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LEI Nº 858/2022
Cria cargos temporários para compor
equipes funcionais de Programas Federais
em execução neste Município de
Serrolândia-BA, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, ESTADO DA BAHIA, no gozo
de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono
a presente Lei nos termos a seguir:
Art. 1°. Ficam criados cargos temporários dispostos nos Anexos desta Lei, para
contratação de pessoal em regime excepcional e por tempo determinado, após processo
seletivo público de provas objetivas e títulos, para composição das equipes funcionais dos
programas federais executados através da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria
Municipal de Assistência Social.
§ 1º. Os programas federais em execução no Município através da Secretaria Municipal
de Saúde e de que trata esta Lei são: Estratégia de Saúde da Família (ESF), Núcleo De
Apoio à Saúde da Família (NASF), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).
§ 2º. Os programas federais em execução no Município através da Secretaria Municipal
do Trabalho e Assistência Social e de que trata esta Lei são: Proteção e Atenção Integral
à Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).
§ 3º. As equipes funcionais dos Programas Federais em execução no Município serão
compostas com os profissionais e quantitativos de vagas disponíveis no Anexo I desta lei.
Art. 2°. As condições para a formação e extinção do contrato administrativo, bem como
a fixação de direitos e deveres das partes, inclusive remuneração, são as estabelecidas
nesta Lei, aplicando-se subsidiariamente as disposições constantes da Lei Municipal nº
86/1997 e da Lei Municipal nº 624/2017.
Parágrafo único. O número de contratos administrativos firmados com base nesta Lei
não será superior ao quantitativo de vagas especificadas no anexo I desta Lei.
Art. 3º. Os requisitos para a contratação, o valor da remuneração mensal e eventuais
vantagens pecuniárias, assim como, as exigências de dedicação profissional, constam nos
Anexos I e II, que faz parte integrante desta lei.
Parágrafo único. Ao contratado serão devidas parcelas relativas a férias remuneradas,
adicional de férias no valor de um terço da remuneração mensal e gratificação natalina.
Art. 4º. A contratação de pessoal referida nesta Lei realizar-se-á mediante processo
seletivo de provas objetivas e títulos, em conformidade com a ordem de classificação dos
aprovados no processo seletivo.
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Art. 5°. Havendo interesse da Administração Pública e do servidor, contemplados nesta
Lei, poderá este prestar serviços com jornada ampliada ou reduzida, respeitando o limite
de 40 (quarenta) horas semanais.
Art. 6°. O contrato de que cuida esta Lei será formalizado individualmente, em 02 (duas)
vias, devendo ser publicado no Diário Oficial do Município, e constará do assentamento
funcional do contratado, ficando registrado nos arquivos do Poder Público Municipal.
Art. 7º. O contrato administrativo de que trata esta Lei terá a duração de 01 (um) ano,
podendo ser renovado por igual período.
Parágrafo único. A extinção dos Programas Federais, no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS) e do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), acarretará a imediata
extinção de contrato celebrado com fundamento nesta Lei.
Art. 8°. O contrato de que trata esta Lei poderá ser rescindido por necessidade ou por
conveniência administrativa, sem quaisquer ônus para Administração, especialmente nos
seguintes casos:
I – pelo término do prazo contratual;
II – por iniciativa do contratante;
III - a pedido do contratado, mediante simples comunicação por escrito;
IV – pela execução total antecipada das atividades ou programas temporários,
relacionados à função pública contratada;
V - falta grave, cometida pelo contratado, observado o regime disciplinar assinalado no
regime jurídico do município, e nas normas regulamentadoras dos programas federais
previstas nesta lei;
VI – ausência de idoneidade moral, assiduidade, disciplina, eficiência e/ou aptidão para
o exercício da função pelo contratado, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
§ 1º A rescisão do contrato no caso do inciso II deste artigo deverá ser comunicada com
a antecedência mínima de 10 (dez) dias.
§ 2º Extinto o contrato, somente será devido ao contratado a remuneração prevista nesta
Lei, acrescida de parcelas relativas a férias e gratificação natalina, observada a proporção
entre os valores a receber e o período trabalhado.
Art. 9º. Aplica-se ao contrato regido por esta Lei o regime jurídico de direito
administrativo.
§ 1º. O regime disciplinar do contratado será o disposto nesta Lei, no Estatuto dos
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Servidores Municipais, nas normas regulamentadoras dos programas federais de que trata
esta Lei.
§ 2º. O contratado, nos termos desta Lei, sujeita-se ao regime geral de previdência social.
Art. 10. O planejamento, a coordenação, a supervisão e o controle das equipes funcionais
dos Programas Federais ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria
Municipal do Trabalho e Assistência Social, sob a responsabilidade superior dos
Secretários(as) Municipais ou de servidores por estes designados, não podendo cada
Secretaria Municipal ultrapassar os limites legais de sua competência.
Art. 11. Os valores da remuneração de cada cargo previsto no anexo I desta Lei, serão
reajustados no início de cada exercício financeiro, para fins de recomposição da perda
inflacionária, em face ao disposto no art. 37 inciso X da Constituição Federal.
Art. 12. É proibida a contratação, nos termos desta Lei, de servidores da Administração
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como,
de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas, ressalvados os casos
previstos no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal.
Art. 13. Os casos omissos nesta Lei serão regulamentados pelo Prefeito Municipal,
mediante deliberação dos Conselhos Municipais de Assistência Social e de Saúde.
Art. 14. As dotações orçamentárias para cobertura das despesas decorrentes da aplicação
desta Lei estão consignadas na Lei Orçamentária em vigor, em rubrica do Fundo
Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Serrolândia/BA, em 27 de outubro de 2022.

