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RESOLUÇÃO Nº 14/2021 DE 01 DE JULHO DE 2021 
 

 
AUTORIZA A CRIAÇÃO DE CARGOS VISANDO A GESTÃO, GARANTINDO A OFERTA DE RECURSOS 
HUMANOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO REGULAR DAS AÇÕES PACTUADAS POR TERMO DE 
COMPROMISSO PELO CISALP E MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA – CEAE.  
 
 
O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO PARANAÍBA - CISALP, 
no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto do CISALP, RESOLVE:  
 
Art. 1º - Fica o CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO PARANAÍBA - CISALP, 
autorizado a criação dos cargos, visando a gestão, garantindo a oferta de recursos humanos e serviços 
necessários à execução regular das ações pactuadas pelo Município de Patos de Minas (Sede da 
Macrorregião) e o Governo do Estado de Minas Gerais relativas ao funcionamento do CENTRO 
ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA – CEAE, tendo em vista Deliberação CIB-SUS/MG número 
3.066/19, Resolução SES/MG número 6.946/19, conforme tabela abaixo: 
 

VAGAS DENOMINAÇÃO DO CARGO REMUNERAÇÃO CARGA HORÁRIA 

01 Gerente Administrativo R$ 3.524,96 À disposição 

01 Coordenador Assistencial R$ 3.524,96 À disposição 

04 Assistente Social R$ 2.588,31 30 horas 

05 Enfermeiro (a) R$ 2.588,31 40 horas 

04 Nutricionista R$ 2.588,31 40 horas 

04 Psicólogo R$ 2.588,31 40 horas 

04 Farmacêutico R$ 2.588,31 40 horas 

06 Técnicos de Enfermagem R$ 1.756,81 40 horas 

04 Auxiliares de Serviços Gerais R$ 1.277,98 40 horas 

05 Recepcionistas R$ 1.277,98 40 horas 

05 Auxiliares Administrativos R$ 1.277,98 40 horas 

 
 
Art. 2º - Os recursos que custearão a criação dos cargos estão especificados no Crédito Adicional Especial 
Extraordinário, deliberado em Assembleia Geral Extraordinária do CISALP, e formalizado pela Resolução 
n° 12/2021 de 01 de julho de 2021. 
  
Art. 3º - As atribuições dos cargos criados são: 
 

