
 
LEI MUNICIPAL Nº 5.377/00 

 
 
Institui o Laboratório Farmacêutico 
Municipal de Carazinho, vinculado à 
Secretaria Municipal de Saúde; cria 
cargos no Quadro de Pessoal Efetivo do 
Município; define situação de 
emergência para os efeitos dos artigos 
250  e 251, da Lei Complementar nº 
07/90; e dá outras providências. 
 
 

GELSO  LUIZ DE CARLI, PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO 
DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 

 
Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Laboratório 
Farmacêutico Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, com as 
finalidades discriminadas no artigo 2º, desta Lei. 

 
Art. 2º - São finalidades do Laboratório Farmacêutico Municipal, de 

que trata o artigo anterior: 
 

I   - Fabricar medicamentos e produtos afins, com qualidade, 
segurança e eficácia, utilizando-se de matéria-prima de síntese 
própria ou de aquisição local, de importação, bem como os de 
extração ou de cultura de origem vegetal, animal ou mineral; 

 
II  - Realizar pesquisas concernentes à sua finalidade; 
 
III - Fornecer medicamentos aos órgãos de saúde pública, que 

atendem aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS); 
 
IV - Proporcionar treinamento a seu quadro de funcionários, buscando 

a especialização dos mesmos para o alcance de sua finalidade; 
 
V  - Colaborar com os órgãos de saúde pública e da assistência social 

estaduais, federais ou municipais 
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Art. 3º - Para atender a demanda dos serviços, institui-se o seguinte 
quadro de funcionários do Laboratório Farmacêutico Municipal: 
 

Cargo Padrão Nº Cargos 
Farmacêutico Industrial 11 01 
Químico Industrial 11 01 
Aux. Laboratório 5 10 
Servente 1 02 

  
 

Parágrafo Único – As atribuições dos funcionários do Laboratório 
Farmacêutico Municipal constam no anexo I, desta Lei. 

 
Art. 4º - Fica  o Município autorizado a contratar profissionais na área 

da saúde para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público 
previsto no artigo 1º desta Lei, através de contrato administrativo de serviço 
temporário, conforme minuta anexa que passa a ser parte integrante da presente Lei, 
pelo prazo de até 12 (doze) meses. 

 
Parágrafo Único – Os profissionais a serem contratados perceberão 

remuneração, conforme tabela a seguir: 
 
Cargo Valor R$ Nº Cargos 
Farmacêutico Industrial 1.468,46 01 
Químico Industrial 734,23 01 
Aux. Laboratório 317,40 10 
Servente 181,44 02 

 
Art. 5º - Os profissionais contratados obrigam-se ao cumprimento do 

regime de 40 (quarenta) horas de trabalho semanal, de segunda à sexta-feira, no 
Laboratório Farmacêutico Municipal, nos horários determinados pelo Poder Executivo, 
com controle de freqüência devidamente registrado. 

 
Parágrafo Único - As atribuições do cargo de Servente de que trata a 

presente Lei, serão as definidas pela Lei Municipal nº 5.242/98 e suas alterações. 
 
Art. 6º - As despesas decorrentes do custeio e manutenção do 

Laboratório Farmacêutico Municipal, correrão por conta do Fundo Municipal de Saúde. 
 
 
 
 

LM. 5377/00 
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Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 2 DE MARÇO DE 2000 
 
 
 

GELSO LUIZ DE CARLI 
Prefeito Municipal 

em exercício 
 

 
 
Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
 
MARIA ELIZABETH R. FENNER 

Secretária Municipal da 
Administração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 
CARGO: FARMACÊUTICO-INDUSTRIAL  



 4

ATRIBUIÇÕES: 
 A) Descrição Sintética 

Atividades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo 
conhecimentos de controle, desenvolvimento e produção de medicamentos, em 
caráter profissional e tecnológico,  abrangendo processos e operações da Indústria 
Farmacêutica e correlatos. 
 
 B) Descrição Analítica 
1.  Direção, supervisão, programação, coordenação, orientação e responsabilidade 

técnica no âmbito das atribuições respectivas.  
2.  Assistência, assessoria, consultoria, elaboração de orçamentos, divulgação e 

comercialização, no âmbito das atribuições respectivas. 
3.  Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de 

pareceres, laudos e atestados, no âmbito das atribuições respectivas. 
4.  Exercício do magistério, respeitada a legislação específica. 
5.  Desempenho de cargos e funções técnicas no âmbito das atribuições respectivas. 
6.  Ensaios e pesquisas em geral. Pesquisa e desenvolvimento de métodos e 

produtos. 
7.  Análise química e físico-química, químico-biológica, microbiológica, bromatológica, 

toxicológica e legal, padronização e controle de qualidade. 
8.  Execução de trabalhos técnicos. 
9.  Condução e controle de operações e processos industriais, de trabalhos técnicos. 
10.  Pesquisa e desenvolvimento de operações e processos industriais. 
11.  Estudo, elaboração e execução de projetos de processamento. 
12.  Estudo de viabilidade técnica e técnico-econômica no âmbito das atribuições 

respectivas. 
13.  Executar outras tarefas semelhantes. 
  
