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CARLOS ~/r ANO BAZAGA
Prefeito Municipal

Sao Jose da Barra, 01 de margo de 2011.

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogando-se as
disposicoes em contrario, em especial as da Lei Complementar nO46/2009.

Art. 3°. As despesas decorrentes da execucao desta Lei correrao a conta de dotacao
orcamentaria pr6pria.

Art. 2°. Ficam alterados os requisitos para ingresso e as atribuicoes do cargo de
provimento em comissao de Chefe do Programa da Equipe de Saude da Familia,
passando 0 anexo IV da Lei Complementar n?46/2009, com relacao a referido cargo, a
vigorar conforme anexo II desta lei.

Art. 1°. Ficam alterados os vencimentos do cargo de provimento em comissao de
Chefe do Programa da Equipe de Saude da Familia, passando 0 anexo I da Lei
Complementar nO46/2009, com relacao a referido cargo, a vigorar conforme anexo I
desta lei.

o CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNiCiPIO DE
SAO JOSE DA BARRAlMG, NO usa DAS ATRIBUICOES
LEGAlS, PROPOS, A cAMARA MUNICIPAL APROVOU E
EU, PREFEITO, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

"DISPOE SOBRE A ALTERACAO DE REQUISITOS PARA
INGRESSO, VENCIMENTOS E ATRIBUICOES AO CARGO
DE PROVIMENTO EM COMISSAO DE CHEFE DO
PROGRAMA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMiLIA QUE
MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

LEI COMPLEMENTAR N° 055 DE 01 DE MARCO DE 2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais
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Cargo Vaga Vencimentos
Chefe do Programa da Equipe de Saude da Familia 1 R$ 1927,72

Anexo I
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RECRUT AMENTO: Amplo

ATRIBUICOES:
• Coordenar, assessorar, orientar, fiscalizar e determinar 0 cumprimento de todas as
atribuicoes da unidade a que pertence, na forma prevista na lei que tratar da estrutura
administrativa, bern como outras normas que tratarem do tema;
• Assistir ao respective Secretariota) nos assuntos de sua cornpetencia:
• Supervisionar e coordenar a execucao das atividades relativas ao setor,
respondendo pelos encargos a ele atribuidos;
• Distribuir as tarefas entre os seus subordinados, controlando os prazos para sua
execucao:
• Prestar ao(a) Secretariota) informacoes e esclarecimentos sobre assuntos de sua
cornpetencia,em fase final de decisao:
• Proferir despachos decis6rios em assuntos de sua cornpetencia, e interlocut6rios
naqueles cuja decisao esta fora de sua alcada:
• Fazer reunioes peri6dicas com seus subordinados, a fim de discutir assuntos de
interesse do setor;
• Proper medidas que visem a racionalizacao dos trabalhos afetos ao respective setor;
• Preparar informacoes e pareceres em expedientes e processos de sua unidade
organizacional;
• Requisitar e controlar material e equipamentos necessaries ao desenvolvimento das
atividades do setor;
• Fornecer certidoes e atestados referentes a assuntos do seu setor, quando
solicitados pelos municipes;
• Assinar ou visar documentos emitidos ou preparados pela sua unidade,
encaminhando-os, quando for 0 caso, para a aprovacao de seu superior imediato;
• Preparar anualmente 0 relat6rio das atividades executadas pelo setor,
encaminhando-o ao superior imediato;
• Desenvolver mecanisme de inteqracao do setor com as demais unidades
organizacionais da Prefeitura;
• Proper ao superior imediato a instauracao de sindicancias ou inqueritos
administrativos sobre irregularidades verificadas no seu setor;
• Praticar os demais atos necessaries a consecucao dos objetivos do setor;
• Efetuar atendimento ao publico;
• Despachar docurnentacao submetida a exame do setor;
• Planejar, gerenciar, coordenar e avalias as Unidades de Saude da Familia
• Executar outras tarefas correlatas com vistas a suprir os diversos orqaos e unidades
administrativas da Prefeitura.

QUALIFICACAO: Ensino Medio completo

DESCRICAO: Coordenacao dos Programasde Saude da Familia-PSF Urbano e Rural.

CARGO: CHEFE DO PROGRAMA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMiLIA

Anexo II
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