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MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA N.0 275/2021. 
De 17 de novembro de 2021. 

SÚMULA: "Designa servidor público municipal 
para o exercício de função de chefia, conforme 
especifica". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais, bem como nos termos do processo 
administrativo eletrônico n. 58.352/2021: 

RESOLVE 

Art. 1° Fica designado o servidor, abaixo arrolado, para somente responder pelo 
exercício da função relacionada na tabela seguinte, sem a percepção dos 
vencimentos correlatos: 

Nome do(a) Matrícula Função Local Designação 
Servidor(a) a partir de: 

Willian Henrique dos 
Coordenação/ Assessoria 

352.140 li - Enfermagem SAMU SMS 03/11/2021 Santos (somente responder) 

Parágrafo único. O servidor designado pelo caput, deste artigo, deverá: Ser 
Responsável Técnico; Desenvolver ações que facilitam a integração entre os 
profissionais de enfermagem, medicina e socorrista; Favorecer a integração entre a 
Unidade e coordenação de enfermagem e médica; Planejar, coordenar, 
acompanhar, executar e avaliar as ações de assistência de enfermagem ao 
indivíduo, família e comunidade; Criar, ou atualizar manual de normas e rotinas dos 
procedimentos da enfermagem e garantir que todos os profissionais tenham 
conhecimento; Organizar o serviço de enfermagem de acordo com a especificidade 
de cada setor de Saúde, fazendo cumprir o regimento do serviço de enfermagem, 
normas, rotinas e protocolos assistenciais; Acompanhar a implementação do 
manual, protocolo de normas e rotinas do serviço de enfermagem estabelecido; 
Manter atualizado junto ao COREN-PR a relação de profissionais de enfermagem, 
que atuam nos estabelecimentos de saúde do município; Viabilizar aos profissionais 
de enfermagem treinamento sistematizado, proporcionando um melhor 
desenvolvimento de suas atividades; Elaboração de escala de trabalho, rotinas e 
POP's; Realizar reuniões roda de discussões e oficinas, periodicamente com a 
equipe de enfermagem e médica; Gerenciar indicadores gerados pela produtividade 
dos serviços de Urgência e Emergência, (Atendimentos); Realizar palestras e 
treinamento de urgência e Emergência, para os profissionais de saúde; Realizar 
palestras e orientações sobre Urgência e Emergência em Escolas, órgãos públicos e 
comunidade; Processo licitatório de pedidos de insumos utilizados pelo serviço de 
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Urgência e Emergência, junto aos setores de compras e almoxarifado do município; 
Processo de planejamento anual de gastos; Elaborar diagnóstico situacional e plano 
de trabalho do serviço de enfermagem. 

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir 
da data supracitada na tabela constante do artigo anterior, revogadas as disposições 
em contrário. 

Fazenda Rio Grande, 17 de novembro de 2021. 
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