GILDO MOTA BISPO
Prefeito Municipal
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ANEXO I
QUADRO DE CARGOS, VAGAS E REMUNERAÇÃO

Quantitativo

08

12

04

04

01

01

Quantitativo

01

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)
Descrição
Requisitos/Exigências
Carga
Horária
Enfermeiro
Superior completo em
08 horas
Supervisor da
Enfermagem e registro
diárias / 40
Família e
no COREN
horas
Comunidade
semanais
Técnico de
Nível médio completo,
08 horas
Enfermagem
com curso de Técnico
diárias / 40
de família e
em Enfermagem e
horas
Comunidade
registro no COREN
semanais
Cirurgião
Nível superior em
08 horas
Dentista de
Odontologia e registro
diárias / 40
Família e
no CRO
horas
Comunidade
semanais
Auxiliar de
Nível médio completo e 08 horas
Saúde Bucal
registro no CRO
diárias / 40
horas
semanais
Farmacêutico
Nível superior em
06 horas
Farmácia e registro no
diárias / 30
CRF
horas
semanais
Médico
Nível superior em
06 horas
Veterinário
Medicina Veterinária e
diárias / 30
registro no conselho
horas
profissional
semanais

R$ 1.679,80

R$ 3.641,01

R$ 1.212,00

R$ 2.476,35

R$ 2.476,35

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)
Descrição
Requisitos/Exigências Carga Horária
Remuneração
fixa mensal
Psicólogo
Nível superior
06 horas
R$ 2.476,35
completo em
diárias / 30
Psicologia e registro
horas semanais
no CRP
Fisioterapeuta

Nível superior
completo em
Fisioterapia e registro
no CREFITO

06 horas
diárias / 30
horas semanais

R$ 2.476,35

Assistente
Social

Nível Superior
completo em Serviço
Social e registro no
CRESS

06 horas
diárias / 30
horas semanais

R$ 2.201,20

02

01

Remuneração
fixa mensal
R$ 3.641,01
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Nutricionista
01
Fonoaudiólogo
01

01

Quantitativo

01

01

02

01

02

02

02

Educador
Físico

Nível Superior
completo em Nutrição
e registro no CRN
Nível Superior
completo em
Fonoaudiologia e
registro no respectivo
conselho de classe
Nível Superior
completo em
Educação Física e
registro no respectivo
conselho de classe

08 horas
diárias / 40
horas semanais
06 horas
diárias / 30
horas semanais

R$ 2.751,50

06 horas
diárias / 30
horas semanais

R$ 2.476,35

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)
Descrição
Requisitos/Exigências
Carga
Horária
Terapeuta
Nível superior completo 06 horas
Ocupacional
em Terapia
diárias / 30
Ocupacional e registro
horas
no respectivo conselho
semanais
de classe
Nutricionista
Nível Superior
08 horas
completo em Nutrição e diárias / 40
registro no CRN
horas
semanais
Assistente
Nível superior completo 06 horas
Social
em Serviço Social e
diárias / 30
registro no respectivo
horas
conselho de classe
semanais
Psicólogo
Nível superior completo 06 horas
em Psicologia e registro diárias / 30
no respectivo conselho
horas
de classe
semanais
Enfermeiro
Nível superior completo 08 horas
em Enfermagem e
diárias / 40
registro no COREN
horas
semanais
Técnico de
Nível médio completo,
08 horas
Enfermagem
com curso de Técnico
diárias / 40
em Enfermagem e
horas
registro no COREN
semanais
Oficineiro
Nível médio completo
08 horas
diárias / 40
horas
semanais

R$ 2.476,35

Remuneração
fixa mensal
R$ 2.476,35

R$ 2.751,50

R$ 2.201,20

R$ 2.476,35

R$ 3.641,01

R$ 1.679,80

R$ 1.212,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) E O SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)
Quantitativo
Descrição
Requisitos/Exigências
Carga
Remuneração
Horária
fixa mensal
Assistente
Nível superior completo 06 horas
R$ 2.201,20
Social
em Assistência Social e diárias / 30
02
registro no respectivo
horas
conselho de classe
semanais
Psicólogo
Nível superior completo 08 horas
R$ 3.301,80
01
em Psicologia e registro diárias / 40
no respectivo conselho
horas
de classe
semanais
Educador
Nível Superior
06 horas
R$ 2.476,35
01
Físico
completo em Educação diárias / 30
Física e registro no
horas
respectivo conselho de
semanais
classe
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ANEXO II
ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)
CARGOS
ATRIBUIÇÕES
Enfermeiro Supervisor da Família e 1. Realizar cuidados diretos de enfermagem nas
Comunidade
urgências clínicas, fazendo a indicação para a
continuidade da assistência prestada; 2. Realizar
consulta de enfermagem, solicitar exames
complementares, prescrever ou transcrever
medicações, conforme protocolos estabelecidos
nos Programas do Ministério da Saúde e as
disposições legais da profissão; 3. Planejar,
gerenciar, coordenar, executar e avaliar a UBS;
4. Executar as ações de assistência integral em
todas as fases do ciclo de vida: criança,
adolescente, adultos e idosos, de ambos os
sexos; 5. No nível de sua competência, executar
assistência básica e ações de vigilância
epidemiológica e sanitária; 6. Realizar ações de
saúde em diferentes ambientes na UBS e,
quando necessário, no domicílio; 7. Realizar
atividades correspondentes às áreas prioritárias
de intervenção na Atenção Básica definidas na
Norma Operacional da Assistência à Saúde; 8.
Avaliar a atuação clínica à prática da saúde
coletiva; 9. Organizar e coordenar a criação de
grupos de patologias específicas, como de
hipertensos, diabéticos, de saúde mental etc.; 10.
Supervisionar e coordenar ações para
capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde
e de Auxiliares de Enfermagem, com vistas ao
desempenho de suas funções; 11. Solicitar
serviços de manutenção, reparo e substituição
do material utilizado; 12. Conhecer a realidade
das famílias pelas quais é responsável, com
ênfase nas suas características sociais,
econômicas,
culturais,
demográficas
e
epidemiológicas; 13. Identificar os problemas
de saúde e situações de risco mais comuns aos
quais aquela população está exposta; 14.
Elaborar, com a participação da comunidade,
um plano local para o enfrentamento dos
problemas de saúde e fatores que colocam em
risco a saúde; 15. Executar, de acordo com a
qualificação de cada profissional, os
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Técnico de Enfermagem de família
e Comunidade

