
LEI N° 987, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2010 
 

 Autoriza Contratação Temporária de 
Excepcional Interesse Público. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL. Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em razão de excepcional interesse 

público, 01 (um) servidor para a função de Médico para desenvolver atividades do Programa de 
Saúde da Família – PSF e atendimento na Unidade de Saúde Municipal - USM.  

Art. 2º O contrato será pelo prazo de um ano, sendo possível a renovação pelo mesmo 
período. 

Parágrafo único. Exclui-se do prazo estabelecido no “caput” a efetivação através de 
seleção ou o concurso público, hipótese que a preferência dar-se-á a efetivação. 

Art. 3º Os contratos serão de natureza administrativa, ficando assegurados todos os 
direitos previstos no Regime Jurídico. 

Art. 4º O vencimento mensal do Médico, será de R$ 12.785,00 (doze mil, setecentos e 
oitenta e cinco reais). 

Art. 5° O valor será reajustado na mesma data e índice dos demais servidores municipais. 
Art. 6° As atribuições do Médico são as previstas no Plano de Carreira dos Servidores e 

ainda  
I - Realizar consultas clínicas aos usuários de sua área adstrita; 
II- Participar das atividades de grupos de controle de patologias como hipertensos, 

diabéticos, de saúde mental, e outros; 
III- Executar ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, 

adolescente, mulher, adulto e idoso; 
IV- Realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família- USF e, quando 

necessário, no domicílio; 
V- Realizar atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na 

Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde- NOAS 2001; 
VI- Realizar busca ativa das doenças infecto-contagioso; 
VII- Aliar a atuação clínica à pratica da saúde coletiva; 
VIII- Realizar primeiros cuidados nas urgências e emergências clínicas, fazendo a 

indicação para a continuidade da assistência prestada, acionando o serviço destinado para este 
fim; 

IX- Garantir acesso a continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e 
contra-referência para os casos de maior complexidade ou que necessitem de internação 
hospitalar; 

X- Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais;  
XI- Promover a imunização de rotina, das crianças e gestantes encaminhando-as ao 

serviço de referência; 
XII- Verificar e atestar óbito; 
XIII- Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; 
XIV- Supervisionar os eventuais componentes da família em tratamento domiciliar e dos 

pacientes com tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas; 
XV- Acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) 

anos, especialmente crianças menores de 01 (um) ano, consideradas em situação de risco; 
XVI- Identificar e encaminhar gestantes para o serviço de pré-natal na Unidade de Saúde 

da Família; 



XVII- Realizar ações educativas para prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama 
encaminhando as mulheres em idade fértil para a realização de exames periódicos nas unidades 
de referência; 

XVIII- Outras ações e atividades a serem definidas de acordo com prioridades locais 
durante o desenvolvimento do Programa. 

Art. 7º As despesas decorrentes das contratações correrão por conta das dotações 
orçamentárias específicas. 

Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, em 18 de fevereiro de 2010. 

 
Marcus Jair Bandeira 

Prefeito Municipal Em Exercício 
 
 
Registre-se e Publique-se: 
                 
              Alfredo Höring 
Secretário Municipal de Administração  