RECRUTAMENTO: 
a) Forma:  Concurso Público ou Prova de Habilitação. 
b) Requisitos: Instrução: habilitação legal para o exercício da profissão e outras 

conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 

1.  Carga horária de 20 horas semanais, mediante convocação ou opção pelo 
regime de dedicação exclusiva. 

2.  O exercício do cargo poderá exigir o uso de uniforme. 
 
CARGO: QUÍMICO  
ATRIBUIÇÕES: 
 A) Descrição Sintética 
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Atividades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo a realização 
de trabalhos relacionados com estudo, análises, pesquisas laboratoriais, assistência e 
assessoramento no campo da bioquímica. 
 
 B) Descrição Analítica 

1. Responsabilizar-se por laboratório ou por equipe de funcionários 
empregados em pesquisas e análises químicas. 

2. Revisar trabalhos e controlar resultados de ensaios e análises. 
3. Fazer exame de produtos alimentícios para verificação do valor nutritivo e do 

grau de pureza em confronto com os padrões estabelecidos, bem como 
análise de bebidas e seus métodos e componentes de fabricação. 

4. Proceder à identificação de águas minerais e suas possibilidades de 
industrialização. 

5. Realizar trabalhos de rotina para determinar normas quanto à embalagem 
de produtos alimentícios. 

6. Realizar análise químicas, estudos preliminares de tratamento e utilização 
econômica das substâncias. 

7. Proceder a dosagens químicas, preparando as respectivas soluções. 
8. Emitir pareceres sobre matéria de sua especialidade. 
9. Prestar assessoramento a autoridades em assuntos de sua competência. 
10. Prestar assistência a grupos de trabalho que tratam de problemas 

relacionados com a poluição ambiental. 
11. Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por 

equipes auxiliares. 
12. Executar outras tarefas semelhantes. 

 
RECRUTAMENTO: 
a) Forma:  Concurso Público ou Prova de Habilitação. 
b) Requisitos: Instrução: habilitação legal para o exercício da profissão e outras 

conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 

3.  Carga horária de 20 horas semanais, mediante convocação ou opção pelo 
regime de dedicação exclusiva. 

4.  O exercício do cargo poderá exigir o uso de uniforme. 
 
 
 
CARGO: AUXILIAR DE LABORATÓRIO  
 
ATRIBUIÇÕES: 



 6

A) Descrição Sintética 
Atividades de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a execução de 

trabalhos rotineiros de laboratório, sob supervisão.  
 
 B) Descrição Analítica 
1.  Limpar e esterilizar instrumentos de vidro e demais utensílios de laboratório. 
2.  Fazer registros relativos aos trabalhos de laboratório em geral. 
3.  Preencher fichas e manusear fichários. 
4.  Operar com autoclaves, centrifugadores e outros aparelhos de laboratório. 
5.  Limpar, esterilizar, encher, embalar e expedir vidros ou ampolas de vacinas e 

produtos de laboratório em geral. 
6.  Preparar meios de cultura e colocá-los nos recipientes adequados. 
7.  Tratar de animais em laboratório. 
8.  Fazer coletas de água, leite e outros materiais para exame. 
9.  Preparar espécimes para exames e testes bacteriológicos. 
10.  Realizar exames simples de microscopia. 
11.  Zelar pela conservação dos instrumentos de trabalho do laboratório. 
12.  Conferir e receber suprimentos de materiais especializados. 
13.  Auxiliar de manipulação farmacêutica, com a supervisão do farmacêutico 

responsável. 
14.  Executar outras tarefas semelhantes. 
 
RECRUTAMENTO:  
a) Forma: Concurso Público ou Prova de Habilitação. 
b) Requisitos: Instrução – Ensino Fundamental ou equivalente e outras conforme 

instruções reguladoras do processo seletivo. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 

1.  Carga horária de 40 horas semanais. 
2.  O exercício do cargo poderá exigir o uso de uniforme. 

 