i. Gerente Administrativo: 
1) Participar da formulação dos planos e programas do CEAE. 
2) Estudar o comportamento da despesa e propor medidas visando à racionalização de gastos. 
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3) Realizar cálculo da estimativa orçamentária das despesas mensais do CEAE. 
4) Consultar, elaborar ou colaborar na elaboração de relatórios específicos, parciais e anuais, por 
meio de gráficos e planilhas, de forma a garantir o permanente controle da execução orçamentária de 
recursos financeiros. 
5) Organizar e manter atualizado um sistema de dados e informações básicos para o planejamento 
econômico-financeiro. 
6) Confeccionar o Plano de Trabalho anual para o CEAE, estabelecendo ações e diretrizes de 
legislações que circundam o segmento. 
7) Registrar a entrada de pedidos de compra e a efetiva saída das requisições provenientes destes 
pedidos, para o setor responsável. 
8) Controlar os prazos de vigência dos contratos e convênios, mantendo a documentação completa 
e atualizada. 
9) Promover juntamente ao Coordenador Assistencial, o processo de admissão, demissão e 
gerenciamento de contratos de excepcional interesse público, por meio da análise do quadro de lotação 
e programação orçamentária, para a garantia de continuidade da prestação de serviço em saúde através 
do CEAE. 
10) Acompanhar e participar da elaboração de novos projetos. 
11) Revisar e propor modificações, quando for o caso, nos planos de trabalhos dos convênios 
firmados. 
12) Acompanhar os trabalhos de fiscalização e auditoria realizados no âmbito dos convênios, bem 
como, providenciar o cumprimento das recomendações e determinações. 
13) Solicitar providencias quanto a restituição de saldos de convênios às respectivas esferas de 
Governo. 
14) Elaborar relatórios da origem/aplicação dos recursos. 
15) Providenciar balancetes mensais e balanços anuais e apresentá-los a Presidência e Secretaria 
Executiva e órgãos competentes, para fins de prestação de contas. 
16) Elaborar demonstrativo detalhado das principais despesas. 
17) Supervisionar a execução de contratos e convênios do CEAE. 
18) Promover a elaboração de diagnósticos, estudos e pesquisas necessários ao planejamento físico-
financeiro. 
19) Auxiliar na formulação de medidas voltadas para o planejamento, programação e orçamento do 
CEAE. 
20) Promover o acompanhamento da tramitação da proposta orçamentária, prestando as 
informações solicitadas. 
21) Prestar contas à Secretaria Executiva, aos órgãos fiscalizadores, fazendo cumprir a legislação 
vigente sempre que acionado. 
22) Orientar e acompanhar os serviços de elaboração, revisão e avaliação contínua dos programas e 
projetos econômicos e financeiros do CEAE. 
23) Auxiliar na identificação e estudo dos fatores que estejam impedindo a execução orçamentária 
do CEAE, propondo e tomando, quando for o caso, as medidas cabíveis para a sua devida correção após 
aprovação da Presidência, Secretaria Executiva e órgãos competentes. 
24) Acompanhar, fiscalizar e articular a transferência de recursos de outras esferas de governo para 
o CEAE. 
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25) Acompanhar, dentro dos limites estabelecidos, as contas bancárias do CEAE. 
26) Providenciar o registro das requisições, notas de empenho e liquidações  do CEAE, 
verificando a conformidade dos comprovantes, enviando-os para os órgãos competentes. 
27) Verificar a liquidação da despesa empenhada e conferência de todos os elementos dos processos 
de pagamento. 
28) Elaborar e controlar os processos de pagamento referentes às compras e serviços. 
29) Elaborar relatórios e gráficos para controle das atividades programadas e execução 
orçamentária. 
30) Assinar relatórios e quadros demonstrativos financeiros. 
31) Vistar todos os documentos elaborados e expedidos pelo Setor. 
32) Proporcionar informações necessárias aos municípios referenciados ao CEAE e órgãos 
competentes, a respeito dos dados sobre planejamento econômico-financeiro e prestação de serviços 
do CEAE, seja através de reuniões ou visitas nos municípios. 
33) Auxiliar na articulação com órgãos das diversas esferas de governo envolvidos na celebração de 
convênios e contratos, monitorando os recursos repassados via convênios e fundos. 
34) Enviar os arquivos ao SICOM conforme instruções normativas e legislação vigente. 
35) Acompanhar as publicações da legislação pertinente à gestão de recursos públicos. 
36) Encaminhar ao setor responsável do CISALP, anualmente, o balanço anual e a prestação de 
contas do CEAE, para publicação em um jornal de circulação dos municípios consorciados. 
37) Acompanhar a implantação dos sistemas e recomendações do sistema do tribunal de contas. 
38) Analisar os processos que lhe sejam submetidos pela Presidência e demais unidades 
administrativas do CISALP, emitido parecer quando solicitado. 
39) Emitir parecer sobre balanços e relatórios de contas em geral a serem submetidos à Secretaria 
Executiva, Assembleia Geral e órgãos competentes. 
