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"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Lei n.O 1136/06, de 01 de dezembro de 2006. 

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE EMPREGOS 

DE PROVIMENTO EFETIVO E REFERÊNCIAS, 

E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS." 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc ... 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 

~r-, 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

Artigo 1° - Ficam criados e inclusos na Estrutura Administrativa da Prefeitura 

Municipal de Guzolândia, definida pela lei n.o 840/01, de 23 de Outubro de 2.001 -Quadro de 

Nível Superior; 01 emprego de provimento efetivo de Médico clínico geral; 01(um) emprego 

de provimento efetivo de Médico pediatra e (01) um emprego de provimento efetivo de 

Médico ginecologista Parágrafo Único - A carga horária e o vencimento mensal dos cargos 

criados pelo caput deste artigo estão defmidos no anexo I; e as atribuições e requisitos dos 

referidos cargos estão definidos pelo anexo II; que integram a presente lei. 

Artigo 2° - Ficam criadas e adicionadas à Tabela de Vencimento do Quadro de 

Padrões e salários definido pelo "Anexo II da lei n.o 840/2001, de 23 de Outubro de 2.001, a 

letra "V", integrante e discriminado no Anexo IH desta Lei. 

Parágrafo Único - O Padrão de vencimentos criado por este artigo e o seu 
~-' 

respectivo valor, está definido pelo "Anexo III ", que integra esta lei. 

Artigo 3° - Fica criado e incluso na Estrutura Administrativa da Prefeitura 

Municipal de Guzolândia, definida pela lei n.o 840/01, de 23 de Outubro de 2.001 -Quadro de 

Nível Médio-Técnico ; OI emprego de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem, 

Padrão de Vencimento J, do quadro de vencimentos da pré-citada Lei. 

Parágrafo Único - A carga horária e o vencimento mensal do cargo criado pelo 

caput deste artigo estão definidos no anexo I; e as atribuições e requisitos dos referidos cargos 

estão definidos pelo anexo II; que integram a presente lei 

Artigo 4° - Aplica-se aos Cargos ora Criados, toda a Legislação vigente no ~. 
âmbito do território Municipal, mormente a Consolidação das Leis do Trabalho, Lei Orgânica 

Municipal e Legislação Municipal correlata. 
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Artigo 5° - Esta lei entra em data de sua publicação revogam-se as 

disposições em contrário. 

Pr~feitura Municipal de Guz 
/, 

r- 1~~veITa~ 
Diretor Adm. e Financeiro 

. Rqgistrado em livro próprio e Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal 
de Guzolândfu., p~r afixação no Quadro de EDITAIS na DATA SUPRA. 

e 
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ANEXO I 

NíVEL - ENSINO SUPERIOR 

,Ordem 

I 
Nomenclatura do Cargo Carga 

Horária 
Semanal 

INúmero 

I~argos
Criados 

de Padrão de 
vencimentos-

I 
01 

I 
02 

l 03 
-, 

Médico Clinico Geral 20Hs I 01 V 

Médico Ginecologista 20Hs 01 V 

Médico Pediatra 20 Hs 01 V 
-_..  -

I 

...... ~ 

NIVEL - ENSINO MÉDIO TÉCNICO 


Ordem 'Nomenclatura do Cargo Carga Número de Padrão de 

01 

I.- 

Horária Cargos vencimentos-
Semanal Criados 

fécnico em E~:nage~ 40Hs 01 J 
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ANEXO-lI 

QUADRO DE REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS CRIADOS 

ANEXO 11-01 

Denominação do Emprego: Médico Clinico Geral 
Provimento: Concurso Público 
Atribuições: P RINCIP AIS 

Descrição Sumária:- Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e 
outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do paciente. 

