
 Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO 

CNPJ: 97.228.126/0001-50             Fone: (055) 3 236 1200 

Av. João Isidoro, 222 – CEP: 97210-000 – FORMIGUEIRO – RS. 
 

   
 
 
 

Lei n.º 1665 de 06 de outubro de 2010. 
 

“Altera a Lei nº 701, de 20/12/1994, que Dispõe 
Sobre o Quadro de Cargos e Funções Públicas do 
Município de Formigueiro.” 

 
  João Natalício Siqueira da Silva, Prefeito Municipal de Formigueiro, faz saber 
em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 
  Art. 1º - Cria no Quadro Geral de Servidores do Município o padrão nº 14, com 
o coeficiente 28,80. 
 
  Art. 2º - Ficam transferidos de padrões de vencimentos os seguintes 
profissionais da área de saúde, constante do art. 3º da Lei nº 701, de 20/12/94, com os 
respectivos coeficientes: 
 I – Médico Clínico Geral, 40 horas do padrão 13, para o padrão 14, coeficiente 28,80; 
 II – Médico Clínico Geral, 20 horas do padrão 11, para o padrão 12, coeficiente 14,40; 

III – Médico psiquiatra 20 horas do padrão 12, para o 13, coeficiente 19.80;  
III - Médico Psiquiatra 20 horas padrão 13, coeficiente 21.80; 

 IV – Médico Ginecologista/Obstetra, 20 horas do padrão 12, para o 13, coeficiente 
19.80;  
           IV – Médico Ginecologista/Obstetra, 20 horas padrão 13, coeficiente 21.80; 
 V – Médico pediatra 20 horas, do padrão 12, para o 13, coeficiente 19.80; 
           V – Médico Pediatra 20 horas, padrão 13 coeficiente 21.80; 
 VI – Médico Clínico Geral do PSF 40 horas, do padrão 12, para o 14, coeficiente 
28,80; 
 VII – Médico Radiologista, 20 horas, padrão 13 coeficiente 19.80; 
           VII - Médico Radiologista, 20 horas, padrão 13 coeficiente 21.80 
 VIII – Médico Cardiologista 20 horas, do padrão 12, para o 13, coeficiente 19.80.  
           VIII – Médico Cardiologista 20 horas, padrão 13, coeficiente 21.80. 
(alterações dadas pela Lei nº1675, de 23 de novembro de 2010 
 
         Art. 3º - Estabelece para 20 horas semanais a jornada de trabalho do Médico 
Radiologista, padrão 13.  
 
  Parágrafo Único: O anexo I, Síntese dos deveres, condições de trabalho e 
requisitos para Provimento, fará parte integrante da presente Lei.  
                  Art. 4º - Os demais dispositivos continuam inalterados. 
                  Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro. 
Em 06 de outubro de 2010. 

 
 

João Natalício Siqueira da Silva 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e Publique-se 
 
Luiz Vilson Guazina da Costa 
Secretário da Administração 
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Plei 061/2010 

 
Atribuições do Cargo de Médico Radiologista. 

 
 
 
 
 

a) Orientar e supervisionar os técnicos em radiologia e em enfermagem na execução dos 
exames, de radiologia convencional, ultra-sonografia, mamografia, tomografia 
computadorizada e ressonância magnética, comunicando eventuais falhas à chefia. 

b) Analisar a qualidade dos exames realizados no serviço de radiologia convencional, ultra-
sonografia, mamografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética, comunicando 
eventuais falhas à chefia. 

c) Interpretar os exames e emitir laudos de radiologia convencional, ultra-sonografia, 
mamografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética. 

d) Zelar pelos equipamentos do Serviço de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. 
e) Participar e colaborar com linhas de pesquisa e programas de capacitação técnica de 

estudantes de medicina e médicos estagiários/residentes obedecendo normas e critérios 
institucionais. 

f) Colaborar e participar de programas de treinamento e capacitação no âmbito institucional. 
g) Participar da elaboração do Plano de Trabalho Anual em consonância com as metas e 

diretrizes institucionais. 
h) Zelar pelo bom atendimento e bem-estar dos pacientes atendidos no Serviço de Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem. 
i) Cumprir e fazer normas e diretrizes regimentais do serviço e da instituição.     
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Plei 061/2010 

 
MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

 
 

 Justifica-se o Projeto de reavaliação da remuneração do quadro médico do município, 

em vista da disparidade existente entre a remuneração paga pelos demais municípios da 

região.  Necessitamos de recrutar médicos para o concurso público que em breve será 

realizado, para isso devemos de fazer o chamamento por Edital, com valores mais 

ambiciosos em vista da demanda existente da profissão de médico. 

 Os médicos, Clínico Geral, 40 horas e PSF ficarão com a remuneração até o subsídio 

do Prefeito, limite constitucional. 

 O cargo de Médico Radiologista, anteriormente criado, não estabelecia a carga 

horária, não possuía o anexo I, que todos os cargos possuem, estabelecendo a Síntese dos 

Deveres, Carga Horária, Regime de Trabalho e outras particularidades. 

 Estamos corrigindo este lapso, anexando o referido anexo I, como de costume.  

Por estes relevantes motivos, pede-se a aprovação do presente projeto de lei por essa Câmara 

de Vereadores. 

 
Formigueiro, 06 de outubro de 2010. 

 
 
 
 
 

João Natalício Siqueira da Silva 
Prefeito Municipal 