40) Praticar todos os demais atos pertinentes ao cargo e em conformidade com os objetivos do CEAE, 
observadas as formalidades legais, os princípios de Direito Público e as determinações da Assembleia 
Geral e do Presidente e demais órgãos competentes. 
41) Responsabilizar-se pela elaboração da folha de pagamento mensal de todos os empregados 
públicos, coordenando todas as etapas de consolidação das informações que antecede a sua elaboração 
e respeitando todas as legislações (trabalhistas, previdenciárias e tributárias), para a devida e a correta 
quitação das remunerações devidas como contraprestação aos serviços e o para o cumprimento das 
legislações. 
42) Coordenar o processo de folha de pagamento do CEAE, por meio do acompanhamento de 
proventos e descontos a serem lançados em sistema específico, bem como atuando na conferência e no 
fechamento geral, para o assertivo pagamento das remunerações aos empregados públicos. 
43) Processar o arquivo para o Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e informações à 
Previdência Social – SEFIP, realizando as devidas conferências das informações geradas, para posterior 
encaminhamento das informações aos órgãos competentes. 
44) Processar o arquivo referente ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados -CAGED, 
conforme padrão e prazo estabelecidos e por meio de sistema específico, para posterior envio aos 
órgãos competentes. 
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45) Coordenar e processar todos os demais pagamentos inerentes a relação de trabalho como férias, 
décimo terceiro salário, etc, aplicando as devidas legislações e cumprindo os prazos para a garantia dos 
direitos dos empregados públicos e quitação das obrigações sociais e fiscais do consórcio. 
46) Coordenar e acompanhar o processo de envio da Declaração de Imposto de Renda Retido na 
Fonte – DIRF e Relação Anual de informações Sociais - RAIS, anualmente, por meio da elaboração e 
conferência do preenchimento e da transmissão das informações, para envio dos dados do consórcio à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Ministério do Trabalho. 
47) Acompanhar os processos judiciais trabalhistas com a Assessoria Jurídica do consórcio, para 
auxiliar na preparação de informações e documentos comprobatórios necessários a elaboração 
fidedigna da defesa dos interesses consórcio. 
48) Tratar com respeito os demais profissionais, atuando com cordialidade e profissionalismo 
atendendo com proficiência o que lhe for delegado para a manutenção da harmonia e da tranquilidade 
necessárias ao ambiente de trabalho. 
49) Convocar e participar de reuniões com os empregados públicos, para integração às normas e aos 
procedimentos institucionais e do setor. 
50) Proceder avaliação dos bens móveis e imóveis do CEAE, sistematizando e disponibilizando 
informações e dados relativos aos bens patrimoniais, promovendo a avaliação do estado de 
conservação, e sua identificação. 
51) Emitir relatório final acerca das observações anotadas ao longo do processo do inventario, 
constando as informações quanto aos procedimentos realizados, à situação geral do patrimônio e às 
recomendações para corrigir as irregularidades apontadas, assim como eliminar ou reduzir o risco de 
sua ocorrência futura, se for o caso. 
52) Participar dos grupos de estudo e de trabalho, quando requisitado pelo superior imediato , para 
a melhoria contínua de suas competências. 
53) Participar das reuniões convocadas pela Presidência e Secretaria Executiva do CISALP, sempre 
que necessário, para integração às normas e aos procedimentos institucionais e do setor. 
54) Promover, juntamente ao Coordenador Assistencial, relatórios, gráficos, planilhas e demais itens 
de controle da execução dos serviços próprios e terceirizados. 
55) Auxiliar na confecção de Termos de Referência dos processos licitatórios de interesse do CEAE, 
auxiliando na aquisição de cotações, garantindo o bom funcionamento do serviço. 
56) Coordenar, orientar e controlar as atividades referentes à aquisição de material permanente, de 
consumo e prestação de serviços. 
57) Receber e responder os comunicados da Ouvidoria sobre reclamações dos usuários do 
atendimento prestado pelo CEAE, conforme padrão estabelecido, para o planejamento adequado de 
ações voltadas a correção das não conformidades e melhoria contínua no atendimento aos usuários. 
58) Auxiliar nos processos de recrutamento e seleção de excepcional interesse público, por meio da 
participar da comissão, elaboração e análise de editais para divulgação específica, para a garantia de 
contratação de profissionais aptos a executarem as atividades propostas. 
59) Promover reuniões com a equipe, periodicamente, por meio de convocação, para 
esclarecimentos, prestação de informações, promoção de treinamentos e demais capacitações que se 
fizerem necessárias para alinhamento estratégico operacional. 
60) Realizar demais atividades correlatas ao cargo e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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ii. Coordenador Assistencial: 

