
 

 

LEI MUNICIPAL Nº. 1349/2013, DE 29 DE ABRIL DE 2013. 

 

Determina alteração incidente na Lei Municipal nº 

1138/2009, de 17 de agosto de 2009, que consolida 

o Plano de Cargos e Salários, Reclassifica Cargos e 

Cria Função Gratificada, na forma que especifica. 

 

O Prefeito Municipal de Faxinalzinho, Estado do Rio Grande do Sul, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

    FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O art. 16, IV – Nível Superior, da Lei Municipal nº. 1138/2009, 

de 17 de agosto de 2009, que consolida o Plano de Cargos e Salários, Reclassifica Cargos e 

cria Função Gratificada, com a criação de um (01) cargo de provimento efetivo de 

Farmacêutico(a), Padrão de Vencimento 11, carga horária de 24 (vinte e quatro) horas 

semanais, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 16, IV NÍVEL SUPERIOR (...) 

 

Denominação do Cargo Nº de cargos Padrão C. Horária 

Farmaceutico(a) 01 11 24 

 

Art. 2º - O Anexo I da Lei Municipal nº. 1138/2009, de 17 de agosto de 

2009, no que diz com a criação de cargo de provimento efetivo de Farmacêutico(a),  passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

 

 
 

 



 
CATEGORIA FUNCIONAL: FARMACÊUTICO(A) 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 11 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Realizar trabalhos ligados a sua atividade 

profissional, no gerenciamento, assessoramento e exercício funcional afeto à assistência 

farmacêutica, na seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e 

dispensação de insumos farmacêuticos.  

b) Descrição Analítica: Realizar trabalhos ligados a sua atividade 

profissional, gerenciando, assessorando e respondendo técnica e legalmente pelas 

atividades relacionadas à assistência farmacêutica, na seleção, programação, aquisição, 

armazenamento, distribuição e dispensação de insumos farmacêuticos; participar do 

processo de implantação do serviço de fitoterapia; responder técnica e legalmente pela 

produção de fitoterápicos; organizar e estruturar a central de abastecimento farmacêutico 

e a farmácia do Município, de acordo com as normas vigentes; participar da elaboração 

da Política de Saúde e Assistência Farmacêutica do Município; coordenar a elaboração 

de normas e procedimentos na sua área de atuação; coordenar e participar dos processos 

de seleção e padronização de medicamentos com base em protocolos clínicos 

reconhecidos pelas sociedades científicas e instituições congêneres; coordenar, 

monitorar e responsabilizar-se pelo fracionamento de medicamentos, quando necessário; 

participar com outros profissionais da saúde, de atividades de planejamento, execução, 

acompanhamento e avaliação, de atividades relacionadas às ações de saúde e a 

programas municipais; analisar custos relacionados aos medicamentos, promovendo a 

racionalização dos recursos financeiros disponíveis; promover, no seu âmbito de 

atuação, o uso racional de medicamentos e o acompanhamento farmacoterapêutico; 

promover e participar de debates e atividades informativas com a população e com 

profissionais e entidades representativas, acerca dos temas relacionados à sua atividade; 

participar da organização de eventos, simpósios, cursos, treinamentos e congressos 

relacionados à sua área de atuação; atuar, em conjunto com as Vigilâncias Sanitária,  

 



 

 

Ambiental e Epidemiológica, nas ações de educação em saúde e nas de 

investigações epidemiológica e sanitária; divulgar as atividades de farmacovigilância 

aos profissionais de saúde, notificando aos órgãos competentes os desvios de qualidade 

e reações adversas a medicamentos; participar de comissão municipal de controle de 

infecção em serviços de saúde; acolher, orientar e prestar informações aos usuários e aos 

outros profissionais acerca dos medicamentos e demais assuntos pertinentes à 

Assistência Farmacêutica; desenvolver ações de fiscalização e de orientação aos 

estabelecimentos de interesse à saúde inerentes às atividades de Vigilância Sanitária de 

Serviços de Saúde, de produtos de interesse à saúde, higiene, alimentos e saneamento; 

elaborar, instruir, julgar e dar ciência de processo administrativo sanitário a 

estabelecimentos autuados por infringir os dispositivos da legislação sanitária vigente; 

emitir parecer técnico sobre questões da legislação sanitária em vigor; responder as 

solicitações e questionamentos da Promotoria, de órgãos de classe, dos Conselhos de 

Saúde e dos usuários concernentes às atividades de vigilância em saúde; participar das 

ações de investigação epidemiológica, organizando e orientando na coleta, 

acondicionamento e envio de amostras para análise laboratorial; outras tarefas afins. 

  

Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 24 horas; 

 

 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: mínima de 18 anos; 

b) Instrução: Superior completo; 

c) Habilitação: Registro no Conselho Regional de Farmácia. 

 

 

 

 



 

 

 

Art. 3º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de 

dotações orçamentárias consignadas.  

 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, no local de 

costume. 

 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Faxinalzinho, 29 de abril de 2013. 
  
  
 
   ______________________ 

SELSO PELIN 

Prefeito Municipal. 

Registre-se e publique-se 
Em, 29 de abril de 2013. 
 
____________________ 
Ivori Marcelino Sartori 
Secretário de Administração 
 
 
 
 
 


