
Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 2.169/2018, de 13 de novembro de 2018.

Altera  o Anexo I,  Cargo de Médico Plantonista da Lei  Municipal  nº

701/94, que dispõe sobre o quadro de cargos e funções públicas do

Município  de  Formigueiro,  estabelece  o  plano  de  carreira  dos

servidores e dá outras providências.         

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.  1º Fica  alterado  o anexo I,  da Lei  Municipal  nº 701/1994,  que diz

respeito ao Quadro de Cargos Estatutários de Provimento Efetivo,  no cargo de Médico

Plantonista, que altera as Atribuições do Cargo, conforme anexo I da referida Lei, que

passará a ter a seguinte redação:

ANEXO I

REGIME JURÍDICO: (Lei nº 1.329, de 27/12/05) - ESTATUTO 

QUADRO: Cargos de Provimento Efetivo

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA

PADRÃO: 13

SÍNTESE DOS DEVERES: Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva, diagnosticar

e tratar das doenças do corpo humano em ambulatórios, hospitais e órgãos afins; dirigir

equipes  e  prestar  socorros  urgentes;  efetuar  exames  médicos,  fazer  diagnósticos,

prescrever  e  ministrar  tratamento  para  doenças,  perturbações  e  lesões  do  organismo

humano  e  aplicar  os  métodos  da  medicina  preventiva;  prescrever  medicamentos  e

terapêutica apropriado a pacientes internados; praticar intervenções cirúrgicas; preencher

boletins de atendimento; prescrever exames laboratoriais; participar de reuniões médicas;

executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.. 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Horário: Período normal de 24 horas semanais, podendo ser divididas em plantões de 6

(seis), 8 (oito), 12 (doze) ou 24 (vinte e quatro) horas.

b)  Outras:  O  exercício  do  cargo  poderá  exigir  plantões  conforme  escala,  podendo  a

prestação de serviço ser diurna, noturna, fins de semana e feriados. Atendimento médico

na forma de demanda livre, com qualidade, humanizado e contínuo. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a) Instrução: Curso Superior de Medicina, habilitação legal para o exercício da profissão de

Médico.

b) Idade: Mínima de 21 anos.

OBSERVAÇÃO:

Cargo criado pela Lei n.º 1.690, de 04 de março de 2011.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro.

Em 13 de novembro de 2018.

Jocelvio Gonçalves Cardoso
 Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Fabiano Ilha da Luz
Secretário da Administração
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