 
1) Coordenar todas as ações inerentes a Gestão de pessoas do CEAE, por meio do desenvolvimento 
de projetos, da utilização de ferramentas de recursos humanos, da elaboração de normas e 
procedimentos internos e do cumprimento às legislações trabalhistas ditadas pelos órgãos competentes 
(Ministério do Trabalho, Sindicatos de Classe, Conselhos de Classe) e legislações vigentes, para a maior 
satisfação no ambiente de trabalho e garantia dos direitos e deveres dos empregados públicos do CEAE. 
2) Promover juntamente com o Diretor Administrativo, os cálculos de banco de horas, 
demonstração do espelho de ponto, elaboração de comunicados de advertência, legislações, normas e 
procedimentos internos, entre outros, para garantia de informações coesas e de acordo com as políticas 
de Recursos Humanos. 
3) Promover o processo de admissão, demissão e gerenciamento de contratos de excepcional 
interesse público, por meio da análise do quadro de lotação e programação orçamentária, para a 
garantia de continuidade da prestação de serviço em saúde através do CEAE. 
4) Coordenar e acompanhar a avaliação de desempenho individual e/ou em equipe, nos períodos 
determinados e utilizando metodologia específica, para o devido acompanhamento do desempenho 
técnico e comportamental, reforço e dos pontos fortes diagnóstico das oportunidades de melhoria dos 
empegados públicos. 
5) Confeccionar o Plano de Trabalho anual para o CEAE, estabelecendo ações e diretrizes de 
legislações que circundam o segmento. 
6) Coordenar e acompanhar a pesquisa de Clima Organizacional, conforme metodologia 
desenvolvida, para identificação do grau de satisfação e motivação que influenciam no processo e nos 
resultados organizacionais, bem como nos pontos a desenvolver. 
7) Tratar com respeito os demais profissionais, atuando com cordialidade e profissionalismo 
atendendo com proficiência o que lhe for delegado para a manutenção da harmonia e da tranquilidade 
necessárias ao ambiente de trabalho. 
8) Convocar e participar de reuniões com os empregados públicos, para integração às normas e aos 
procedimentos institucionais e do setor. 
9) Coordenar e supervisionar as atividades inerentes aos serviços de saúde do CEAE, por meio de 
protocolos alinhados às resoluções e portarias ministeriais e demais legislações que circundam o 
segmento (Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Conselhos de Classe), para eficácia no 
atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS e o cumprimento das legislações vigentes. 
10) Orientar e auxiliar a equipe multidisciplinar no exercício de suas atribuições, constantemente, 
acompanhando-os durante suas atividades, a fim de que as normas internas sejam respeitadas e que 
haja o permanente desenvolvimento técnico da equipe. 
11) Elaborar normas e procedimentos relacionados à equipe multidisciplinar, observando as 
demandas dos profissionais e desta coordenação, para que o trabalho se mantenha padronizado, 
organizado e permanente. 
12) Elaborar e acompanhar as escalas de trabalho da equipe multiprofissional, para a garantia de seu 
cumprimento e para que haja a efetiva prestação dos serviços de saúde. 
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13) Acompanhar e cobrar a realização do checklist dos materiais, dos equipamentos e do 
medicamentos, diariamente, para garantia de insumos, medicamentos e pleno funcionamento dos 
equipamentos necessários ao atendimento dos usuários do CEAE. 
14) Coordenar, orientar e controlar as atividades referentes à aquisição de material permanente, de 
consumo e prestação de serviços. 
15) Proporcionar informações necessárias aos municípios referenciados ao CEAE e órgãos 
competentes, a respeito dos dados sobre planejamento econômico-financeiro e prestação de serviços 
do CEAE, seja através de reuniões ou visitas nos municípios. 
16) Receber e responder os comunicados da Ouvidoria sobre reclamações dos usuários do 
atendimento prestado pelo CEAE, conforme padrão estabelecido, para o planejamento adequado de 
ações voltadas a correção das não conformidades e melhoria contínua no atendimento aos usuários. 
17) Informar, ao Secretário Executivo e Diretor de Enfermagem do CISALP, por meio de reuniões 
sistemáticas, para a definição de que culminem na melhoria no serviço prestado, sobre intercorrências 
da equipe multidisciplinar, bem como dos atendimentos realizados, tomando as providencias 
necessárias para saná-las.  
18) Promover reuniões administrativas, fazendo uma análise dos pontos apresentados, para que os 
assuntos de cunho administrativo e operacional do setor de saúde sejam abordados, questionados e 
solucionados. 
19) Auxiliar nos processos de recrutamento e seleção de excepcional interesse público, por meio da 
participar da comissão, elaboração e análise de editais para divulgação específica, para a garantia de 
contratação de profissionais aptos a executarem as atividades propostas. 
20) Promover reuniões com a equipe, periodicamente, por meio de convocação, para 
esclarecimentos, prestação de informações, promoção de treinamentos e demais capacitações que se 
fizerem necessárias para alinhamento estratégico operacional. 
21) Realizar a avaliação sistemática do desempenho dos profissionais no exercício das suas funções, 
conforme padrão estabelecido, para o desenvolvimento contínuo da equipe e melhoria dos serviços aos 
usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, verificando a habilitação dos mesmos em seus respectivos 
conselhos. 
22) Zelar pelo cumprimento da Lei do Exercício Profissional, do Código de Ética dos Profissionais e 
demais normatizações emanadas. 
23) Manter-se atualizado e promover atualizações da equipe multidisciplinar através de educação 
permanente e continuada, quanto aos conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes à sua função, 
