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LEI MUNICIPAL DE N0 1.461 DE 17 DE JUNHO DE 2013
"DISPOE SOBRE A cRIAcAo DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO PELO
REGIME DA coNsoLIDAcAo DAS LETS DO TRABALHO E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS"

CELIA MARIA FERRACIOLI DOS SANTOS, Prefeita
Municipal de São José da Bela Vista - Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuicöes legais, que lhe são conferidas faz saber que a Cârnara Municipal de São
José da Bela Vista-SP APROVOU e ELA PROMULGA E SANCIONA a seguinte
LEI:

APROVA:
Artigo 10 - Cria os cargos abaixo relacionados de provimento efetivo
por concurso piblico, nos termos do artigo 37 e inciso II da Constituição Federal, definindo
suas respectivas atribuiçöes e valor de sua remuneraçäo mensal, sem prejuIzos das demais
verbas trabaihistas a que todos empregados de provimento pelo regime celetista possuem,
especificando carga horaria, observado todos dispositivos da Consolidaçäo Das Leis do
Trabalho, sendo:
10 - Médico(a) Clinico Geral Plantonista:
Atribuiçöes: Exarnina o paciente, auscultando, palpando ou utilizando
instrumentos especiais, para determinar diagnóstico ou, se necessário, requisitar
exarnes complernentares e encarninhá-lo ao especialista; analisa e interpreta
resultados de exarnes de raios X, bioqulmico, hematológico e outros, comparandoos corn padrôes normais, para confirrnar ou informar a diagnóstico; prescreve
medicamentos, indicando dosagern e respectiva via de administracão, assirn coma
cuidados a serem observados para conservar ou restabelecer a saüde do paciente;
mantérn registro dos pacientes examinados, anotando a conclusào diagnóstica,
tratarnento, evolução da doenca, para efetuar orientação terapêutica adequada.
Pode ernitir atestados de saCide, sanidade e aptidão fIsica e mental e de óbito, para
atender a determinaçöes legais. Pode atender a urgências clmnicas, cirárgicas ou
traumatológicas. Pode especializar-se em dirigir hospitais e outros estabelecimentos
de saüde e ser designado de acordo corn a especialização.
Remuneração: R$ 120,00 a hora.

20 - Médico(a) Ginecolociista Atribuiçöes: Examina a cliente fazendo inspeção, palpacão e toque, para avaliar as
condicöes gerais dos órgãos realiza exames especIficos de colposcopia e
colpocitologia, utilizando colposcópio e lâminas, para fazer diagnóstico preventivo

-

LI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA-SP
Rua Major João Soares, n°1.236-Cx. P.03-Tel. (016)3142-8100
CEP: 14440-000-São José da Bela Vista-SP
CNPJ.N°59851.600/0001-06
de afecçôes genitais e orientação terapêutica executa biópsia de órgäos ou tecidos
suspeitos, colbendo fragmentos dos mesmos para realizar exame
anatomopatológico e estabelecer o diagnóstico e a conduta terapêutica faz
cauterizacôes do colo uterino, empregando termocautérlo ou outro processo, para
tratar as lesôes existentes executa cirurgias ginecológicas, seguindo as técnicas
indicadas a cada caso, para corrigir processos orgânicos e extrair órgãos ou
formacöes patológicas participa de equipe de saüde pibIica, propondo ou
orientando condutas, para promover programas de prevenção do cancer
ginecológico e das mamas ou de outras doencas que afetam a area genital.
Pode coiher secreçôes vaginais ou mamarias, para encaminha-las a exame
laboratoriab.
Rem uneracão: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais.
Carga horaria: 20horas semanais.

30 - Médico(a) Psiciuiatra:
Atribuicôes: Examina o cliente, adotando meios especIficos, como a observacäo, 0
desenvolvimento da empatia e outros, para situar a problemàtica conflitiva do
paciente desenvolve a catarse do paciente, estabelecendo a intercomunicação e
transferência, para elaborar a diagnóstico encaminha a paciente a sessöes de
psicoterapia individual ou de grupo, baseando-se nas necessidades e nas indicacöes
para o caso, para auxiliá-lo e ajustar-se ao meio procede ao planejamento,
orientaçäo e/ou execucäo de programas de higiene mental, formando grupos de
adolescentes, de pais, de alcoólatras e outros, para proporcionar orientaçäo sexual,
terapia ocupacional, preparacäo para 0 rnatrimônio, psicoterapia e grupo e outras
atividades de apoio aconseiha familiares dos pacientes, entrevistando-os e
orientando-os, para possibulitar a formacäo de atitudes adequadas ao trato corn as
mesmos prescreve e/ou aplica tratarnentos biológicos especIficos, empregando
medicamentos ou apareihos especiais, para promover estImulos cerebrais ou
diminuir excitacóes realiza cirurgias especIficas, utilizando instrumentos e apareihos
especlais, para elirninar focos cerebrais determinantes de hiperexcitabilidade.
Pode realizar exames eletroencefa log raficos, empregando apareihos especiaus, para
bocalizar arritmias ou focos cerebrais.
Remuneracão: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais.
Carga horária: 20horas semanais.

40 - Medico(a) Veterinário:
Atribuicöes: Praticar clInica médica veterinária em todas as suas modalidades, 2.
Realizar exames cilnicos, dar diagnósticos e coletar material para exames
Iaboratoriais. 3. Prescrever e efetuar tratamento dos animais e promover a
profilaxia. 4. Orientar os técnicos laboratoriais quanta a procedumentos de coleta e
de analises: anatomopatológica, histopatológica, hematobógica, imunológica etc. 5.
Planejar, orientar e supervisionar a manutençäo de linhagens, promovendo o
mebhorarnento das espécies animals. 6. Desenvolver e executar programas de
reproduçäo, nutriçâo e higiene sanitária. 7. Reabizar eutanasia e necropsia animal.
8. Participar, conforme a poiltica interna da Instituicão, de projetos, cursos,
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eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensäo. 9. Participar de
programa de treinamento, quando convocado. 10. Elaborar relatórios e laudos
técnicos em sua area de especialidade. 11. Trabalhar segundo normas técnicas de
seguranca, qualidade, produtividade, higiene.
e preservaço ambiental. 12. Executar tarefas pertinentes a area de atuacao,
utilizando-se de equipamentos e prograrnas de informàtica. 13. Executar outras
tarefas compatIveis corn as exigências para o exercIcio da funçâo.
Remuneração mensal de R$ 2.034,00;
Carga Horaria: 30horas Semanais

10

Artigo 20 - As despesas decorrentes corn a execucâo da presente
Lei, correrão por conta de dotaçôes consignadas no orcamento vigente.
Artigo 30 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacão,
revogadas as disposiçöes em contrário.

Prefeitura Municipal de Säo José Da Bela Vista-SP
Em, 17 de junho de 2013.

C41--

CELIA MARIA FERRCIOLI DOS SANTOS
Prefeita Municipal
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Oficlo n°018/2013
Säo José da Bela Vista 17/06/2013

CAMARA MUNICIPAL DE
sÃo iosE DA BELA VISTA
PROTOCOLO N.' O8
U .. RADA Pc J C) (2 / 2C-43
IWCURAR:
ENC. PROTOCOLO
Senhor presidente:

Segue em anexo cópia da Lei Municipal de n01.461 de 17/06/2013 devidamente
sancionada e para as providências pertinentes.

Atenciosamente,

ANDRE LUIZ DARINIBATISTA
Secretário de Comupicacäo Institucional e Social

Ao Exmo.Sr.
CARLOS CESAR BERTELI
MD.Presidente da Câmara Municipal de
São José da Bela Vista-SP