procedimentos de vigilância à saúde e de
vigilância epidemiológica, nas diferentes fases
do ciclo de vida; 16. Valorizar a relação com o
usuário e com a família para a criação de vínculo
de confiança, de afeto, de respeito; 17. Realizar
visitas domiciliares de acordo com o
planejamento; 18. Resolver os problemas de
saúde no nível de atenção básica; 19. Garantir
acesso à continuidade do tratamento dentro de
um sistema de referência e contra referência
para os casos de maior complexidade ou que
necessitem de internação hospitalar; 20. Prestar
assistência integral à população da área adstrita,
respondendo à demanda de forma contínua e
racionalizada; 21. Executar outras atribuições
correlatas à função.
1. Prestar, sob orientação do médico ou
enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem,
ministrando medicamentos ou tratamento aos
pacientes; controlar sinais vitais dos pacientes,
observando a pulsação e utilizando aparelhos de
ausculta e pressão; 2. Efetuar curativos diversos,
empregando os medicamentos e materiais
adequados, segundo orientação médica; 3.
Orientar os consulentes em assuntos de sua
competência; 4. Preparar e esterilizar material,
instrumental, ambiente e equipamentos para o
atendimento dos pacientes; 5. Auxiliar o médico
em atendimento aos pacientes, observando
equipamentos e instrumental necessário,
conforme instruções recebidas; 6. Orientar e
supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de
garantir a correta execução dos trabalhos;
auxiliar na coleta e análise de dados sóciosanitários
da
comunidade,
para
o
estabelecimento de programas de educação
sanitária; 7. Proceder a visitas domiciliares, a
fim de efetuar testes de imunidade, vacinação,
investigações, bem como auxiliar na promoção
e proteção da saúde de grupos prioritários; 8.
Participar de programas educativos de saúde que
visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos
sadios em grupos específicos da comunidade
(crianças, gestantes e outros); 9. Participar de
campanhas de vacinação; 10. Controlar o
consumo de medicamentos e demais materiais
de enfermagem, verificando nível de estoque
para, oportunamente, solicitar ressuprimentos;
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Cirurgião Dentista de Família e
Comunidade

Auxiliar de Saúde Bucal

11. Supervisionar e orientar a limpeza de
desinfecção dos recintos, bem como zelar pela
conservação dos equipamentos que utiliza; 12.
Executar outras tarefas correlatas.
1. Realizar levantamento epidemiológico com a
finalidade de traçar o perfil de saúde bucal da
população de sua área adstrita; 2. Realizar os
procedimentos clínicos definidos nas Normas
Operacionais Básicas de saúde e assistência à
saúde; 3. Realizar o tratamento integral, no
âmbito da atenção básica para a população da
área adstrita; 4. Encaminhar e orientar os
usuários que apresentarem problemas mais
complexos a outros níveis de assistência,
assegurando seu acompanhamento; 5. Realizar
atendimentos de primeiros cuidados nas
urgências; 6. Realizar pequenas cirurgias
ambulatoriais; 7. Prescrever medicamentos e
outras orientações na conformidade dos
diagnósticos efetuados; 8. Emitir laudos,
pareceres e atestados sobre assuntos de sua
competência; 9. Executar as ações de assistência
integral, aliando a atuação clínica à saúde
coletiva, assistindo famílias, indivíduos ou
grupos específicos, de acordo com o
planejamento local; 10. Coordenar ações
coletivas voltadas para a promoção em saúde
bucal; 11. Programar e supervisionar o
fornecimento de insumos para as ações
coletivas; 12. Executar outras atribuições
correlatas à função.
1. Auxiliar no preparo do usuário para
atendimento; 2. Auxiliar na organização de
instrumental e materiais necessários; 3. Auxiliar
no processo de manipulação de materiais de uso
odontológico; 4. Promover isolamento do
campo operatório; 5. Agendar consultas; 06.
Preencher fichas clínicas e manter o arquivo e o
fichário em ordem; 07. Participar do
gerenciamento de insumos; 08. Auxiliar na
manutenção e conservação dos equipamentos
odontológicos; 09. Auxiliar no processo de
desinfecção e esterilização de instrumentais e
equipamentos utilizados. 10. Registrar o número
de radiografias realizadas. 11. Atender e auxiliar
no preparo de pessoas a serem submetidas a
exames radiológicos tomando as precauções
necessárias.
12.
Exercer
outras
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Farmacêutico

