
Estado do Rio Grande do Sul

MUNICíPIO DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

Declaro que o presente ato foi publicado no
Mural do Prédio da Prefeitura, no 10Cf:l) de
costume na data de..a...2::J0$ I ./I( até a

data de I I ~

Setor de Licitações e ~

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL A REALIZAR CONTRATAÇÕES EM
CARATER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL
INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

LEI

SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de São José
das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, FAÇO
SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono ~ promulgo a
seguinte:

Art. 10
- Fica Declarada emergencialidade e excepcional interesse

público, conforme inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal e artigo 234 e 235 do
Regime Jurídico dos Servidores Público Municipal, e alterações, a necessidade das
contratações temporária de Servidores Públicos na forma do artigo 2°.

Art. 20
- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar

servidores por excepcional interesse publico, conforme inciso IX do artigo 37 da
Constituição Federal e artigo 234 e 235 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Municipais e alterações, o seguinte Servidor:
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Denominação
Servente
Operário
Atendente

Instrutor de Dança
Auxiliar de Saúde Bucal
Auxiliar de Farmácia

Motorista
Operador de Maquinas II

Farmacêutico
Técnico de Enfermagem

Assistente Social
Psicólogo

Médico Ginecologista
Professor de Educação Física

Padrão
1 Classe A
1 Classe A
1 Classe A
1 Classe A
4 Classe A
4 Classe A
5 Classe A
7 Classe A
10 Classe A
10 Classe A
10 Classe A
10 Classe A
11 Classe A

PI. de Car. do
Magistério

Car a Horária
40 hs. Semanais
40 hs. Semanais
40 hs. Semanais
04 hs. Semanais
40 hs. Semanais
40 hs. Semanais
40 hs. Semanais
40 hs. Semanais
20 hs. Semanais
40 hs. Semanais
20 hs. Semanais
20 hs. Semanais
08 hs. Mensal

20 hs. Semanais
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Parágrafo Primeiro - As contratações de que trata o presente artigo são
para suprir as necessidades temporárias da Administração Municipal.

Parágrafo Segundo - Os Contratos de que trata a presente Lei serão por
prazo determinado e de natureza administrativa, pelo período de 06 (Seis) meses,
podendo ser renovado por igual período, podendo ainda ser rescindido a qualquer
tempo, mediante as nomeações de Servidor Concursado, que ocuparão as vagas dos
Contratados.

Parágrafo Terceiro - O contratado terá seu vencimento reajustado na
mesma data e igual índice dos Servidores Municipais.

Parágrafo Quarto - As despesas decorrentes da presente Lei serão
suportadas por conta das dotações orçamentárias próprias do Município.

Art. 3° - As sínteses dos deveres e atribuições dos Cargos, que trata a
presente Lei, são as constantes na Lei n" 54/93 e alterações, Lei n" 379/01, Lei n"
407/02, Lei n" 678/09 e Lei n" 743/10 e dos cargos de Instrutor de Dança, Auxiliar de
Saúde Bucal, Auxiliar de Farmácia e Farmacêutico que trata a presente Lei, será a
constante no Anexo I da presente Lei.

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua Publicação.

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrario

GABINETE DO PREF
MISSÕESIRS, 07 DE AGOSTO DE 2 4.

SÃO JOSÉ DAS

SERGIO IMENTO RIBEIRO
SecoMun. Da Administração

Adm.: 2013/2016
DesenvoIvirnent " Av. 20 de Março, 1385 - Fone/Fax: 3753-1106 - (fP 98325·000
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ANEXO - I - DA LEI MUNICIPAL N° 938/2014.

CARGO: INSTRUTOR DE DANÇA

ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição dos deveres e atribuições: Realizar atividades técnicas, em
aprendizado de danças gauchescas, com crianças, jovens e adultos de nosso
município.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO:
a) Formação: Ensino Médio.
b) Idade mínima: 18 anos.

CARGA HORÁRIA:
a) 04 (Quatro) horas semanais.

