P R E F E I T U R A MUNICIPAL DE S A N T O A N T Ô N I O DA P A T R U L H A
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N°

3.506/99
"CRIA CATEGORIAS FUNCIONAIS NO QUADRO
DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 2.631/93 - QUE
DISPÕE SOBRE OS QUADROS DE CARGOS E
FUNÇÕES PUBLICAS E RESPECTIVO PLANO DE
CARREIRA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA
PATRULHA"
PAULO ROBERTO BIER, Prefeito Municipal de
Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por Lei.
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e
eu sanciono a seguinte Lei:

o

ARTIGO I -

Ficam criadas e incluídas no Quadro de Cargos de provimento efetivo previsto na Lei
Municipal 2.631/93, (Plano de Carreira dos Servidores do Hospital Municipal), as
Categorias Funcionais abaixo relacionadas, com os respectivos números de cargos e
padrões de vencimentos.

Denominação da Categoria Funcional
.Auxiliar de Fannácia
Jardineiro
Médico Anestesista
.Médico Gineco-Obstetra
.Médico Pediatra
.Técnico de Enfermagem

N° de Cargos

Padrão Vencimento

04
02
08
08
01
10

12
04
25
25
25
16

o

As especificações e atribuições que preceitua os artigos 5 , 6 e 7 , da Lei Municipal
2.631/93, relativas às Categorias Funcionais criadas no artigo anterior, anexas à presente
Lei, ficam incluídas no anexo I da referida Lei.

o

As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão à conta de dotações
orçamentárias do Hospital Municipal de Santo Antônio da Patrulha.

o

Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor a partir desta data.

ARTIGO 2 -

ARTIGO 3 -

ARTIGO 4 -

o

o

o

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 28 de dezembro de 199S

REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE

BRIANoijIL DE MEDEIROS
Secretar!^ de Administração
AV. BORGES D E S D E D I O S . 456

-

FONES: (051) 662.3122 / 62.4000 / S62.36S2

FAX. (051) 662.4000

-

C A K A POSTAI. 9 5 . 5 0 0 . non

Categoria Funcionai: AUXILIAR DE FARMÁCIA
Padrão cie Vencimento: 12
ATRIBUIÇÕES
-

a) Descrição Sintética: Auxiliat na realização de manipulações farmacêuticas, fiscalização e
aviamento de produtos farmacêuticos;
b) Descrição Analítica: Auxiliai sob supervisão: na manipulação de medicamentos; manutenção
de registros permanentes de estoques de medicamentos; aviamento de receitas, de acordo com
as prescrições médicas; controle e manutenção dos estoques de medicamentos da farmácia,
bem como conferência, guarda e distribuição de medicamentos entregues à farmácia; digitação
de dados com fins de controle de estoque; verificação do prazo de validade medicamentos no
recebimento, bem como do estoque interno da íannécia; enviar medicamentos vencidos para
elímiiinçAo; elnhoitu « digitm memorandos «ieqtieiintentos; wlar pelo pnltimdnio do Hospital;
oiganização interna do setor.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga Horária semanal de 44 horas
b) Especial : O exercício do cargo exige a prestação de serviço à noite, sábados, domingos e
feriado, bem como o uso de uniforme e equipamento de proteção especial fornecido pelo
Hospital, sujeito à regime de plantão e atendimento ao público.

REQUISITO PARA PROVIMENTO:
a) Idade: 18 anos completos:
b) Instrução: I grau completo
c) Outros: Conforme instruções reguladoras no Edital de Concurso:
o

Categoria Funcional: JARDINEIRO
Padrão de Vencimento: 04
ATKIIIVIÇÕJCS:
ti) dtíiiuivílv ííiülóUca planta», littiwplnulai o cuidai' d« vegetai» o plantai decoi ativa»; zelar pela
uiufíeivuçfto da jardins;
b) .dví>vMVMW„>i|Miilli<aí- picpaiar A tona o «oinonleitas destinada» ao plantio o transplante de
vegetais o, plantas docotativas; efetuar adubaiueiito; preparar canteiios, plantai, coitar e conscivai
gi ornados; ítozer enxertos e molhar as plantas, executar li atos culturais, tais como: escarificação do
solo, capinas, plantio e transplante de mudas de folhagem, preparação de covas, amarra de árvores
aos tutores e outros; aplicar fungicidas e inseticidas: trabalhar com máquinas e equipamentos
específicos; zelai pela conservação e manutenção dos jardins; ter sob sua guarda os materiais
destinados ao seu trabalho; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das
atividades próprias do cargo; executar tarefas afins;

