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LEI MUNICIPAL No 590/2017 EM 04 DE AGOSTO DE'2017. 

"Dispõe sobre a atribuição e a contraprestação de cada 
órgão que compõe a estrutura da Autarquia municipal 
e dá outras providências." 

O Prefeito Constitucional do Município de São José de Piranhas, Estado da 
Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 
faço saber que a Câmara Municipal aprova'e eu sanciono a seguinte Lei: 

SEÇÃO I 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. r A Autarquia Hospitalar Municipal de São José de Piranhas tem a seguinte 
estrutura básica interna: 
I - Direção Administrativa; 
11 - Direção Clínica; 
111- Conselho Fiscal 
IV - Corpo Clínico 
V - Corpo de Enfermagem 
VI- Divisão Administrativa 

SEÇÃO 11 
DA COMPOSIÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS 

SUBSEÇÃO I 
DA DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 

Art. 2° A Diretoria Administrativa da Autarquia Hospitalar Municipal de São José de Piranhas, 
é o órgão de direção geral e de administração colegiada, responsável pela gestão administrativa, 
patrimonial, financeira, e operacional da Entidade. 

Art. 3° O Diretor (a) Administrativo, será contratado e demissível a qualquer tempo pelo 
Prefeito Municipal, dentre profissionais de notório conhecimento na área de atuação da 
Autarquia Hospitalar Municipal de São José de Piranhas, podendo ser reconduzido, a depender 
do resultado positivo da avaliação obrigatória de seu desempenho. 
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Parágrafo Único - O membro da Diretoria Administrativa poderá perder o mandato, dentre 
outros motivos por inobservância da lei ou regulamento, violação dos deveres de gestão, ou, 

não cumprimento do contrato gestão. 

Art. 4° A Diretoria Administrativa terá a competência de representar a Autarquia Hospitalar 
Municipal de São José de Piranhas judicial e extrajudicialmente. 

Art. 5° Ao servidor que ocupar a função da Diretoria Administrativa receberá como 
contraprestação o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) acrescidos de gratificação 
correspondente em até 70% (setenta por cento) do valor de sua remuneração. 

SUBSEÇÃO 11 
DA DIREÇÃO TÉCNICA 

Art. 6° Compete a Diretoria Técnica da Autarquia Hospitalar Municipal de São José de 
Piranhas assessorar em assuntos técnicos a Diretoria Administrativa e fiscalizar o exercício da 
medicina, da odontologia e das demais profissões de saúde fornecidas por esta Entidade. 

§ 1 o A Diretoria Técnica ficará a cargo do Diretor Administrativo, desde que o mesmo tenha 
formação em medicina. 

§ 2° Caso o Diretor Administrativo não tenha formação em medicina, será nomeado um diretor 
técnico com formação na área médica. 

§ 3° O Diretor Técnico receberá como contraprestação o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
acrescidos de gratificação de até 70% (setenta por cento) de sua remuneração. 

SUBSEÇÃOIII 
DA DIREÇÃO CLINICA 

Art. 7° A Direção Clínica é o órgão de coordenação do corpo clínico da Autarquia Hospitalar 
Municipal de São José de Piranhas. 

Parágrafo Único: A função de Diretor Clínico será exercida por médico, designado por ato do 
Chefe do Poder Executivo, a quem receberá como contraprestação o valor de R$ 2.000,00 ( 

mil reais) acrescidos de gratificação de até 70% (setenta por cento) de sua remuneraçl o. f ::)::::-
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Art 8° São atribuições do Diretor Clínico: 
I- Dirigir, coordenar e orientar o Corpo Clínico da instituição; 
11 - Supervisionar a execução das atividades de assistência médica na instituição; 
III - Zelar pelo fiel cumprimento do Regimento Interno do Corpo Clínico da instituição; 
IV - Promover e exigir o exercício ético da medicina; 
V - Zelar pela fiel observância do Código de Ética Médica; 

VI - Observar as Resoluções do CFM diretamente relacionadas à vida do Corpo Clínico 
da instituição. 

SUBSEÇÃO IV 
DO CONSELHO FISCAL 

Art. 9° O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização interna da Autarquia Hospitalar 
Municipal de São José de Piranhas, é composto de 05 (cinco) membros e igual número 
de suplentes, com mandato de 02 (dois) ano, admitida a recondução, ou a exoneração a 
qualquer tempo, competindo ao Diretor Administrativo a sua nomeação, r·econdução e 
exoneração. 

