a formação exigida para o cargo, definidas
de acordo com prioridades locais; desempenhar funções de gestão de programas no nível central
da Secretaria Municipal de Saúde, desde que compatíveis com a formação exigida para o cargo
e com ele guardem relação, tais como:
Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem empregando processos de
rotina  e  ou  específicos  que  possibilitem  a  proteção  e  a  recuperação  da  saúde  individual  e
coletiva. 
- Participar da equipe multidisciplinar, nas diversas atividades que visam o aprimoramento e
desenvolvimento das atividades de interesse da instituição;
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-  Identificar  as  necessidades  de  enfermagem,  programando  e  coordenando  as  atividades  da
equipe de enfermagem, visando a preservação e recuperação da saúde; 
- Elaborar plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a
assistência a ser prestada pela equipe; 
- Planejar, coordenar e organizar campanhas de saúde, como campanhas de vacinação e outras; 
- Supervisionar a equipe de trabalho da enfermagem em todos os segmentos para manter uma
adequada assistência aos clientes com eficiência, qualidade e segurança; 
-  Executar  diversas  tarefas  de  enfermagem  de  maior  complexidade,  valendo-se  de  seus
conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior grau possível de bem estar físico, mental e
social aos seus pacientes; 
-  Efetuar  testes  de  sensibilidade,  aplicando  substâncias  alergênicas  e  fazendo  a  leitura  das
reações para obter subsídios diagnósticos; 
- Participar na elaboração, execução e avaliação dos planos, de saúde, visando a melhoria da
qualidade da assistência; 
- Executar a distribuição de medicamentos valendo-se de prescrição médica; 
-  Elaborar  escalas  de  serviço  e  atividades  diárias  da  equipe  de  enfermagem  sob  sua
responsabilidade; 
- Fazer medicação intramuscular e endovenosa, curativos, retirada de pontos, etc;
 - Manter uma previsão a fim de requisitar materiais e medicamentos necessários, para assegurar
o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; 
- Realizar reuniões de orientação e avaliação, visando o aprimoramento da equipe de trabalho; 
-  Fazer  a  triagem  nos  casos  de  ausência  do  médico  e  presta  atendimento  nos  casos  de
emergência;
- Providenciar o recolhimento dos relatórios das unidades da Prefeitura Municipal, bem como
realiza uma análise dos mesmos; 
- Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.

18 - DENTISTA – 40 HORAS/SEMANAIS – Atender as demandas da Estratégia da Saúde da
Família;  realizar  atendimentos,  individuais  e  de  grupo,  nas  zonas  urbana  ou  rural,  em
residências,  comunidades  e  unidades  de  saúde;  atuar  na  prevenção  e  promoção  de  saúde;
realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a
programação em saúde bucal; realizar a atenção à saúde em saúde bucal (promoção e proteção
da  saúde,  prevenção  de  agravos,  diagnósticos,  tratamento,  acompanhamento,  reabilitação  e
manutenção  da  saúde)  individual  e  coletiva  a  todas  as  famílias,  a  indivíduos  e  a  grupos
específicos,  de  acordo  com  planejamento  da  equipe,  com  resolubilidade;  realizar  os
procedimentos  clínicos  da  Atenção  Básica  em  saúde  bucal,  incluindo  atendimento  das
urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase clínica da
instalação de próteses dentárias elementares;  realizar  atividades  programadas e de atenção à
demanda espontânea; coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e
à prevenção de doenças bucais; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde
bucal, com os demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de
forma multidisciplinar; realizar supervisão técnica do Técnico em Saúde Bucal (TSB) e Auxiliar
em Saúde Bucal (ASB); participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS); 
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realizar outras ações e atividades compatíveis com a formação exigida para o cargo, definidas
de acordo com prioridades locais; desempenhar funções de gestão de programas no nível central
da Secretaria Municipal de Saúde, desde que compatíveis com a formação exigida para o cargo
e com ele guardem relação.

