ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ARAMBARÉ

LEI Nº 2421/2021
Autoriza a contratação de FARMACÊUTICO por
tempo determinado para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do art. 37, IX, da Constituição
Federal, combinado com o Inciso X do Art. 2º da Lei Municipal n.º 1454, de 04 de novembro de
2010, a contratar pessoal, mediante processo seletivo simplificado, por tempo determinado para
atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme quadro abaixo:
QUANTIDADE DE CARGOS
CARGO/FUNÇÃO
PADRÃO
01
Farmacêutico
07
Parágrafo único. A contratação temporária autorizada por esta Lei, será pelo prazo de 06 (seis)
meses.
Art. 2º As contratações temporárias autorizadas por esta Lei, serão realizadas mediante
processo seletivo simplificado, efetivado por Comissão de Avaliação Mista, nos termos da Lei
Municipal nº 1.454/2010.
Art. 3º As atribuições dos respectivos cargos, carga horária e condições para preenchimento,
seguem conforme descrições do Anexo I, parte integrante desta Lei.
Art. 4º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal em 20 de dezembro de 2021.
???????
JARDEL MAGALHÃES CARDOSO
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
Alexandre dos Santos Woloski
Secretário da Administração
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PREFEITO MUNICIPAL. Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte
LEI:

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
CARGO: FARMACÊUTICO
PADRÃO DE VENCIMENTO: 7
CLASSES: A, B, C, D, E, F, G.
SÍNTESE DOS DEVERES: Realizar manipulações farmacêuticas e fiscalizar a qualidade dos
produtos farmacêuticos.
SÍNTESE DOS DEVERES: Manipular drogas de várias espécies; aviar receitas, de acordo com
as prescrições médicas; manter registros do estoque de drogas; fazer requisições de
medicamentos, drogas e materiais necessários à farmácia; conferir, guardar e distribuir drogas e
abastecimentos entregues à farmácia; ter sob sua custódia drogas tóxicas e narcóticos; realizar
inspeções relacionadas com a manipulação farmacêutica e aviamento do receituário médico;
efetuar análises clínicas ou outras dentro de sua competência; responsabilizar-se por equipes
auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; administrar e organizar o
armazenamento de produtos farmacêuticos e medicamentos, adquiridos pelo Município;
controlar e supervisionar as requisições e/ou processos de compra de medicamentos e produtos
farmacêuticos; prestar assessoramento técnico aos demais profissionais da saúde, dentro do
seu campo de especialidade; participar nas ações de vigilância epidemiológica e sanitária;
notificar os profissionais de saúde e os órgãos sanitários competentes, bem como o laboratório
industrial, dos efeitos colaterais, das reações adversas, das intoxicações, voluntárias ou não, e
da fármaco dependência observados e registrados na prática da farmacovigilância; organizar e
manter cadastro atualizado com dados técnico-científicos das drogas, fármacos e medicamentos
disponíveis na farmácia; proceder ao acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes,
internados ou não, em estabelecimentos hospitalares ou ambulatoriais, de natureza pública ou
privada; estabelecer protocolos de vigilância farmacológica de medicamentos, produtos
farmacêuticos e correlatos, visando a assegurar o seu uso racionalizado, a sua segurança e a
sua eficácia terapêutica; estabelecer o perfil farmacoterapêutico no acompanhamento
sistemático do paciente, mediante elaboração, preenchimento e interpretação de fichas
farmacoterapêuticas; prestar orientação farmacêutica, com vistas a esclarecer ao paciente a
relação benefício e risco, a conservação e a utilização de fármacos e medicamentos inerentes à
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terapia, bem como as suas interações medicamentosas e a importância do seu correto
manuseio; executar tarefas afins.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO:
GERAL: Horário de vinte horas semanais.
ESPECIAL: O exercício do cargo poderá exigir atendimento público.
REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO DO CARGO:
IDADE: Mínima de 18 anos.
INSTRUÇÃO: Habilitação legal para o exercício da profissão e estar registrado no Conselho de
Classe respectivo.

