
LEI Nº 1.426, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2008. 
 
 

 
  ACRESCENTA CARGO NO QUADRO DE 

PESSOAL EFETIVO. 
 
 
 
 
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, o seguinte cargo: 
 

NÍVEL QUANTIDADE  DENOMINAÇÃO CÓDIGO  
Principal 

(1) 01 Farmacêutico 1.1.15 

 
Art. 2º. As atribuições, condições de trabalho, requisitos para provimento e forma de 
recrutamento do cargo criado por esta Lei está definido no seu Anexo Único. 
 
Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias 
 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 13 de fevereiro de 
2008. 
 
 
 

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 1.426/2008 
 
 

Cargo: FARMACÊUTICO  
Serviço: SERVIÇO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO 
Nível: PRINCIPAL 
Padrão: 15 
Código: 1.1.15 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: realizar manipulações farmacêuticas e fiscalizar a qualidade 
dos produtos farmacêuticos. 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: manipular drogas de várias espécies; aviar receitas, 
de acordo com as prescrições médicas; manter registro permanente do estoque de drogas; 
fazer requisições de medicamentos, drogas e materiais necessários à farmácia; examinar, 
conferir, guardar e distribuir drogas e abastecimentos entregues à farmácia; ter custódia de 
drogas tóxicas e narcóticos, realizar inspeções relacionadas com a manipulação 
farmacêutica e aviamento de receituário médico; efetuar análises clínicas ou outras, dentro 
de sua competência; executar tarefas afins; exercer a responsabilidade técnica pela 
Farmácia Municipal nos termos da Lei Federal n.º 5.991/73 e suas alterações. Outras 
atividades correlatas nas áreas da Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário:  período normal de trabalho de 40 horas semanais; 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: nível superior; 
b) habilitação profissional: habilitação legal para o exercício da profissão de 
Farmacêutico. 
RECRUTAMENTO:  edital para concurso público. 

 
 


