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LEI COMPLEMENTAR N° 032 DE 6 DE MAIO DE 2013

Dispõe sobre a criação de cargos efetivos, funções
gratificadas e cargo em comissão no quadro de pessoal fixo da
Secretaria Municipal de Saúde e de cargo efetivo no quadro de
pessoal fixo da Prefeitura e dá outras providências.

0 Prefeito Municipal de Floresta do Araguaia, Estado do Pará: faço saber que
a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. l °. Ficam criados no quadro de pessoal fixo da Secretaria Municipal de
Saúde, integrados no art. 6°, inc. II, alínea "b", § 3° e enquadrados na carreira
instituída pelo art. 10, inc. II da Lei Complementar n" 004 de 28 de abril de 2006:

1 - l (um) cargo de provimento efetivo de Médico;

II - l (um) cargo de provimento efetivo de Farmacêutico;

III - l (um) cargo de provimento efetivo de Pedagogo;

IV - 2 (dois) cargos de provimento efetivo de Odontólogo;

V - l (um) cargo de provimento efetivo de Psicólogo;

VI - 4 (quatro) cargos de provimento efetivo de Enfermeiro;

VII - 2 (dois) cargos de provimento efetivo de Biomédico;

VIII - l (um) cargo de provimento efetivo de Médico Veterinário;

IX - l (um) cargo de provimento efetivo de Nutricionista.

§ 1°. São atribuições e requisitos para o provimento do cargo efetivo de
Médico criado por esta Lei os estabelecidos pelos arts. 20 e 21 da Lei Complementar
n ° 004 de 28 de abril de 2006.

§2°. São atribuições e requisitos para o provimento do cargo efetivo de
Odontólogo criado por esta Lei os estabelecidos pelos arts. 22 e 23 da Lei
Complementar n° 004 de 28 de abril de 2006.

§3°. São atribuições e requisitos para o provimento do cargo efetivo de
Enfermeiro criado por esta Lei os estabelecidos pelos arts. 14 e 15 da Lei
Complementar n° 004 de 28 de abril de 2006.

§4°. São atribuições e requisitos para o provimento do cargo efetivo de
Biomédico criado por esta Lei os estabelecidos pelos arts. 16 e 17 da Lei
Complementar n° 004 de 28 de abril de 2006.

Art. 2°. Ficam criados no quadro de pessoal fixo da Secretaria Municipal de
Saúde, integrados no art. 6°, inc. II, alínea "c", § 4° e enquadrados na carreira
instituída pelo art. 10, inc. III da Lei Complementar n° 004 de 28 de abril de 2006:

1-7 (sete) cargos de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem;
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II - 3 (três) cargos de provimento efetivo de Técnico em Saúde Bucal.

Parágrafo único. São atribuições e requisitos para o provimento do cargo
efetivo de Técnico em Enfermagem criado por esta Lei os estabelecidos pelos arts.
30 e 31 da Lei Complementar n° 004 de 28 de abril de 2006.

Art. 3°. Ficam criados no quadro de pessoal fixo da Secretaria Municipal de
Saúde, integrados no art. 6°, inc. II, alínea "e", § 6° e enquadrados na carreira
instituída pelo art. 10, inc. V da Lei Complementar n" 004 de 28 de abril de 2006:

1-4 (quatro) cargos de provimento efetivo de Agente Administrativo;

II - 2 (dois) cargos de provimento efetivo de Auxiliar de Laboratório;

III - l (um) cargo de provimento efetivo de Estoquista.

§ 1°. São atribuições e requisitos para o provimento do cargo efetivo de
Agente Administrativo criado por esta Lei os estabelecidos pelos arts. 34 e 35 da
Lei Complementar n° 004 de 28 de abril de 2006.

§2°. São atribuições e requisitos para o provimento do cargo efetivo de
Auxiliar de Laboratório criado por esta Lei os estabelecidos pelos arts. 40 e 41 da
Lei Complementar n° 004 de 28 de abril de 2006.

Art. 4°. Ficam criados no quadro de pessoal fixo da Secretaria Municipal de
Saúde, integrados no art. 6°, inc. II, alínea "f", § 7° e enquadrados na carreira
instituída pelo art. 10, inc. VI da Lei Complementar n° 004 de 28 de abril de 2006,
3 (três) cargos efetivos de Motorista.

Parágrafo único. São atribuições e requisitos para o provimento do cargo
efetivo de Motorista criado por esta Lei os estabelecidos pelos arts. 48 e 49 da Lei
Complementar n" 004 de 28 de abril de 2006.

