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PROJETO DE LEI Nº 060-02/2018 
 

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2.001, 
de 28 de fevereiro de 1989, que dispõe 

sobre o quadro de servidores do Município, 
fixa vencimentos e dá outras providências. 

 
Art. 1º Altera a redação do requisto para provimento quanto ao item “c” dos 

cargos de Motorista, Técnico de Segurança do Trabalho, Psicólogo, Assistente Social 

e Engenheiro constante no Anexo I da Lei Municipal n° 2.001, de 28 de fevereiro de 
1989,  o qual passa a viger com a seguinte redação: 

  

“Requisitos para provimento: 
.... 

c) idade mínima de 18 anos.“ 
 
Art. 2º Altera a nomenclatura do cargo de “Engenheiro” para “Engenheiro Civil” 

constante na Lei Municipal n° 2.001, de 28 de fevereiro de 1989, bem como modifica a 
síntese dos seus deveres, o qual passa a viger com a seguinte redação: 

 
“SÍNTESE DOS DEVERES: Executar ou supervisionar trabalhos técnicos de 

engenharia em serviços públicos municipais. Executar ou supervisionar trabalhos 

topográficos e geodésios; estudar projetos dando o respectivo parecer; dirigir ou 
fiscalizar a construção de edifícios e suas obras complementares; projetar, dirigir ou 

fiscalizar a construção de estradas de rodagem, bem como, obras de captação e 
abastecimento de água de drenagem e de irrigação das destinadas ao aproveitamento 
de energia das relativas a portos, rios e canais, e das de saneamento urbano e rural; 

projetar, fiscalizar e dirigir trabalhos de urbanismo em geral; realizar perícias e fazer 
arbitramentos; executar outras tarefas correlatas.” 

 
Art. 3º Altera as atribuições dos cargos de Enfermeiro, Técnico em 

Enfermagem, Farmacêutico e Fiscal Sanitário da Lei Municipal nº 2.001, de 28 de 

fevereiro de 1989, conforme consta no Anexo I. 
 
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. Esta Lei entra em vigor na 

data da sua publicação 
 

GABINETE DO PREFEITO, em 14 de junho de 2018. 

 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 

  

Visto da Assessoria Jurídica 

 
________________________ 

 

Data:  _____/_____/20_____ 
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ANEXO I 
 

 
Cargo:        Enfermeiro 

 
Nível Salarial: Padrão 10 

 
SÍNTESE DOS DEVERES: Executar as competências 

privativas do Enfermeiro; aplicar o processo de enfermagem individual e comunitário, 

executando a consulta de enfermagem, prescrição medicamentos (estabelecidos em 
programas de saúde e em rotina); planejar e executar atividades e cuidados de 
enfermagem de maior complexidade conforme Lei do Exercício Profissional; realizar 

visitas e atendimentos domiciliares, proceder o registro dos procedimentos realizados, 
bem como de dados estatísticos. Gerenciar as unidades de saúde, desenvolvendo  

ações de programação e avaliação das atividades de enfermagem; delegando e 
distribuindo tarefas para os funcionários; supervisionando a equipe de enfermagem e 
as atividades realizadas. Exercer liderança profissional sobre os auxiliares e técnicos 

de enfermagem. Participar da formação de recursos humanos na sua área de atuação, 
realizando treinamentos bem como orientando quando necessário as atividades dos 

técnicos e auxiliares de enfermagem, agentes comunitários da saúde, serventes e 
demais profissionais de sua equipe. Participar de trabalhos de equipes 
multidisciplinares; elaborar e atualizar Manual de Enfermagem visando a melhoria da 

assistência, elaborar material educativo; orientar participação da comunidade em 
ações educativas; definir estratégias de promoção da saúde para situações e grupos 

específicos; participar de campanhas de combate aos agravos da saúde; orientar 
equipe para controle de infecção nas unidades de saúde; participar de programas e 
campanhas municipais e ministeriais; participar da elaboração de projetos e políticas 

de saúde municipais. Prestar serviços de enfermagem em postos, unidades sanitárias, 
ambulatórios e seções próprias; prestar cuidados de enfermagem aos pacientes; 

prestar e supervisionar o atendimento médico preventivo ou de urgência, de acordo 
com a política municipal de saúde; controlar as internações hospitalares, serviços 
ambulatoriais, unidades sanitárias e serviços contratados, ministrar medicamento 

prescritos, bem como cumprir outras determinações médicas; zelar pelo bem-estar 
físico e psíquico dos pacientes; acompanhar o desenvolvimento dos programas de 