Médico Veterinário

responsabilidades e atribuições correlatas e
afins.
1. Participar na formulação de políticas e
planejamento das ações, em consonância com a
política de saúde de sua esfera de atuação e com
o controle social; 2. Participar da elaboração do
plano de saúde e demais instrumentos de gestão
em sua esfera de atuação; 3. Utilizar ferramentas
de controle, monitoramento e avaliação que
possibilitem o acompanhamento do plano de
saúde e subsidiem a tomada de decisão em sua
esfera de atuação; 4. Participar do processo de
seleção de medicamentos; 5. Elaborar a
programação da aquisição de medicamentos em
sua esfera de gestão; 6. Assessorar na
elaboração do termo de referência do edital de
aquisição de medicamentos e outros produtos
para a saúde e das demais etapas do processo; 7.
Participar dos processos de valorização,
formação e capacitação dos profissionais de
saúde que atuam na assistência farmacêutica; 8.
Avaliar de forma permanente as condições
existentes para o armazenamento, distribuição e
dispensação de medicamentos, realizando os
encaminhamentos necessários para atender à
legislação sanitária vigente; 9. Desenvolver
ações para a promoção do uso racional de
medicamentos; 10. Participar das atividades
relacionadas ao gerenciamento de resíduos dos
serviços de saúde, conforme legislação sanitária
vigente; 11. Promover a inserção da assistência
farmacêutica nas redes de atenção à saúde e dos
serviços farmacêuticos; 12. Alimentar os
sistemas pertinentes; 13. Fazer o controle de
estoque de medicamentos; 14. Buscar material
e/ou equipamento do almoxarifado, mediante
entrega de requisição; 15. Exercer outras tarefas
correlatas.
1. Fazer profilaxia, diagnóstico e tratamento de
doenças de animais; 2. Realizar a vigilância e
controle das zoonoses e o controle das
populações de animais domésticos, silvestres e
da fauna sinantrópica; 3. Realizar supervisão e
controle
da
aplicação
de
saneantes
domissanitários e de manejo ambiental para o
controle de pragas; 4. Realizar diagnóstico
laboratorial de zoonoses e outras enfermidades
de animais; 5. Realizar procedimentos clínicos,
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cirúrgicos e anatomopatológicos em animais
domésticos; 6. Realizar atividades relacionadas
ao controle zoossanitário de animais selvagens
cativos; atuar em conjunto com a equipe
multiprofissional; 7. Coordenar programas de
agravos transmitidos por vetores e/ou animais;
8. Analisar e avaliar sistemas de informação e
banco de dados; articular ações intersetoriais
visando a promoção à saúde; 9. Atuar como
referência técnica para a rede de saúde pública e
privada na sua área de atuação; 10. Investigar
surtos e ações de controle para prevenção a
agravos, endemias e epidemias; 11. Realizar a
medicina veterinária preventiva e curativa de
animais silvestres em cativeiro e semiliberdade
nas áreas de nutrição, manejo, manutenção,
reprodução, preservação, clínica, cirúrgica,
diagnóstico e exames; 12. Atender Princípios e
Diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS),
bem como normas e resoluções vigentes; 13.
Desenvolver ações de vigilância em saúde de
baixa, média e alta complexidade nas áreas
ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do
trabalhador; 14. Promover atividades de
capacitação, formação e educação; 15. Executar
outras tarefas de mesma natureza ou nível de
complexidade, associadas à sua especialidade.

CARGOS
Psicólogo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)
ATRIBUIÇÕES
Realizar atividades clínicas pertinentes e suas
responsabilidades profissionais; Apoiar as
Equipes de Saúde Família na abordagem e no
processo de trabalho referente aos casos de
transtornos mentais severos e persistentes, uso
abusivo de álcool e outras drogas, pacientes
egressos de internações psiquiátricas, pacientes
atendidos no Centro de Apoio Pscossocial CAPS, tentativas de suicídio, situações de
violência intra-familiar; Discutir com as
Equipes de Saúde da Família os casos
identificados que necessitem de ampliação
clínica em relação à questões subjetivas. Criar,
em conjunto com as Equipes de Saúde da
Família, estratégias para abordar problemas
vinculados a violência e ao abuso de álcool,
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Fisioterapeuta

tabaco e outras drogas, visando redução de
danos e a melhoria da qualidade do cuidado dos
grupos de maior vulnerabilidade. Evitar práticas
que levem aos procedimentos psiquiátricos e
medicamentos, a psiquiatrização e a
medicalização de situações individuais e sociais,
comuns à vida cotidiana; Fomentar ações que
visem a difusão de uma cultura de atenção não
manicomial, diminuindo o preconceito e a
segregação em relação à loucura; Desenvolver
ações de mobilização de recursos comunitários
buscando constituir espaços de reabilitação
psicossocial na comunidade, como oficinas
comunitárias, destacando a relevância da
articulação intersetorial – conselhos tubulares
associações de bairro, grupos de auto – ajuda;
Priorizar abordagens coletivas, identificando
aos grupos estratégicos para que a atenção em
saúde mental se desenvolva nas unidades de
saúde em outros espaços da comunidade;
Possibilitar a integração dos agentes redutores
de danos aos Núcleos de Apoio a Saúde da
Família; Ampliar o vínculo com as famílias,
tornando-as parceiras no tratamento e buscando
constituir redes de apoio e integração; Executar
outras tarefas correlatas determinadas pelo
superior imediato.
1. Compor equipe multiprofissional na área de
saúde; 2. Executar atividades de sua área
profissional; 3. Participar de eventos ligados à
Secretaria em que presta serviço e executar
demais atividades inerentes ao cargo, conforme
regulamentação da profissão; 4. Trabalhar em
equipe multiprofissional e integrada à rede de
atenção à saúde; 5. Identificar e treinar os
familiares e/ou cuidador dos usuários,
envolvendo-os na realização de cuidados,
respeitando os seus limites e potencialidades; 6.
Abordar o cuidador como sujeito do processo e
executor das ações; 7. Acolher demanda de
dúvidas e queixas dos usuários e familiares e/ou
cuidador como parte do processo de Atenção
Domiciliar; 8. Realizar diagnósticos, com
levantamento dos problemas de saúde que
requeiram ações de prevenção de deficiências e
das necessidades em termos de reabilitação; 9.
Desenvolver ações de promoção e proteção à
saúde em conjunto com as equipes de ESF,
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Assistente Social

