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PORTARIA Ng 232/2017 

"Determina o uso de uniformes e 

vestimentas adequadas por parte dos 

profissionais 	que 	trabalham 	nas 

dependências do Hospital Municipal São 

Geraldo e dá outras providências" 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MALHADA, ESTADO DA BAHIA, Valdemar 

Lacerda Silva Filho, no uso de uma das atribuições que lhe são conferidas 

pela Lei Orgânica do Município e o Secretário de Saúde do Município de 

Malhada, no uso das atribuições conferidas pela Lei 332/2017, 

Considerando a crescente preocupação quanto à contaminação hospitalar 

que poderia ser provocada pelas roupas usadas principalmente por 

médicos, enfermeiros e outros profissionais que atuam na área da Saúde. 

Considerando, o dever de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e a 

necessidade de intervir nos problemas sanitários e na prestação adequada 

de serviços de interesse da saúde; 

Considerando as normas estabelecidas para condução de veículos no 

Código de Trânsito Brasileiro; 

RESOLVE: 

Art. 12. DETERMINAR o uso de uniforme padronizado por parte de 

médicos, enfermeiros, Técnicos de enfermagem, Motoristas, Porteiros, 

Zeladores, Copeiros, Cozinheiros e outros prOfissionais que atuam na área 

da Saúde no Hospital Municipal São Geraldo; 

Art. r. PROIBIR, por parte dos profissionais citados, o uso de vestimentas 

incompatíveis com o local de trabalho, tais como, bermuda, boné, chapéu, 

blusa de alça, camiseta regata, sandália e chinelo. 
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Art. 32. DETERMINAR aos motoristas de ambulância o cumprimento do 

Código de Trânsito Brasileiro que proíbe expressamente dirigir usando 

calçado que não se firme nos pés ou que comprometa o uso dos pedais, 

como chinelo de dedo, tamancos ou outro calçado que não tenha as tiras 
presas atrás dos calcanhares . 

Art. 49. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo 

determinado seu cumprimento imediato, devendo também ser afixada em 

local visível a todos no Hospital Municipal São Geraldo . 

Gabinete do Prefeito em 01 de novembro de 2017 

_ 

Valdemar L cerda Silva Filho 
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