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ser causados a pacientes durante a assistência de saúde. Desempenhar tarefas.
relacionadas a Intervenções cinlrgicas médk:o-odontológicas, passando-o ao
cirurgião e realizando outros trabalhos de apoio. conferi' qualitativa e,
quantitativamente os instrumentos cirúrgicos, após o término das cirurgias.
Orientar a lavagem, secagem e esteriização do material cirúrgico. Zelar,
permanentemente, pelo estado funcional dos aparelhos que compõe as salas de,
cirurgia, propondo a aquisição de novos, para reposição daqueles que estão sem
condições de uso. Preparar pacientes para exames, orientando-os sobre as:
condições de realiza.ção dos mesmos. Registrar os eletrocardiogramas efetuados,
fazendo as anotações pertinentes a frn de liberá-los para os requisitantes &
possiblitar a elaboração de boletins estatísticos. Auxiliar nas atividades de,
radiologia, quando necessário. Executar tarefas pertinentes à área de atuação,
utilizand~se de equipamentos e programas de informática. Executar outras.
tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função,
em jornada de trabalho de 40 horas semanais e remuneração de R$ 1.014,93 (Lm
míl e catol'ze reais e noventa e três centavos:
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1!.el n•. 220, de 26 de novembro de 2019.

em número de 02 (dois), com formação em nivel superior na
àrea, para realizar tarefas especificas de desenvolvinento, produção,
dispensação, cootrole. armazenamento. dlstrbuição e transporte de produtos da
área farmacêutica, tais oomo medicamentos, alimentos especiais, oosmétioos,
imunobiológicos, domissanltários e Insumos correlatos. Realizar análise dfnlcas,
toXicológicas, fisÍOQuímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológlcas;
parti~r da elabol'ação, ooord«lação e implementação de políticas de,
medicamentos; orientar sobre uso de produtos e prestam seNiços farmacêuticos.
Podem realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras sobstanoíassobre órgãos, tecidos e funções vitais dos s«es humanos e dos animais.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Dispensar
medicamentos, imunobiológicos, oosmét!oos, alimentos especiais e correlatos.
Selecionar produtos farrnacêulioos; criar critérios e sistemas de dispensação;
avaliar prescrição; proceder a dispensaçao; instruir sobre medicamentos e,
correlatos; notificar fármaoo-vigiancia. Produzir medicamentos, alimentos,
cosméticos, insumos, lmul"IObíológloos, domissanltárlos e correlatos.
De.tinir específioações téa'licas de matéria-prima, embalagem, materiais,
equipamentos e instalações; selecionar fornecedores; determinar prooedlmentos
de produção e manipulação; programar 1produção e manil)IJlação; manipular
medicamentos. Garanti- a qualidade de produtos e serviços farmacêuticos:
Monitorar produtos, processos, áreas e equipamentos; emitir laudos, pareceres e,
relatórios; coolrolar descarte de produtos e materiais; participar em ações de,
proteção ao meio arrbiente e à pessoa. Realizar análises clínicas. toxicológicas,

16 Anos

Dispõe sobre criação de,
cargos efetivos no Municlpio,
de Marcos Pareote-Pt e dá
outras providências.
O Prefeito Municipal d8 Marcos Parente - PI, faz saber QU8 a Cémara Municipal
apro\lOU e ele sanciona a seguinte Lei.
Art. 1° • Criam-se os l10IIOS cargos abaixo relacionados, os quais passarão a fazer
parte da eslrutura admnistrativa, com a seguinte descrição, formação e,
remuneração.
1 - TéeniOO de 8r'lfermagem, em núr'nen:, de 06 (SéiS), oom fOrmaçao 8l1l n1v&1
téenioo na área, para exercer a funç&o de Oriéntar e executar o trabalhO técnic:o
de enfermagem, participando da elaboração do plano de assistência de,
enfennagem. em oonfolTTlidade com as normas e prooedimenlOs de,
bk>sseg.uranç:a. Executa.r a90es assistenciais de enfermagem, sob supervisão,
obset'vando e registrando sinais e sntomas apntsentados pelo doente, fazendo
curativos. ministrando medicamentos e outros. Executar controles relacionados à
pa.tolOgia de cada paciente. COietar ;m aterial para ex:ames laooratoriaiS. Auxiliar nocontrole d:e estoque d8 materiais, equipamentos e medicamentos. Operar
aparelhos de eletrodlagnóstiOO. Cooperar com a equipe de saüd& no,
desenvoMmento das tarefas assistenciais, de ensino, pesquisa e de educação
sanitária . Fazer preparo pré e pós-operatório e pré e pós-parto. A.uxllla.r nos.
atendimentos de urgência e eme.r gência. Circular salas cin:irglcas e obstétricas,
preparando a sala e o Instrumental cirúrgk;o, e instrumentalizando nas cirurgias.
quando neoessériO. Realizar procedimentos referentes é 8dmi$Sll.o , 811$,
transfetência e ób4tos. Mantél' a unidade de trabalho Ol'{lanizada, .i:elando pela sua
conservação comunicando ao Enfenneiro eveot.uais problemas. A.ux.Yiar em
se.r..i9()S de rotina da Enfemiagem. Colabora.r no d&Senvolvlmento de programas.
educativos, aluando no ensino de pessoal auxiliar d8 atividades de enferma,gem e,
na educação de grupos da comunidade. Verificar e controlar equipamentos e,
instalações da unidade, comunicando ao responsável. Auxiliar o Enfenneiro na
prevenção e conlrole das doenças transmissíveis em geral, em programas de,
vigilência epidemiológica e no controle sistemático da i'lfecçao hospitalar. Auxiliar
o Enfenneiro na prevenção e controle sls,t emátioo de danos físicos que possam

fisico-q,uímicas, biológicas e microbiológicas: Preparar reagentes, equipamentos evidraria; orientar coleta, coletar e preparar amostras; eleger método de análise;
executar análises; efetuar anélise çritica dos resulilados; rultivar microorganismos
para teste e produção; selecionar an imais para teste e produção. Supervisionar,
annazenamento, distribuição e transporte de produtos: Comprovar origem dos.
produtos; fixar critérios de armazenamento; fracionar produtos; colaborar na
definição de logística de distribuição. Efel!uar pesquisas técnocientlficas: Elaborar
projetos; colher dados; apreciar resultados; propor ações. Prestar serviços:
Orientar usuérío oo uso de produtos; aplicar injetáveis; realiza r pequenos.
curativos; medir pressão arterial; prestar serviços de inaloterapia. Utilizar recursos
de Informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nlvel decomple.xidade associadas ao ambiente organizacional, em jornada de trabalho de
40 horas semanais e remuneração de R$ 1.849,37 (um mil, oitocentos e quarenta
e nove reais e trinta e sete centavos);

dos

Art. :20 - Todos os cargos relacionados nesta Lei são de provimento efetivo.
Art. 3" • Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as.
disposi9ões em contrário.
Gablnete do Prefeito Muníoipal de Marcos Parente, Estado do Piauí, aos vinte eseis dias do mês de novembro de dois míl e dezenove.

Pedro Nunes de Sousa
Prefeito Municipal
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