19  -  MÉDICO  40  HORAS/SEMANAIS –  Atender  as  demandas  da  Estratégia  Saúde  da
Família; atuar na prevenção e promoção de saúde; realizar atenção à saúde aos indivíduos sob
sua responsabilidade; realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades
em grupo na Unidade Básica de Saúde (UBS) e, quando indicado ou necessário, no domicílio
e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.), nas zonas urbana e/ou rural;
realizar  atividades  programadas  e  de  atenção  à  demanda  espontânea;  encaminhar,  quando
necessário,  usuários  a  outros  pontos  de  atenção,  respeitando  fluxos  locais,  mantendo  sua
responsabilidade  pelo  acompanhamento  do  plano  terapêutico  do  usuário;  indicar,  de  forma
compartilhada  com  outros  pontos  de  atenção,  a  necessidade  de  internação  hospitalar  ou
domiciliar, mantendo a responsabilidade pelo acompanhamento do usuário; contribuir, realizar e
participar das atividades de Educação Permanente de todos os membros da equipe; participar do
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade Básica de
Saúde (UBS); realizar outras ações e atividades compatíveis com a formação exigida para o
cargo, definidas de acordo com prioridades locais; desempenhar funções técnicas de gestão de
programas no nível central  da Secretaria Municipal de Saúde, desde que compatíveis com a
formação exigida para o cargo e com ele guardem relação, tais como:
-  Aplicar  os  conhecimentos  de medicina  na prevenção e  diagnóstico  das  doenças  do corpo
humano. Suas funções consistem em: efetuar exames médicos, avaliando o estado geral em que
o paciente se encontra e emitindo diagnóstico com a respectiva prescrição de medicamentos
e/ou solicitação de exames, visando a promoção da saúde e bem estar da população; 
- Receber e examinar os pacientes de sua especialidade, auscultando, apalpando ou utilizando
instrumentos  especiais,  para  determinar  o  diagnóstico  ou  conforme  necessidades  requisitar
exames complementares ou encaminhar o paciente para outra especialidade médica; 
- Analisar e interpretar resultados de exames diversos, tais como de laboratório, Raio X e outros
para informar ou confirmar diagnóstico; 
-  Prescrever  medicamentos,  indicando  a  dosagem  e  respectiva  via  de  administração  dos
mesmos;  -  Prestar  orientações  aos  pacientes  sobre  meios  e  atitudes  para  restabelecer  ou
conservar a saúde; 
-  Anotar  e  registrar  em  fichas  ou  sistemas  específicos  informações  sobre  os  pacientes
examinados, anotando conclusões diagnósticas, evolução da enfermidade e meios de tratamento,
para dar a orientação terapêutica adequada a cada caso; 
- Atender determinações legais, emitindo atestados conforme a necessidade de cada caso; 
- Participar de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças profissionais, lesões traumáticas
e estudos epidemiológicos, elaborando e/ou preenchendo formulários próprios e estudando os
dados estatísticos,  para estabelecer  medidas  destinadas  a reduzir  a morbidade e mortalidade
decorrentes  de  acidentes  do  trabalho,  doenças  profissionais  e  doenças  de  natureza  não-
ocupacionais; 
- Participar de programas de vacinação, orientando a seleção da população e o tipo e vacina a
ser aplicada, para prevenir moléstias transmissíveis;
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- Atender urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; 
- Emitir atestados e laudos para admissão ou nomeação de empregados, concessão de licenças,
abono de faltas e outros;
- Efetuar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Divinópolis, 21 de junho de 2022.

Gleidson Gontijo de Azevedo
Prefeito Municipal

Leandro Luiz Mendes
Procurador-geral do Município

OFÍCIO EM Nº. 073/2022
Aos 21 de junho de 2022

Excelentíssimo Senhor 
Eduardo Alexandre de Carvalho
DD Presidente da Câmara Municipal
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Divinópolis-MG 

Senhor Presidente:

A Proposição de Lei que ora temos a elevada honra de encaminhar a V. Exa. a
fim de se submeter à apreciação e soberana deliberação dessa colenda Casa Legislativa“Altera a
Lei nº 6.655, de 1º de novembro de 2007, que “dispõe sobre o plano de cargos e salários dos
servidores do poder executivo do Município de Divinópolis e dá outras providências”, no que
tange à nomenclatura e atribuições dos cargos que menciona, conforme Anexo III-II e Anexo VI-
II - ÁREA DA SAÚDE”.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente e Nobres Vereadores, esta Proposição tem o objetivo central
de  promover  a  alteração  da  nomenclatura  dos  cargos  que  menciona,  bem  como  das  suas
respectivas atribuições, com a finalidade de aumentar o escopo de atuação dos servidores que, na
forma  atualmente  consignada,  ficam  restritos  à  Estratégia  de  Saúde  da  Família,  conquanto
detentores  de  relevante  capacitação  profissional  para  outras  atuações  de  relevante  interesse
público e a bem da saúde púbica, inclusive.

Dessa  forma,  busca-se  adequar  as  atribuições  dos  cargos  públicos  que
menciona, de modo a atender às necessidades da Administração, respeitando a compatibilidade
de atribuições e identidade dos requisitos de ingresso, no intuito  primordial  de aperfeiçoar o
atendimento na prestação de serviços relacionados a saúde, a bem de toda coletividade.

