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Institui a Gratificação por Desempenho de Função de Direção, Coordenação e 
Gerenciamento da Unidade de Saúde da Mulher e dá outras providências. 

MÁRCIO ARJOL DOMINGUES, Prefeito do Município de Urânia, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei Complementar: 

Artigo 1° - Fica instituída a Gratificação por Desempenho da Função de Direção, 
Coordenação e Gerenciamento da Unidade de Saúde da Mulher, no Município de Urânia, cujo termo inicial do 
pagamento será regulamentado por ato do Poder Executivo quando do início das atividades ou em outro 
momento oportuno. 

Parágrafo Único · O profissional designado para exercer as funções referidas no 
caput desse artigo deverá ser detentor de cargo efetivo no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e 
perceberá gratificação de 50% (cinquenta por cento) calculada sobre o salário base. 

Artigo 2° - São atribuições do profissional no exercício das funções de direção, 
coordenação e gerenciamento da Unidade de Saúde da Mulher: 

I - planejar, orientar, dirigir, coordenar, avaliar e controlar as atividades desenvolvidas 
pela unidade, visando à promoção de ações e serviços de assistências, inserção e 
reabilitação; 

11 - desenvolver e implantar rotinas técnicas para as ações da unidade, garantindo 
suporte as ações dos programas de Saúde; 

111 - planejar e avaliar a produção da unidade objetivando o alcance das metas 
propostas; 

IV - elaborar a realização de relatórios técnicos de desempenho das atividades 
desenvolvidas na Unidade; 

V - planejar, e coordenar a aquisição e distribuição de materiais e insumos da 
Unidade, garantindo o ressuprimento e a manutenção do estoque; 

VI - elaborar ações direcionadas a qualidade do atendimento prestado na sua 
Unidade de Saúde; 

o uso adequado de materiais e equipamentos; 
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VIII - promover solicitação de manutenção preventiva e corretiva para instalações e 
equipamentos; 

IX - Promover a determinação de atualização dos sistemas de Informação, com 
elaboração de relatórios de produção e indicadores de ações de saúde; 

X - Responsabilizar-se pela execução da atenção e da vigilância em saúde da 
população de sua área de abrangência, coordenando e supervisionando a equipe de 
saúde; 

XI - Implementar o modelo de atenção, de acordo com as diretrizes assistenciais 
definidas pela política municipal de saúde, propondo e coordenando estratégias para 
sua operacionalização na sua unidade de saúde;· 

XII - viabilizar estratégias de gestão que garantam a execução da política municipal 
de saúde no âmbito da unidade de Saúde; 

XIII - propor e desenvolver projetos experimentais de atenção à saúde relacionados 
com os problemas priorizados em sua área de abrangência; em conjunto com sua 
equipe; 

XIV - gerir a Unidade de Saúde, zelando pelo provimento de suporte técnico e de 
insumos, pelo controle de infecções, pelo adequado desempenho de saúde e pela 
solução de problemas específicos detectados; 

XV - apoiar a participação da sociedade organizada no processo de planejamento e 
gestão dos serviços, assessorando na solução de demandas do controle social; 

XVI - monitorar situações de risco epidemiológico a fim de que possam ser definidas 
ações em tempo hábil de impedir surtos ou calamidades, em conjunto com as áreas 
afins; 

XVII- promover o planejamento, a coordenação, a execução, o controle e a avaliação 
das atividades relacionadas com assistência a saúde sob gestão Municipal, 
garantindo o acesso igualitário aos serviços em nível ambulatorial e hospitalar de 
apoio diagnóstico e terapêutico do Sistema Único de Saúde, de acordo com as 
diretrizes constantes do Plano Municipal de Saúde; 

XVIII- administrar os Recursos Humanos pertinentes a sua unidade de saúde sob 
sua coordenação para o melhor desempenho das atividades, seguindo as Políticas 
Públicas de Saúde e obedecendo as normas da área de Recursos Humanos da SMS; 

XIX - implementar o modelo de atenção, de acordo com as diretrizes assistenciais 
definidas pela política municipal de saúde, propondo e coordenando estratégias para 
sua operacionalização na Unidade de Saúde; 

dos dados e na análise das 
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informações geradas no âmbito local, visando procedimentos sistemáticos de 
avaliação de políticas, ações e meios e a difusão fidedigna da informação; 

XXI - gerir a Unidade de Saúde, zelando pelo provimento de suporte técnico e de 
insumos, pelo controle de infecções, pelo adequado desempenho da(s) equipe(s) de 
saúde e pela solução de problemas específicos detectados; 

Artigo 3° - A gratificação instituída nos termos desta Lei é de caráter transitório, 
devida pelo exercício da função e não será incorporada aos vencimentos do servidor designado, quando do 
retorno ao cargo de origem, não constituindo, por isto, base de cálculo para a contribuição previdenciária. 

Artigo 4° · Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos 
financeiros a partir de 01 de janeiro de 2021. 

Registrada e publicada na forma da Lei 
Data supra. 

Prefeitura Municipal de Urânia 
Urânia /SP, 22 de dezembro de 2.020. 

MÁ CIO~ JOL DOMINGUE 
PREFEITO MUNICIPAL 
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