treinamento de recursos humanos para a área de enfermagem; ministrar treinamento 
na área de enfermagem; aplicar terapia, dentro da área de sua competê ncia, sob 
controle médico; prestar primeiros socorros; aprazar exames de laboratório, Raio X e 

outros; promover e participar para o estabelecimento, de normas e padrões dos 
serviços de enfermagem; participar dos programas de educação sanitária e de 

programas de saúde pública em geral; auxiliar nos serviços de atendimento materno-
infantil; participar de programas de imunização; realizar consulta de enfermagem a 
sadios e portadores de doenças prolongadas; manter contato com responsáveis por 

unidades médicas e enfermarias, para promover a internação do atendimento a 
comunidades atingidas por situações de emergência ou de calamidade pública; colher 
material para exames laboratoriais; prestar assessoramento a autoridades em 

assuntos de sua competência; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem 
desenvolvidos por equipes auxiliares; executar outras tarefas correlatas. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: período normal de 35 horas semanais; 
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b) Outras: o exercício do cargo poderá determinar a 

realização de viagens, atividades externas e fora do horário normal; uso de 

equipamentos de proteção e uniforme fornecidos pelo município. 
c) Possibilidade de conduzir automóveis e camionetas 

oficiais quando no desempenho das funções inerentes ao cargo. 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 
a) Escolaridade:  Superior Completo. 
b) Habilitação Profissional: Habilitação legal para o 

exercício da profissão de Enfermeiro (COREN). 
c) Idade: idade mínima de 18 anos 

 
RECRUTAMENTO: Concurso público 

 

 
 

 
 
 

 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Padrão:  9 
 
SÍNTESE DOS DEVERES Prestar serviços de enfermagem 

em postos, unidades sanitárias, ambulatórios e seções próprias; prestar cuidados de 
enfermagem aos pacientes; prestar e supervisionar o atendimento médico preventivo 

ou de urgência, de acordo com a política municipal da saúde; controlar as internações 
hospitalares, serviços ambulatoriais, unidades sanitárias e serviços contratados, 
ministrar medicamentos prescritos, bem como cumprir outras determinações médicas; 

zelar pelo bem-estar físico e psíquico dos pacientes; acompanhar o desenvolvimento 
dos programas de treinamento na área de enfermagem; aplicar terapia, dentro da área 

de sua competência, sob controle médico; prestar primeiros socorros; aprazar exames 
de laboratório, Raio X e outros; promover e participar para o estabelecimento, de 
normas e padrões dos serviços de enfermagem; participar dos programas de 

educação sanitária e de programas de saúde pública em geral; auxiliar nos serviços 
de atendimento materno-infantil; participar de programas de imunização; realizar 

consulta de enfermagem e sadios e portadores de doenças prolongadas; manter 
contato com responsáveis por unidades médicas e enfermarias, para promover a 
integração do serviço de enfermagem com os de assistência médica; participar de 

programas de atendimento a comunidades atingidas por situações de emergência ou 
de calamidade pública; colher material para exames laboratoriais; prestar 

assessoramento a autoridades em assuntos de sua competência; orientar, coordenar 
e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; executar 
outras tarefas correlatas. Participar das atividades de assistência básica realizando 

procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS/ESF e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 

associações etc); Realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a 
famílias em situação de risco, conforme planejamento da equipe; Participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 
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UBS/ESF. Realizar acolhimento e efetuar atendimento de enfermagem individual e 
coletivo. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

a) Geral: período normal de 35 horas semanais; 
b) Outras: o exercício do cargo poderá determinar a 

realização de viagens, atividades externas e fora do horário normal; uso de 
equipamentos de proteção e uniforme fornecidos pelo município. 

 
REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO: 

a) Idade mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio concluído, acrescido de 
curso específico para o exercício da função, com inscrição no COREN. 

 
RECRUTAMENTO:  Concurso Público.  

 

 
 

 
 
 
Cargo:       Farmacêutico 

 
Nível Salarial: Padrão 10 

 
SÍNTESE DOS DEVERES: Dispensação de medicamentos, 

controle de dispensação e realização de manipulações farmacêuticas; instrução de 
servidores, médicos e usuários; elaboração de relatórios; gerenciamento técnico e 

planejamento da farmácia da Secretaria Municipal da Saúde; prestação de 
informações técnicas ao Ministério da Saúde ou congênere e órgãos de fiscalização; 
participação em reuniões, comissões municipais, palestras e cursos; organização e 

instrução de procedimentos de armazenamento e controle dos fármacos; 
supervisionar estágios; demais atividades técnicas e administrativas correlatas de 

atribuição da farmácia e farmacêutico. Exercer a fiscalização geral e o poder de polícia 
na área da saúde, conforme anexo III, CIB/RS 250/07, na área de atuação 
farmacêutico. 

