
LEI Nº 1.384, DE 11 DE SETEMBRO DE 2007. 
 
 

 
  ACRESCENTA CARGOS NO QUADRO DE 

PESSOAL EFETIVO PARA O PSF ÁREA B. 
 
 
 
SAULO JOÃO GARLET, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado do Rio Grande 
do Sul. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 

 
Art. 1º. São criados no Quadro de Pessoal Efetivo, acrescentados ao art. 12 da Lei 
Municipal nº 1.176, de 31 de dezembro de 2004, destinados ao Programa Saúde da 
Família, para atendimento da Área B, os seguintes cargos: 
 

NÍVEL QUANTIDADE  DENOMINAÇÃO CÓDIGO  

Principal 
(1) 

01 Cirurgião-Dentista 1.1.20 
01 Médico 1.1.20 
01 Enfermeiro Especialista 1.1.16-2 

NÍVEL QUANTIDADE  DENOMINAÇÃO CÓDIGO  

Médio 
(2) 

01 Técnico em Enfermagem 2.1.11 
01 Auxiliar de Consultório Dentário 2.1.08 
01 Auxiliar de Administração 2.3.08 
04 Agente Comunitário de Saúde 2.1.03 

 
Art. 2º. As atribuições, condições de trabalho, requisitos para provimento e forma de 
recrutamento dos cargos criados por esta Lei estão definidos no seu Anexo Único. 
 
Art. 3º. Acrescenta-se ao inciso I do art. 25 da Lei 1176/2004 o PADRÃO 16-2, com 
coeficiente 8,9. 
 
Art. 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias 
 
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 11 de setembro de 
2007. 
 

SAULO JOÃO GARLET 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 
 

JOSÉ ANTONIO ROSA DA SILVA 
Secretário Municipal da Administração 
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ANEXO ÚNICO 
Lei Municipal nº 1384/2007 

 
Cargo: CIRURGIÃO DENTISTA 
Serviço: SERVIÇO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO 
Nível: PRINCIPAL 
Padrão: 20 
Código: 1.1.20 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: realizar funções de caráter técnico e administrativo, 
participando do planejamento, realização e avaliação dos programas de saúde pública, 
para contribuir para o bem-estar da coletividade, desenvolver atividades no Programa 
Saúde da Família, concernente à saúde bucal. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: todas as definidas dentro Programa Saúde da Família 
na área de saúde bucal; elaborar, juntamente com a equipe de saúde, normas técnicas e 
administrativas para os serviços, consultando documentos de outras entidades para 
programar a dinâmica da odontologia da saúde pública; participar do planejamento, 
execução e avaliação de programas educativos de prevenção à saúde da boca e dos dentes, 
supervisionando-os e observando os resultados, a fim de contribuir para a melhoria da 
saúde bucal da comunidade; analisar dados específicos coletados pelos postos de saúde e 
outros serviços estudando-os e comparando-os, a fim de traçar, com a equipe de saúde, as 
prioridades no desenvolvimento de programas de higiene oral para a comunidade; 
coordenar, supervisionar, executar e avaliar atividades de fluoretização dos dentes ou 
outras técnicas, fazendo observações diretas e analisando relatórios, para desenvolver 
programas de profilaxia de cárie dentária; participar de programas de pesquisas de saúde 
pública, estudando, executando e avaliando planos de adição de flúor na água, sal ou 
outras substâncias de consumo obrigatório, para cooperar na prevenção das afecções 
dentárias; executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de 20 horas semanais; 
b) outras: o exercício do cargo poderá determinar a realização de viagens. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: nível superior; 
b) habilitação profissional: habilitação legal para o exercício da profissão de cirurgião 
dentista. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo:  MÉDICO  
Serviço: SERVIÇO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO  
Nível:  PRINCIPAL 
Padrão: 20 
Código: 1.1.20 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: prestar assistência médica, cirúrgica, fazer inspeções de 
saúde em candidatos a cargos públicos e em servidores municipais; desenvolver atividades 
no Programa Saúde da Família 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  todas as definidas ao médico dentro Programa Saúde 
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da Família; atender diversas consultas médicas em ambulatórios, hospitais, unidades 
sanitárias e efetuar exames médicos em escolares e pré-escolares; examinar servidores 
públicos municipais para fins de controle no ingresso, licença e aposentadoria; fazer 
visitas domiciliares a servidores públicos municipais para fins de controle de faltas por 
motivo de doença; preencher e assinar laudos de exames e verificações; fazer diagnósticos 
e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; prescrever regimes dietéticos; 
prescrever exames laboratoriais, tais como: sangue, urina, raio X e outros, encaminhar 
casos especiais a setores especializados; preencher a ficha única e individual do paciente; 
preparar relatórios mensais relativos as atividades do cargo; executar outras tarefas 
correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 20 horas semanais; 
b) plantões: sábados, domingos e/ou feriados, a compensar durante a semana posterior; 
c) outras: serviço externo; dentro do horário previsto o titular do cargo poderá prestar 
serviço em mais de uma unidade. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: nível superior; 
b) habilitação profissional: habilitação legal para o exercício da profissão de médico. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 