Art. 5°. Ficam criados no quadro de pessoal fixo da Secretaria Municipal de
Saúde, integrados no art. 6°, inc. II, alínea "g", § 8° e enquadrados na carreira
instituída pelo art. 10, inc. VII da Lei Complementar n° 004 de 28 de abril de 2006:

1-5 (cinco) cargos de provimento efetivo de Agente de Portaria;

II - l (um) cargo de provimento efetivo de Office-Boy;

III - 2 (dois) cargos de provimento efetivo de Vigia;

IV - 6 (seis) cargos de provimento efetivo de Agente de Serviços Gerais.

§ l". São atribuições e requisitos para o provimento do cargo efetivo de
Agente de Portaria criado por esta Lei os estabelecidos pelos arts. 50 e 51 da Lei
Complementar n° 004 de 28 de abril de 2006.

§2°. São atribuições e requisitos para o provimento do cargo efetivo de
Vigia criado por esta Lei os estabelecidos pelos arts. 54 e 55 da Lei Complementar
n" 004 de 28 de abril de 2006.
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§3°. São atribuições e requisitos para o provimento do cargo efetivo de
Agente de Serviços Gerais criado por esta Lei os estabelecidos pelos arts. 52 e 53
da Lei Complementar n" 004 de 28 de abril de 2006.

Art. 6°. Fica criado no quadro de pessoal fixo da Prefeitura, integrado no art.
6°, inc. II, alínea "a", §2°, inc. I e enquadrado na carreira instituída pelo art. 10,
inc. l da Lei Complementar n° 003 de 28 de abril de 2006, l (um) cargo efetivo de
Engenheiro Agrónomo.

Parágrafo único. São atribuições e requisitos para o provimento do cargo
efetivo de Engenheiro Agrónomo criado por esta Lei os estabelecidos no Anexo I -
Especificação e Atribuições dos Cargos Efetivos, Quadro: Tabela II, Grupo
Ocupacional: Atividades de Educação Superior, Nível Educacional: Superior, Cargo:
Engenheiro Agrónomo, Código: QPFA/AES-01-08 da Lei Complementar n" 003 de 28
de abril de 2006.

Art. 7°. Os cargos a que se refere o art. l ° desta Lei ficam incluídos na
jornada completa de trabalho de que trata o art. 78 da Lei Complementar n° 004 de
28 de abril de 2006.

Art. 8°. Os cargos a que se referem os arts. 2°, 3°, 4° e 5° desta Lei ficam
incluídos na jornada completa de trabalho de que trata o art. 72 da Lei
Complementar n° 004 de 28 de abril de 2006.

Art. 9°. O cargo a que se refere o art. 6° desta Lei fica incluído na jornada
completa de trabalho de que trata o art. 31 da Lei Complementar n" 003 de 28 de
abril de 2006.

Art. 10. As retribuições pecuniárias dos cargos efetivos de Médico,
Odontólogo e Enfermeiro, compreendem os vencimentos a que se refere o art. 1° da
Lei Complementar n" O21, de 11 de dezembro de 2OO8.

Art. 11. A retribuição pecuniária do cargo efetivo de Médico Veterinário
compreende o vencimento a que se refere o art. 2° da Lei Complementar n° 021, de
11 de dezembro de 2008.

Art. 12. As retribuições pecuniárias dos cargos efetivos a que se referem os
arts. 2°, 3°, 4° e 5° desta Lei compreendem os vencimentos a que se refere o art.
84 da Lei Complementar n° 004 de 28 de abril de 2006.

Art. 13. A retribuição pecuniária do cargo efetivo de Engenheiro Agrónomo
compreende o vencimento a que se refere o art. 33 da Lei Complementar n" 003 de
28 de abril de 2006.

Art. 14. A carreira de Farmacêutico é destinada a profissionais habilitados
para o geranciamento da farmácia hospitalar, responsabilizando-se pelas atividades
da farmácia do hospital e postos de saúde; executar funções básicas de selecionar
(padronizar), requisitar, receber, armazenar, dispensar (conforme a evolução do
sistema, em dose coletiva, individual ou unitária) e controlar os medicamentos
(tanto os controlados por lei, quanto os antimicrobianos), observando os
ensinamentos da farmacoeconomia, farmacovigilância e das boas práticas de
armazenamento e dispensação; executar no hospital e postos de saúde serviços de
manipulação de medicamentos, aplicando o ensinamento da farmacotécnica e das
boas práticas de manipulação; integrar comissões hospitalares, como a Comissão de
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Infecção Hospitalar e Comissão de Farmácia e Terapia; executar tarefas afins,
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

§ 1°. A habilitação referida neste artigo deverá ser adquirida através de
curso de Farmácia, reconhecido na forma da legislação vigente.

