
Lei Municipal nº 677/2015, de 24 de fevereiro de 2015 

 

Altera as funções de cargos 

públicos, e dá outras 

providências. 

  

 A Prefeita Municipal de Santa Cecília do Sul/RS, no 

uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

Orgânica Municipal, FAZ SABER que o Poder Legislativo 

Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Ficam alteradas as funções do cargo de médico 

clínico geral estabelecido na lei n. 434, de 17.02.2010, as 

quais passam a ser as descritas no constante do anexo I da 

presente lei.  

  

         Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Cecília do Sul, 24 de 

fevereiro de 2015. 

   

 

Jusene C. Peruzzo, 

Prefeita Municipal 

Registre-se e publique-se.      

           

Jones Ademar Rech 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

CATEGORIA FUNCIONAL:   Médico 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO:    30 

  

  

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

       Sintéticas: Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva; 

diagnosticar e tratar das doenças do corpo humano.  

 

       Genéricas: Realizar consultas clínicas aos usuários; executar 

as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: 

criança, adolescente, adulto e idoso; realizar consultas e 

procedimentos na Unidade de Saúde da Família  (USF) e, quando 

necessário, no domicílio; realizar as atividades clínicas 

correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na atenção 

Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS); 

aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; fomentar a 

criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de 

diabéticos, de saúde mental, etc.; realizar o pronto atendimento 

médico nas urgências e emergências; encaminhar aos serviços de maior 

complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do 

tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e 

referência e contra referência; realizar pequenas cirurgias 

ambulatoriais; Indicar internação hospitalar; solicitar exames 

complementares; verificar e atestar óbito; efetuar exames médicos em 

escolares e pré-escolares, examinar servidores públicos municipais 

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

visitas domiciliares; preencher e assinar laudos de exame; encaminhar 

especiais a setores especializados; preencher a ficha única individual 

do paciente, preparar relatórios mensais;  executar outras tarefas 

afins.   

  

CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

 

a)Carga horária de 40 horas semanais, inclusive em regime de plantão e 

trabalho em domingos e feriados. 

 

b) Outros: Sujeito a serviços externos e uso de uniforme. 

 

REQUISITOS PARA INGRESSO:  

 

Idade: de 21 anos 

Instrução: Curso Superior completo; 

Habilitação legal para o exercício da profissão de Médico.  

Registro no Conselho Regional de Medicina. 

Recrutamento – Concurso Público 

 