É relevante frisar que, quanto aos cargos da área da saúde, a alteração alvitrada
tem também a finalidade  adequar a  estrutura de cargos do Município às atuais  necessidades
assistenciais,  bem  como  atender  aos  requisitos  de  diferentes  programas,  em  segmentos
assistenciais  diversos,  que  demandam  a  presença  de  profissionais  de  40  (quarenta)  horas
semanais, não sendo facultada a utilização alternativa de 2 (dois)  profissionais de 20 (vinte)
horas.

Sendo assim e dada à singeleza desta Proposição, rogamos a pronta atenção na
análise, almejando a sábia e merecida aprovação desse nobre e esclarecido Poder Legislativo
Municipal, solicitando, outrossim, a adoção do regime de urgência, considerando a necessidade
de  adequação  do  quadro  de  servidores  do  Município  na  área  da  saúde,  cuja  premência  é
consectário natural e lógico, afetos ao próprio tema e interesse relevante.

Reitero protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Gleidson Gontijo de Azevedo
Prefeito Municipal

6


	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
	
	6
	PROJETO DE LEI EM Nº 052/2022
	Altera a Lei nº 6.655, de 1º de novembro de 2007, que “dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do poder executivo do Município de Divinópolis e dá outras providências”, no que tange à nomenclatura e atribuições dos cargos que menciona, conforme Anexo III-II e Anexo VI-II - ÁREA DA SAÚDE.
	Art. 1º Ficam alteradas a denominação contidas no ANEXO III-II - ÁREA DA SAÚDE, da Lei nº 6.655, de 1º de novembro de 2007, inclusive em seus respectivos planos de carreira,relativamente aos cargos a que menciona, para que assim passe a constar:
	I - de Técnico de Enfermagem para Atendimento ao Programa de Saúde da Família para: Técnico de Enfermagem 40 horas/semanais;
	II - de Dentista para Atendimento ao Programa de Saúde da Família para: Dentista 40 horas/semanais;
	III - de Enfermeiro para Atendimento ao Programa de Saúde da Família para: Enfermeiro 40 horas/semanais;
	IV - de Médico Generalista para Atendimento ao Programa de Saúde da Família para: Médico 40 horas/semanais.
	Art. 2º Os tópicos 16-A, 17, 18 e 19 do ANEXO VI-II - ÁREA DA SAÚDE, da Lei nº 6.655, de 1º de novembro de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:
	ANEXO VI - II ÁREA DA SAÚDE
	16-A - TECNICO DE ENFERMAGEM 40 HORAS/SEMANAIS – Atender as demandas do Programa de Saúde da Família, realizar atendimentos em nível de residências, de comunidades e centros de saúde, atuar na prevenção e promoção da saúde, fazer visitas domiciliares nas zonas urbanas e rurais, com atendimentos individuais e de grupo, devendo especialmente:
	I - participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc);
	II - realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;
	III - realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme planejamento da equipe;
	IV - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS;
	V - contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente. Realizar outras ações e atividades compatíveis com a formação exigida para o cargo, definidas de acordo com prioridades locais; desempenhar funções técnicas e de gestão, desde que compatíveis com a formação exigida para o cargo e com ele guardem relação, tais como:
	- Prestar atendimento à comunidade, na execução e avaliação dos programas de saúde pública, atuando nos atendimentos básicos a nível de prevenção e assistência.
	- Executar atividades de apoio, preparando os pacientes para consulta e organizando as chamadas ao consultório e o posicionamento adequado do mesmo;
	- Verificar os dados vitais, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão, a fim de registrar anomalias nos pacientes;
	- Realizar curativos, utilizando medicamentos específicos para cada caso, fornecendo esclarecimentos sobre os cuidados necessários, retorno, bem procede retirada de pontos, de cortes já cicatrizados;
	- Atender crianças e pacientes de dependem de ajuda, auxiliando na alimentação e higiene dos mesmos, para proporcionar-lhes conforto e recuperação mais rápida;
	- Prestar atendimentos de primeiros socorros, conforme a necessidade de cada caso; - Prestar atendimentos básicos a nível domiciliar;
	- Auxiliar na coleta de material para exame preventivo de câncer ginecológico; - Participar em campanhas de educação em saúde e prevenção de doenças;
	- Orientar e fornecer métodos anticoncepcionais, de acordo com a indicação; - Preencher carteiras de consultas, vacinas, aprazamento, formulários e relatórios;
	- Preparar e acondiciona materiais para a esterilização em autoclave e estufa;
	- Requisitar materiais necessários para o desempenho de suas funções; - Orientar o paciente no período pós-consulta;
	- Administrar vacinas e medicações, conforme agendamentos e prescrições respectivamente;
	- Identificar os fatores que estão ocasionando, em determinado momento, epidemias e surtos de doenças infecto-contagiosas, para atuar de acordo com os recursos disponíveis, no bloqueio destas doenças notificadas;