§ 2°. São pré-requísítos para o ingresso na carreira de Farmacêutico:

I - ter educação superior completa, com habilitação em farmácia;

II - ter diploma de farmacêutico, devidamente registrado e inscrito no órgão
de classe.

Art. 15. A carreira de Médico Veterinário é destinada a profissionais
habilitados a orientar e desenvolver programas que envolvam práticas concernentes
à defesa sanitária animal e à aplicação de medidas de saúde pública no tocante às
doenças de animais transmissíveis ao homem; exercer a clínica veterinária em todas
as suas modalidades; fazer inspeção, sob o ponto de vista sanitário e tecnológico,
nos locais que se utilizam de produtos de origem animal; realizar trabalhos ligados
à biologia geral, à zoologia, à zootecnia, bem como a bromatologia animal;
participar do planejamento e execução de atividades dirigidas à erradicação de
zoonoses; promover medidas de controle contra a brucelose, tuberculose, febre
aftosa e outras doenças; orientar e coordenar os serviços de política sanitária
animal; atestar a sanidade de animais e de produtos de origem animal em suas
fontes de produção ou de manipulação; participar da execução de programas de
extensão rural com vistas à utilização dos conhecimentos sobre patologia animal,
obtidos pela pesquisa; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem
desenvolvidos por equipes auxiliares; executar tarefas afins, inclusive as editadas
no respectivo regulamento da profissão.

§ 1°. A habilitação referida neste artigo deverá ser adquirida através de
curso de medicina veterinária, reconhecido na forma da legislação vigente.

§ 2°. São pré-requisitos para o ingresso na carreira de Médico Veterinário:

I - ter educação superior completa, com habilitação em medicina veterinária;

II - ter diploma de médico veterinário, devidamente registrado e inscrito no
órgão de classe.

Art. 16. A carreira de Nutricionista é destinada a realizar pesquisas sobre
hábitos alimentares, proceder à avaliação técnica da dieta e sugerir medidas para
sua melhoria, participar de programas de saúde pública, fazer avaliação dos
programas de nutrição em saúde pública, sugerir adoção de normas, padrões e
métodos de educação a assistência alimentar, visando a proteção materno-infantil,
elaborar cardápios normais e dieterápicos, verificar o prontuário dos doentes,
prescrição da dieta, dados pessoais e resultados de exames de laboratório, para
estabelecimento do tipo de dieta, inspecionar os géneros estocados, orientar os
serviços de cozinha, copa e refeitório na correia preparação de cardápios, orientar,
coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares; executar
tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

§ 1°. A habilitação referida neste artigo deverá ser adquirida através de
curso de nutrição, reconhecido na forma da legislação vigente.
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§2°. São pré-requisitos para o ingresso na carreira de Nutricionista:

I - ter educação superior completa, com habilitação em nutrição;

II - ter diploma de nutricionista, devidamente registrado e inscrito no órgão
de classe.

Art. 17. A carreira de Pedagogo é destinada a profissionais habilitados a
exercer atividades específicas de trabalho dentro do ambiente hospitalar,
centrando-se na situação emergência/ e transitória do educando hospitalizado,
criando oportunidades de interação com o enfermo, equipe hospitalar, família e
escola; exercer atuação interdisciplinar, multidísciplinar e transdisciplinar;
desenvolver propostas pedagógicas flexíveis, tendo em vista o acompanhamento do
desenvolvimento e da aprendizagem da criança e adolescente hospitalizados;
executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da
profissão.

§ 1°. A habilitação referida neste artigo deverá ser adquirida através de
curso de educação superior, reconhecido na forma da legislação vigente.

§ 2°. São pré-requisitos para o ingresso na carreira de Pedagogo:

I - ter educação superior completa, com habilitação em curso de pedagogia e
pós-graduação em pedagogia hospitalar;

II - ter diploma de pedagogo, devidamente registrado e inscrito no órgão
competente e certificado de pós-graduação em pedagogia hospitalar.

Art. 18. A carreira de Psicólogo é destinada a profissionais habilitados a
exercer atividades específicas de aplicação de conhecimentos e técnicas psicológicas
à saúde, às doenças e aos cuidados de saúde, dentro do ambiente hospitalar;
prevenção e tratamento da doença; identificação da etiologia e diagnóstico
relacionado à saúde, à doença e às disfunções; executar atividades visando o
aperfeiçoamento do Sistema de Política da Saúde; executar tarefas afins, inclusive
as editadas no respectivo regulamento da profissão.

