
LEI Nº 932 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.

Extingue 2 (dois) cargos de Médico Clínico Geral,  1  (um)
cargo de Médico Pediatra, 1 (um) cargo de veterinário, cria
o  cargo  de  Médico,  com  carga  horária  de  20h  semanais,
altera dispositivos da Lei Municipal nº 199, de 29 de outubro
e 1997, que  “Dispõe sobre os quadros de cargos e funções
públicas do Município, estabelece o Plano de Carreira dos
Servidores  e  dá  outras  providências”,  e  dá  outras
providências.

Matione  Sonego,  Prefeito  Municipal  de  São  João  do  Polêsine,  Estado  do  Rio
Grande do Sul. 

Faço  Saber,  em cumprimento  ao  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,  que  a
Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e EU, sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º Ficam extintos 2 (dois) cargos de Médico Clínico Geral, 1 (um) cargo de

Médico  Pediatra  e  1(um)  cargo  de  veterinário,  integrantes  da  estrutura  de  cargos  do  Poder

Executivo.

Art. 2º Fica criado um cargo de Médico, com carga horária de 20h semanais, que

passa a integrar a estrutura de cargos do Poder Executivo.

Parágrafo  único. As  atribuições,  padrão  de  vencimento,  atribuições  e  demais

condições de trabalho e para provimento são as que constam no Anexo I desta Lei.

Art. 3º O quadro de cargos do art. 3º da Lei Municipal nº 199, de 29 de outubro de

1997, que “Dispõe sobre os quadros de cargos e funções públicas do Município, estabelece o Plano

de Carreira dos Servidores e dá outras providências”, fica acrescido dos seguintes padrões:

I – Padrão 12, ao qual corresponde a referência salarial (básico) de 8,98 para a classe

“A”, de 9,42 para a classe “B”, de 9,86 para a classe “C”, de 10,32 para a classe “D” e de 10,77

para a classe “E”.

II – Padrão 13, ao qual corresponde a referência salarial  (básico) de 9,13 para a

classe “A”, de 9,58 para a classe “B”, de 10,03 para a classe “C”, de 10,49 para a classe “D” e de

10,95 para a classe “E”.



§1º Os cargos de Contador hoje providos ficam reenquadrados do Padrão 11 para o

Padrão 12, criado por esta Lei.

§2º Os Cargos de Médico, criados pelo art. 2º, são alocados no Padrão 13, criado por

esta Lei.

Art. 4º A Síntese dos Deveres e os exemplos de atribuições do cargo de Contador,

constante do Anexo I da Lei Municipal nº 199, de 29 de outubro de 1997, passam a vigorar com as

alterações especificadas no Anexo II desta Lei.

Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das seguintes dotações

orçamentárias:  2.007  –  3.1.90.11  –  Manutenção  da  Secretaria  Municipal  da  Fazenda;  2.047  –

3.1.90.11 – Manutenção da Atenção Básica da Saúde; 2.136 – 3.1.90.11 – Manutenção da Equipe da

Estratégia Saúde da Família (ESF).

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Senhor Prefeito Municipal de São João do Polêsine/RS, aos vinte e

três dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove.
                                                                                     

                                    Matione Sonego
                                                               Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se
Em 23-12-2019

Agueda Elisabete Recke Foletto
Secretária Municipal de Administração



ANEXO I

CARGO: Médico

Padrão: 13

Referência salarial: 9,13

Síntese dos Deveres: prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar;

ATRIBUIÇÕES: Atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias;

recepcionar  e  identificar  o  paciente,  explicando  os  procedimentos  a  serem  realizados;  emitir

atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos, primeiros socorros e urgências em hospitais e

em outros  estabelecimentos  de  saúde do município;  dar  encaminhamento  a  outras  unidades  de

saúde,  quando  necessário;  efetuar  exames  médicos  em  escolares  e  pré-escolares;  examinar

servidores públicos municipais para fins de controle no ingresso, licença e aposentadoria;  fazer

visitas domiciliares a servidores públicos municipais para fins de controle de faltas por motivo de

doenças; preencher e assinar laudos de exames e verificações; fazer diagnósticos e recomendar a

terapêutica indicada para cada caso; prescrever regimes dietéticos; prescrever exames laboratoriais,

tais  como: sangue, urina,  raio X e outros;  encaminhar  casos especiais  a setores especializados;

preencher a ficha única ou individual do paciente; preparar relatórios mensais relativos às atividades

do  cargo;  executar  outras  tarefas  correlatas.

Condições de Trabalho:

a) Carga Horária: 20 horas semanais de trabalho.

b)  Outras:  O  exercício  do  cargo  poderá  determinar  o  trabalho  noturno  e  aos  sábados,

domingos e feriados.

Requisitos para investidura:

a) Instrução: Superior Completo.

c) Habilitação: a legalmente exigida para o exercício da profissão de médico.



ANEXO II

CARGO: CONTADOR

PADRÃO: 12

REFERÊNCIA SALARIAL: 8,98

………………………………………………………………………….

Síntese dos Deveres: Ser responsável por serviços de contabilidade e/ou executar funções

contábeis  junto  ao  Município,  incluídos  o  Poder  Executivo,  o  Poder  Legislativo  e  entes  da

administração indireta.

ATRIBUIÇÕES: Elaborar planos de contas e preparar normas de trabalhos de contabilidade;

escriturar ou orientar a escrituração de livros contábeis de escrituração cronológica ou sistemática;

fazer  levantamentos  e  organizar  balanços  patrimoniais  financeiros;  fazer  revisão  de  balanços;

efetuar perícias contábeis; participar de trabalhos de tomadas de contas dos responsáveis por bens

ou valores do Poder Executivo, do Poder Legislativo e de entes da administração indireta; orientar

ou coordenar os trabalhos de contabilidade em indústrias ou quaisquer outras que, pela sua natureza,

tem  necessidade  de  contabilidade  própria;  assinar  balanços  e  balancetes;  preparar  relatórios

informativos  sobre  a  situação  financeira  e  patrimonial;  orientar,  do  ponto  de  vista  contábil,  o

levantamento  dos  bens  patrimoniais  do  Município;  integrar  grupos  operacionais  de  trabalho;

executar outras tarefas correlatas.

………………………………………………………………………….


	Matione Sonego

