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DECRETO N° 2.501 DE 27 DE ABRIL DE 2015

"Dispõe sobre alterações no Decreto nO2.490 de 27 de fevereiro
de 2015, que Regulamenta as atribuições de car~o da

Administração Direta da Prefeitura do Município de Aguas da
Prata - (Estância Hidromineral)".

SAMUEL DA SILVA BINATI,
Prefeito do Município de Águas da Prata - (Estância Hidromineral)no uso
e gozo de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO a necessidade de organizar, em nível
institucional, as atribuições dos cargos da Administração Direta da
Prefeitura Municipal de Águas da Prata/SP (Estância Hidromineral):

DECRETA:

Art. 1° Fica alterado o Decreto 2.490/2015 que
Regulamenta as atribuições de cargo no âmbito da Administração Direta
da Prefeitura do Município de Águas .da Prata - (Estância Hidromineral),
com fulcro nos dispositivo da Lei Municipal nO 1.600/2003, conforme
Anexo 1 - Atribuições de Cargos.

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Município de Águas da Prata - (Estância Hidromineral), aos
vinte e sete dias do mês de abril d dois mil e quinze.

Samuel da Iva Binati
Prefeito Mu icipal
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ANEXO 1- DECRETO N° 2.501/2015
ATRIBUiÇÕES DE CARGOS

FARMACÊUTICO
Exercer as atribuições inerentes à formação técnica-profissional, junto às
unidades de saúde do Município, com atuação fundamentada nas ações
preventivas; Participar ativamente na execução dos planos, programas, ações e
serviços de saúde pública em que o Município seja partícipe ou que desenvolva;
Executar programas e Estratégia de Saúde da Família (ESF); Participar
efetivamente nos programas de controle epidemiológico; Aviar, classificar e
arquivar receitas;
Registrar saída de medicamentos sob regime de controle sanitário especial, em
livro próprio;
Apresentar mapas e baianços periódicos dos medicamentos utilizados e em
estoque, responsabilizando-se, cuidando e verificando seus prazos de validade;
Controlar receitas e serviços de rotulagem, realizando periodicamente o
balanço de entorpecentes e equiparados;
Adquirir e controlar estoque de medicação clínica principalmente psiquiátrica de
entorpecentes e equiparados;
Cadastrar informações sobre unidades de distribuição de medicamentos e
vacinas;
Supervisionar e assessorar a análise física e química de embalagens,
recipientes e invólucros dos medicamentos a fim de evitar que os mesmos
alterem suas características farmacodinâmicas;
Assessorar autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre
legislação e assistência farmacêutica a fim de servirem de subsídios para
elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e outros;
Coordenar, supervisionar ou executar todas as etapas de realização dos
trabalhos de análises clínicas, análises bromatológicas, ou determinações
laboratoriais relacionadas com sua área de competência;
Orientar, supervisionar e dar assistência aos técnicos e auxiliares de laboratório
na execução de suas atividades;
Responsabilizar-se pelos aparelhos e equipamentos de laboratório, bem como,
orientar a sua correta utilização;
Assinar todos os documentos elaborados nos laboratórios; Articular-se com a
chefia da unidade, visando o bom desempenho das atividades laboratoriais, e o
bom relacionamento de pessoal;
Realizar nos laboratórios de análises clínicas especialidade de administração ç
laboratorial, utilizando-se de todas as técnicas preconizadas pela administração .:.,
de empresas e hospitais;
Coordenar, supervisionar e executar a preparação de reativos, corantes,
anticoagulantes, meios de cultura, soluções detergentes e outros produtos
utilizados em laboratório;
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Coordenar e executar pesquisas, montagens e implantação de novos métodos
de análise para determinações laboratoriais e produção de medicamentos;
Orientar e supervisionar os técnicos de laboratório e auxiliares de laboratório
na execução de suas atividades;
Coordenar e supervisionar a solicitação, recebimento e acondicionamento de
materiais de uso no laboratório;
Responsabilizar-se pelos aparelhos e equipamentos de laboratório, bem como,
orientar a sua correta utilização;
Responsabilizar-se pelo arquivo de documentos e de registro de exames do
setor;

Coordenar e supervisionar a coleta, identificação e registro de materiais
biológicos destinados a exames;
Executar determinações laboratoriais pertinentes à parasitologia, urinálise,
imunologia, bioquímica e microbiologia (bacteriológica, virologia e micologia);
Executar determinações laboratoriais de água, bebidas, alimentos, aditivos,
embalagens e resíduos, através, de análises físico-químicas, microscópicas e
microbiológicas;
Executar técnicas especializadas, tais como: cromatografia, eletroforese,
análises radioquímicas, liofilização, congelamentos e produtos,
imunofluorescências e outras;
Realizar supervisão dos medicamentos dos programas de saúde do Ministério
da Saúde;
Coordenar e executar a preparação de produtos imunológicos destinados à
análises, prevenção e tratamento de doenças;
Coordenar, supervisionar, executar e responsabilizar-se pela produção,
manipulação e análise de cosméticos, a fim de obter produtos de higiene e
proteção;
Efetuar o controle de qualidade de todas as técnicas, equipamentos e materiais
utilizados nas análises laboratoriais e na produção de medicamentos;
Emitir pareceres e laudos técnicos concernentes a resultados de análise
laboratoriais e de medicamentos;
Planejar, coordenar, supervisionar e executar o treinamento de pessoal na área
de competência;
Participar de outras atividades específicas, relacionadas com planejamento,
pesquisas, programas, levantamentos, comissões, normas e eventos científicos
no campo da saúde pública;
Zelar pela conservação do patrimônio público;
Desenvolver seu trabalho dentro dos princípios éticos e morais, com
comprometimento, responsabilidade, assiduidade, iniciativa, produtividade,
respeito.
Participar de cursos de formação continuada, congressos, palestras e outros,
mantendo-se atualizado;
Ter ética nas relações de trabalho, bem como nas relações interpessoais;
Manter seu local e materiais de trabalho organizado;
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Estudar e propor à base da vivência adquirida no desempenho das atribuições,
medidas destinadas a simplificar e melhorar o trabalho visando à redução do
custo das operações.
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