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária 44 horas semanal
b) Especial: O exercício do cargo exige a prestação de serviço à noite, sábados, domingos e
feriados, bem como o uso de uniforme e equipamentos de proteção especial fornecido pelo
Hospital; sujeito à regime de plantão e atendimento ao público. Sujeito a trabalho desabrigado.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Í>) Idade: 18 anos completos,
b) Instrução: 3' serie do primeiro grau;
O Ouhyg: Conforme iustiuções reguladoras no Edital de Concurso;

Categoria Funcional: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Padrão de Vencimento: 16
ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética : compreender os cargos que se destinam a orientar o pessoal auxilií
quanto as taiefas simples de enfermagem e atendimento ao público, executai as de mai<
complexidade e auxiliar médkon e eníetmeiioo em «una atividades especificas.
b) LtílJlUAilü Antililkii (*i«Htiii, sob orientação do médico 011 «níeimetio, «eiviços técnicos t
tinfoimagtim, mnttaliaudo iiioili*'.amentos ou tinfnmeuloi? aon pacientes; efetuai coleta de mateil
dos pacientou paia realização do exames, coníbimo dotoimiuação médica; couliolar sina
vitais dos pacientou, oboei vando a pulsação e utilizando aparelhos de asculta de pressa
efetuar curativos observando piescriçâo segundo orientação médica, orientai os consulentt
oiu ftaiiiuitos do sua competência; picpnrai e esterilizar matei ial, instrumental, ambientes
equipamentos paia a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; auxiliar
médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrunient
necessário, conforme instruções recebidas; orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim <
garantir a correta execução dos trabalhos; auxiliai na coleta e análise de dados sociossanitái u
da comunidade, pata o estabelecimento de programas de educação sanitária; proceder a visit
domiciliares, a fim de efetuar testes de imunidade, vacinação, investigações, bem como auxili
na promoção e proteção da saúde de grupos prioritários, participar de programas educativos <
saúde que visem motivai e desenvolver atitudes e hábitos sadios em grupos específicos <
comunidade ( crianças, gestantes e outros), controlai o consumo de medicamentos e dema
materiais de enfermagem, verificando nível de estoque pata, oportunamente, solicit
ressupi imcnlo; supervisionar e orientai a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zel
pela conservação dos equipamentos que utiliza; executai outras atribuições afins;
CONDIÇÕES» DE TRABALHO:
»0 QmÚ Cw fju Horária mensal 180 horas
b) E^po^ial : O exercício do cargo exige a prestação de serviço à noite, sábados, domingos
foliados, bem como o uso do uniforme e equipamentos de proteção especial fornecido pe
miinicipio, sujeito à regime de plantão e atendimento ao público.
REQUISITO PARA P R O V I M E N T O :
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a) Itlftk: 18 anos completos;
l>) lutttíucflô : Habilitação legal paia o exercício da profissão de Técnico de Enfetinagem;
c) QMm • Conforme instrução reguladoras no Edital de Concurso;

Categoria Funcional. MÉDICO ANESTESISTA
Padrão: 1J

ATRIBUIÇÕES.
a) descrição sintética: Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva; diagnosticai e tratar das
doenças do corpo humano, fazer inspeção de saúde em servidores do Hospital, bem como em
comudatos ao ingresso no serviço público;
u) descrição analiUca: Examinar e auxiliar o paciente, prescrever a medicação pré-anestésica;
requisitar exames subsidiários, quando necessário; aplicai anestesias gerais e pai ciais; fazer
acompanhamento do paciente, controlando as perturbações no decurso da anestesia e no pósoperatório imediato, instalar
respiração auxiliada ou controlada; orientai a equipe
multiprofissional na anestesia ventilatória aos pacientes internados; zelai pela manutenção e
ordoüi dos materiais, equipamentos e local de trabalho; comunicai ao seu superior imediato
qualquer 111 egulai idade, participai de projetos de treinamento e programas educativos; cumprir e
fazer cumprir as normas do setor de saúde; propor normas e rotinas relativas a sua área de
competência; manter atualizados os registros das ações de sua competência; fazer pedidos de
material e equipamentos necessários a sua área de competência; fazer patte de comissões
provisórias e permanente instaladas no setor de saúde; executar outras tarefas correlatadas a sua
áiea de competência.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
°) Cfcral: Carga horária semanal de 24 horas
l>) fepoclaj. O exercício do corgo exige a prestação de serviço a noite, sábados, domingos e
feriados, bem como o uso de uniforme e equipamentos de proteção especial fornecido pelo
Hospital, sujeito a regime de plantão e atendimento ao público.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a.) Idade: li! anos completos;
b) Iu.sh.ução: Habilitação legal para o exercício da profissão de Médico e Certificado de
Residência em Anestesia,
c) Quiros: conforme instiuçõos reguladoras tio Edital de Concurso;