§ 1°. A habilitação referida neste artigo deverá ser adquirida através de
curso de educação superior, reconhecido na forma da legislação vigente.

§ 2°. São pré-requisitos para o ingresso na carreira de Psicólogo:

I - ter educação superior completa, com habilitação em curso de psicologia;

II - ter diploma de psicólogo, devidamente registrado e inscrito no órgão de
classe.

Art. 19. A carreira de Técnico em Saúde Bucal é destinada a compor a equipe
da saúde bucal; realizar atividades necessárias à prestação de cuidados no âmbito
da promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal; atua r nas unidades e
serviços de saúde públicos, sob a supervisão do odontólogo.

§ 1°. A habilitação referida neste artigo deverá ser adquirida através de
curso técnico em saúde bucal - TSB, reconhecido na forma da legislação vigente.
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§2°. São pré-requisitos para o ingresso na carreira de Técnico em Saúde
Bucal, além do ensino médio completo:

I - ter habilitação em curso técnico em saúde bucal - TSB;

II - ter certificado de conclusão do ensino médio e do curso técnico em
saúde bucal - TSB;

III - ter registro profissional emitido pelo órgão de classe.

Art. 20. A carreira de Estoquista é destinada a exercer atividades envolvendo
a execução, sob supervisão direta ou indireta, de conferência e armazenagem de
produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos; efetuar
lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controle dos estoques;
distribuir produtos e materiais a serem expedidos; organizar o almoxarifado para
facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar.

Parágrafo único. São pré-requisitos para o ingresso na carreira de
Estoquista, além do ensino médio completo, ter conhecimentos específicos inerentes
ao cargo, e ainda mais, ter certificado de conclusão do ensino médio.

Art. 21. A carreira de Office-Boy é destinada a transportar pacotes,
correspondências, documentos, objetos e valores, dentro e fora da instituição em
que atua; tirar cópias; mandar e-maíls; atender telefone; efetuar serviços bancários
e de correio, depositando ou apanhando o material e entregando-o aos
destinatários; auxiliar na instituição; operar equipamentos de escritório
(fotocopiadora, fax, etc.); transmitir mensagens orais e escritas.

Parágrafo único. São pré-requisitos para o ingresso na carreira de Office-
Boy, além do ensino fundamental, até a 1° série:

I - ter conhecimentos específicos inerentes ao cargo;

II - ter documento que contém atestação da 1° série completa do ensino
fundamental.

Art. 22. O ingresso nos cargos de provimento efetivo criados por esta Lei
f ar-se-á sempre na classe inicial, mediante concurso público de provas ou de provas
e títulos, em que serão verificadas as qualificações essenciais para o
desenvolvimento de suas atividades.

Art. 23. Ficam criados na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de
Saúde Pública, reorganizada pela Lei Complementar n° 024, de 9 de junho de 2009,
as seguintes funções gratificadas:

1-7 (sete) funções gratificadas de Coordenador de PSF;

II - 8 (oito) funções gratificadas de Coordenador de Programas
Go vernamentais;

III - 4 (quatro) funções gratificadas de Suporte Contábil.
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Parágrafo único. O servidor investido em função gratificada prevista neste
artigo perceberá o vencimento padrão do cargo efetivo, acrescido do percentual de
30% (trinta por cento), calculado sobre o vencimento básico do cargo efetivo.

Art. 24. Fica criado na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de
Saúde Pública, reorganizada pela Lei Complementar n" 024, de 9 de junho de 2009,
l (um) cargo de provimento em comissão de Assessoramento em Atenção Básica á
Saúde, com retribuição pecuniária mensal fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais).

Parágrafo único. O cargo de provimento em comissão de Assessoramento em
Atenção Básica á Saúde tem como finalidade assessorar o Secretário Municipal de
Saúde na formulação de ações e serviços a serem ofertados por todos os órgãos da
estrutura básica da Secretaria Municipal de Saúde, com qualidade e suficiência para
a população, de modo a integrar um conjunto de ações estratégicas mínimas,
necessárias para a atenção adequada aos problemas de saúde mais frequentes
ocorridos no território municipal.

Art. 25. Os cargos criados por esta Lei serão regidos pelas disposições
contidas na Lei Complementar n" 001, de 24 de janeiro de 2002.

Art. 26, As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão à conta das
dotações orçamentarias consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se
necessário, nos termos da legislação em vigor.

Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Floresta do Araguaia/PA, 6 de maio de 2013

<41'sério kãzi
Prefeito
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