§ 1 o A indicação dos membros do Conselho recairá, obrigatoriamente, em pessoas 
habilitadas e com condutas ilibadas. 

§ 2° O exercício do cargo de conselheiro não será remunerado. 

§ 3° O Conselho Municipal de Saúde através de eleição realizada em Audiência Pública 
indicará 01 (um) membro ao Conselho Fiscal. 

§ 4° Os funcionários (as) da Autarquia Hospitalar Municipal de São José de Piranhas 
indicarão através do voto direto indicarão 01 (um) representante titular e um suplente ao 
Conselho Fiscal aos quais, salvo por comprovada prática de ilícitos ou violação do 
Estatuto da Entidade, será garantida estabilidade no . exercício do mandato no Conselho 
Fiscal. 

§ 5° Ocorrendo vaga no Conselho Fiscal, assumirá para complementar o mandato o 
respectivo substituto, nomeado e empossado segundo o disposto acima. 

Art. 10° Compete ao Conselho Fiscal: 
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I - fiscalizar os atos dos dirigentes da Autarquia Hospitalar Municipal de São 'José de 
Piranhas e verificar o cumprimento de seus deveres legais e regulamentares; 
11 - opinar sobre os orçamentos e balanços da Autarquia Hospitalar Municipal de São 
José de Piranhas, fazendo constar de pareceres e informações complementares que 
forem julgadas necessárias; 
Ill - manifestar-se sobre os relatórios exarados pela Diretoria Administrativa; 

IV - examinar todas as contas, escrituração, documentos, registros contábeis e demais 
papéis da Autarquia Hospitalar Municipa:l de São José de Piranhas, suas operações e 
demais atos praticados pela Diretoria Administrativa; 
V - examinar os resultados gerais dos exercícios, e a proposta orçamentária para o 
subsequente, sobre eles emitindo pareceres; 
VI - praticar todos os demais atos de fiscalização que forem julgados necessários ou 

recomendáveis, para o fiel desempenho de suas atribuições e competências. 

Parágrafo Único. O Conselho Fiscal terá funcionamento permanente, reunindo-se 
ordinariamente a cada mês, e, extraordinariamente, sempre que solicitado pelos demais 
órgãos da Entidade. 

SUBSEÇÃO V 
DO CORPO CLÍNICO 

Art. 11° O Corpo Clínico da Autarquia Hospitalar Municipal de São José de Piranhas é 
composto por médicos, dentistas e farmacêuticos que atuam na Entidade. 

Parágrafo Único - Os profissionais que atuam no Corpo Clinico da Autarquia Hospitalar 
Municipal de São José de Piranhas terão atribuídos seus vencimentos na forma, valor e 
condições estabelecidas através de Decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo, 
anualmente. 

SUBSEÇÃO VI 
CORPO DE ENFERMAGEM 

Art. 12° O Corpo de enfermagem da Autarquia Hospitalar Municipal de São José de 
Piranhas é composto pelos profissionais de enfermagem e técnicos de enfermagem que 
atuam nesta Entidade. 
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Parágrafo Único - Os profissionais que atuam no Corpo de Enfermagem da A'utarquia 
Hospitalar Municipal de São José de Piranhas terão atribuídos seus vencimentos na 
forma, valor e condições estabelecidas através de Decreto expedido pelo Chefe do 
Poder Executivo, anualmente. 

SUBSEÇÃO VII 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

Art. 13° A Divisão Administrativa da Autarquia Hospitalar Municipal de São José de Piranhas 
é composta pelos seguintes setores: 
I - Secretaria da Diretoria; 
II - Recepção ; 

III - Serviço Social; 
IV- Arquivo Médico 
V- Tesouraria; 
VI - Material; 
VII- Almoxarifado; 
VIII- Dispensário de Medicamentos; 
IX - Pessoal; 
X- Expediente-Protocolado-Arquivo; 
XI - Copa-Cozinha; 
XII - Limpeza. 

Parágrafo Único: Os membros que atuam nos setores da Divisão Administrativa que 
trata este artigo, receberão como contraprestação o valor de um salário mínimo 
acrescido de gratificação de 100 % (cem por cento) do valor correspondente. 

Art. 14° Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 15° Esta lei entra em vigor 

Gabinete do Prefeito, São José de \\rant s/ f\ g 
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