	- Acompanhar junto com a equipe, o tratamento dos pacientes com doenças infectocontagiosas notificadas para o devido controle das mesmas;
	- Executar outras atividades correlatas ao cargo e a critério do superior imediato.
	17 - ENFERMEIRO 40 HORAS/SEMANAIS – Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado ou necessário, no domicilio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual ou municipal, observadas as disposições legais da profissão; solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços; realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em conjunto com os outros membros da equipe; contribuir, participar, e realizar atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e outros membros da equipe; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS); coordenar os trabalhos da Estratégia Saúde da Família; realizar outras ações e atividades compatíveis com a formação exigida para o cargo, definidas de acordo com prioridades locais; desempenhar funções de gestão de programas no nível central da Secretaria Municipal de Saúde, desde que compatíveis com a formação exigida para o cargo e com ele guardem relação, tais como:
	Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem empregando processos de rotina e ou específicos que possibilitem a proteção e a recuperação da saúde individual e coletiva.
	- Participar da equipe multidisciplinar, nas diversas atividades que visam o aprimoramento e desenvolvimento das atividades de interesse da instituição;
	- Identificar as necessidades de enfermagem, programando e coordenando as atividades da equipe de enfermagem, visando a preservação e recuperação da saúde;
	- Elaborar plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser prestada pela equipe;
	- Planejar, coordenar e organizar campanhas de saúde, como campanhas de vacinação e outras;
	- Supervisionar a equipe de trabalho da enfermagem em todos os segmentos para manter uma adequada assistência aos clientes com eficiência, qualidade e segurança;
	- Executar diversas tarefas de enfermagem de maior complexidade, valendo-se de seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior grau possível de bem estar físico, mental e social aos seus pacientes;
	- Efetuar testes de sensibilidade, aplicando substâncias alergênicas e fazendo a leitura das reações para obter subsídios diagnósticos;
	- Participar na elaboração, execução e avaliação dos planos, de saúde, visando a melhoria da qualidade da assistência;
	- Executar a distribuição de medicamentos valendo-se de prescrição médica;
	- Elaborar escalas de serviço e atividades diárias da equipe de enfermagem sob sua responsabilidade;
	- Fazer medicação intramuscular e endovenosa, curativos, retirada de pontos, etc;
	- Manter uma previsão a fim de requisitar materiais e medicamentos necessários, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem;
	- Realizar reuniões de orientação e avaliação, visando o aprimoramento da equipe de trabalho;
	- Fazer a triagem nos casos de ausência do médico e presta atendimento nos casos de emergência;
	- Providenciar o recolhimento dos relatórios das unidades da Prefeitura Municipal, bem como realiza uma análise dos mesmos;
	- Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
	18 - DENTISTA – 40 HORAS/SEMANAIS – Atender as demandas da Estratégia da Saúde da Família; realizar atendimentos, individuais e de grupo, nas zonas urbana ou rural, em residências, comunidades e unidades de saúde; atuar na prevenção e promoção de saúde; realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal; realizar a atenção à saúde em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnósticos, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade; realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase clínica da instalação de próteses dentárias elementares; realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal, com os demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; realizar supervisão técnica do Técnico em Saúde Bucal (TSB) e Auxiliar em Saúde Bucal (ASB); participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS);
	realizar outras ações e atividades compatíveis com a formação exigida para o cargo, definidas de acordo com prioridades locais; desempenhar funções de gestão de programas no nível central da Secretaria Municipal de Saúde, desde que compatíveis com a formação exigida para o cargo e com ele guardem relação.
	19 - MÉDICO 40 HORAS/SEMANAIS – Atender as demandas da Estratégia Saúde da Família; atuar na prevenção e promoção de saúde; realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na Unidade Básica de Saúde (UBS) e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.), nas zonas urbana e/ou rural; realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário; indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilidade pelo acompanhamento do usuário; contribuir, realizar e participar das atividades de Educação Permanente de todos os membros da equipe; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS); realizar outras ações e atividades compatíveis com a formação exigida para o cargo, definidas de acordo com prioridades locais; desempenhar funções técnicas de gestão de programas no nível central da Secretaria Municipal de Saúde, desde que compatíveis com a formação exigida para o cargo e com ele guardem relação, tais como:
	- Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo humano. Suas funções consistem em: efetuar exames médicos, avaliando o estado geral em que o paciente se encontra e emitindo diagnóstico com a respectiva prescrição de medicamentos e/ou solicitação de exames, visando a promoção da saúde e bem estar da população;
	- Receber e examinar os pacientes de sua especialidade, auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar o diagnóstico ou conforme necessidades requisitar exames complementares ou encaminhar o paciente para outra especialidade médica;
	- Analisar e interpretar resultados de exames diversos, tais como de laboratório, Raio X e outros para informar ou confirmar diagnóstico;
	- Prescrever medicamentos, indicando a dosagem e respectiva via de administração dos mesmos; - Prestar orientações aos pacientes sobre meios e atitudes para restabelecer ou conservar a saúde;
	- Anotar e registrar em fichas ou sistemas específicos informações sobre os pacientes examinados, anotando conclusões diagnósticas, evolução da enfermidade e meios de tratamento, para dar a orientação terapêutica adequada a cada caso;
	- Atender determinações legais, emitindo atestados conforme a necessidade de cada caso;
	- Participar de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças profissionais, lesões traumáticas e estudos epidemiológicos, elaborando e/ou preenchendo formulários próprios e estudando os dados estatísticos, para estabelecer medidas destinadas a reduzir a morbidade e mortalidade decorrentes de acidentes do trabalho, doenças profissionais e doenças de natureza não-ocupacionais;
	- Participar de programas de vacinação, orientando a seleção da população e o tipo e vacina a ser aplicada, para prevenir moléstias transmissíveis;
	- Atender urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas;
	- Emitir atestados e laudos para admissão ou nomeação de empregados, concessão de licenças, abono de faltas e outros;
	- Efetuar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
	Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
	Divinópolis, 21 de junho de 2022.
	Gleidson Gontijo de Azevedo
	Prefeito Municipal
	Leandro Luiz Mendes
	Procurador-geral do Município
	OFÍCIO EM Nº. 073/2022
	Aos 21 de junho de 2022
	Excelentíssimo Senhor
	Eduardo Alexandre de Carvalho
	DD Presidente da Câmara Municipal
	Divinópolis-MG
	Senhor Presidente:
	A Proposição de Lei que ora temos a elevada honra de encaminhar a V. Exa. a fim de se submeter à apreciação e soberana deliberação dessa colenda Casa Legislativa“Altera a Lei nº 6.655, de 1º de novembro de 2007, que “dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do poder executivo do Município de Divinópolis e dá outras providências”, no que tange à nomenclatura e atribuições dos cargos que menciona, conforme Anexo III-II e Anexo VI-II - ÁREA DA SAÚDE”.
	JUSTIFICATIVA
	Senhor Presidente e Nobres Vereadores, esta Proposição tem o objetivo central de promover a alteração da nomenclatura dos cargos que menciona, bem como das suas respectivas atribuições, com a finalidade de aumentar o escopo de atuação dos servidores que, na forma atualmente consignada, ficam restritos à Estratégia de Saúde da Família, conquanto detentores de relevante capacitação profissional para outras atuações de relevante interesse público e a bem da saúde púbica, inclusive.
	Dessa forma, busca-se adequar as atribuições dos cargos públicos que menciona, de modo a atender às necessidades da Administração, respeitando a compatibilidade de atribuições e identidade dos requisitos de ingresso, no intuito primordial de aperfeiçoar o atendimento na prestação de serviços relacionados a saúde, a bem de toda coletividade.
	É relevante frisar que, quanto aos cargos da área da saúde, a alteração alvitrada tem também a finalidade adequar a estrutura de cargos do Município às atuais necessidades assistenciais, bem como atender aos requisitos de diferentes programas, em segmentos assistenciais diversos, que demandam a presença de profissionais de 40 (quarenta) horas semanais, não sendo facultada a utilização alternativa de 2 (dois) profissionais de 20 (vinte) horas.
	Sendo assim e dada à singeleza desta Proposição, rogamos a pronta atenção na análise, almejando a sábia e merecida aprovação desse nobre e esclarecido Poder Legislativo Municipal, solicitando, outrossim, a adoção do regime de urgência, considerando a necessidade de adequação do quadro de servidores do Município na área da saúde, cuja premência é consectário natural e lógico, afetos ao próprio tema e interesse relevante.
	Reitero protestos de elevada estima e distinta consideração.
	Atenciosamente,
	Gleidson Gontijo de Azevedo
	Prefeito Municipal

