LEI MUNICIPAL Nº 1415/15, DE 14 DE AGOSTO DE 2015.
Determina alteração incidente na
Lei Municipal Complementar nº. 07/99,
de 27 de setembro de 1999, com a
criação de cargo no Quadro de Cargos de
Provimento Efetivo da Administração
Municipal
Direta
e
dá
outras
providências.
VILSON ANTONIO BABICZ, PREFEITO MUNICIPAL DE
FLORIANO PEIXOTO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas
atribuições legais, e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal,
Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte
L E I:
Art. 1º - Os anexos I, II, III e VII, da Lei Complementar
Municipal nº 07/99, de 27 de setembro de 1999, que reestrutura o Plano de
Cargos e Vencimentos da Administração Municipal de Floriano Peixoto, com
as alterações propostas, no que se refere a criação do Cargo de
Farmacêutico, passam a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO Nº I
RELAÇÃO DE CLASSES DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE
-

Agente Administrativo
Agente Comunitário de Saúde
Agente de Controle Interno
Ajudante de Serviços Gerais
Assistente Social
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Disciplina
Auxiliar de Saúde Bucal
Bibliotecário
Cozinheira
Enfermeiro
Farmacêutico
Fiscal de Tributos e de Obras e Posturas
Fiscal Sanitário e de Meio Ambiente
Fisioterapeuta
Mecânico – Mecânica Pesada
Médico Geral
Médico Veterinário
Motorista
Nutricionista

-

Odontólogo
Odontólogo Comunitário
Operador de Máquinas Pesadas
Orientador Social
Psicólogo
Psicólogo Clínico
Recepcionista
Técnico Agropecuário
Técnico de Manutenção e Reparos
Técnico de Oficina Mecânica
Técnico em Contabilidade
Técnico em Enfermagem
Tesoureiro
Vigia
Zelador
ANEXO Nº II

ESTRUTURA DO QUADRO PERMANENTE DE CARGOS
GRUPOS
OCUPACIONAIS
NÍVEL
SUPERIOR

DENOMINAÇÃO DAS CLASSES
. Assistente Social
. Agente de Controle Interno
. Enfermeiro
. Farmacêutico
. Fisioterapeuta
. Médico Geral
. Médico Veterinário
. Nutricionista
. Odontólogo
. Odontólogo Comunitário
. Psicólogo
. Psicólogo Clínico
(...)

NÍVEL
DE
VENCIMENTO
X
VIII
X
VII
VIII
XI
VI
VIII
VIII
XI
X
VIII

NÚMERO
DE
CARGOS
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

ANEXO Nº III
HIERARQUIZAÇÃO DAS CLASSES SEGUNDO OS
NÍVEIS DE VENCIMENTOS
NÍVEL DE
VENCIMENTOS

CLASSE

(...)
VII

(...)

Farmacêutico
Técnico em Contabilidade
Mecânico – Mecânica Pesada

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL
40h
20h
40h
20h
16h
40h
12h
33h
20h
40h
40h
20h

Art. 2º - As despesas resultantes da presente Lei correrão à
conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, no
local de costume, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO,
aos quatorze dias do mês de agosto de 2015.

VILSON ANTONIO BABICZ,
Prefeito Municipal.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Em 14.08.15
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
JOSÉ MARIO RIGO,
Secretário.

ANEXO Nº VII
DESCRIÇÃO DOS CARGOS DO QUADRO PERMANENTE E
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES
GRATIFICADAS
(...)
CLASSE: FARMACÊUTICO(A)
Nível de vencimento: VII
Descrição Sintética: Realizar trabalhos ligados a sua atividade
profissional, no gerenciamento, assessoramento e exercício funcional afeto à
assistência
farmacêutica,
na
seleção,
programação,
aquisição,
armazenamento, distribuição e dispensação de insumos farmacêuticos.
Atribuições Típicas: Realizar trabalhos ligados a sua atividade
profissional, gerenciando, assessorando e respondendo técnica e legalmente
pelas atividades relacionadas à assistência farmacêutica, na seleção,
programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de
insumos farmacêuticos; participar do processo de implantação do serviço de
fitoterapia; responder técnica e legalmente pela produção de fitoterápicos;
organizar e estruturar a central de abastecimento farmacêutico e a farmácia
do Município, de acordo com as normas vigentes; participar da elaboração
da Política de Saúde e Assistência Farmacêutica do Município; coordenar a
elaboração de normas e procedimentos na sua área de atuação; coordenar e
participar dos processos de seleção e padronização de medicamentos com
base em protocolos clínicos reconhecidos pelas sociedades científicas e
instituições congêneres; coordenar, monitorar e responsabilizar-se pelo
fracionamento de medicamentos, quando necessário; participar com outros
profissionais da saúde, de atividades de planejamento, execução,
acompanhamento e avaliação, de atividades relacionadas às ações de saúde
e a programas municipais; analisar custos relacionados aos medicamentos,
promovendo a racionalização dos recursos financeiros disponíveis; promover,
no seu âmbito de atuação, o uso racional de medicamentos e o
acompanhamento farmacoterapêutico; promover e participar de debates e
atividades informativas com a população e com profissionais e entidades
representativas, acerca dos temas relacionados à sua atividade; participar da
organização de eventos, simpósios, cursos, treinamentos e congressos
relacionados à sua área de atuação; atuar, em conjunto com as Vigilâncias
Sanitária, Ambiental e Epidemiológica, nas ações de educação em saúde e
nas de investigações epidemiológica e sanitária; divulgar as atividades de
farmacovigilância aos profissionais de saúde, notificando aos órgãos
competentes os desvios de qualidade e reações adversas a medicamentos;
participar de comissão municipal de controle de infecção em serviços de
saúde; acolher, orientar e prestar informações aos usuários e aos outros
profissionais acerca dos medicamentos e demais assuntos pertinentes à

Assistência Farmacêutica; desenvolver ações de fiscalização e de orientação
aos estabelecimentos de interesse à saúde inerentes às atividades de
Vigilância Sanitária de Serviços de Saúde, de produtos de interesse à saúde,
higiene, alimentos e saneamento; elaborar, instruir, julgar e dar ciência de
processo administrativo sanitário a estabelecimentos autuados por infringir
os dispositivos da legislação sanitária vigente; emitir parecer técnico sobre
questões da legislação sanitária em vigor; responder as solicitações e
questionamentos da Promotoria, de órgãos de classe, dos Conselhos de
Saúde e dos usuários concernentes às atividades de vigilância em saúde;
participar das ações de investigação epidemiológica, organizando e
orientando na coleta, acondicionamento e envio de amostras para análise
laboratorial; outras tarefas afins.
Carga Horária: 20 horas semanais
Requisitos para Provimento:
a) Idade: mínima de 18 anos;
b) Instrução: Superior completo;
c) Habilitação: Registro no Conselho Regional de Farmácia.
Recrutamento: Externo - mediante concurso público.
Perspectiva de desenvolvimento funcional:
Progressão - para o padrão de vencimento imediatamente
superior na classe a que pertence.