 
Cargo: ENFERMEIRO ESPECIALISTA 
Serviço: SERVIÇO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO 
Nível: PRINCIPAL 
Padrão: 16-2 
Código: 1.1.16-2 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: prestar serviços de enfermagem nos estabelecimentos de 
assistência médico-hospitalar e na comunidade do Município, bem como assistindo às 
pessoas que necessitam de atenção de enfermagem. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  organização e coordenação de serviços e equipes de 
saúde em instituição pública de saúde; direção do órgão de enfermagem integrante da 
estrutura básica da instituição de saúde pública, e chefia de enfermagem em unidade ou 
centro de saúde; planejamento, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de 
enfermagem; consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre a matéria de enfermagem; 
realizar consulta de Enfermagem; realizar prescrição de assistência de enfermagem; 
prestar cuidados diretos de enfermagem na assistência dos usuários do serviço público de 
saúde (realizar curativos, verificar sinais vitais, participar com o médico da realização de 
pequenas cirurgias, aplicar vacinas, administrar medicação via oral, subcutânea, 
intramuscular e endovenosa, realizar nebulização etc.), zelar pelo bem-estar e segurança 
dos doentes; supervisionar a esterilização do material (médico, odontológico e de 
enfermagem) utilizado no serviço; supervisionar o serviço de higienização do serviço de 
saúde; supervisionar o abastecimento de material médico e de enfermagem no serviço de 
saúde; realizar atividades de enfermagem específicas do Programa Saúde da Família 
(visita domiciliar, atividades em grupo com idosos, gestantes, mulheres, crianças, 
dependentes químicos, ostomizados etc.); prestar cuidados de Enfermagem de maior 
complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de 
tomar decisões imediatas; participar do planejamento, execução e avaliação dos programas 
e políticas de saúde (Federal, Estadual e Municipal) implantados no município:  
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- Programa Saúde da Família. 
- Política de Atenção a Saúde do Idoso. 
- Política de Atenção a Saúde da Criança. 
- Política de Atenção a Saúde da Mulher. 
- Política de Atenção a Saúde da Gestante e Puerpera. 
- Política de Atenção a Saúde dos Hipertensos e Diabéticos. 
- Política de Atenção a Saúde Mental. 
Participar em projetos de construção ou reforma de unidades ou centros de saúde; 
participar da prevenção e controle sistemático de infecção em unidades sanitárias ou 
centros de saúde, inclusive como membro das respectivas comissões; participação na 
elaboração de medidas e prevenção e controle sistemático de danos que possam ser 
causados aos pacientes durante a assistência de enfermagem; participação na prevenção e 
controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância 
epidemiológica (investigação de agravos que possam colocar em risco a saúde individual 
ou coletiva da população, elaborar boletins e relatórios para SMS a respeito da situação 
epidemiológica do município); prestar assistência à gestante, puérpera e ao recém nascido; 
participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de 
grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de risco; participação em 
programas e atividades de educação sanitária, visando a melhoria de saúde do indivíduo, 
da família e da população em geral; participação nos programas de treinamento e 
aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação 
continuada; participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e prevenção de 
acidentes e de doenças profissionais e do trabalho; participação na elaboração e na 
operacionalização do sistema de referência e contra-referência do paciente nos diferentes 
níveis de atenção à saúde; desenvolver ações de capacitação dos agentes comunitários de 
saúde com vistas ao desempenho de suas funções junto ao serviço de saúde; conhecimento 
e alimentação dos sistemas de informação em saúde (SIM, SINASC, SIAB); outras 
atividades correlatas. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário:  período normal de trabalho de 33 horas semanais; 
b) outras: o exercício do cargo exige a prestação de serviços à noite, domingos e feriados; 
poderão ser exigidos plantões de acordo com a escala organizada, bem como, o uso de 
uniforme, fornecido pelo Município. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: nível superior; 
b) habilitação profissional: habilitação legal para o exercício da profissão de Enfermeiro, 
com Especialização em Programa Saúde da Família ou Saúde Coletiva ou Administração 
em Serviço de Saúde. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Serviço: SERVIÇO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO 
Nível: MÉDIO 
Padrão: 11 
Código: 2.1.11 
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SÍNTESE DOS DEVERES: desenvolver ações de técnico de enfermagem nos 
estabelecimentos de assistência médico-hospitalar e no domicílio/comunidade do 
Município. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  fazer curativos; aplicar vacinas e injeções; observar 
prescrições médicas realizadas a doentes; ministrar remédios e cuidados com os doentes; 
atender e acompanhar os doentes; auxiliar demais profissionais da saúde; requisitar 
material de enfermagem; desenvolver com Agentes Comunitários de Saúde atividades de 
identificação de família de risco; contribuir com Agentes Comunitários de Saúde no que se 
refere a visitas domiciliares; acompanhar as consultas de enfermagem de indivíduos 
expostos a situação de risco; executar segundo sua qualificação profissional os 
procedimentos de vigilância sanitária e epidemiologia nas áreas de atenção a saúde da 
criança, adolescente, à mulher, ao trabalhador, ao idoso, bem como controle da tuberculose 
e hanseníase, doenças crônico-degenerativa e infecto-contagioso; participar da discussão e 
organização do processo de trabalho na unidade e comunidade; participar de programas de 