para melhor desempenho no atendimento à população. 
24) Participar dos grupos de estudo e de trabalho, quando requisitado pelo superior imediato, para 
a melhoria contínua de suas competências. 
25) Tratar com respeito os demais profissionais, atuando com cordialidade e profissionalismo e 
atendendo com proficiência o que lhe for delegado dentro das funções de Coordenador Assistencial, 
para manutenção da harmonia e da tranquilidade necessárias ao ambiente de trabalho. 
26) Participar das reuniões convocadas pela secretaria executiva do CISALP, sempre que necessário, 
para integração às normas e aos procedimentos institucionais e do setor. 
27) Estruturar e organizar a Diretoria Assistencial dos Serviços da Saúde, assegurando a qualidade do 
serviço, desenvolvendo, preservando e mantendo atualizados os processos de qualidade.  
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28) Prestar assistência direta a todos os membros da Presidência, Secretaria Executiva e Secretários 
de Saúde em suas relações de promoção da saúde com pessoas, órgãos e entidades, internos ou 
externos, no cumprimento de suas atribuições.  
29) Supervisionar, coordenar e avaliar dos serviços da assistência de da equipe multiprofissional e 
prestação de serviços terceirizados. 
30) Garantir o bom funcionamento dos serviços, orientando, avaliando e acompanhando a execução 
das atividades conforme política interna. 
31) Supervisionar e controlar a produção de serviços, auxiliando quando necessário, encaminhando 
ao Gerente Administrativo.  
32) Participar de projetos de construção, reformas, alvarás e laudos necessários para o 
funcionamento do CEAE.  
33) Programar, ordenar e garantir um sistema de referência e contra referência, aos 
encaminhamentos dos usuários dos atendimentos especializados ofertados pelo CEAE. 
34) Auxiliar na implementação de planos estratégicos e operacionais garantindo o bom 
funcionamento do trabalho, a qualidade e humanização nos atendimentos prestados.  
35) Supervisionar a disponibilidade de serviços prestados pela equipe multiprofissional, bem como 
sua qualificação, consoante aos objetivos do CEAE e em perfeita conformidade com o regulamento do 
exercício profissional e legislações que circundam o segmento. 
36) Supervisionar o dimensionamento e preparação do quadro da equipe multiprofissional, 
qualitativa e quantitativamente. 
37) Orientar e supervisionar a execução dos agendamentos dos serviços de saúde, obedecendo as 
cotas estabelecidas para cada município, conforme pactuaçao em CIB Micro. 
38) Acompanhar a execução dos procedimentos, avaliando-os qualitativamente e quantitativamente 
para o alcance efetivo das metas estabelecidas para o CEAE. 
39) Promover, juntamente ao Gerente Administrativo, relatórios, gráficos, planilhas e demais itens 
de controle da execução dos serviços próprios e terceirizados. 
40) Acompanhar a operacionalização dos sistemas de informações de saúde ambulatoriais. 
41) Participar da elaboração dos planejamentos de ações e metas para confecção dos instrumentos 
de trabalho no que tange a parte assistencial e administrativa das diretrizes institucionais. 
42) Coordenar o desenvolvimento de manuais, rotinas, procedimentos e impressos necessários à 
organização do serviço, sempre atendendo a padronização da instituição e das legislações que regem o 
CEAE. 
43) Auxiliar na confecção de Termos de Referência dos processos licitatórios de interesse do CEAE, 
auxiliando na aquisição de cotações, garantindo o bom funcionamento do serviço. 
44) Gerenciar e ou promover treinamentos, capacitações e documentações voltadas aos processos 
da Gestão em Saúde. 
45) Conhecer, divulgar e fazer cumprir os procedimentos contidos nos documentos de Gestão. 
46) Manter comunicação direta com os prestadores de serviços, alinhando os processos de trabalho 
e buscando novas parcerias. 
47) Coordenar e acompanhar a equipe de Recursos Humanos de Pessoal do CEAE, por meio da 
definição de responsabilidades de cada empregado público lotado neste setor e por meio da prática de 
feedbacks, para avaliação do nível de desempenho e análise dos pontos fortes e oportunidade de 
melhoria na execução dos processos. 
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48) Acompanhar os processos da Segurança, Saúde e Meio Ambiente do CEAE, através dos 
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional - PCMSO e Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, treinamentos, 
cumprimento das Normas Regulamentadoras - NR’s, entre outros, para a garantia da segurança e saúde 
dos empregados públicos e medidas de prevenção no ambiente de trabalho do CEAE. 
49) Estabelecer fluxos e protocolos dos serviços de lavanderia e resíduos de saúde, através de 
serviços terceirizados ou cedidos pela Prefeitura. 
50) Acompanhar e elaborar indicadores de desempenho do RH, por meio da apuração de dados, para 
o monitoramento dos resultados, qualificação do processo de tomada de decisão e para a elaboração 
de estratégias de melhoria. 
51) Garantir a prestação do serviço através da disponibilização de insumos e equipamentos 
necessários, promovendo um planejamento eficaz referente as compras, licitações e manutenções de 
bens duráveis. 
52) Auxiliar na confecção de requisições de compra de materiais e/ou prestação de serviços. 
53) Consultar, quando solicitado, o andamento de requisições de compra, processos licitatórios e 
notas de empenhos. 
54) Controlar os prazos de vigência dos contratos e convênios. 
55) Prestar contas à Secretaria Executiva, aos órgãos fiscalizadores, fazendo cumprir a legislação 
vigente sempre que acionado. 
56) Realizar demais atividades correlatas ao cargo e/ou por determinação do seu superior imediato. 
57) Promover meios para que sejam realizadas ações educativas através de parcerias com 
instituições educacionais. 
 

