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-ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI MUNICIPAL W 8.113, DE 29 DE JUNHO DE 2016.

Cria cargos de Médico de ESF e Cirurgião
Dentista de ESF no Quadro de Pessoal
Efetivo do Município.

o PREFEITO 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. 1° Ficam criados na estrutura geral de cargos do Quadro de Pessoal
Efetivo do Município, os seguintes cargos:

N° DE VAGAS
02
04

CARGO
Cirurgião Dentista de ESF

Médico de ESF

PADRAO
TC
TC

VENCIMENTO - R$
7.457,73
15.433,53

Art. 2° As atribuições e responsabilidades pertinentes aos cargos criados no
artigo 1° estão descritas no Anexo I, que faz parte integrante desta Lei.

Art. 3° Aplicar-se-á o Regime Juridico dos Servidores Públicos do Município de
Carazinho (Lei Complementar n.o 07/90) aos ocupantes dos cargos criados através da
presente Lei, assim como toda a legislação municipal que envolve os cargos de provimento
efetivo do Município.

Art. 4° Os cargos criados no artigo 1° ficam acrescidos ao Grupo de Atividades
111 - GRUPO TÉCNICO CIENTíFICO, do Anexo I da Lei Municipal n° 7.088/2009, com suas
alterações.

Art. 5° As despesas decorrentes desta Lei correrão a conta de dotações
orçamentárias próprias.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 29 de junho de 2016.

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

~~
Secretário da Administração
oov
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ANEXO I

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA DE ESF
GRUPO: TÉCNICO-CIENTíFICO

ATRIBUiÇÕES:
a) Descrição sintética: executar trabalhos inerentes à odontologia preventiva e curativa, em
especial às relacionadas às Estratégias de Saúde da Família e fazer odontologia profilática
em unidades sanitárias.

b) Descrição analítica:
• Desenvolver as atividades descritas na Lei 5242/98, inerentes ao exercicio da profissão de

cirurgião-dentista;
• realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e

a programação em saúde bucal;
• realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo

atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais;
• realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de

agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva
a todas as famílias, a individuos e a grupos especificos, de acordo com planejamento local,
com resolubilidade;

• encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência,
mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do
tratamento;

• coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de
doenças bucais;

• acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais
membros da Equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde
de forma multidisciplinar;

• contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do ACD e ESF;
• realizar supervisão técnica do Técnico em Higiene Dental e Auxiliar de Consultório

Dentário;
• participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da

USF;
• executar tarefas afins.

CONDICÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço em regime suplementar
de trabalho, bem como o uso de uniforme.

RECRUTAMENTO;
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: Instrução: Nível Superior e habilitação legal para o exercício da profissão de
Cirurgião Dentista e inscrição no respectivo Conselho ou entidade de classe.

CARGO: MÉDICO DE ESF
GRUPO: TÉCNICO-CIENTíFICO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ATRIBUiÇÕES:
a) Descrição sintética: prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva em Unidades

Sanitárias do Município, em especial as de Estratégia de Saúde da Família, escolas ou
órgãos afins; executar atos pertinentes à Medicina.

b) Descrição analítica:
• realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos,

diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e familias em
todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira
idade;

• realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc);

• realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria,
gineco-obstetricia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e
procedimentos para fins de diagnósticos;

• encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade,
respeitando fluxos de referência e contra-referência locais, mantendo sua responsabilidade
pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência;

• indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a
responsabilização pelo acompanhamento do usuário;

• contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de
Enfermagem, ACD e demais componentes da equipe multidisciplinar;

• participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da
USF.

CONDICÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em regime

suplementar de trabalho, bem como o uso de uniforme.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Públíco.
b) Requisitos: Instrução: Nível Superior e habilitação legal para o exercício da profissão de
Médico e inscrição no respectivo Conselho ou entidade de classe.
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