-2013/2016
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CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética: Compete ao Auxiliar em Saúde Bucal, sempre sob
a supervisão do Cirurgião-Dentista: organizar e executar atividades de
higiene bucal.

b) Descrição Analítica: Compete ao Auxiliar em Saúde Bucal, sempre sob
a supervisão do Cirurgião-Dentista: organizar e executar atividades de
higiene bucal; processar filme radiográfico; preparar o paciente para o
atendimento; auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções
clínicas,inclusive em ambientes hospitalares; manipular materiais de uso
odontológico; selecionar moldeiras; preparar modelos em gesso; registrar
dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle
administrativo em saúde bucal; executar limpeza, assepsia, desinfeção e
esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente
de trabalho; realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal;
aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio
e descarte de produtos e resíduos odontológicos; desenvolver ações de
promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; realizar
em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal; e anotar medidas
de biossegurança visando ao controle de infecção; executar tarefas afins;

REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO:

a)Formação: Nível Médio; habilitação profissional legal para o exercício da
função.
b)Idade mínima: 18 anos.

- 13lS-~3153-11116-

CARGA HORÁRIA:

a) 40 (Quarenta) horas semanais, inclusive em regime de plantão e trabalho
em domingos e feriados, se necessários.

-21113/2016
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CARGO: AUXILIAR DE FARMÁCIA

ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição sintética: promover a fiel execução das prescrições médicas,
atendendo adequadamente aos munícipes através de esclarecimentos acerca
dos medicamentos fornecidos.

b) Descrição analítica: assumir a responsabilidade de todos os atos
farmacêuticos praticados nos estabelecimentos municipais de saúde;
esclarecer ao público o modo de utilização de medicamentos e seus
possíveis efeitos colaterais; manter os medicamentos em bom estado de
conservação, garantindo qualidade, eficácia e segurança do produto bem
como a conservação e limpeza do próprio estabelecimento; colaborar com
os Conselhos de Farmácia e autoridades sanitárias sobre irregularidades
detectadas em medicamentos no estabelecimento sob sua direção técnica;
preparar e fornecer medicamentos conforme prescrições médicas
registrando a entrega de medicamentos em programas da farmácia ou em
livros, conforme receituários, atendendo aos dispositivos legais.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO:

a)Formação: Nível Médio; habilitação profissional legal para o exercício da
função ..
b)Idade mínima: 18 anos.

CARGA HORÁRIA:

a) 40 (Quarenta) horas semanais, inclusive em regime de plantão e traba
em domingos e feriados, se necessários.
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CARGO: FARMACÊUTICO(A)

ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética: Coordenar todas as ações atinentes ao
desenvolvimento das atividades da vigilância sanitária municipal e ter a
responsabilidade pela supervisão, controle e distribuição de medicamentos
nos postos e unidades de saúde do Município.

b) Descrição Analítica: Realizar a responsabilidade técnica de drogarias e
farmácias e manipular dr,ogas de várias espécies; aviar receitas, de acordo
com as prescrições médicas; manter registro permanente do estoque de
drogas, fazer requisições de medicamentos, drogas e materiais. necessários
da farmácia; examinar, conferir, guardar e distribuir drogas e
abastecimentos entregues à farmácia; ter custódia das drogas tóxicas e
narcóticos; realizar inspeções relacionadas com manipulação farmacêutica
e aviamento de receituário médico; efetuar análise clínicas ou outras
dentro, dentro de sua competência; executar testes e exames hematológicos,
sorológicos, bacteriológicos, parasito lógicos e citológico; orientar e
supervisionar o trabalho de auxiliares na realização de exames e testes
relativos à patologia clínica; auxiliar as atividades atribuídas à vigilância
sanitária municipal; executar tarefas afins;

REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO:

a)Formação: Nível Superior Completo; habilitação profissional legal para o
exercício da função.
b)Idade mínima: 21 anos.

CARGA HORÁRIA:
a) 20 (Vinte) horas semanais, inclusive em regime de plantão e trabalho em
domingos e feriados, se necessários.

UNICIPAL SÃO JOSÉ
2014.

E OLIVEIRA
u icipal
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