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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF UIGTÍ|R GBAETF
" ttd, ràl.ll{ m úllr*ô.i

PROJETO DE LEI N." Oi/, , DE 06 DE MAIO DE 2021.

'ALTERA tlisposirtvos da Lei Municipal n.' 626/2003,
cria cargo de farmacêutico, e dó outras providências."

Art. 1.'- Fica criado o cargo de Farmacêutico no Quadro Geral de Cargos Efetivos e

Tabela de Faixas de Vencimento - Nível Superior - carga horária de 40 horas semanais, pÍevisto nos

artigos 12'e 16'da Lei Municipal n" 62612003:

"Arr. l2' (...)

QUADRO DE CARGOS EFETIVOS

L'ARGO NiVEL FAIXA N" DE CÁRCOS vINCtMl-tNlo
Fitmracàutico NS I R$ 3.947.89

Art.2." - O cargo de Farmacêutico passa a integrar a Lei Municipal n' 626/2003.

Art. 3,n . As atribuições. carga horária semanal e requisitos para investidtra do cargo

conslam no anexo I desta Lei.

Art. 4.o - Esta I-ei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PRFIFEITO MUNICIPAL DE VICTOR GRAEI"F - RS. aos 06 dias de

maio de 2021.

"§il[+8âEHXE*lth.Protocolo no!l3íJ9221-
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Av João Amann, 690 . CEP 99350.000 . CNPJ 87.613.485/0001.77 . Fone: (54) 3338-12421 3338-1273
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MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF "M.Lrá!.lioB rilíd.í

ANEXO I
DESCRIÇÂO DO CARGO

CARGO: F'ARMACÊU'IICO
NíVEL: Superior
FÂIXA: Faixa de vencim ento 1 da tabela de Faixas e Sub Faixas de Vencimentos nível Superior - 40
horas
DESCRIÇÁO SINTÉTICA DA FUNÇÃO: realizar manipulações farmacêuticas e fiscalizar a

qualidade dos produtos farrnacôuticos; desempenhar atividades no tratamento e conlrole de qualidade
de água e es-goto.

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA FUNÇÃO: Manipular drogas de viidas espécies; aviar receitas. de
acordo com as prescrições médicas; manter o registro permanente de estoque de drogas; fazer a

requisição de medicamentos, drogas e materiais necessários à farmácia; examinar, conÍ'erir, guardar
e distribuir drogas e abastecimentos entregues à farmácia1' ter sob custódia, drogas tóxicas e

narcóticos; realizar inspeções relacionadas com a manipulação Íàrmacêutica e aviamento de receitas
médicas; efetuar análises clínicas ou outras de sua competência; responsabilizar-se por equipes
auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; participar de atividades e

programas voltados para a saúde pública e meio ambiente; executar tarefas, inclusive as editadas no
respectivo regulamento da profissão, planejar, organizan, coordenar, executar, superuisionar e avaliar
atividades de produção e analise de insumos, amostras e plodutos químicos de utilização em saúde

pública; desenvolver atividades de produção, estudos e pesquisas relativas à farmácia, nas áreas de

farmacodinâmica, microbiologia, toxicologia, miologi4 farmâcia industrial, análises clínicas,
bromatológicas e outras; executar atividades de análises clinicas e cle auxilio, diagnóstico à rede de

assistência à saúde e a vigilânoia epidemiotógica e sanitiíria; executar o controle de qualidade das

análises clínicas realizadas pela rede laboratorial pública e conveniada; planejar, organizar.
coordenar, executar, supelisionar e avaliar programas de farmácia em saúde pública; supervisionar
e executar atividades relacionadas ao abastecimento, guarda e acondicionamento de drogas e

medicamentos, insumos e material de laboratório; registrar entorpecentes e psicotrópicos
requisitados, receitados, fomecidos ou utilizados no aviamento das fórmulas manipuladas; realizar
investigações biológicas e estudos correlatos para a prevenção de enfermidades. a conservação e

melhoria da saúde e da produtividade (genética) de organismos vegetais e animais; planejar e executar

estudos de laboratório e de campo relativos à origem, desenvolvimento, função, estÍutura,
distribuição, meio, interrelação e outros aspectos das diferentes formas de vida. Atividade de nível
superior, de grande compiexidade, envolvendo a realização de manipulações farmacêuticas e

Íiscalização da qualidade dos produtos farmacôuticos, participal de programas voltados para a saúde

pública, executar outras atividades afins, compatíveis com sua especialização profissional, de acordo

com as necessidades do município. Conduzir veículos do município. desde que habilitado.

FORMA DE RECRUTAMENTO: Concurso Público
REQUISITOS PARA O RECRUTAMENTO:

a) Escolaridade: Nivel Superior em Farmácia;
b) Habilitação legal para o exercício da profissão;
REGIME DB TRABALHO: Mínimo de 40 horas semanais.
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PROJETO_DE LEr N'Og/202 1.

EXPOSIÇAO DE MOTMS
REGIME: ORDINÁRIO

Prezada Senhora Presidente,

Prezados Senhores Vereadores,

O presente Projeto de Lei visa a alteração no dispositivo da Lei Municipal n' 62612O03 e

a criação do cargo de Farmacêutico no Quadro de Cargos dos Servidores do Municipio.

A pretensão decorre da comunicação de aposentadoria por tempo de serviço do atual

servidor lotado no caÍgo, prevista paruo dia2610612021. Habitualmente far-se-ia a reposição da vaga

conforme a banca de concurso, ocorre que o cargo de farmacêutico/bioquímico está em extinção (Lei

Municipal n' 6411 2003),logo não há a possibilidade de reposição de vaga.

Assim, almeja-se a criação do referido cargo para suprir a lacuna. Trata-se de caso

excepcional, importante salientar que a efeliva dispensação de medicamentos antimicrobianos e

medicamentos controlados, conforme Portaria n' 344/98 do Ministério da Saúde, não pode ocorrer

sem a presença de farmacêutico, e que a farmácia básica de saúde não pode funcionar sem

fàrmacêutico por período superior a 30 dias, daí a necessidade da criação do cargo.

Em consulta ao TCE/RS, confirmou-se a viabilidade da pretensão desde demonstrada a

preservação do equilíbrio econômico-financeiro e dos limites de despesa com pessoal, e mediante a

criação do cargo, precedida de autorizaçâo legislativa, ruzão pela qual enviamos o presente Proieto

de Lei para que seja levado à apreciação desta Casa Legislativa, na cetteza de que após regular

tramitação, será a flnal deliberado e apro na devida lbrma regimental.

GABINETE DO PREFEIT CIPAL DE VICTOR GRAEFF/RS, aos 06 dias do

môs de mirio de 2021.

OECHE
Prefeito Municipal

Av. João Amann, 690 - CEP 99350-000 . CNPJ 87.613.485/000í -77 - Fone: (54) 3338"12421 3338-1273
E-mail: prefeitura@prefvíctorgÍaeff .com,br
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TRIBUNÂI OE CONÍÂS DO ESTÁDO OO RIO GRÁNOE I'O SUL
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