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Lei Complementar n.o 015, de 03 de junho de 2014. 

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGO DE 
PROVIMENTO EFETIVO E FUNÇÕES 
GRATIFICADAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc ... 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

Artigo 1° Fica criado e incluso na Estrutura Administrativa da Prefeitura 
Municipal de Guzolândia, definida pela Lei nO 840, de 23 de outubro de 2001, mais 01 (um) 
cargo de provimento efetivo de ENFERMEIRO{A) PADRÃo, Padrão de Vencimento T. 

Parágrafo único - As atribuições e requisitos do cargo criado por este artigo 
estão definidos pelo anexo I, que passa a fazer parte integrante da presente lei. 

Artigo 2° Fica criada uma Função Gratificada (FG) no valor de R$ 600,00 
(seiscentos) reais mensais, a ser concedida a servidor designado através de Portaria do Prefeito 
Municipal, para exercer a função de CHEFE DE TESOURARIA da Prefeitura Municipal. 

Parágrafo Único - O servidor designado para exercer a "FG" instituída pelo 
caput deste artigo, deverá executar e responder por todas as atividades correspondentes à 
tesouraria da Prefeitura Municipal. 

Artigo 3° Fica criada uma Função Gratificada (FG) no valor de R$ 600,00 
(seiscentos) reais mensais, a ser concedida a servidor designado através de Portaria do Prefeito 
Municipal, para exercer a função de CHEFE DE COMPRAS da Prefeitura Municipal. 

Parágrafo Único - O servidor designado para exercer a "FG" instituída pelo 
caput deste artigo, deverá executar e responder por todas as atividades correspondentes às 
compras da Prefeitura Municipal. 

Artigo 4° Fica criada uma Função Gratificada (FG) no valor de R$ 600,00 
(seiscentos reais) mensais, a ser concedida a servidor designado através de Portaria do Prefeito 
Municipal, para exercer a função de CHEFE DE TRANSPORTES da Prefeitura Municipal. 

Parágrafo Único - O servidor designado para exercer a "FG" instituída pelo 
caput deste artigo, deverá executar e responder por todas as atividades correspondentes ao setor ~ de transportes da Prefeitura Municipal. 

Artigo 5° Fica criada uma Função Gratificada (FG) no valo): de R$ 600,00 
(seiscentos reais) mensais, a ser concedida a servidor designado através de Portaria do Prefeito 
Municipal, para exercer a função de CHEFE DE CONSERV AÇÃO DE PRÉDIOS E 
LOGRADOUROS PÚBLICOS da Prefeitura Municipal. 
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Parágrafo Único - O servidor designado para exercer a "FG" instituída 
pelo caput deste artigo, deverá executar e responder por todas as atividades correspondentes à 
conservação dos prédios e logradouros públicos municipais, vinculado ao Departamento de 
Planejamento, Obras e Engenharia. 

Artigo 6° Fica criada uma Função Gratificada (FG) no valor de R$ 600,00 
(seiscentos) reais mensais, a ser concedida a servidor designado através de Portaria do Prefeito 
Municipal, para exercer a função de COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
MUNICIPAL. 

Parágrafo Único - O servidor designado para exercer a "FG" instituída pelo 
caput deste artigo, deverá executar e responder por todas as atividades correspondentes ao 
Setor de Vigilância Sanitária, vinculada ao Departamento Municipal de Saúde. 

Artigo 7° - O valor das Funções Gratificadas (FG) instituídas pelos artigos 20 

à 60 desta lei, serão reajustadas no mesmo período e percentual correspondente à revisão anual 
dos vencimentos dos servidores municipais. 

Artigo 8° - O valor da Função Gratificada (FG) instituída pelo art. 60 da Lei 
Complementar Municipal n° 014/2014 (ENCARREGADO DO SETOR DE PESSOAL), 
passa a ser de R$ 600,00 (seiscentos) reais mensais. 

Artigo 9° Aplicam-se às Funções ora criadas, toda a legislação vigente no 
âmbito do território municipal. 

Artigo 10. As despesas decorrentes da execução da presente lei, correrão por 
conta das verbas próPRas orçamentárias, suplementadas, se necessário. 

ÁL:go \1. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em1~~~ 

hefei~unicipa1 de Guzolândia, 03 de junho de 2014. 

~,\ '\ 

Luiz Antonio Cláudio Roberto da 

a Municipal de 
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ANEXO I 


Denominação do Emprego: Enfermeiro(a) Padrão 

Provimento: Concurso Público 
Atribuições: P RINCIP AIS 
Competências Profissionais Básicas: O enfermeiro(a) deve ser capaz de atuar na promoção, 
proteção, recuperação e reabilitação da saúde das pessoas, respeitando os preceitos éticos e 
legais. O profissional deve ser capaz de participar como cidadão das ações que buscam 
satisfazer as necessidades de saúde da população no planejamento, programação, orientação e 
supervisão das atividades de assistência de enfermagem. 

> organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e 

auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços; 

> planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da 

assistência de Enfermagem; 

> consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem; 

> consulta de Enfermagem; 

> prescrição da assistência de Enfermagem; 

> cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida; 

> cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos 

científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; 

> como integrante da equipe de saúde: 

> participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde; 

> participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde; 

> prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde 

pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde; 

> participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação; 

> prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive como membro das 

respectivas comissões; 

> participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos 

que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de Enfermagem; 

> participação na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos 

programas de vigilância epidemiológica; 

> prestação de assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém

nascido; 

> participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual 

e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco; 

> acompanhamento da evolução e do trabalho de parto; 

> execução e assistência obstétrica em situação de emergência e execução do parto sem 

distocia; 

> participação em programas e atividades de educação sanitária, visando à melhoria de 

saúde do indivíduo, da família e da população em geral; 

> participação nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, 

particularmente nos programas de educação continuada; 


\, 

Av. Paschoal Guzzo, NO. 1065 - FONE (17)36371123- FAX 36371146 - CEP:15355-000 

CNPJ (MF) N°. 45.746.112/0001-24 e-maU: prefeitura@guzolandia.sp.gov.br 




'Prefeitura 9dunicipaCáe quzofânâut 

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE SÃO PAULO 

> participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de 

acidentes e de doenças profissionais e do trabalho; 

> participação na elaboração e na operacionalização do sistema de referência e contra

referência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; 

> participação no desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência de saúde; 

> participação em bancas examinadoras, em matérias específicas de Enfermagem, nos 

concursos para provimento de cargo ou contratação de Enfermeiro ou pessoal Técnico e 

Auxiliar de Enfermagem. 


REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

ESCOLARIDADE: Bacharel em Enfermagem, e inscrição no Conselho Regional de 

Enfermagem - COREN 
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