iii. Assistente Social: 
1) Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de assistência social, empregando processos de 
rotina que possibilitem a proteção e a recuperação da saúde individual e coletiva. 
2) Participar da equipe multidisciplinar, nas atividades que visam o aprimoramento e desenvolvimento 
das atividades de interesse da instituição. 
3) Identificar as necessidades do setor, programando e coordenando as atividades da equipe, visando à 
preservação e recuperação da saúde. 
4) Elaborar plano de ação da assistência social, baseando-se nas necessidades identificadas, para 
determinar a assistência a ser prestada pela equipe. 
5) Planejar, coordenar e organizar campanhas de saúde e outras ações. 
6) Executar diversas tarefas 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. 
7) Participar na elaboração, execução e avaliação dos planos de saúde, visando à melhoria da qualidade 
da assistência. 
8) Manter uma previsão a fim de requisitar matérias e medicamentos necessários, para assegura o 
desempenho adequado dos trabalhos de assistência social. 
9) Acompanhar e monitorar grupos de atendimento aos usuários. 
10) Promover capacitações periódicas da equipe. 
11) Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
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iv: Atribuições de Auxiliar Administrativo: 
 
1) Prestar atendimento e esclarecimentos ao público interno e externo, pessoalmente, por meio de 
ofícios e processos ou através das ferramentas de comunicação que lhe forem disponibilizadas. 
2) Efetuar e auxiliar no preenchimento de processos, guias, requisições, laudos de exames e outros 
impressos. 
3) Fazer a digitação dos atendimentos e prontuários pelo sistema do governo BPA – SIA/SUS para 
comunicação de dados. 
4) Otimizar as comunicações internas e externas mediante a utilização dos meios postos à sua 
disposição, tais como telefone, correio eletrônico, sistema de agendamento de consultas e exames, 
entre outros. 
5) Monitorar e desenvolver as áreas de protocolo, serviço de malote e postagem, inclusive de exames 
a serem laudados e posteriormente aos municípios consorciados. 
6) Instruir requerimentos e processos, realizando estudos e levantamentos de dados, observando 
prazos, normas e procedimentos legais. 
7) Organizar, classificar, registrar, selecionar, catalogar, arquivar e desarquivar processos, 
documentos, relatórios, periódicos e outras publicações. 
8) Operar computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas operacionais postos à 
sua disposição, contribuindo para os processos de automação, alimentação de dados e agilização das 
rotinas de trabalho relativas à sua área de atuação. 
9) Redigir textos, ofícios, relatórios e correspondências, com observância das regras gramaticais e 
das normas de comunicação oficial. 
10) Auxiliar no controle patrimonial dos bens públicos. 
11) Colaborar em levantamentos, estudos e pesquisas para a formulação de planos, programas, 
projetos e ações públicas. 
12) Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de trabalho. 
13) Propor à secretária executiva imediata providências para a consecução plenas de suas atividades, 
inclusive indicando a necessidade de aquisição, substituição, reposição, manutenção e reparo de 
matérias e equipamentos. 
14) Participar de cursos de qualificação e requalificação profissional e repassar aos seus colegas 
informações e conhecimentos técnicos proporcionados pelo Consórcio Público. 
15) Realizar tarefas correlatas de acordo com orientações da chefia imediatamente superior. 
 