Descrição Detalhada:
> Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar 
o diagnóstico ou, sendo necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo 
ao especialista; 
> Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames 
físico e complementares, para efetuar a orientação adequada; 
> Analisa e interpreta resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e 
outros" comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar o 
diagnostico; 
> Prescreve medicamentos, indicando dosagens e respectiva via de administração, 
assim como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do 
paciente; 
> Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos cm ocupações 
definidas, baseando-se nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para 
possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; 
>Presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas 
de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir
conseqüências mais graves ao trabalhador. 
> Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender 
às determinações legais; 
> Participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação 
dos resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da Unidade de 
Saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, Visando preservar a 
saúde no município; 
Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente 
informações sobre as necessidades na Unidade de Saúde, para promover a saúde e o 
bem-estar da comunidade; 
> Zela pela conservação de boas condições de trabalha, quanto ao ambiente físico, 
limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor 
atendimento; 
> Executa outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior imediato. 
> Requisita exames de sangue, fezes e urina e interpreta os resultados dos mesmos, 
comparando-os com os padrões normais, para prevenir e/ou tratar anemias, sífilis, 
parasitoses, incompatibilidade do sistema RH, diabetes, moléstias hípertensivas e 
DSTs, e outras que possam perturbar a saúde do paciente 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO ~ 
ESCOLARIDADE: Curso Superior de Medicina, apto em Clínica Geral, e inscrição no 
Conselho Regional de Medicina - CRM. 

-6 
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ANEXOIl-02 

Denominação do Emprego: Médico Ginecologista 

Provimento: Concurso Público 

Atribuições: PRINCIPAIS 

Descrição Sumária- Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e 
outras formas de tratamento das afeccões do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, 
empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para prevenir, promover ou recuperar a saúde e 
vitalidade das pacientes e dos fetos. Atende a mulher no ciclo gravídico-puerperal, prestando 

r-< assistência médica especifica, empregando tratamento clínico-cIrúrgico, para a preservação da 
vida da mãe e do filho 

Descrição Detalhada: 
> Examina o paciente fazendo inspeção, palpação e toque, para avaliar as condições 
gerais dos órgãos; 
> Realiza exames específicos de colposcopia e colpocitologia, utilizando colposcópio 
e lâminas, para fazer diagnóstico preventivo de afecções genitais e orientação 
terapêutica; Faz cauterizaçao do colo uterino, empregando termocaulério ou outro 
processo, para tratar as lesões existentes; 
> Executa cirurgias ginecológicas, seguindo as técnicas indicadas a cada caso, para 
corrigir processos orgânicos e extrair órgãos ou formações patológicas; 
Col!1~ secreç.ões yagmais ou mamárias, para encaminhá-las a exame laboratorial, para 
aUXIlIar no diagnostico; 
> Faz a anamnese, exame clínico e obstétrico c requisita ou realiza testes de 
laboratório, valendo-se de técnicas usuais, para compor o quadro clínico da paciente e 
diagnosticar a gravidez; Requisita exames de sangue, fezes e urina e interpreta os 
resultados dos mesmos, comparando-os com os p'adrões normais, para prevenir e/ou 
tratar anemias, sífilis, parasitoses, incompatibIlidade do sistema RH, diabetes, 
moléstias hipertensiva e, DSTs, e outras que possam perturbar a gestação; 
> Realiza exames de ultrassonografia e radlOlogias e outros que o Sistema de Saúde 
possibilitar a realização; 
> Controla a evolução da gravidez, realizando exames periódicos, verificando a 
mensuração uterina. o foco fetal, a pressão arterial e o peso para prevenir ou tratar as 
intercorrências clínicas ou obstétricas; 
> Acompanha a evolução do trabalho do parto, verificando a dinâmica uterina, a 
dilação do colo do útero e as condições do canal do parto, o gráfico do foco fetal e o 
estado geral da parturiente, para evitar dissocia; 
> Indica o tipo de parto atentando para as condições do pré-natal ou do período de 
parto, para assegurar resultados satisfatórios; 
> ASSIste a parturiente no parto normal, no cirúrgico ou no cesari ano , fazendo as 
intervenções necessárias, para preservar a vida da mãe e do filho; 
> Controla o puerpério imediato e mediato, verificando diretamente ou por intermédio 
de enfermeira a eliminação de lóquios, a involução uterina e as condições de 
amamentação, para prevemr ou tratar afeções ouqualquerintercorrência; 
> Realiza exames pós-najal; fazendo a avaliação clínica e ginecológica, para verificar 
a recuperação do organismo matemo; 
> Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames 
fisico, complementar e especializado; efetuando a orientação e tratamento adequada; ~ > Analisa e interpreta resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos, 
ultrassonográficos, punções e outros exames cardíodínâmicos, comparando-os com 
padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; 
> Prescreve medIcamentos, indicando dosagens e respectiva via de administração, 
assim como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde da ~ 
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paciente; 

