
LEI MUNICIPAL Nº 717/2013, de 05 de Setembro de 

2013.  

 

Altera a Lei Municipal nº 138/2002 – que dispõe sobre o 

quadro de cargos e funções públicas do Município e 

estabelece o Plano de Carreira dos Servidores - e dá outras 

providências. 

 

GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN, Prefeito 

Municipal de Novo Xingu – RS FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas 

pela Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 

     Art. 1º - Fica alterado o artigo 3º da Lei Municipal nº 

138/2002, os quais passam a viger com a seguinte redação: 

 

“Art. 3º - O quadro de cargos de provimento efetivo é integrado pelas seguintes categorias 

funcionais, com o respectivo número de cargos, padrões de vencimento e carga horária semanal: 

 

Denominação da Categoria Funcional Nº de cargos Padrão Carga horária 

Semanal 

- Agente Administrativo 04 04 40 

- Agente de Comunicação 01 02 40 

- Agente Licenciador 01 11 40 

- Agrônomo 01 13 40 

- Almoxarife 01 06 40 

- Assistente Social  01 08 20 

- Assistente Social 01 13 40 

- Atendente de Biblioteca 01 04 40 

- Auxiliar de Contabilidade 01 09 40 

- Auxiliar de Extensão Rural 01 04 40 

- Auxiliar de Serviços Gerais 06 01 40 



- Auxiliar de Serviços de Escola 01 03 40 

- Auxiliar Odontológico  01 04 40 

- Bibliotecário 01 07 40 

- Cirurgião Dentista 01 12 20 

- Cirurgião Dentista 01 15 40 

- Construtor Instalador 01 05 40 

- Contador 01 13 30 

- Enfermeiro 01 14 40 

- Farmacêutico 01 12 30 

- Fiscal 01 06 40 

- Fisioterapeuta 01 12 28 

- Ginecologista 01 13 20 

- Mecânico 01 05 40 

- Médico 01 15 40 

- Motorista 07 05 40 

- Nutricionista 01 07 20 

- Operador de Máquinas 07 05 40 

- Operário 04 03 40 

- Psicólogo 02 09 20 

- Servente Escolar 02 03 40 

- Técnico em Agropecuária 03 06 40 

- Técnico em Enfermagem 02 06 40 

- Técnico em Higiene Dental 01 06 40 

- Técnico Fazendário 01 09 40 

- Telefonista-Recepcionista 03 04 40 

- Tesoureiro 01 09 40 

- Vigilante 04 03 40 

- Vigilante Sanitário 01 04 40 

- Zelador 01 03 40 

 



Art. 2º - Fica adicionado ao anexo I da Lei Municipal nº 

138/2002, as especificações da categoria funcional de Farmacêutico, as quais encontram-se anexas 

a presente Lei, fazendo parte da mesma. 

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.     

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU – RS, em 05 de setembro de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Registra-se e Publica-se 

 

 

 

MARCELO KUSTER RAUCH 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

 

 

 

 



CATEGORIA FUNCIONAL: FARMACÊUTICO 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 12 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, 

produção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área 

farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, 

domissanitários e insumos correlatos; realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, 

biológicas, microbiológicas e bromatológicas; orientar sobre uso de produtos e prestar serviços 

farmacêuticos; realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre 

órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais.  

b) Descrição Analítica:  Dispensar medicamentos, imunobiológicos, 

cosméticos, alimentos especiais e correlatos. Selecionar produtos farmacêuticos; criar critérios e 

sistemas de dispensação; avaliar prescrição; proceder a dispensação; instruir sobre medicamentos 

e correlatos; notificar fármacovigilância. Produzir medicamentos, alimentos, cosméticos, insumos, 

imunobiológicos, domissanitários e correlatos: Definir especificações técnicas de matéria-prima, 

embalagem, materiais, equipamentos e instalações; selecionar fornecedores; determinar 

procedimentos de produção e manipulação; programar produção e manipulação; manipular 

medicamentos. Garantir a qualidade de produtos e serviços farmacêuticos: Monitorar produtos, 

processos, áreas e equipamentos; emitir laudos, pareceres e relatórios; controlar descarte de 

produtos e materiais; participar em ações de proteção ao meio ambiente e à pessoa. Realizar 

análises clínicas, toxicológicas, físico-químicas, biológicas e microbiológicas: Preparar reagentes, 

equipamentos e vidraria; orientar coleta, coletar e preparar amostras; eleger método de análise; 

executar análises; efetuar análise crítica dos resultados; cultivar microorganismos para teste e 

produção; selecionar animais para teste e produção. Supervisionar armazenamento, distribuição e 

transporte de produtos: Comprovar origem dos produtos; fixar critérios de armazenamento; 

fracionar produtos; colaborar na definição de logística de distribuição. Efetuar pesquisas técnico-

científicas: Elaborar projetos; colher dados; apreciar resultados; propor ações. Orientar usuário no 

uso de produtos. Aplicar injetáveis; realizar pequenos curativos; medir pressão arterial; prestar 

serviços de inaloterapia. Utilizar recursos de informática. 



 

  

Condições de Trabalho: 

a) Carga horária: 30 horas semanais. 

 

 

Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Instrução: Ensino Superior em Farmácia; 

b) Idade: Mínima de 18 anos; 

c) Outros requisitos: Registro Profissional no respectivo órgão de classe. 

 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA A LEI MUNICIPAL Nº 717/2013 

 

 

 

Exmo. Sr. Presidente e Srs. Vereadores: 

 

Através da presente Lei, estaremos alterando o quadro de cargos do 

Executivo Municipal de Novo Xingu, visando a inclusão do cargo de Farmacêutico. 

 

 

            Esse profissional de Farmaceutica é uma exigência do Ministério Da 

Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde para podermos disponibilizar a dispensação de 

medicamentos especias e Antibióticos. 

 

    As tarefas a serem desenvolvidas por esse profissional no controle,  

armazenamento e distribuição dos medicamentos fazem-se necessarias, por isso a contratação do 

mesmo irá oferecer inúmeros beneficios para toda comunidade Xinguense.   

 

    

    Com a exposição, pensamos eliminar a maior parte dos 

questionamentos possíveis. No entanto, caso permaneçam dúvidas, estamos a disposição para 

esclarecê-las.  

 

Sendo assim, pedimos pela aprovação do projeto ora apresentado. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU – 

RS, em 05 de setembro de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal 

 

 

 

  

 

 