v. Atribuições de Enfermeiro: 
 
1) Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem, administrativos e 
assistenciais, empregando processos de rotina que possibilitem a proteção e a recuperação da saúde 
individual e coletiva. 
2) Participar da equipe multidisciplinar, nas atividades que visam o aprimoramento e 
desenvolvimento das atividades de interesse da instituição. 
3) Identificar as necessidades de enfermagem, programando e coordenando as atividades da equipe 
de enfermagem, visando à preservação e recuperação da saúde. 
4) Elaborar plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a 
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assistência a ser prestada pela equipe. 
5) Planejar, coordenar e organizar campanhas de saúde e outras ações. 
6) Supervisionar a equipe de trabalho da enfermagem e dos demais profissionais em todos os 
segmentos para manter uma adequada assistência aos clientes com eficiência, qualidade e segurança. 
7) 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. 
8) Participar na elaboração, execução e avaliação dos planos de saúde, visando à melhoria da 
qualidade da assistência. 
9) Elabora escalas de serviço e atividades diárias da equipe de enfermagem e das demais profissionais 
sob sua responsabilidade a fim de atender as necessidades do estabelecimento. 
10) Manter uma previsão a fim de requisitar matérias e medicamentos necessários, para assegura o 
desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem. 
11) Fazer a triagem nos casos de ausência do médico e prestar atendimento nos casos de emergência; 
12) Acompanhar e monitorar grupos de atendimento aos usuários. 
13) Promover capacitações periódicas da equipe de enfermagem e demais profissionais. 
14) Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
 

vi. Atribuições de Farmacêutico: 
 

1) Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de farmácia, administrativos e assistenciais, 
empregando processos de rotina que possibilitem a proteção e a recuperação da saúde individual e 
coletiva. 
2) Participar da equipe multidisciplinar, nas atividades que visam o aprimoramento e 
desenvolvimento das atividades de interesse da instituição. 
3) Identificar as necessidades do setor farmacêutico, programando e coordenando as atividades, 
visando à preservação e recuperação da saúde. 
4) Elaborar plano farmacêutico, baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a 
assistência a ser prestada pela equipe. 
5) Planejar, coordenar e organizar campanhas de saúde e outras ações. 
6) Executar diversas tarefas 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. 
7) Participar na elaboração, execução e avaliação dos planos de saúde, visando à melhoria da 
qualidade da assistência. 
8) Auxiliar na elaboração de escalas de serviço e atividades diárias da equipe e de demais profissionais 
sob sua responsabilidade a fim de atender as necessidades do estabelecimento. 
9) Manter uma previsão a fim de requisitar matérias e medicamentos necessários, para assegurar o 
desempenho adequado dos trabalhos. 
10) Acompanhar e monitorar grupos de atendimento aos usuários. 
11) Promover capacitações periódicas da equipe e demais profissionais. 
12) Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
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vii. Atribuições de Nutricionista: 
 
1) Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de nutrição, administrativos e assistenciais, 
empregando processos de rotina que possibilitem a proteção e a recuperação da saúde individual e 
coletiva. 
2) Participar da equipe multidisciplinar, nas atividades que visam o aprimoramento e desenvolvimento 
das atividades de interesse da instituição. 
3) Identificar as necessidades do setor de nutrição, programando e coordenando as atividades, visando 
à preservação e recuperação da saúde. 
4) Elaborar plano de nutrição, baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a 
assistência a ser prestada pela equipe. 
5) Planejar, coordenar e organizar campanhas de saúde e outras ações. 
6) Executar diversas tarefas 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. 
7) Participar na elaboração, execução e avaliação dos planos de saúde, visando à melhoria da qualidade 
da assistência. 
8) Auxiliar na elaboração de escalas de serviço e atividades diárias da equipe e de demais profissionais 
sob sua responsabilidade a fim de atender as necessidades do estabelecimento. 
9) Manter uma previsão a fim de requisitar matérias e medicamentos necessários, para assegurar o 
desempenho adequado dos trabalhos. 
10) Acompanhar e monitorar grupos de atendimento aos usuários. 
11) Promover capacitações periódicas da equipe e demais profissionais. 
12) Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
 

