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LEI Nº 1.171, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013. 
 

 Autoriza contratações temporárias 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, Técnico em Contabilidade, Motoristas e Atendente Consultório 
Dentário, em razão de excepcional interesse público, nos termos do Inciso IX do Artigo 37 da Constituição 
Federal e da Lei Municipal N 324, de 15 de maio de 2001. 

Parágrafo único. Para as contratações tratadas no caput deste Artigo, fica estabelecido no quadro 
abaixo, as funções temporárias, vagas, carga horária semanal, vencimentos e o prazo contratual: 

Funções Vagas Carga Horária Vencimento/R$ Prazo Contratual 
Farmacêutico 01 40 horas 2.564,78 12 meses prorrogável por igual 

período 
Técnico em 

Contabilidade 
01 40 horas 1.228,30 12 meses prorrogável por igual 

período  
Motorista 02 40 horas 1.029,40 12 meses prorrogável por igual 

período 
Atendente 

Consultório Dentário 
01 40 horas 890,00 12 meses prorrogável por igual 

período 
Art. 2º Os contratos serão de natureza administrativa, ficando assegurados todos os direitos previstos 

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

Jurídico dos Servidores Municipais. 
Art. 3° As atribuições das funções criadas no quadro estabelecido no Parágrafo único do Artigo 1°, 

para Farmacêutico, Técnico Contábil e Atendente Consultório Dentário constam no Anexo I, parte 
integrante da presente Lei. 

Parágrafo único. As atribuições e requisitos mínimos para a função de Motorista são as mesmas 
elencadas no Plano de Carreira dos Servidores. 

Art. 4° As despesas decorrentes destas contratações correrão por contas das dotações orçamentárias 
específicas. 
 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, em 20 de Fevereiro de 2013. 

 

Hardi Milton Eickhoff 
Prefeito Municipal  

 
   
Registre-se e Publique-se: 
                 
                  Róges Adorian  
Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO I 
 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: FARMACÊUTICO 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Executar serviços do profissional de Farmácia.  
Exemplos de Atribuições: 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. 

 
CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Executar serviços contábeis e interpretar legislação referente à contabilidade 

pública. 
Exemplos de Atribuições: 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: ATENDENTE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
ATRIBUIÇÕES: 
Atribuições: proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumento utilizados; sob 

supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais 
ou coletivos, como evidenciação de placa bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação, 
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uso de fio dental; preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda, etc.), necessários 
para o trabalho; instrumentalizar o cirurgião dentista durante a realização de procedimentos clínicos 
(trabalho a quatro mãos); agendar o paciente e orientá-lo ao retorno e à preservação do tratamento; 
acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de Saúde da Família no tocante à saúde bucal. 

Requisitos Mínimos para exercer a função: 
- Ser maior de 18 anos; 
- Ensino médio Completo. 
- Curso de Atendente ou Técnico de Atendente em Consultório Dentário, com registro no Conselho 

Regional de Odontologia. 
 
 