saúde Federais, Estaduais ou Municipais de Saúde instituídos no Município; executar 
outras atividades correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário:  período normal de trabalho de 40 horas semanais; 
b) outras: o exercício do cargo exige a prestação de serviços à noite, domingos e feriados; 
poderão ser exigidos plantões de acordo com a escala organizada, bem como, o uso de 
uniforme, fornecido pelo Município. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: Curso Técnico em Enfermagem; 
b) habilitação profissional: habilitação legal para o exercício da profissão de Técnico em 
Enfermagem. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD 
Serviço: SERVIÇO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO 
Nível: MÉDIO 
Padrão: 08 
Código: 2.1.08 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: Executar tarefas auxiliares no tratamento odontológico e sob 
supervisão direta ou indireta do cirurgião-dentista executar ações de saúde bucal, nas 
unidades de saúde e comunidade do Município. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  Preparar os pacientes para as consultas; auxiliar o 
profissional de odontologia na execução das técnicas; ficar responsável pela esterilização e 
ordenamento do instrumental. Participar de atividades de educação em saúde bucal; 
auxiliar nos programas de educação em saúde bucal; marcar consultas; manter em ordem 
arquivo e fichário; zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 
participar do treinamento e capacitação de agentes multiplicadores das ações de promoção 
à saúde; participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das 
doenças bucais; participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, 
exceto na categoria de examinador; ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a 
prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica do flúor, conforme orientação 
do cirurgião-dentista; remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida 
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pelo cirurgião-dentista; inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na 
restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo 
cirurgião-dentista; proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo operatório, antes e após 
atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares; remover suturas; aplicar medidas de 
biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos 
odontológicos; realizar isolamento do campo operatório; instrumentar o cirurgião-dentista 
em ambientes clínicos e hospitalares; participar de programas de saúde Federais, Estaduais 
ou Municipais de Saúde instituídos no Município; executar outras atividades correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário:  período normal de trabalho de 40 horas semanais; 
b) outras: o exercício do cargo exige a prestação de serviços à noite, domingos e feriados; 
poderão ser exigidos plantões de acordo com a escala organizada, bem como, o uso de 
uniforme, fornecido pelo Município. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino fundamental; 
b) habilitação profissional: inscrição no Conselho de Odontologia como Auxiliar de 
Consultório Dentário. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 
Serviço: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Nível: MÉDIO 
Padrão: 08 
Código: 2.3.08 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: executar trabalho de escritório de certa complexidade, que 
requeiram alguma capacidade de julgamento. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  executar trabalhos administrativos para o Programa 
Saúde da Família; redigir informações simples, tais como: ofícios, cartas, memorandos e 
telegramas; executar trabalhos de datilografia em geral; secretariar reuniões, lavrar atas e 
fazer quaisquer expedientes a respeito; fazer registros relativos a dotações orçamentárias; 
elaborar e conferir folhas de pagamento; classificar expedientes e documentos; fazer o 
controle da movimentação de processo ou papéis; organizar mapas e boletins 
demonstrativos; fazer anotações em fichas e manusear fichários; providenciar a expedição 
de correspondência; conferir materiais e suprimentos em geral com as faturas, 
conhecimentos ou notas de entrega; levantar freqüência de servidores e empregados 
públicos; executar outras tarefas correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 33 horas semanais; 
b) outras: viagens; freqüência a cursos especializados. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino fundamental completo; 
b) outros: conforme as instruções reguladoras do processo seletivo. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
Serviço: SERVIÇO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO 
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Nível: MÉDIO 
Padrão: 03 
Código: 2.1.03 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças 
e promoção da saúde, por meio de ações educativas e coletivas, nos domicílios e na 
comunidade, sob supervisão competente. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  a utilização de instrumentos para diagnóstico 
demográfico e sócio-cultural da comunidade; a promoção de ações de educação para a 
saúde individual e coletiva; o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das 
ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; o estímulo à 
participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; a 
realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à 
família; a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras 
políticas que promovam a qualidade de vida; executar outras atividades correlatas. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário:  período normal de trabalho de 40 horas semanais, 
b) outras: o exercício do cargo exige a prestação de serviços à noite, domingos e feriados; 
poderão ser exigidos plantões de acordo com a escala organizada, bem como, o uso de 
uniforme. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino fundamental.  
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 
 
 
 

 