Nutricionista

aspectos físicos e da comunicação, como
consciência e cuidados com o corpo, postura,
hábitos orais, com vistas ao autocuidado; 10
Acolher os usuários que requeiram cuidados de
reabilitação,
realizando
orientações,
atendimento, acompanhamento, de acordo com
a necessidade dos usuários e a capacidade
instalada do domicílio; 11. Desenvolver projetos
e ações intersetoriais, para a inclusão e a
melhoria da qualidade de vida das pessoas com
deficiência; 12. Acolher, apoiar e orientar as
famílias, principalmente no momento do
diagnóstico, para o manejo das situações
oriundas da deficiência de um de seus
componentes; 13. Acompanhar o uso de
equipamentos auxiliares e encaminhamentos
quando necessário; 14. Outras atividades
inerentes à função.
1. Planejar soluções, organizar e intervir em
questões relacionadas à saúde e manifestações
sociais do trabalhador e do paciente, para
elaboração, implementação e monitoramento do
Serviço Social, com foco na promoção da saúde;
2. Contribuir e participar nas ações de Saúde
Ocupacional; 3. Realizar acompanhamento
psicossocial de trabalhadores e pacientes,
buscando alternativas de enfrentamento
individual e coletivo; 4. Prestar serviços sociais
orientando pacientes, acompanhantes, famílias,
comunidade e equipes de trabalho da Instituição
sobre direitos, deveres, serviços e recursos
sociais; 5. Formular relatórios, pareceres
técnicos, rotinas e procedimentos; 6. Planejar,
elaborar e avaliar programas, projetos e planos
sociais em diferentes áreas de atuação
profissional; 7. Coletar, organizar, compilar,
tabular atividades e difundir dados; 8.
Desempenhar administrativas e assistenciais; 9.
Realizar demais atividades inerentes ao cargo.
1. Planejar e elaborar cardápios e dietas,
baseando-se na observação da aceitação dos
alimentos pelos comensais, para oferecer
alimentos com composição equilibrada de
nutrientes; 2. Acompanhar o trabalho de pessoal
auxiliar, supervisionando o preparo, zelar pela
ordem e manutenção de condições higiênicas; 3.
Participar do processo de licitação, compras,
distribuições dos alimentos; 3. Assistência aos
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Fonoaudiólogo