viii. Atribuições de Psicólogo: 
1) Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de psicologia, administrativos e 
assistenciais, empregando processos de rotina que possibilitem a proteção e a recuperação da saúde 
individual e coletiva. 
2) Participar da equipe multidisciplinar, nas atividades que visam o aprimoramento e 
desenvolvimento das atividades de interesse da instituição. 
3) Identificar as necessidades do setor de psicologia, programando e coordenando as atividades, 
visando à preservação e recuperação da saúde. 
4) Elaborar plano de ação voltado para a psicologia, baseando-se nas necessidades identificadas, 
para determinar a assistência a ser prestada pela equipe. 
5) Planejar, coordenar e organizar campanhas de saúde e outras ações. 
6) Executar diversas tarefas 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. 
7) Participar na elaboração, execução e avaliação dos planos de saúde, visando à melhoria da 
qualidade da assistência. 
8) Auxiliar na elaboração de escalas de serviço e atividades diárias da equipe e de demais 
profissionais sob sua responsabilidade a fim de atender as necessidades do estabelecimento. 
9) Manter uma previsão a fim de requisitar matérias e medicamentos necessários, para assegurar 
o desempenho adequado dos trabalhos. 
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10) Acompanhar e monitorar grupos de atendimento aos usuários. 
11) Promover capacitações periódicas da equipe e demais profissionais. 
12) Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
 

ix. Atribuições de Recepcionista: 
 
1) Atender ao público com humanidade e gentileza, dar andamento aos atendimentos médicos com 
presteza e agilidade. 
2) Fazer o levantamento dos prontuários médicos antes dos atendimentos para que não ocorram 
embaraços. 
3) Digitar a ficha dos pacientes enquanto são chamados para pegar a senha de atendimento. 
4) Fazer a digitação dos atendimentos e prontuários pelo sistema do governo BPA – SIA/SUS para 
comunicação de dados. 
5) Encarregar-se da entrada e saída de correspondência, e-mails, intimações, convocações, 
notificações, protocolos, entre outros. 
6) Recepcionar e arquivar documentos. 
7) Atender chamadas telefônicas e manter a agenda telefônica e de pendências organizada e 
atualizada. 
8) Ter conhecimento do uso de máquinas de escritório, tais como calculadoras, computadores, 
copiadoras, e os programas usados.  
9) Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
 

x. Auxiliares de Serviços Gerais: 
1) Exercer a função de serviços gerais através de limpezas concorrentes ou terminais, para 

manutenção e conservação da unidade de saúde e mobiliários, atentando-se em manter os ambientes 

limpos e higiênicos. 

2)  Executar trabalhos e serviços gerais de limpeza de espanação, varrendo, lavando, 

encerando e lustrado móveis e utensílios, copos, vasilhames, panelas e outros para manter as condições 

de higiene e conservação, conforme manuais operacionais estabelecidos pela unidade. 

3) Cuidar da limpeza de mesas, cadeiras, lixeiras, bebedouros, computadores e demais 

moveis e equipamentos, seguindo sempre as normas e frequências estabelecidas nos manuais 

operacionais. 

4)  Lavar os banheiros limpando-os e reabastecendo-os para conservá-los sempre em 

condições de uso. 

5)  Coletar o lixo depositado em lixeiros retirando-os para local adequado acondicionando-

os em sacos próprios, conforme estabelecido em manual operacional. 

6)  Preparar alimentos como: café, chás e outros, servindo-os aos demais, as autoridades e 

visitantes em horários predeterminados ou quando solicitados;  

7) Cuidar e procurar manter em bom estado os objetos e utensílios sob sua guarda e 

responsabilidade e aqueles necessários ao desenvolvimento de suas atividades;  

8) Executar outras atividades determinadas pelos superiores hierárquicos. 
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xi. Atribuições de Técnico de Enfermagem: 
 
1) Atividades auxiliares de nível técnico atribuído à equipe de enfermagem como: assistir ao 
enfermeiro no planejamento, programação, orientação das atividades de assistência de enfermagem, 
na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes, na prevenção e controle de doenças 
transmissíveis em geral, na prevenção e controle sistemáticos de danos físicos que possam ser causados 
a pacientes durante a assistência à saúde, na execução de atividades de assistência de enfermagem e 
realizar atividades educativas na área de prevenção e promoção a saúde. 
2) Participar da equipe multidisciplinar, nas atividades que visam o aprimoramento e 
desenvolvimento das atividades de interesse da instituição. 
3) Participar de campanhas de promoção à saúde. 
4) Ser responsável pela limpeza e desinfecção de todo material. 
5) Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
 
 
 
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.  
 
 

Lagoa Formosa, 01 de julho de 2021. 
 
 
 

Edson Machado de Andrade 
Presidente do CISALP 
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