
LEI MUNICIPAL Nº1471/2015 DE 30 DE JUNHO DE 2015  
 

Altera o Anexo 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 e 
dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE FAXINALZINHO, ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei 
Orgânica Municipal, FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

  
  Art. 1º - Ficam alteradas as disposições acerca das atribuições pertinentes ao 
cargo de Enfermeiro, carga horária de 40 (quarenta) semanais, especificadas no 
Anexo que integra a Lei Municipal nº 1138/2009, de 17 de agosto de 2009, com as 
alterações propostas, que consolida o Plano de Cargos e Salários, Reclassifica 
Cargos e Cria Função Gratificada e dá outras providências, que passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

 
 

“Cargo: 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 frequência necessários de 
acordo com as necessidades de cada paciente. Conforme 
protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo 
Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), observadas as 
disposições legais da profissão, realizar consulta de enfermagem, 
solicitar exames complementares, etc. Planejar, gerenciar, 
coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes 
Comunitários de Saúde – ACS. Supervisionar, coordenar e 
realizar atividades de educação permanente dos ACS e da equipe 
de enfermagem. Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para ao 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.  Conduzir veículos da 
Municipalidade, desde que devidamente habilitado, mediante 
autorização da autoridade administrativa, para cumprimento de 
suas atribuições específicas. Realizar outras tarefas correlatas. 

(...)” 
 

                        Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, no local 
de costume.  

 
                        Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.  

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FAXINALZINHO, 

AOS  TRINTA DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015.  
 
 

         _______________________ 
            Selso Pelin,     
                       Prefeito de Faxinalzinho. 
Registre-se e Publique-se 
Em 30 de junho de 2015 
____________________ 
  Julio Cesar Pires Luz 
Secretário de Administração 

 
 
 
 

 


