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RESOLUÇÃO Nº 10, DE 16 DE MAIO DE 2016 

 
 

Cria cargo de provimento em comissão na estrutura 

administrativa do Consórcio Público Intermunicipal de 

Saúde da Rede de Urgência e Emergência da 

Macrorregião do Triângulo do Norte - CISTRI e dá 

outras providências.  

 
 
O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO NORTE - CISTRI, no uso das atribuições que 
lhe confere o Estatuto da entidade, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º  Fica criado o cargo de provimento em comissão na estrutura administrativa do Consórcio 
Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo 
Norte - CISTRI conforme a seguir e em conformidade com o Contrato e Estatuto do CISTRI. 
 
I – cargo de provimento em comissão de Coordenadora Médica; 
 
Parágrafo único. O cargo de que trata esta resolução é equiparado à função de confiança regido 
pela Consolidação das Leis Trabalhistas. 
 
Art. 2º. As atribuições e o vencimento do cargo criado no artigo anterior constam em ANEXO a 
esta. 
 
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor da data de sua publicação. 
 
 
Uberlândia – MG, 16 de maio de 2016. 
 
 
 
 
 

GILMAR ALVES MACHADO 
Presidente do CISTRI 
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ANEXO I 

ATRIBUIÇÕES E VENCIMENTOS 
 
1. Cargo de provimento em comissão de Coordenadora Médica: 
  

1.1. Forma de provimento: livre nomeação e exoneração. Art. 37, II da CF-1988, ato de 
nomeação: resolução do CISTRI. 
 

1.2. Atribuições: 
 

1.2.1. Chefiar e dirigir seu setor, bem como ser responsável pelo gerenciamento da Central de  

Regulação das Urgências incluindo  toda  equipe,  TARM,  controlador  de  frota  e  médicos , 

em primeira  instância,   utilizando-se  de  um  plano  gerencial  específico  para  o  setor, 

articulando-o com toda a equipe envolvida;   

1.2.2. Zelar pelo fiel cumprimento do Regimento Interno do Serviço;   

1.2.3. Zelar pela boa utilização dos recursos existentes no serviço, em parceria com o NEP;   

1.2.4. Propiciar o desenvolvimento profissional da equipe, em parceria com o NEP;   

1.2.5. Promover a integração dos servidores novos, bem como o conhecimento dos trabalhos 

desenvolvidos no serviço;   

1.2.6. Controlar os recursos humanos e materiais sob sua responsabilidade;  

1.2.7. Planejar e executar ações que busquem a humanização do atendimento em urgência; 

1.2.8. Fomentar, coordenar e executar projetos de atendimento às necessidades em saúde, de 

caráter urgente e transitório;  

1.2.9. Responsabilizar-se pelo transporte de pacientes acometidos por agravos de urgência;  

1.2.10. Estabelecer mecanismos de acesso ao público em geral na Central de Regulação das Urgências 

para receber pedidos de socorro e prestar, após avaliação e hierarquização, atendimento 

resolutivo aos pacientes acometidos por quadros agudos ou crônicos agudizados;  

1.2.11. Coordenar, controlar e acompanhar, através da Central de Regulação, o fluxo de atendimento 

às urgências, de forma hierarquizada dentro do sistema; 

1.2.12. Avaliar os dados estatísticos de produção do serviço;  

1.2.13. Avaliar a eficiência e eficácia da Central de Regulação das Urgências;   

1.2.14. Realizar, juntamente com as equipes, a avaliação técnica do atendimento prestado pelas 

mesmas;   

1.2.15. Ser membro efetivo e participar das reuniões do Comitê Gestor;  

1.2.16. Elaborar a escala do serviço médico;  
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1.2.17. Avaliar os dados estatísticos de produção do serviço; 

1.2.18. Atualizar periodicamente a sala de regulação quanto às mudanças dos pontos de atenção;   

1.2.19. Realizar visitas aos pontos de atenção de urgência e emergência;   

1.2.20. Visitar as bases do SAMU e supervisionar a área física, armazenamento de materiais e 

monitorar a vistoria às ambulâncias;   

1.2.21. Participar de reuniões administrativas e de facilitadores, quando solicitado;   

1.2.22. Ser instância maior da parte técnica;  

1.2.23. Elaborar junto ao Núcleo de Educação Permanente – NEP protocolos de regulação e 

operacionais;  

1.2.24. Participar de reuniões para planejamento das atividades;  

1.2.25. Elaborar normas e ordens relacionadas ao setor operacional e de regulação;  

1.2.26. Participar juntamente com o NEP nas admissões da categoria;  

1.2.27. Cumprir a escala de serviço e ou providenciar substituição do profissional por motivo de força 

maior;   

1.2.28. Participar como membro efetivo da Comissão de Ética Médica;   

1.2.29. Receber solicitações da Ouvidoria e assessorá-la na análise e planejamento de atividades com o 

objetivo de sanar as inconformidades.   

1.2.30. Executar outras atribuições correlatas, conforme determinação superior.  

 
 

1.3 – Valor de Vencimento-base do cargo: R$ 12.800,00. 

 

 
 

GILMAR ALVES MACHADO  
Presidente CISTRI  

 
 


