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DE 12 DE JULHO DE 2019 

LEI MUNICIPAL Nº2056/2019 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR EM 

CARÁTER EMERGENCIAL UM MÉDICO PEDIATRA E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA BOA VISTA/RS, no uso das atribuições legais 

que lhe são conferidas, torna público que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona e Promulga 

a seguinte: 

LEI 

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal a contratar de forma emergencial e temporária, por 

excepcional interesse público, nos termos do disposto nos Art. 193 e seguintes da Lei Municipal nº 

855/05 que “Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município e dá outras 

providências”, 01 (um) médico pediatra, pelo período de 06 (seis) meses, prorrogável por igual 

período.  

§ 1º As atribuições do Contratado serão as previstas no anexo II da presente Lei Municipal. 

§ 2º O Contratado fará jus às vantagens estabelecidas nos incisos II, III e IV do Art. 197 da 

Lei Municipal nº 855/05. 

§ 3º O Contratado fará jus a remuneração mensal conforme quadro a seguir: 

 
Nº  

Cargos 

Denominação Horas  

Mensal  

Escolaridade Vencimento  

 

 

01 

 

Médico Pediatra 

 

08 h 

Habilitação legal para o exercício da 

profissão de Médico com especialização 

em Pediatria, registro no CRM. 

 

R$ 3.448,92 

  

Art. 2º. A contratação se dará após a realização de Processo Seletivo Simplificado. 

   

            Art. 3º As contratações serão de natureza administrativa. 

 

Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

0701.10.301.0047.2046.31900400000000.0040 Contratação por tempo determinado 

0701.10.301.0047.2046.31900400000000.4500 Contratação por tempo determinado 

0701.10.301.0047.2046.31909400000000.0040 Indenizações e restituições trabalhistas  

0701.10.301.0047.2046.33904600000000.0040 Auxílio alimentação 

  

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE NOVA BOA VISTA/RS, AOS 12 DIAS DO MÊS DE 

JULHO DE 2019. 

DANIEL THALHEIMER 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

         Data Supra 

 

VANILDE VOGT DALCIN 

Vice-Prefeita Municipal 
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ANEXO I 

 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO PEDIATRA 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 13 

ATRIBUIÇÕES: 

 

 

  a) Descrição Sintética: Prestar atendimento médico de crianças e adolescentes, 

realizando consultas, procedendo aos exames, avaliações, diagnósticos, orientações, 

encaminhamentos e tratamentos, bem como pela contribuição em programas preventivos que 

possibilitem melhores condições de saúde à população, bem como atuando junto a equipe de saúde 

em ações de promoção e proteção à saúde da criança e adolescente. 

 

  b) Descrição Analítica: Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva, 

diagnosticar e tratar doenças do corpo humano em ambulatórios, clínicas, unidades sanitárias ou 

quaisquer locais de atendimento público; atender crianças que necessitem dos serviços de pediatria, 

para fins de exame clínico, educação e adaptação; providenciar o encaminhamento dos pacientes à 

serviços especializados, para fins de diagnóstico, quando necessário;  ministrar tratamentos e, 

quando for o caso, prescrever regime dietético; examinar, periodicamente, escolares em geral; 

orientar os responsáveis pelas crianças, no que se fizer necessário; preencher fichas clínicas 

individuais; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros especialistas; 

participar de juntas médicas; prescrever medicamentos e exercer censura sobre produtos médicos, 

de acordo com sua especialidade; participar de programas voltados para a saúde pública;  solicitar 

exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários; solicitar o concurso de outros médicos 

especialistas em casos que requeiram esta providência e executar outras tarefas correlatas. 

 

  Condições de Trabalho: 

 

a) Geral: Carga horária semanal de 08 horas; 

b) Especial: Uso de uniforme e sujeito a plantões e atendimento ao público. Uso de 

equipamentos de proteção individual 

 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 21 anos; 

b) Instrução: Habilitação legal para o exercício da profissão de Médico com 

especialização em Pediatria, registro no CRM. 
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