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LEI Nº 1.110, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011 

 
 

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 Municipal autorizado a contratar Servidores para o 

preenchimento de funções temporárias de Farmacêutico e Técnico em Contabilidade, em razão de 
excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e da Lei 
Municipal nº 324, de 15 de maio de 2001. 

Parágrafo único. Para as contratações a que trata o caput, fica estabelecido o quadro baixo com 
as funções temporárias, vagas, carga horária, vencimentos e o prazo contratual: 

FUNÇÕES VAGAS C. HORÁRIA VENC/ R$ PRAZO CONTRATUAL 
Farmacêutico 01 40 horas 2.520,68 31 de dezembro de 2012 

Técnico em 
Contabilidade 

01 40 horas 1.207,18 31 de dezembro de 2012 

Art. 2º Os contratos serão de natureza administrativa, ficando assegurados todos os direitos 
previstos no Regime Jurídico. 

§ 1º O valor dos vencimentos serão reajustados na mesma data e índice dos demais servidores. 
§ 2º O vínculo de trabalho será o administrativo com os direitos e deveres estabelecidos no 

Regime Jurídico dos Servidores Municipais. 
Art. 3º As atribuições das funções criadas no quadro estabelecido no parágrafo único do art. 1º, 

constam no Anexo I, parte integrante da presente Lei.   
Art. 4º As despesas decorrentes destas contratações correrão por contas das dotações 

orçamentárias para o exercício de 2012. 
 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito de Nova Ramada, em 01 de Dezembro de 2011. 
 

Marcus Jair Bandeira 
Prefeito Municipal de Exercício 

 

  
 

Registre-se e Publique-se 

        
            Alfredo Höring 
Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO I 

 
CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
ATRIBUIÇÕES: 

- Descrição Sintética: Executar serviços contábeis e interpretar legislação referente à 
contabilidade pública. 

- Descrição Analítica: Executar a escrituração analítica de atos ou fatos administrativos; 
conferir e organizar boletins de receita e despesas; elaborar mecânica ou manualmente livros 
contábeis; levantar balancetes patrimoniais e financeiros; elaborar, examinar e assinar processos de 
prestação de contas; responsabilizar-se pelas conciliações bancárias; conferir guias de juros de 
apólices da dívida pública; verificar a exatidão de quaisquer documentos de receita e despesa; 
examinar empenhos, folha de pagamento, demonstrativos de caixa e outros; efetuar cálculos de 
reavaliação do ativo e de depreciação de bens móveis e imóveis; participar dos trabalhos de tomadas 
de contas dos responsáveis por bens ou valores; executar trabalhos de contabilidade em outras 
repartições que pela sua natureza exigem contabilidade própria; interpretar legislação referente à 
contabilidade pública; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da 
profissão. 

 
Requisitos Mínimos para exercer a função;  
- Idade: Mínima de 18; 
- Instrução: Habilitação legal para o exercício dos Serviços Contábeis; 
- Estar Registrado no CRC - Conselho Regional de Contabilidade. 

            ___________________________________________________________________________________ 

CATEGORIA FUNCIONAL: FARMACÊUTICO 
ATRIBUIÇÕES 
Descrição Sintética: Executar serviços do profissional de Farmácia.  
Descrição Analítica: Confeccionar listagens de medicamentos, conferência, data e prazo dos 

produtos adquiridos, responsabilizar-se por todos os atos farmacêuticos praticados no 
estabelecimento (posto de saúde); esclarecer ao público o modo de utilização de medicamentos e seus 
possíveis efeitos colaterais e suas contra indicações; manter os medicamentos em bom estado de 
conservação, garantindo qualidade, eficácia e segurança do produto bem como a conservação e 
limpeza do próprio estabelecimento; controle dos medicamentos no local e perante os órgãos de 
controle; colaborar com os Conselhos de Farmácia e autoridades sanitárias sobre irregularidades 
detectadas em medicamentos no estabelecimento sob sua direção técnica; preparar e fornecer 
medicamentos conforme prescrições médicas, avaliação de receitas; aprontar produtos farmacêuticos 
conforme fórmulas estabelecidas; compor estudos, análises e testes com plantas medicinais para 
extrair seus princípios ativos e matérias primas; controlar entorpecentes e produtos similares, 
registrando a distribuição conforme receituários, e demais atividades afins orientada pelas 
Resoluções do Conselho Federal de Farmácia. 