> Prepara clinicamente a paciente para cirurgia, acompanhando a evolução do parto,

tratando-a adequadamente, para prevenir intercorrência e acidente no ato cIrúrgico; 

> Realiza controle periódico de doenças hipertensas, de chagas, toxoplasmose, sifilis e 

cardiopatias 

AIDS e DSTs e exames laboratoriais, para prevenir conturbacões que afete a saúde da 

paciente e do feto; 

> Presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações 

agudas de saúde, 

orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir conseqüências mais 

graves ao trabalhador, 

> Emite atestados de saúde, aptidão fisica e de óbito, para atender às determinações 

legais; 

> Participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação 

dos resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da Unidade de 

Saúde, ações educativas de prevenção do câncer ginecológico e das mamas ou de 

outras doenças que afetem a área genital, precipuamente as transmissíveis - DSTs e 

AIDS -, visando preservar a saúde no município; 


~ 

> Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo 

constantemente informações sobre as necessidades na Unidade de Saúde, para

promover a saúde e o bem-estar da comunidade feminina; 

> Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente fisico, 

limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor 

atendimento; 

> Executa outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior imediato. 


REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

ESCOLARIDADE: Curso Superior de Medicina, com especialização em Ginecologia, e 
inscrição no Conselho Regional de Medicina - CRM. 

~ 


~ 
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ANEXOU-03 

Denominação do Emprego: Médico Pediatra 

Provimento: Concurso Público 

Atribuições: P RlNCIP AIS 


Descrição Sumária:- Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e 
outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, prestando assistência médica 
específica às crianças até a adolescência, para avaliar, prevenir, preservar ou recuperar a saúde 
dos pacientes jovens. 

Descrição Detalhada: 
> Examina a criança, auscultando-a, executando palpações e percussões, por meio de 
estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias e 
malformações con~ênitas do recém-nascido, avaliar-lhe as condições de saúde e 
estabelecer o diagnostico; 
> Avalia o estágIO de crescimento e desenvolvimento da criança, comparando-o com 
os padrões normais, para orientar a alimentação, indicar exerCÍCIOS, vacmação e outros 
cuidados, 
> Estabelece o plano médico-terapêutico-profilático, prescrevendo medicação, 
tratamento e dietas especiais, para solucionar carências alimentares, anorexias, 
desidratação, infecções, parasitoses e prevenir contra tuberculose, tétano, difteria, 
coqueluche e outras doenças; 
> Trata lesões, doenças ou alterações orgãnicas infantis, indicando ou realizando 
cirurgias, prescrevendo pré-operatóno, para possibilitar a recuperação da saúde; 
> Indica a suplementação alimentar à criança, quando houver justificativa clínica e de 
acordo com a programação; 
>Encaminha para atendimento especializado interno ou externo ao Centro de Saúde, os 
casos que julgar necessário; 
> RegIstra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames 
físico, complementar e especializado, efetuando a orientação e tratamento adequado; 
> Analisa e interpreta resultados de exames de raio X, bioquímicos,
hematológicos, eletrocardiograma, tomografia, ultrassonografia e ressonância 