 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: período normal de 35 horas semanais; 
b) Outras: o exercício do cargo poderá determinar a 

realização de viagens, atividades externas e fora do horário normal; uso de 
equipamentos de proteção e uniforme fornecidos pelo município. 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 
a) a) Idade mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Superior Completo 

c)Habilitação Profissional: Habilitação profissional 

comprovada pela inscrição no Conselho Regional de Farmácia. 
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CARGO: Fiscal Sanitário  

    
NÍVEL SALARIAL: Padrão 10 

 

SÍNTESE DOS DEVERES: Fiscalizar/Licenciar 

estabelecimentos que industrializam e comercializam alimentos, medicamentos, 
drogas e insumos farmacêuticos e produtos para saúde/correlatos, cosméticos, 

perfumes e produtos de higiene, saneantes e outros de interesse da saúde; 
fiscalizar/licenciar serviços de saúde, de interesse à saúde e outros estabelecimentos 
e serviços sujeitos à Vigilância Sanitária de acordo com a legislação vigente e suas 

atualizações; recebimento e atendimento a denúncias de atividades sujeitas à 
Vigilância Sanitária; expedir autos de infração, termos de apreensão/inutilização, de 

interdição cautelar de produtos/substâncias/estabelecimentos, coletar amostras para 
análise fiscal/de orientação/controle e outras; aplicar penalidades; exercer poder de 
polícia administrativa do município na área da saúde pública; fazer cumprir a 

legislação sanitária federal, estadual e municipal; planejar, organizar, coordenar, 
supervisionar, avaliar e executar programas de interesse da saúde pública; participar 

do planejamento, monitoramente e avaliação das ações em saúde pública, 
especialmente no que diz respeito à vigilância sanitária; desenvolver ações 
educativas, de orientação, prevenção e correção referentes ao tema da vigilância 

sanitária e outras atividades inerentes ao cargo.  
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a)  Horário: período normal de 35 horas semanais; 

a) Outras: o exercício do cargo poderá determinar a 
realização de viagens, atividades externas e fora do horário normal; uso de 

equipamentos de proteção e uniforme fornecidos pelo município. 
 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Nível superior completo em Enfermagem, 
Engenharia de Alimentos, Medicina Veterinária, Biomedicina, Farmácia e Nutrição; 

b) Habilitação Funcional: Registro profissional no órgão 
ou conselho profissional competente e Carteira Nacional de Habilitação; 

c)  Declaração de bens e valores que consistem o seu 

patrimônio, por ocasião da posse. 
 

RECRUTAMENTO: Concurso Público. 
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Estrela, 14 de junho de 2018. 

 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 060-02/2018 

 
Senhor Presidente e 

Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 060-02/2018, que altera dispositivo da Lei Municipal nº 2.001, de 28 
de fevereiro de 1989, que dispõe sobre o quadro de servidores do Município, fixa 

vencimentos e dá outras providências. 
O presente projeto de lei tem por objetivo alterar a redação 

do requisto para provimento dos cargos de Motorista, Técnico de Segurança do 

Trabalho, Psicólogo, Assistente Social e Engenheiro que previam limitações de idade. 
No entanto, esta idade máxima é inconstitucional, já que tal exigência não se 

compatibiliza com as atribuições do cargo, conforme preceitua a súmula 683, do STF, 
na qual estabelece que “o limite de idade para inscrição em concurso público só se 
legitima em face do artigo 7º, inciso XXX, da Constituição, quando possa ser 

justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. 
Ainda, foi alterada a nomenclatura do cargo de 

“Engenheiro” para ”Engenheiro Civil”, bem como a Síntese dos Deveres deste cargo 
retirando a seguinte frase; “estudar, projetar, dirigir e executar as instalações de força 
motriz, mecânicas, eletrônicas e outras que utilizem energia elétrica, bem como, as 

oficinas em geral de usinas elétricas e de redes de distribuição elétrica”; já que estas 
atividades não fazem parte das atribuições do Engenheiro Civi l.  

No art. 3° foi alterado as atribuições do cargo de fiscal 
sanitário, pois falava de fiscalização tributária na qual não é atribuição do cargo de 
fiscal sanitário; já nos cargos de enfermeiro, técnico em enfermagem e farmacêutico 

eram necessárias atualizações.  
Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei, 

aguardamos a emissão de seu Parecer. 
 
Atenciosamente, 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
 

 
 

Ex.mo Senhor 
Marco Aurélio Wermann 
Presidente da Câmara de Vereadores 

ESTRELA/RS 