 
Requisitos Mínimos para exercer a função: 
- Ser maior de 18 anos;  
- Comprovar Curso Superior em Farmácia; 
- Estar Registrado no CRF - Conselho Regional de Farmácia. 
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Projeto de Lei Municipal Nº. 1.124, de 11 de Novembro de 2011. 

MENSAGEM 

ASSUNTO: Autoriza Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público. 

TRAMITAÇÃO: Regime Normal. 
FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 21° da Lei Orgânica do Município de Nova Ramada.  

 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores. 

 
Anexo, estamos encaminhando à apreciação do Legislativo Municipal, o Projeto de Lei n°. 

1.124/2011, que Autoriza Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público. 

Justificamos a necessidade da contratação de um Servidor para a Função temporária de 

Técnico em Contabilidade, para aporte profissional ao Setor Contábil do Município, frente às 

crescentes demandas da Contabilidade Pública. Hoje a área requer cada vez mais a atuação dos 

profissionais de contabilidade (Contador ou Técnico em Contabilidade com registro no Conselho 

Regional de Contabilidade - CRC). A situação nova e que vai demandar reforço temporário de pessoal 

junto à área contábil, são as mudanças introduzidas pela Nova Contabilidade e pelas Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. As mesmas têm impacto nas mudanças que 

deverão ocorrer durante o exercício de 2012, para aplicação a partir de 01/01/2013 pelos 

Municípios.  

A contabilidade dos Municípios e por assim dizer, do Brasil inteiro, se insere neste momento 

ímpar e de transição, na busca da Consolidação das Contas Públicas Nacionais. A Contabilidade 

Nacional, caminha vislumbrando a Convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade às Normas 

e Padrões Internacionais de Contabilidade. Fatos estes, que implicam em alterações profundas de 

procedimentos dos conhecimentos com impactos sobre as normas atuais e interação com as novas 

normas e legislações vigentes. 

Neste sentido, planejamos gradativamente implantar ações programadas para a “Nova 

Contabilidade”, e uma das ações é o aporte de pessoal técnico. Portanto, a finalidade da contratação é 

temporária, visto ao atingimento da ação.  

Superado este novo paradigma durante o exercício de 2012, o Executivo Municipal deverá 

avaliar o resultado e a eficácia da medida.  Havendo resultado positivo da contratação “experimental”, 

proceder-se-á a substituição da função temporária pela efetivação do Cargo através de concurso 

público. 
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Na hipótese da criação do Cargo de Técnico em Contabilidade, ressaltamos que não haverá 

aumento da margem de expansão da despesa de caráter continuado, uma vez que, o Projeto de Lei 

Complementar n° 45/2011, reduz um Cargo de Agente Administrativo atualmente vago, com o 

mesmo padrão de vencimentos. 

Da mesma forma justificamos a contratação de forma temporária de um Farmacêutico, com 

objetivo de suprir a necessidade temporária no acompanhamento de um profissional junto à área de 

distribuição de medicamentos da unidade de saúde, durante o exercício de 2012.  

As normas do Conselho profissional de Farmácia exigem um profissional habilitado para a 

realização desta tarefa. O executivo municipal está em fase de avaliação para efetivação deste 

profissional através de Concurso Público. A análise que estamos fazendo refere-se aos aspectos 

ligados a estrutura Orçamentária do nosso pequeno Município, levando em consideração as seguintes 

dúvidas:  

- Dadas as condições Orçamentárias, teremos condições para o fornecimento de medicamentos 

para a população, a ponto da necessidade permanente de um profissional efetivo na função?  (De que 

valeria se tivéssemos um profissional efetivo no quadro sem condições financeiras para dispor de 

medicamentos a população). 

- Caso houver a redução do fornecimento de medicamentos, um técnico de vinte horas não 

resolveria a nossa necessidade? 

Para estas dúvidas, a avaliação será concluída no exercício de 2012.      

Aproveitamos a oportunidade para reiterar elevados protestos de estima e consideração. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 11 de 
novembro de 2011. 
 

Elton Rehfeld 

Prefeito Municipal 
 
 

 


