
LEI Nº 1.416, DE 20 DE MARÇO DE 2012.

ALTERA DISPOSIÇÕES DA LEI MUNICIPAL Nº 1.037, DE 
28∕02∕08 - PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES DO 
MUNICÍPIO DE GLORINHA,  CRIA CARGOS DE 
PROVIMENTO EFETIVO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE E MÉDICO CLÍNICO GERAL ESF,  E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

RENATO RAUPP RIBEIRO,  Prefeito  Municipal  de  Glorinha,  Estado do  Rio 
Grande do Sul.

Faço  saber,  em  cumprimento  ao  disposto  no  Artigo  55,  Inciso  IV,  da  Lei 
Orgânica  do  Município,  que  a  Câmara  Municipal  de  Vereadores  aprovou  e  eu 
sanciono e promulgo a seguinte 

LEI:

Art.  1º -  Ficam criados  na  estrutura  do  Quadro  de  Cargos  de  Provimento 
Efetivo constante do Artigo 3º da Lei Municipal nº 1.037/08 – Plano de Carreira dos 
Servidores Municipais,  os seguintes cargos:

PADRÃO DENOMINAÇÃO DA CATEGORIA FUNCIONAL Nº CARGOS CARGA HORÁRIA 
SEMANAL

VENCIMENTO

R$

02 Agente Comunitário de Saúde 05 40H 877,88

11 Médico Clínico Geral ESF 02 20H 5.500,00

 Parágrafo Único - As especificações das categorias funcionais  criadas pela 
presente Lei são as que constituem o Anexo Único, que faz parte integrante desta 
Lei.

Art. 2º - Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei Municipal n.º 
1.037, de 28 de fevereiro de 2.008 e suas alterações posteriores.

Art.  3º -  As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão à 
conta das dotações próprias constantes do orçamento vigente.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA/RS, em 20 de março de 2012.

Renato Raupp Ribeiro
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

                Luciana Soares Raupp
Sec. Mun. de Administração e Planejamento

LEI Nº 1.416, DE 20 DE MARÇO DE 2012.



ANEXO ÚNICO

CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 02

ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: exercer  atividades de prevenção de doenças e promoção da 
saúde,  mediante  ações  domiciliares  ou  comunitárias,  individuais  ou  coletivas, 
desenvolvidas  em conformidade  com as diretrizes  do  SUS e  sob  supervisão do 
gestor municipal. 
 
Descrição Analítica: 

Cadastrar  as famílias de sua micro-área e manter atualizado o mesmo, realizar 
visitas  domiciliares,  mantendo  a  sua  freqüência  nos  domicílios  que  apresentem 
situações que requeiram atenção especial, promoção da imunização de rotinas das 
crianças e gestantes, encaminhando-as a unidade de saúde de referencia, participar 
de reuniões periódicas da equipe estratégia saúde da família, participação em ações 
que fortaleçam os  elos  entre  o  setor  saúde  e  outras  políticas  que  promovam a 
qualidade de vida,   o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das 
ações  de  saúde,  de  nascimentos,  óbitos,  doenças  e  outros  agravos  à  saúde, 
estimular à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área 
da saúde; promover  ações de educação para a saúde individual e coletiva, elaborar 
relatórios de acordo com suas atividades executadas para levantamento de dados 
estatístico e outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pela coordenação 
do programa de Estratégia Saúde da Família.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) HORÁRIO: carga horária de 40 horas semanais, inclusive em regime de plantão e 
trabalho em domingos e feriados;
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço em sábados, 
domingos e feriados, bem como ao uso de uniforme fornecido pelo município.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO E EXERCÍCIO:

a) ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental completo.
b) IDADE: Mínima de 18 anos.
c) Residir na área da comunidade em que atuar.
d) Haver concluído com aproveitamento o curso de qualificação básica para a formação 
de Agente Comunitário de Saúde.

CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO CLÍNICO GERAL ESF



PADRÃO DE VENCIMENTO: 11

ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: prestar assistência médico–cirúrgica e preventiva, diagnosticar e 
tratar das doenças do corpo humano.

Descrição Analítica: Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; 
Executar  as  ações  de  assistência  integral  em todas  as  fases  do  ciclo  de  vida: 
criança, adolescente, adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na Unidade 
de  Saúde  da  Família  (USF)  e,  quando  necessário,  no  domicílio;  Realizar  as 
atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na atenção 
Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS); Aliar a 
atuação  clínica  à  prática  da  saúde  coletiva;  Fomentar  a  criação  de  grupos  de 
patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; 
Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; Encaminhar 
aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade 
do tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e 
contra-referência;  Realizar  pequenas  cirurgias  ambulatoriais;  Indicar  internação 
hospitalar; Solicitar exames complementares; cumprir as metas a serem alcançadas 
em relação aos indicadores de saúde definidos pelo gestor local do Sistema Único 
de Saúde;  realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção 
de  agravos,  diagnóstico,  tratamento,  reabilitação  e  manutenção  de  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 unidade de saúde 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, 
ginecoobstetrícia,  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-
referências locais, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário, 
proposto  pela  referência;  indicar  a  necessidade  de  internação  hospitalar  ou 
domiciliar,  mantendo  a  responsabilização  pelo  acompanhamento  do  usuário, 
proposto  pela  referência;   contribuir  e  participar  das  atividades  de  Educação 
Permanente dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), Auxiliares de Enfermagem, 
ACD (Auxiliares de Cirurgião Dentista) ; e participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da unidade de saúde;  Executar outras 
tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Geral: carga horária de 20 horas semanais.
Especial:  o  exercício  do  cargo  exige  a  prestação  de  serviços  à  noite,  sábados, 
domingos e feriados, bem como o uso de uniformes e equipamentos de proteção 
individual fornecidos pelo Município; sujeito ao trabalho externo, regime de plantão e 
atendimento ao público.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

http://www.leopoldina.mg.gov.br/portal1/municipio/noticia.asp?iIdMun=100131440&iIdNoticia=217548#%23


Idade: mínima de 18 anos;
Instrução Formal:  curso superior e habilitação legal para o exercício da profissão de 
médico.


