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PORTARIA N2  233/2017 
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"Determina o cumprimento de horários 
padronizados do serviço de Saúde prestado no 
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, Ginaldo Gomes da Silva, no uso das atribuições conferidas pela 
Lei 332/2017, e 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação dos horários e de serviços 
prestados no Hospital Municipal São Geraldo em função das atividades 
desenvolvidas; 

CONSIDERANDO o dever de eficiência da Administração - realização de 
atribuições com presteza, eficiência e rendimento funcional na obtenção 
de resultados positivos para o serviço público; 

CONSIDERANDO que a assiduidade e pontualidade são elementos 
obrigatórios, ainda mais em se trotando de saúde humana; 

CONSIDERANDO que a uniformização de horários e a fiscalização do 
cumprimento das jornadas de trabalho objetivam a otimização dos 
serviços públicos municipais de saúde; 

RESOLVE: 

Art. 12. DETERMINAR o cumprimento integral e efetivo das 24 horas de 
plantão por parte de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
porteiros e motoristas e das 12 horas de plantão dos profissionais 
responsáveis pela higienização, copa cozinha e raio — X, que prestam 
serviço no Hospital Municipal São Geraldo; 

Praça Santa Cruz, s/n, Centro, Malhada — Bahia - CEP. 46.440-000 

CNPJ n0  14.105.217/0001-70 



.nies~1.12"; 
PREFEITURA IZ)E, 

tia 	 it nana 
A. FORCA. 00 -r sixe_I—to 

"Rata-ri 

Art. 22. PROIBIR, por parte dos profissionais citados saídas temporárias 

injustificadas durante as horas de plantão; 

Art. 39. DETERMINAR que eventuais "trocas de plantão" sejam precedidas 

de autorização expressa do Diretor Administrativo da Unidade Hospitalar, 

devendo ser solicitadas com antecedência mínima de 24 horas, excluídos 

os casos de urgência, emergência, problemas de saúde e afins, 

devidamente comprovados. 

Art. 42. 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 La rda Silva Filho 
Prefeito 
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