
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 2.072/2017, de 24 de março de 2017.

Cria  Cargo,  Padrão  e  Altera  Dispositivo  da  Lei  nº
701/94,  de  20.12.94  que  Dispõe  Sobre  o  Quadro  de
Cargos e Funções Públicas do Município.

JOCELVIO GONÇALVES CARDOSO,  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.  1° Fica  criado  o  seguinte  Cargo  de  Provimento  em  Comissão  ou  Função
Gratificada:

N.° de 
Cargos

Denominação
 

Padrão
CC FG

(...) (...) (...) (...)
01 Chefe da Unidade Básica de Saúde Central 3 1

Art. 2º Em decorrência da presente Lei fica o referido cargo incluso na relação de
cargos, constante do art. 19 da Lei nº 701, de 20/12/94.

Parágrafo Único: As  justificativas  serão  parte  integrante  da  presente  Lei,  bem
como o anexo I.

Art.  3º  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  correrão  por  conta  de  dotação
orçamentária específica constante no orçamento 2017.

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

        

   Jocelvio Gonçalves Cardoso
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Fabiano Ilha da Luz
Secretário da Administração
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Projeto de Lei nº 024/2017, de 02 de março de 2017.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A presente proposição tem como objetivo criar o Cargo de Chefe da Unidade Básica

de Saúde Central, tendo em vista a necessidade de um responsável pelo setor, uma vez

que todo o órgão público, onde vários profissionais atendem a população, com fluxo intenso

de pessoas para os mais variados serviços de atendimento, se faz necessário haver uma

Direção para melhor aproveitamento da própria estrutura pública.

A Secretaria Municipal de Saúde não funciona no mesmo prédio, ficando distante e

impossível  o  acompanhamento  dos  mais  variados  serviços  público  e  atendimentos

realizados no Posto Central.

A criação deste cargo, conforme mencionado neste projeto, tem por finalidade dar

andamento e melhor o atendimento da unidade básica de saúde central deste município,

tendo em vista as muitas reivindicações da comunidade. De outra banda, existem serviços

que são necessários, como os serviços prestados nas unidades básicas de saúde, o que vai

ao encontro do anseio da administração em poder auxiliar quando os fatos relacionados ao

atendimento acontecem não retardando as melhorias no atendimento das necessidades que

a todo instante são requisitadas em especial pelos munícipes. Assim referida criação de

cargo oferece a administração meios legais de suprir as demandas e por fim oferecer a

devida  efetividade  aos  serviços  oferecidos  à  comunidade.  Segue  em  anexo  Impacto

Orçamentário Financeiro. Pedimos a compreensão, para aprovação do mesmo.

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro.
Em 02 de março de 2017.

Jocelvio Gonçalves Cardoso
Prefeito Municipal
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Anexo 01

Regime Jurídico: Lei 1.329/2005

Quadro CC Cargo em Comissão ou FG Função Gratificada

Cargo: Chefe da Unidade Básica de Saúde Central 

Padrão CC 3 ou FG 1

Atribuições do cargo:

Programar, organizar, e controlar as atividades administrativas relacionadas a Unidade de

Saúde Básica Central do Município, organizando os expedientes e atividades, resolvendo as

questões de organização interna das Unidades de Saúde do Município, receber funcionários

e expedientes atinentes ao funcionamento das Unidades de Saúde do Município, realizar o

encaminhamento a autoridade competente para decisão, inspecionar o cumprimento das

rotinas  das  Unidades  de  Saúde  do  Município  como:  coordenar  pessoal,  inspecionar  o

cumprimento  do  horário,  providenciar  pedidos  de  consertos  e  uso  de  máquinas  e

equipamentos lotados na Unidades de Saúde do Município, ou providenciar instalação de

aparelhos,  máquinas  e  equipamentos,  indicar  providencias  as  autoridades  superiores,

representar as Unidades de Saúde do Município frente à Secretaria de Saúde e Assistência

Social,  supervisionar  as  atividades  atinentes  as  Unidades  de  Saúde do Município,  entre

outras tarefas de chefia delegadas.

Condições de trabalho:

Horário: período normal de 40 horas semanais

O exercício do cargo poderá ocasionar a prestação de serviço aos sábados, domingos e

feriados, bem como viagens para fora da sede.

Requisitos para provimento:

Idade mínima de 18 anos completos
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