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LEI Nº 1.501, DE 30 DE AGOSTO DE 2018. 
 
 Autoriza contratações temporárias de 

excepcional interesse público. 
O Prefeito Municipal. 

 Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
            Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar Servidores para o preenchimento 
de funções temporárias, em razão de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 
da Constituição Federal e da Lei Municipal n° 324, de 15 de maio de 2001, alterada pela Lei Municipal 
nº 443, de 15 de maio de 2002, em quantidade, função, carga horária semanal, vencimento mensal e 
prazo contratual, a seguir discriminados: 
Quantidade Função Carga Horária Vencimento/R$ Prazo Contratual 

01 Médico 30 horas 15.147,60 4 meses 
01 Técnico em 

Enfermagem 
40 horas 1.774,58 12 meses, prorrogável por 

igual período 
01 Técnico em 

Farmácia 
40 horas 1.774,58 12 meses, prorrogável por 

igual período 
Art. 2º Os contratos serão de natureza administrativa, ficando assegurados aos contratados todos 

os direitos e deveres previstos no Regime Jurídico dos Servidores Municipais. 
§ 1° O valor dos vencimentos serão reajustados na mesma data e índice dos demais servidores. 
§ 2º A carga horária do cargo de Médico é de 30 horas semanais, Técnico em Farmácia é de 40 

horas semanais, sendo que a critério do Poder Executivo Municipal, e, de acordo com a necessidade dos 
serviços na área da Saúde, poderá haver redução da carga horária, hipótese de redução proporcional do 
valor do vencimento. 

Art. 3° As atribuições e requisitos mínimos para as funções constantes do quadro do art. 1º são as 
mesmas elencadas nos Planos de Carreira dos Servidores, com exceção das funções de Técnico em 
Enfermagem e Técnico em Farmácia que constam no Anexo Único, parte integrante da presente Lei. 

Art. 4° As despesas decorrentes destas contratações correrão por contas das dotações 
orçamentárias específicas. 
 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
            Nova Ramada/RS, 30 de Agosto de 2018. 
                                          

           Marcus Jair Bandeira 
            Prefeito  

                                                                
    Registre-se e Publique-se.                                                                     
                                                                                             
               Marinez de Lima Rubert                                                                 
     Secretária Municipal de Administração 
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ANEXO ÚNICO  

                         
 FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Descrição Sintética: Auxiliar no serviço de enfermagem e atendimento de doentes em estabelecimento do 
Município. 

Exemplos de Atribuições: Executar diversas tarefas de enfermagem (tais como: administração de sangue e 
plasma, controle de pressão venosa, monitorização e aplicação de respiradores artificiais, prestação de cuidados de 
conforto e outros tratamento), valendo-se dos seus conhecimentos técnicos para proporcionar o maior bem-estar 
físico, mental e social aos pacientes; executar tarefas complementares ao tratamento médico especializado; fazer 
curativos, mobilizações especiais e prestar cuidados em situação de emergência, empregando técnicas rotineiras ou 
específicas; adaptar o paciente ao ambiente hospitalar e aos métodos terapêuticos que lhe são aplicados, realizando 
entrevistar de admissão; prestar cuidados post mortem (enfeixamentos e tamponamentos); requisitar e controlar a 
entrega de entorpecentes e psicotrópicos, apresentando a receita médica devidamente preenchida e dando saída em 
livro de controle específico; registrar as observações, os tratamentos executados e as ocorrências verificadas em 
relação ao paciente, anotando tudo no prontuário hospitalar, em ficha ambulatorial, em relatório de enfermagem da 
unidade ou em relatório geral, para documentar a evolução da doença e possibilitar o controle da saúde; auxiliar na 
elaboração do plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a assistência a 
ser prestada pela equipe, no período de trabalho; desenvolver programar de orientação às gestantes, às doenças 
transmissíveis e outras, desenvolvendo, com o enfermeiro, atividades de treinamento e reciclagem, para manter os 
padrões desejáveis de assistência aos pacientes; participar de trabalhos com crianças, desenvolvendo programa de 
suplementação alimentar, para prevenção de desnutrição; preparar e esterilizar material e instrumental, ambientes e 
equipamentos, obedecendo às normas e rotinas preestabelecidas, para a realização de exames, tratamentos e 
intervenções cirúrgicas; controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando o 
estoque para solicitar o suprimento dos mesmos; participar de campanhas de vacinação; executar demais 
atividades correlatas determinadas pelo superior imediato; comunicar ao superior imediato qualquer problema no 
funcionamento dos aparelhos e equipamentos da unidade de saúde, a fim de que seja providenciado o devido 
reparo, executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. 
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

Requisitos Mínimos para exercer a função: 
a) Idade: mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Médico Completo; 
c) Habilitação: Técnico em Enfermagem, com registro no COREN.  

 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM FARMÁCIA 
Descrição Sintética: Executar tarefas simples em farmácia, efetuando os controles de estoques dos 

produtos existentes em farmácia de órgãos do Município. 
             Exemplos de Atribuições: Relacionar-se com a equipe de trabalho com confiabilidade, respeitando as 
diferenças individuais, assim como evidenciar uma atitude cooperativa e comprometida, aplicando princípio éticos 
nas relações de trabalho; aplicar técnicas de atendimento ao cliente, fornecendo informações conforme prescrição 
dos medicamentos e produtos, respeitando os limites de sua atuação. Distinguir os grupos farmacológicos, as 
diversas nomenclaturas e demais dados constantes nas embalagens dos medicamentos. Distinguir as formas usuais 
de apresentação dos diversos medicamentos disponibilizados na farmácia, informando medidas básicas de 
utilização dos mesmos. Auxiliar na organização e controle do estoque. 
           Requisitos Mínimos para exercer a função: 

a) Idade: mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Médico Completo; 
c) Habilitação: Técnico em Farmácia, Por Instituição Devidamente Legalizada e Reconhecida. 

 


