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ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA Nº. 209/2021

Dispõe sobre a designação para o cargo de
Diretor Clínico do Hospital Municipal de
Altaneira.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTANEIRA, ESTADO
DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS,
 
CONSIDERANDO, que existe na estrutura administrativa do
Hospital Municipal do Município de Altaneira o cargo de
Diretor Clínico, necessário e essencial as atividades da
Unidade Hospitalar;
CONSIDERANDO, que a função de Diretor Clínico tem
como atribuição precípua e principal a supervisão das
atividades de assistência médica junto a Unidade Hospitalar;
CONSIDERANDO, que a função administrativa municipal de
Diretor Clínico pressupõe que a pessoa que for assumir o
mesmo tem que ter formação e habilitação como Médico;
CONSIDERANDO, que, especialmente, em virtude de só
haver no quadro efetivo de servidores municipais um
profissional médico, e ser necessário a nomeação para o cargo,
não podendo ficar o mesmo em aberto;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º. DESIGNAR o senhor ELTON BRUNO VIEIRA DE
SOUSA, portador do CRM/CE nº. 016558, inscrito no CPF sob
o nº. 010.760.653-41, para exercer o Cargo de DIRETOR
CLÍNICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE
ALTANEIRA, parte integrante da Estrutura Administrativa da
Secretaria de Saúde.
 
Art.2º. Pela designação da pessoa para o cargo citado no artigo
anterior, e em virtude de ter sido o mesmo contratado
temporariamente como Médico para prestar serviços para o
Município de Altaneira, Secretaria de Saúde, poderá este optar
pelo seu vencimento como Médico Contratado ou Diretor
Clínico, não decorrendo da opção nenhum acréscimo aos seus
vencimentos.
 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
revogadas as disposições em contrário.
 
Paço da Prefeitura Municipal de Altaneira, em 31 de março de
2021.
 
FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
Prefeito Municipal  
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