"~- magIlética, punções e outros exames, comparando-os com padrões normais, para 
confirmar ou informar o diagnóstico; 
> Prescreve medicamentos, indicando dosagens e respectiva via de administração, 
assim como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do 
paciente; 
> Prepa~a c1inic~m~nte o. paciente par~ ,ci~rgia, tratando-a adequadamente, para 
prevemr mtercorrenCla e aCIdente no ato CIrurglCO; 
> Controla o paciente durante a realiza9ão de cirurgias quando necessário, mantendo o 
controle pela auscultação, eletrocardiografo, momtoragem e outros exames, para o 
andamento satisfatório das mesmas, 
> Presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações 
agudas de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir 
conseqüências mais graves ao trabalhador, 
> Emite atestados de saúde, aptidão física c de óbito, para atender às determinações 
legais; 
> Participa do planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de J 
Saúde Pública, enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na 
promoção, proteção e recuperação da saúde física e mental das crianças;, visando 
preservar a saúde no município; 
> Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo 
constantemente informações sobre as necessidades na Unidade de Saúde, para promover a ~ 
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saúde e o bem-estar da comunidade; 

> Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza 

e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento; 

>Executa outras tarefas correlatas, detenninadas pelo superior imediato. 


REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

ESCOLARIDADE: Curso Superior de Medicina, com especialização em Pediatria, e 
inscrição no Conselho Regional de Medicina - CRM. 

I~ 

~~-

~. 
~ 
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ANEXOII-04 

Denominação do Emprego: Técnico em Enfermagem 

Provimento: Concurso Público 

Atribuições: PRINCIPAIS 

Competências Profissionais Básicas: 
Assistir o enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão 

das atividades de assistência de enfermagem. 

> Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave. 

> Participar das ações de prevenção e controle das doenças transmissíveis em 

geral em programas de vigilância epidemiológica. 
>: Participar dos programas e das atividades de assistência integral à saúde 
individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto 
risco, favorecendo melhores resultados e desempenho profissionaL 
> Participar dos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de 
acidentes e de doenças profissionais e do trabalho, tendo em vista os preceitos 
da Constituição da República Federal do Brasil, contidos na seção n, Art. 196 de 
15/10/88 Saúde, direito de todos. 
>: Integrar a equipe de saúde, tendo em vista o modelo preventivo e a 
humanização do relacionamento profissional/paciente, buscando melhor 
qualidade de vida para todos. 
> Preparar pacientes para consultas, exames e tratamentos, prestando esclarecimentos e 
respeitando sempre seus direitos e sua integridade. 
> Executar tratamentos especificamente prescritos ou de rotina, além de outras atividades de 
enfermagem, tais como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral, realizar controle 
hídrico, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou 
frio e aplicação de vacinas. 
>: Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios. 
>Zelar pela preservação do paciente em sua condição patológica, física, espiritual e social. 
> Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente, zelando p01"'sua segurança. 
>: Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências de unidades de 
saúde. 
> Orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de 
enfermagem e médicas. 
>: Cumprir e fazer cumprir o Código de Deontologia da Enfermagem. 
>Anotar, diariamente no prontuário do paciente, as atividades da assistência de 
enfermagem para fins estatísticos, jurídicos, epidemiológicos e de controle do 
trabalho realizado. 

,~ 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO \ 

ESCOLARIDADE: Curso Técnico em Enfermagem, e inscrição no Conselho Regional de ~ \ 
Enfermagem - CRM 
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ANEXO-IH 

QUADRO DE CARGOSIDENOMINACÃO/PADRÃO/SALARIOS/CARGA HoRARIA 

CRIADOS POR ESTA LEI 


(Este Quadro passa a integrar o Anexo II da Lei Municipal n. o 84012001) 

~ 

N.o de Cargos 
. 

Denominação Padrão I Salário C. Horas I 

V R$ 5.000.00 I 20 I 

I

1 
 Médico Clínico Geral I


V R$ 5.000.00 20 I
Médico Ginecologista1 
 I 

20 I
1 
 Médico Pediatra ! V I R$ 5.000,00 

40
1 ; Técnico em Enfennagem J R$ 601.65I I 


,
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