
LEI MUNICIPAL Nº 1240/2011, DE 29 DE AGOSTO DE 2011. 
 
“CRIA EMPREGOS DESTINADOS A 
ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA, E OUTROS, VINCULADO AO SUS, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 
    IRINEU BERTANI,  PREFEITO DO 

MUNICÍPIO DE FAXINALZINHO, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,  

faz  saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte lei: 
 
 
     Art. 1º - São criados os seguintes empregos, regidos 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e providos mediante Concurso 
Público, destinados ao atendimento do Programa de Saúde da Família – PSF, e 
outros, vinculados ao Sistema Único de Saúde:  
 
EMPREGO QUANTIDADE CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

SALÁRIO 
BÁSICO 
MENSAL 

MÉDICO 01 40 HORAS R$ 4.254,80 
ENFERMEIRO 01 40 HORAS R$ 2.300,00 
   
    Parágrafo Único: As especificações dos empregos 
criados por este artigo são as que constam dos Anexos I e II, que fazem parte 
integrante desta Lei.  
    Art. 2º - As vantagens e direitos dos empregados são as 
constantes na Constituição Federal de 1988, no mesmo modo e forma das garantias 
estabelecidas constitucionalmente. 
 
                                               Art. 3º - As despesas decorrentes desta lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias. 
   
              Art. 4° – Revogam-se às disposições em contrário. 

             Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE FAXINALZINHO, AOS VINTE E N OVE 
DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E ONZE.  

   
 

IRINEU BERTANI 
                                                                 Prefeito 



 
ANEXO I 

Emprego: MÉDICO 
 
Atribuições: 
 
Sintéticas: Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva; diagnosticar e tratar das 
doenças do corpo humano. 
Genéricas: Realizar consultas clínicas aos usuários; Executar as ações de assistência 
médica integral; promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde, aos indivíduos e famílias em todas as 
fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira 
idade. Realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou demais espaços. Realizar as atividades clínicas 
correspondentes às áreas da atenção Básica, definidas na Norma Operacional da 
Assistência à Saúde (NOAS); Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; 
Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de 
diabéticos, de saúde mental, etc.; Realizar o pronto atendimento médico nas urgências 
e emergências; Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, 
garantindo a continuidade do tratamento, por meio de um sistema de 
acompanhamento e referência e contra-referência; Realizar pequenas cirurgias 
ambulatoriais; Indicar internação hospitalar; Solicitar exames complementares; 
Executar outras tarefas afins. 
 
Condições de trabalho: Carga horária de 40 horas semanais, inclusive serviço 
externo,em regime de plantão e trabalho em domingos e feriados. 
 
Requisitos para ingresso:  
 
a) Instrução: Diploma de curso superior 
b) Habilitação funcional: Habilitação legal para o exercício da profissão de médico. 
c) Idade: Superior a 18 anos. 
 
RECRUTAMENTO: 
Concurso público. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II 
 
 
Emprego: Enfermeiro 
 
Atribuições: 
 
Sintéticas: Compreende o encargo que tem como atribuição prestar a execução dos 
serviços de atendimento aos pacientes determinados pelo médico. Realizar assistência 
integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na UBS e, 
quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços, em todas as 
fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira 
idade; durante o tempo e frequencia necessarios de acordo com as necessidades de 
cada paciente.Conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo 
Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) aprova a Resolução n.º 195, de 18/02/97, 
observadas as disposições legais da profissão, realizar consulta de enfermagem, 
solicitar exames complementares, etc. Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as 
ações desenvolvidas pelos ACS. Supervisionar, coordenar e realizar atividades de 
educação permanente dos ACS e da equipe de enfermagem. Participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS. 
Organizar e coordenar grupos específicos de indivíduos e famílias em situação de 
risco da área de atuação dos ACS. Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a 
UBS. 
 
 
Genéricas: Encaminhar consultas médicas, realizar curativos, administrar execução 
de tratamentos recomendados pelo médico, executando as tarefas que lhe são 
deferidas pela habilitação profissional. 
  
Condições de trabalho: Carga horária de 40 horas semanais 
 
Requisitos para ingresso:  
a) Instrução: Diploma de curso superior. 
b) Habilitação funcional: Habilitação legal para o exercício de enfermeiro,  
c) Idade: superior a 18 anos. 
d) Horário: Período de 40 horas semanais. 
 
RECRUTAMENTO: 
Concurso público. 