Educador Físico

pacientes cuja enfermidade exija cuidados
dietoterápicos; 4. Atendimento individual e/ou
coletivo nos programas específicos tais como:
saúde da mulher, criança, adolescente, adulto,
idoso; 5. Atuar em parceria com os profissionais
das Equipes Saúde da Família – ESF, atuando
diretamente no apoio às equipes e da Rede
Municipal de Saúde; 6. Exercer demais tarefas
previstas para a atividade profissional de
Nutricionista e Política Nacional de Saúde.
1. Atuar com equipe multidisciplinar, de acordo
com o protocolo de assistência da Secretaria
Municipal de Saúde; 2. Realizar avaliação
fonoaudiologia e estabelecer diagnóstico de
fonoaudiologia; 3. Executar terapia de
habilitação/reabilitação, orientando pacientes,
familiares e cuidadores; 4. Estabelecer o plano
de tratamento, contendo objetivos, metas e
cronograma de visitas, conforme o quadro e
evolução do paciente; 5. Discutir de acordo com
o cronograma da Equipe Gestora, caso
específico do paciente assistido, grau de
dependência e evolução do paciente; 6. Emitir
relatórios em cada atendimento realizado, para
efeito de acompanhamento da assistência
prestada.7. Desempenhar outras atribuições
determinadas pelo Coordenador 8. Desenvolver
trabalho de prevenção no que se refere à área de
comunicação escrita e oral, voz e audição. 9.
Participar de equipes de diagnóstico, realizando
a avaliação da comunicação oral e escrita, voz e
audição. 10. Realizar terapia fonoaudiologia dos
problemas de comunicação oral e escrita, voz e
audição. 11. Realizar o aperfeiçoamento dos
padrões da voz e fala.12. Colaborar em assuntos
fonoaudiólogos ligados a outras ciências. 13.
Emitir parecer fonoaudiólogo, na área de
comunicação oral e escrita, voz e audição.
Realizar outras atividades afins.
1 Compor equipe multiprofissional na área de
saúde mental; 2. Executar atividades de sua área
profissional; 3. Participar de eventos ligados à
Secretaria em que presta serviço e executar
demais atividades inerentes ao cargo, conforme
regulamentação da profissão; 4. Desenvolver
atividades físicas e práticas corporais junto à
comunidade; 5. Veicular informações que visam
à prevenção, a minimização dos riscos e à
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proteção à vulnerabilidade, buscando a
produção do autocuidado; 6. Incentivar a criação
de espaços de inclusão social, com ações que
ampliem o sentimento de pertinência social nas
comunidades, por meio da atividade física
regular, do esporte e lazer, das práticas
corporais;
7.
Proporcionar
Educação
Permanente em Atividade Física, Práticas
Corporais, nutrição e saúde juntamente com as
ESF, sob a forma de co-participação,
acompanhamento supervisionado, discussão de
caso e demais metodologias da aprendizagem
em serviço, dentro de um processo de Educação
Permanente; 8. Articular ações, de forma
integrada às ESF, sobre o conjunto de
prioridades locais em saúde que incluam os
diversos setores da administração pública; 9.
Contribuir para a ampliação e a valorização da
utilização dos espaços públicos de convivência
como proposta de inclusão social e combate à
violência; 10. Identificar profissionais e/ou
membros da comunidade com potencial para o
desenvolvimento do trabalho em práticas
corporais, em conjunto com as ESF; 11.
Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes
Comunitários de Saúde – ACS, para atuarem
como
facilitadores-monitores
no
desenvolvimento de Atividades Físicas/Práticas
Corporais; 12 Supervisionar, de forma
compartilhada e participativa, as atividades
desenvolvidas pelas ESF na comunidade; 13
Promover ações ligadas à Atividade
Física/Práticas Corporais junto aos demais
equipamentos públicos presentes no território
(escolas, creches etc); 14 Articular parcerias
com outros setores da área adstrita, junto com as
ESF e a população, visando ao melhor uso dos
espaços públicos existentes e a ampliação das
áreas disponíveis para as práticas corporais; 15
Promover eventos que estimulem ações que
valorizem Atividade Física/Praticas Corporais e
sua importância para a saúde da população, além
de outras competências correlatas e as de
comuns a todos os profissionais da área da
saúde.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)
CARGOS
ATRIBUIÇÕES
Terapeuta Ocupacional
1. Discussão e elaboração do Projeto
Terapêutico Individual (PTI) dos usuários do
serviço,
juntamente
com
a
equipe
multidisciplinar; 2. Atendimento Individual; 3.
Atendimento Grupal; 4. Coordenação de
Oficinas Terapêuticas; 5. Acolhimento
terapêutico; 6. Avaliação inicial e reavaliação
sistemática do paciente objetivando identificar a
conduta terapêutica apropriada; 7. Análise e
reavaliação do caso clínico através de dados
colhidos nos Atendimentos Individuais e
grupais, bem como nas Oficinas Terapêuticas; 8.
Elaborar projetos terapêuticos compreendidos
na área de atuação, através de metodologia e
técnicas terapêuticas ocupacionais; 9. Reavaliar
sistematicamente o paciente para fins de
alterações das condutas terapêuticas próprias
empregadas, adequando-as à evolução da
metodologia adotada; 10. Ampliar ou
desenvolver recursos que possam ser
mobilizados para construção de uma experiência
de vida mais positiva; 11. Desenvolvimento de
habilidades específicas inseridas em um
movimento de reflexão e revisão da história de
vida pessoal e ocupacional do paciente; 12.
Favorecer a capacidade de expressão,
comunicação e conexão de sentimentos nas
relações interpessoais; 13. Intervir no ambiente,
introduzindo atividades enquanto elemento
capaz de possibilitar ao paciente tornar-se
produtivo e estabelecer uma nova relação com a
equipe e os demais integrantes do grupo e
usuários do serviço; 14. Proporcionar um espaço
terapêutico onde o paciente possa estar
produtivo, não apenas uma produtividade
alienada (apenas para deixá-lo ocupado, sem
sentido), mas para refletir sobre sua própria
capacidade e incapacidade; produção e
improdutividade; motivação e desmotivação;
interesse e desinteresse; dependência e
independência e autonomia; dificuldades,
limites e possibilidades; 14. Análise de
atividade: procedimento próprio e exclusivo do
terapeuta ocupacional, que analisa todos os
aspectos da vida cotidiana do sujeito:
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Nutricionista

Assistente Social

necessidades, interesses, recursos físicos,
psíquicos e sociais visando atingir um objetivo
terapêutico conforme o projeto terapêutico
individual; 15. Definição do instrumental e dos
materiais permanentes e de consumo para o
setting terapêutico ocupacional.
1. Planejar e executar serviços ou programas de
nutrição e de alimentação no CAPS; 2. Planejar
serviços ou programas de nutrição na saúde
pública, para os usuários do CAPS e de outros
similares; 3. Organizar cardápios e elaborar
dietas; 4. Controlar a estocagem, preparação e
conservação e distribuição dos alimentos a fim
de contribuir para a melhoria proteica,
racionalidade e economicidade dos regimes
alimentares; 5. Planejar e ministrar cursos de
educação alimentar; 6. Prestar orientação
dietética aos pacientes do CAPS; 7.
Responsabilizar-se por equipes auxiliares,
necessárias à execução das atividades próprias
do cargo; 8. Executar tarefas afins, inclusive as
editadas no respectivo regulamento da
profissão; 9. Realizar outras atividades a mando
de sua chefia imediata.
1. Prestar serviços de âmbito social a indivíduos
e grupos, identificando e analisando seus
problemas e necessidades materiais e psíquicas
e de outra ordem e aplicando métodos e
processos básicos do serviço social para
prevenir ou eliminar desajustes de natureza
biopsicossocial e promover a integração ou
reintegração dessas pessoas à sociedade; 2.
Estudar e analisar as causas de desajustamento
social, estabelecendo planos de ações que
busquem o restabelecimento da normalidade do
comportamento dos indivíduos em relação a
seus semelhantes ou ao meio social; 3.
Aconselhar e orientar indivíduos afetados em
seu equilíbrio emocional para conseguir o seu
ajustamento ao meio social; 4. Ajudar as pessoas
que estão em dificuldades decorrentes de
problemas psicossociais, como menores
carentes ou infratores, agilização de exames,
remédios e outros que facilitem e auxiliem a
recuperação de pessoas com problemas de
saúde; 5. Elaborar diretrizes, atos normativos e
programas de assistência social, promovendo
atividades educativas, recreativas e culturais,
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Psicólogo

