
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Buricá 

LEI Nº 0294/2015 

 

ALTERA O ARTIGO 23 DA LEI 07/1991, 

CRIA O CARGO DE MÉDICO CIRURGIÃO 

GERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
ANTONIO S. DE V. MOTA, Prefeito Municipal de Boa Vista do 

Buricá, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei: 

 
Artigo 1º - Altera o artigo 23 da Lei n° 07/1991, cria o cargo de 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL, em quantidade, cargo, carga horária, padrão, 
coeficientes e vencimentos mensais a seguir discriminados:  
            
    Quantidade          Cargo               Carga Horária       Vencimento Classe “A” 
                   

01     Médico Cirurgião Geral       10 horas                  6.000,00 
 

                   
                 Paragrafo único – O médico cirurgião geral deverá comprovar 
especialização e/ou residência médica em sua área de atuação. 
                
               Padrão                       Coeficiente  segundo as classes                   
                                          “A”           “ B”              “C”             “D”              
                  26                 271,87       285,46         299,73       314,72 
         
                 §  01 - As atribuições do cargo são as constantes no anexo I; 
                 §  02 – O provimento do cargo será por concurso público;   
                                         
                 Artigo 2º - O Valor acima será reajustado na mesma data e 
percentuais dados aos servidores municipais. 
                    
                 Artigo 3º - Permanecem inalterados os demais artigos da Lei 07/91 
e suas alterações posteriores que passaram a fazer parte da Lei 07/91-(Plano 
de Cargos e Salários).   
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                   Artigo 4º - As despesas decorrentes desta Lei serão custeadas 
pelo orçamento da Secretaria Municipal da Saúde. 
                    
                   Artigo 5º - Revogadas as disposições em contrário, a presente lei 
entra em vigor na data de sua publicação e fará parte da Lei 07/1991. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA DO 
BURICÁ, AOS 04 DE  NOVEMBRO DE 2015. 

 
 
 

              ____________________ 
                Antonio S. de V. Mota 
                                                                              Prefeito Municipal 
 
 
 
Registre-se e Publique-se 
 
 
Vanderlei Dimas Hoelscher 
Secretário de Administração 
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ANEXO   I 
 
CATEGORIA FUNCIONAL:    MÉDICO  CIRURGIÃO   GERAL 
  
PADRÃO DE VENCIMENTO:     26 
 
 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 
 
Realizar procedimentos cirúrgicos ambulatoriais nas unidades básicas de saúde 
e em instituições conveniadas com o município; realizar avaliação pré-
operatória; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; realizar 
atendimentos, exames, diagnósticos, terapêutica e acompanhamento dos 
pacientes, bem como executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área; 
Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, 
eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; 
Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Participar 
de programa de treinamento, quando convocado. ; Assessorar, elaborar e 
participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da 
medicina preventiva; Participar, articulado com equipe multiprofissional, de 
programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do 
indivíduo, da família e da população em geral; Efetuar exames médicos, emitir 
diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos 
exames e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de 
enfermidades, aplicando recursos da medicina  em ambulatórios, hospitais, 
unidades sanitárias, escolas, setores esportivos, entre outros; Manter registro 
dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento 
prescrito e a evolução da doença; Realizar atendimento individual, individual 
programado e individual interdisciplinar a pacientes; Efetuar a notificação 
compulsória de doenças; Realizar reuniões com familiares ou responsáveis de 
pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o 
tratamento a ser realizado; Prestar informações do processo saúde-doença aos 
indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; Participar de grupos 
terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de pacientes 
específicos para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de 
experiências entre os pacientes; Participar de reuniões comunitárias em 
espaços públicos privados ou em comunidades, visando à divulgação de fatores 
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de risco que favorecem enfermidades; Promover reuniões com profissionais da 
área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; 
Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à 
população;  
 
 
 
 
Representar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em 
Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias Municipais; 
Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos 
relativos à sua área; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos 
equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, 
observando a sua correta utilização; Utilizar equipamentos de proteção 
individual conforme preconizado pela ANVISA; Orientar os servidores que o 
auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; Realizar outras atribuições 
afins. 
 
Condições de trabalho: 
 

a) – Geral:  10 horas semanais; 
 
 
Requisitos para provimento: 
 

• Formação em medicina, com residência médica em cirurgia 
geral, habilitação legal para o exercício do cargo, com inscrição 
no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul – 
CREMERS. 

 
Boa Vista do Buricá, 28 de outubro de 2015. 


