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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

OURO VERDE DE MINAS 
Diário Oficial Eletrônico 

Municipal 

 

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 977/2022 

 

 

“Dispõe sobre alteração do anexo III da Lei 533/1998, 

quanto criação de Cargo Comissionado, reajuste salarial e dá 

outras providências.” 

 

O povo do Município de Ouro Verde de Minas-MG, por meio de seus representantes legais na 

Câmara Municipal aprova, e eu, Marcelo Adriano Xavier de Vasconcelos, Prefeito Municipal, sanciono a 

seguinte lei:  

 

 

Art. 1º - Fica alterado o anexo III da à Lei 533/1998 quanto à criação do cargo Comissionado de 

Diretor Hospitalar com 01 vaga, e remuneração de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). 

 

I – O Diretor Hospitalar atuará junto a Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Verde de Minas-MG; 

 

Art. 2º - O cargo mencionado no artigo anterior será preenchido por meio de nomeação de livre 

exoneração, com as atribuições constantes em anexo, passando essa a compor o quadro de atribuições da Lei 

533/1998. 

 

Art. 3º - Fica autorizada a concessão de um reajuste de 30 % (trinta por cento) ao Cargo de 

Fisioterapeuta  

 

Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias em vigor. 

 

LEI COMPLEMENTAR 

http://www.ouroverdedeminas.mg.gov.br/
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Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrárias. 

 

Ouro Verde de Minas, em 16 de agosto de 2022. 

 

 

 

Marcelo Adriano Xavier de Vasconcelos 
Prefeito Municipal 

 

 

 

Anexo 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Diretor Hospitalar: 

- Planejar, organizar, coordenar e dirigir as atividades do hospitalar, a fim de que o hospital atinja a sua finalidade, 

ministrando um atendimento eficiente a todos os cidadãos.  

- Controlar as atividades desenvolvidas de todos os profissionais atuantes no Hospital, participando ativamente do 

credenciamento médico junto a Direção Técnica;  

- Estabelecer rotinas para o bom funcionamento do hospital e eficiência operacional, administrativa e financeira;  

- Planejar e organizar a(s) gerência(s) das instituições hospitalares, no âmbito municipal;  

- Supervisionar o desempenho das questões burocráticas e administrativas das instituições hospitalares, no âmbito 

municipal;  

- Controlar quadro de servidores lotados em sua unidade hospitalar,  

- Elaborar relatórios técnicos e emitir pareceres em assuntos de natureza administrativa;  

- Avaliar e acompanhar desempenhos funcionais. 

 

Condições de Trabalho: 

http://www.ouroverdedeminas.mg.gov.br/


 

 
 
 
 

Ouro Verde de Minas/MG, 16 de agosto de 2022 – ANO IV | N° 079 – Instituído pela Lei nº 907/2019 
 

 

 

O presente documento está assinado digitalmente, nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001 3/3 

www.ouroverdedeminas.mg.gov.br 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

OURO VERDE DE MINAS 
Diário Oficial Eletrônico 

Municipal 

 

a) Carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 

Requisitos para investidura: 

a) Idade: no mínimo 18 anos; 

b) Instrução: conhecimentos específicos; 

c) Salário base: R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais mensais); 

d) Quantidade de vagas 

 01 (uma) vaga. 

 

Ouro Verde de Minas, em 16 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

Marcelo Adriano Xavier de Vasconcelos 
Prefeito Municipal 
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