para assegurar o progresso e melhoria do
comportamento individual; 6. Assistir as
famílias nas suas necessidades básicas,
orientando-as e fornecendo-lhes suporte
material, educacional, médico e de outra
natureza, para melhorar sua situação e
possibilitar uma convivência harmônica entre os
membros; 7. Organizar programas de
planejamento
familiar,
materno-infantil,
atendimento à hansenianos e desnutridos, bem
como demais enfermidades graves; 8. Elaborar
e emitir pareceres socioeconômicos, relatórios
mensais de planejamento familiar e relação de
material e medicamentos necessários; 9.
Participar de programas de reabilitação
profissional, integrando equipes técnicas
multiprofissionais, para promover a integração
ou reintegração profissional de pessoas física ou
mentalmente deficientes por doenças ou
acidentes decorrentes do trabalho; 10. Colaborar
com a limpeza e organização do local de
trabalho; 11. Executar outras tarefas correlatas
ao cargo e/ou determinadas pelo superior
imediato.
1. Realizar avaliação psicológica, psicoterapia
individual e em grupo, atendimento psicológico
individualizado ao paciente e ao familiar,
orientação e acompanhamento psicológico ao
paciente e familiar no consultório; 2. Orientar e
encaminhar pacientes externo; 3. Atuar em
parceria com a rede Municipal de Saúde; 4.
Prestar assistência direta e indireta, ao paciente
com transtorno mental, inclusive urgências
psiquiátricas, por meio de ações individuais e
coletivas através de diferentes intervenções
terapêuticas; 5. Implementar ações no
desenvolvimento de intervenções de saúde
mental nos âmbitos hospitalar e ambulatorial; 6.
Participar da elaboração e execução de planos
assistenciais de saúde do paciente com
transtorno psiquiátrico visando sua integração
precoce à sociedade; 7. Criar e executar
programas e protocolos de atendimento e
acolhimento ao paciente com transtorno mental;
8. Realizar as atribuições e demais atividades
inerentes ao cargo e a Política Nacional de
Saúde Mental.
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Enfermeiro

Técnico de Enfermagem

Oficineiro

1. Prestar assistência de enfermagem direta e
indireta, ao paciente com transtorno mental,
inclusive urgências psiquiátricas, por meio de
ações individuais e coletivas através de
diferentes intervenções terapêuticas; 2.
Implementar ações de enfermagem no
desenvolvimento de intervenções de saúde
mental, levando em consideração a demanda
apresentada pelos usuários; 3. Participar da
elaboração e execução de planos assistenciais de
saúde do paciente com transtorno psiquiátrico
visando sua integração precoce à sociedade; 4.
Criar e executar programas e protocolos de
atendimento e acolhimento ao paciente com
transtorno mental; 5. Realizar as atribuições de
Enfermeiro e demais atividades inerentes ao
cargo e a Política Nacional de Saúde Mental.
1. Prestar, sob orientação do médico ou
enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem,
ministrando medicamentos ou tratamento aos
pacientes; controlar sinais vitais dos pacientes,
observando a pulsação e utilizando aparelhos de
ausculta e pressão; 2. Efetuar curativos diversos,
empregando os medicamentos e materiais
adequados, segundo orientação médica; 3.
Orientar os consulentes em assuntos de sua
competência; 4. Preparar e esterilizar material,
instrumental, ambiente e equipamentos para o
atendimento dos pacientes; 5. Auxiliar o médico
em atendimento aos pacientes, observando
equipamentos e instrumental necessário,
conforme instruções recebidas; 6. Orientar e
supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de
garantir a correta execução dos trabalhos; 7.
Proceder a visitas domiciliares, acompanhando
a equipe técnica do CAPS; 8. Controlar o
consumo de medicamentos e demais materiais
de enfermagem, verificando nível de estoque
para, oportunamente, solicitar ressuprimentos;
11. Supervisionar e orientar a limpeza de
desinfecção dos recintos, bem como zelar pela
conservação dos equipamentos que utiliza; 12.
Executar outras tarefas correlatas.
1. Execução qualificada e técnica de trabalhos
em área artística, cultural, gastronômica, de
lazer, preferencialmente ter capacitação para
trabalhos em grupo; 2. Desenvolver atividades
correspondentes aos usuários do CAPS onde
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exerça suas funções; 3. Acolher o usuário,
identificando-o, apresentando-se e explicando
os procedimentos a serem realizados; 4.
Contribuir na elaboração do Plano Terapêutico
Singular (PTS); 5. Participar das reuniões
técnicas da equipe multiprofissional, assim
como reuniões da rede; 6. Realizar visitas,
atendimentos domiciliares e orientação familiar;
7. Participar da elaboração de projetos e demais
atividades; 8. Estimular e auxiliar na criação de
espaços de convivência e rodas de conversas; 9.
Auxiliar no agendamento das consultas e
exames quando necessário; 10. Realizar
oficinas, tendo conhecimento sobre os recursos
a serem utilizados para o desenvolvimento das
atividades propostas, criando e confeccionando
produtos artesanais, utilizando-se de vários tipos
de matérias-primas; 11. Organizar o material
utilizado nas oficinas terapêuticas e de geração
de renda; 12. Participar das atividades
comunitárias (eventos, viagens e passeios); 13.
Elaborar relatórios mensalmente e alimentar os
sistemas de informações inerentes a função; 14.
Realizar outras atividades a cargo de sua chefia
imediata.
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) E O SERVIÇO
DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) – 01
EQUIPE
CARGOS
ATRIBUIÇÕES
Assistente Social
1. Acolhida, oferta de informações e realização
de encaminhamentos às famílias usuárias do
CRAS; 2. Planejamento e implementação do
PAIF, de acordo com as características do
território de abrangência do CRAS; 3. Mediação
de grupos de famílias dos PAIF; 4. Realização
de atendimento particularizados e visitas
domiciliares às famílias referenciadas ao CRAS;
5. Desenvolvimento de atividades coletivas e
comunitárias no território; 6. Apoio técnico
continuado aos profissionais responsáveis
pelo(s)
serviço(s)
de
convivência
e
fortalecimento de vínculos desenvolvidos no
território ou no CRAS; 7. Acompanhamento de
famílias encaminhadas pelos serviços de
convivência e fortalecimento de vínculos
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Psicólogo

