
E S T A D O  D

            Prefeitura Municipal de Jaciara
‘ 

                                   LEI Nº 

 

 
   

Jaciara,Estado de Moto Grosso: 
 

   
Município, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
 
     

Lei 1.208/2009 de 03.12.2009, 

municipais,  fica alterado o ANEXO III 

de 02.07.2012, e o ANEXO II

passa a viger com a seguinte redação:

 

Compreende a atribuição de assistência e supervisão no hospitalar municipal; supervisionar, 
coordenar e orientar as atividades de assistência global ao doente; controlando a estocagem de 
medicamentos, vacinas e ações de saúde desenvolvidas pela equipe de e
diagnóstico, tratamento pré e pós operatório; realizar consultas; prescrições de assistência e 
cuidados diretos a pacientes graves; prestar cuidados e assistência a gestantes e ao recém
nascido; controlar a oferta de leitos hospitalares 
compatibilizando a oferta e a demanda de serviços oriundos de todas as unidades de saúde do 
município; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e 
coletiva, utilizando equipamento
participar de programa de treinamento, quando convocado; executar outras tarefas correlatas 
compatíveis com a natureza do cargo
 

- Horário: Jornada normal de trabalho de 
- Outras: Serviço externo, dentro do horário previsto o titular do cargo poderá prestar serviço em 
mais de uma unidade. 

- Escolaridade: Superior específico de Enfermeiro, com registro no Conselho Regional.
- Forma de Recrutamento: Edital para concurso público, com as devidas especificações fixadas 
na expedição. 

 

E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O

Prefeitura Municipal de Jaciara

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820

Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 

Nº  1.711 /2016, DE 01 DE ABRIL  DE 2016. 

 
“ALTERA O ANEXO  II e 

MUNICIPAL 1.457/2012 DE 02

OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 

 

Eu, ADEMIR GASPAR DE LIMA, Prefeito Municipal de 
Jaciara,Estado de Moto Grosso:  

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores do 
e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art.1º - Nos termos do Estatuto do Servidor Público Municipal,

/2009 de 03.12.2009, em seu artigo 17, que prevê carga horária aos servidores

ANEXO III – DA DESCRIÇÃO DOS CARGOS 

, e o ANEXO II- TABELA DE VENCIMENTOS – para o cargo abaixo descrito, 

a viger com a seguinte redação: 

Cargo: ASSISTENTE HOSPITALAR 

Atribuições Típicas 
Compreende a atribuição de assistência e supervisão no hospitalar municipal; supervisionar, 
coordenar e orientar as atividades de assistência global ao doente; controlando a estocagem de 
medicamentos, vacinas e ações de saúde desenvolvidas pela equipe de enfermagem; efetuar 
diagnóstico, tratamento pré e pós operatório; realizar consultas; prescrições de assistência e 
cuidados diretos a pacientes graves; prestar cuidados e assistência a gestantes e ao recém
nascido; controlar a oferta de leitos hospitalares junto às Centrais de Internação Hospitalar, 
compatibilizando a oferta e a demanda de serviços oriundos de todas as unidades de saúde do 
município; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e 
coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; 
participar de programa de treinamento, quando convocado; executar outras tarefas correlatas 
compatíveis com a natureza do cargo 

Condições de Trabalho: 
Horário: Jornada normal de trabalho de 44 horas semanal 
Outras: Serviço externo, dentro do horário previsto o titular do cargo poderá prestar serviço em 

Requisitos para Provimento: 
 

Escolaridade: Superior específico de Enfermeiro, com registro no Conselho Regional.
de Recrutamento: Edital para concurso público, com as devidas especificações fixadas 

MA T O  G R O S S O  

Prefeitura Municipal de Jaciara  

CEP 78820-000 

6) 3461-7930 

II e III DA LEI 

2.07.2012  DÁ 

, Prefeito Municipal de 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores do 

Nos termos do Estatuto do Servidor Público Municipal, 

carga horária aos servidores 

DA DESCRIÇÃO DOS CARGOS -  da Lei 1457/12 

para o cargo abaixo descrito,  

Compreende a atribuição de assistência e supervisão no hospitalar municipal; supervisionar, 
coordenar e orientar as atividades de assistência global ao doente; controlando a estocagem de 

nfermagem; efetuar 
diagnóstico, tratamento pré e pós operatório; realizar consultas; prescrições de assistência e 
cuidados diretos a pacientes graves; prestar cuidados e assistência a gestantes e ao recém-

junto às Centrais de Internação Hospitalar, 
compatibilizando a oferta e a demanda de serviços oriundos de todas as unidades de saúde do 
município; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e 

s de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; 
participar de programa de treinamento, quando convocado; executar outras tarefas correlatas 

Outras: Serviço externo, dentro do horário previsto o titular do cargo poderá prestar serviço em 

Escolaridade: Superior específico de Enfermeiro, com registro no Conselho Regional. 
de Recrutamento: Edital para concurso público, com as devidas especificações fixadas 



E S T A D O  D

            Prefeitura Municipal de Jaciara
 

 

    Art.2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga

disposições em contrário 

 

 
                                               EM,      01      DE     ABRIL     DE      2.016.
 
 

 

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas.
 
 
Registrada e publicada de acordo com a 

nos lugares de costume estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra.
 
 
 
  

 

E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O

Prefeitura Municipal de Jaciara

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820

Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
EM,      01      DE     ABRIL     DE      2.016. 

 
ADEMIR GASPAR DE LIMA 

              PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas. 

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação 
nos lugares de costume estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra. 

     ADEMIR GASPAR DE LIMA  
               PREFEITO MUNICIPAL 

 

MA T O  G R O S S O  

Prefeitura Municipal de Jaciara  

CEP 78820-000 

6) 3461-7930 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se as 

 

legislação vigente, com afixação 