Categoria Funcional: MEDICO PEDIATRA
TV_.«..^_ .1..
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ATRIBUIÇÕES
a) Descrição Sintética: Prestai assistência médico-citúigica e preventiva; diagnosticar e tratar das
doenças do corpo humano; fazer inspeção de saúde em servidores do Hospital, bem como em
candidatos ao ingresso no serviço público.
b) Descrição Analítica: Prestai socónos urgentes; efetuar exames médicos; fazer diagnósticos;
prescrever e ministrar tratamentos paia as diversas doenças, perturbações e lesões do
organismo humano aplicai os métodos da saúde coletiva; realizar suturas, pequenas cirurgias e
outros procedimentos nos postos de saúde; providenciar ou realizar tratamento especializado;
praticai intervenções cirúrgicas; preencher prontuário do paciente com diagnóstico e tratamento
e outras informações necessárias; transferir pessoalmente a responsabilidade do atendimento e
acompanhamento aos titulares de plantão; atender os casos urgentes de internados no Hospital,
nos impedimentos dos titulares de plantão; preencher os boletins de socorro urgente, mesmo os
provisórios com diagnóstico provável ou incompleto dos doentes atendidos nas salas de
primeiro socorro; orientai o trabalho de estagiários e internos e supervisioná-los, preencher
relatórios comprobatórios de atendimento; atender consultas médicas em ambulatórios,
emergência e demais atendimentos no âmbito hospitalar e ambulatoria]; examinar servidores
paia fins de licença, readaptação, aposentadoria, reversão; examinai pessoas da familia de
servidores paia efeitos de "licença para tratamento de saúde em pessoa da família", fazer
inspeções inéditas para fins de ingresso em cargo público no município; avaliar, revisar e
autorizar laudos paia realização de procedimentos, exames compleméntales e internações
hospitalares; analisai e emitir pareceres quanto a realização de procedimentos, exames
compleméntales e internações hospitalares; emitir laudos, fazer diagnósticos e recomendai a
terapêutica; solicitar exames laboratoriais; incentivar a vacinação e medidas de higiene
peisnoal; responsabilizar-se por equipes necessárias á execução das atividades próprias do
caigo; promover a educação sanitária; realizar visitas domiciliares; fornecer dados e
paiticipar de levantamentos epidemiológicos; executar ações de vigilância sanitária e dos
ambientes e processos de trabalho; executar perícias dos ambientes de trabalho; preencher as
comunicações de acidentes de trabalho e doenças profissionais; participar no planejamento,
execução e avaliação da programação de saúde; participar na elaboração, execução e avaliação
•los planos assistenciais de saúde; participai em projetos de construção ou reforma de unidades
de saúde; participar na prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral e nos
programas de vigilancia epidemiológica; participar nos programas e nas atividades de
assistência integral a saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles
prioritários e de alto risco; paiticipar em programas e atividades de educação sanitária,
voando a melhoria da saúde do indivíduo, da família e da população em geral; participar nos

programas de ti einamento e aptinioi amento de pessoal de saúde, patticulatmente nos programas
de educação continuada; participar nos programas de higiene e segurança do trabalho e de
prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho; participar na elaboração e na
operacionalização do sistema de referencia e contra-referencia do paciente nos diferentes
níveis de atenção à saúde; participar no desenvolvimento de tecnologia apropriada à
assistência de saúde, bem como cumprir todas as demais atividades de competência especifica
do pediatra.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
(i) Utital (.•«if»tt lloióiirt Beiiiflliftl rifl IA hoinu
' 0 JUflPVUdi O exercício do cnigo exige a prestação de serviço à noite, sábados, domingos «
feriados, bem corno o uso de unifotnie e equipamentos de proteção especial fornecido pelo
Hospital; sujeito à regime de plantão e atendimento ao público.
REQUISITOS TARA PROVIMENTO:
a) Idade: 18 anos completos;
b) Instrução: Habilitação legal para o exercício da profissão de Médico e Certificado
Residência em Pediatria,
c) Outros: Conforme instrações reguladoras no Edital de Concurso;