ofertados no território ou no CRAS; 8.
Realização da busca ativa no território de
abrangência do CRAS e desenvolvimento de
projetos que visam prevenir aumento de
incidência de situações de risco; 9.
Acompanhamento
das
famílias
em
descumprimento de condicionalidades; 10.
Alimentação de sistema de informação, registro
das ações desenvolvidas e planejamento do
trabalho de forma coletiva; 11. Articulação de
ações que potencializem as boas experiências no
território de abrangência; 12. Realização de
encaminhamento, com acompanhamento, para a
rede socioassistencial; 13. Realização de
encaminhamentos para serviços setoriais;
Participação das reuniões preparatórias ao
planejamento municipal; 14. Participação de
reuniões sistemáticas no CRAS, para
planejamento das ações semanais a serem
desenvolvidas, definição de fluxos, instituição
de rotina de atendimento e acolhimento dos
usuários; organização dos encaminhamentos,
fluxos de informações com outros setores,
procedimentos, estratégias de resposta às
demandas
e
de
fortalecimento
das
potencialidades do território.
1. Acolhida, oferta de informações e realização
de encaminhamentos às famílias usuárias do
CRAS; 2. Planejamento e implementação do
PAIF, de acordo com as características do
território de abrangência do CRAS; 3. Mediação
de grupos de famílias dos PAIF; 4. Realização
de atendimento particularizado e visitas
domiciliares às famílias referenciadas ao CRAS;
5. Desenvolvimento de atividades coletivas e
comunitárias no território; 6. Apoio técnico
continuado aos profissionais responsáveis
pelo(s)
serviço(s)
de
convivência
e
fortalecimento de vínculos desenvolvidos no
território ou no CRAS; 7. Acompanhamento de
famílias encaminhadas pelos serviços de
convivência e fortalecimento de vínculos
ofertados no território ou no CRAS; 8.
Realização da busca ativa no território de
abrangência do CRAS e desenvolvimento de
projetos que visam prevenir aumento de
incidência de situações de risco; 9.
Acompanhamento
das
famílias
em
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Educador Físico

descumprimento de condicionalidades; 10.
Alimentação de sistema de informação, registro
das ações desenvolvidas e planejamento do
trabalho de forma coletiva; 11. Articulação de
ações que potencializem as boas experiências no
território de abrangência; 12. Realização de
encaminhamento, com acompanhamento, para a
rede socioassistencial; 13. Realização de
encaminhamentos para serviços setoriais; 14.
Participação das reuniões preparatórias ao
planejamento municipal; 15. Participação de
reuniões sistemáticas no CRAS, para
planejamento das ações semanais a serem
desenvolvidas, definição de fluxos, instituição
de rotina de atendimento e acolhimento dos
usuários; organização dos encaminhamentos,
fluxos de informações com outros setores,
procedimentos, estratégias de resposta às
demandas
e
de
fortalecimento
das
potencialidades do território.
1. Desenvolver atividades físicas e práticas
corporais junto à comunidade; 2. Incentivar a
criação de espaços de inclusão social, por meio
da atividade física regular, do esporte e lazer,
das práticas corporais; 3. Proporcionar
Educação
Permanente
em
Atividade
Física/Práticas Corporais, nutrição e saúde, sob
a forma de coparticipação, acompanhamento
supervisionado, discussão de caso e demais
metodologias da aprendizagem em serviço,
dentro de um processo de Educação
Permanente; 4. Articular ações sobre o conjunto
de prioridades locais em saúde que incluam os
diversos setores da administração pública; 5.
Articular parcerias com outros setores da área
adstrita, visando ao melhor uso dos espaços
públicos existentes e a ampliação das áreas
disponíveis para as práticas corporais; 6.
Promover eventos que estimulem ações que
valorizem Atividade Física/Praticas Corporais e
sua importância para a saúde da população; 7.
Prestar serviços pertinentes à Política Pública,
como:
Acolhida,
atendimento,
escuta
qualificada, acompanhamento e oferta de
informações,
orientações,
busca
ativa,
encaminhamentos,
visitas
domiciliares,
trabalhos em grupos, desenvolvimento de
atividades socioeducativas, registro de

Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro – CEP. 44.710-000 – TELEFAX: (74) 3631-2733
EMAILS: prefeituraserrolandia@hotmail.com / prefeitura@serrolandia.ba.gov.br
SITE: www.serrolandia.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTEZMDAXMUQ1QJHGQ0RGQU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
27 de Outubro de 2022
24 - Ano XV - Nº 5082

Serrolândia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA – BAHIA
CNPJ – 14.196.703/0001-41

__________________________________________________
informações das ações realizadas, trabalhar em
equipe interdisciplinar e multidisciplinar,
efetuar atividades de planejamento; 8. Participar
de reuniões para avaliação das ações e
resultados atingidos e para planejamento das
ações a serem desenvolvidas para a definição de
fluxos instituição de rotina de atendimento e
acompanhamento dos usuários; organização dos
encaminhamentos, fluxos de informações e
procedimentos.
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