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LEI N° 8.758. DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021.

Contrata emergencialmente servidores para 
trabalharem na Atenção Básica, usuários do 
SUS.

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. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, emergencialmente, com base 
no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, servidores , de acordo com a relação abaixo, com 
base na Lei Complementar n°07/90, do Quadro dos Servidores Efetivos, para trabalharem na 
Atenção Básica, usuários do SUS.

SALARIO-R$CARGON°
R$ 18.482,80Médicos de ESF04
R$5.160,32Enfermeira de ESF01

Parágrafo único. Os contratos emergenciais terão vigência por seis (6) meses, 
podendo ser prorrogado por mais seis meses, os profissionais médicos, serão rescindidos conforme 
as posses, por nomeação do concurso público edital 001/2019.

Art. 2o As atribuições, carga horária e requisitos para os cargos descritos de que trata a 
presente Lei, são descritas no Anexo I que é parte integrante desta Lei.

Art. 3o A forma de contratação dos profissionais para o contrato emergencial será
através da Banca do Concurso vigente com edital de seleção para o chamamento priorizando por ordem 
de classificação e a disponibilidade para assumir o cargo de forma emergencial, com exceção dos 
profissionais médicos que será através da análise do currículo com pontuação para os da banca do 
concurso de acordo com a classificação e disponibilidade para assumir o cargo em curto espaço de 
tempo.

Art. 4o As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta do Orçamento da 
Secretaria Municipal da Saúde de 2022.

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a contar
de 1o de janeiro de 2022.

Gabinete do Prefeito, 14 de dezembro de 2021.

to mitz
Prefeito

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

Lori Luiz Bojesina
Secretáriyae Administração e Gestão
OP313/202 3WIBS
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ANEXO I

Cargo: ENFERMEIRO DE ESF

Carga horária: 40 horas semanais

Vencimentos: 5.160.32

Requisito: Nível Superior e habilitação legal para o exercício da profissão de 
Enfermeiro e inscrição no respectivo Conselho ou entidade de classe.

a) Descrição sintética: supervisionar e prestar serviços de enfermagem nas unidades 

sanitárias do Município, em especial as relacionadas às diretrizes das Estratégias de 

Saúde da Família - ESF.

b) Descrição analítica: Desenvolver as atividades descritas na Lei 5.242/98, inerentes 

ao exercício da profissão de enfermagem; realizar assistência integral (promoção e 

proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 

manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na USF e, quando indicado ou 

necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, 

etc.), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade 

adulta e terceira idade; conforme protocolos ou outras normativas técnicas 

estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições 

legais da profissão, realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares 

e prescrever medicações; planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações 

desenvolvida s pelos ACS; supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação 

permanente dos ACS e da equipe de enfermagem; contribuir e participar das atividades 

de Educação Permanente do Auxiliar de Enfermagem, ACD e TFID; participar do 

gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade 

de Saúde.
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Cargo: MÉDICO DE ESF

Carga horária: 40 horas semanais

Vencimentos: 18.482,80

Requisito: Nível Superior e Habilitação legal para o exercício da profissão de Médico e 

inscrição no respectivo Conselho ou entidade de classe.

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 famílias 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-obstetrícia, 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.
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