¡
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Categoria Funcional: MÉDICO GINECO-OBSTETRA
Padrão de Vencimento; 25
ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Prestai assistência médico-ciiingica
e preventiva; diagnosticar
e tratai das doenças do corpo humano, fazer inspeção de saúde em seividorcs do Hospital, bem
como em candidatos ao ingresso no serviço público.
b) Dejçtiç&o, Analítica Pieslar socou os iu gentes; eretuar exames médicos; fazer diagnósticos;
prescrever e ministiar li «lamentos paia diversas doenças, peihubações e lesões do organismo
humano e aplicar os métodos da saúde coletiva; realizar suturas, pequenas cirurgias e outros
procedimentos nos postos de saúde; providenciai ou realizar tratamento especializado; praticar
intervenções cirúrgicas, preencher e visar mapas de produção; preencher prontuário do paciente
com diagnóstico e tratamento e outras informações necessárias; transferir* pessoalmente a
responsabilidade do atendimento e acompanhamento aos titulares de plantão; atender os casos
urgentes de internados no Hospital, nos impedimentos dos titulares de plantão; preencher os
boletins de socorro urgente, mesmo os provisórios com diagnóstico provável ou incompleto dos
doentes atendido nas salas de primeiro socorro; orientar o trabalho de estagiários e internos e
supervisioná-los, preencher relatórios comprobatórios de atendimento; atender consultas médicas
em ambulatórios, emergência e demais atendimentos no âmbito hospitalar* e ambulatorial; examinar*
servidores para fins de licença, readaptação, aposentadoria, reversão; examinar pessoas da
família de servidores para efeitos de "licença para tratamento de saúde em pessoa da família", e
fazer inspeções médicas para fins de ingresso em cargo público no Hospital; avaliar, revisar e
autorizai laudos para realização de procedimentos, exames complementares e internações
hospitalares; analisar* e emitir pareceres quanto a realização de procedimentos, exames
complementares e internações hospitalares; emitir laudos, fazer diagnósticos e recomendar a
terapêutica ; solicitar exames laboratoriais; incentivar a vacinação e medidas de higiene pessoal;
responsabilizar-se por equipes necessárias á execução das atividades próprias do cargo;
promover a educação sanitária, realizar visitas domiciliares; fornecer dados e participar de
levantamentos epidemiológicos; executar ações de vigilância sanitária e dos ambientes e
processos de trabalho ; executar perícias dos ambientes de trabalho; preencher as comunicações
de acidentes de trabalho o doenças profissionais; participar no planejamento, execução e
avaliação da programação de saúde; participar na elaboração, execução e avaliação dos planos
assistenciais de saúde; participar- em projetos de construção ou reforma de unidades de saúde;
participar na prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral e nos programas de
vigilância epidemiológica; participai nos programas e nas atividades de assistência integra á
saúde individual e de giupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco;
pailícipat oiti programas e atividades de educação sanitário, visando a melhoria do saúde do
indivíduo, da família e da população em geral; participar nos programas de treinamento e
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aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos ' programas de educação continuada;
participar nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e
doenças profissionais e do trabalho; participar na elaboração e na operacionalização do sistema
de referência e contra-referência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde ; participar
no desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência de saúde, bem como cumprir todas as
demais atividades de competência especifica do ginecologista e/ou obstetra.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 24 horas;
b) Especial: O exercício do cargo exige a prestação de serviço à noite, sábados, domingos e
feriados , bem como o uso de uniforme fornecido pelo Hospital; sujeito a regime de plantão e
atendimento ao público.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: IS anos completos
b) Instrução: Habilitação legal pata o exercício da profissão de Médico e Certificado de
Residência em Gineco-obstetricia.
c) Outros: conforme instruções reguladoras no Edital de Concurso;

