MUNICÍPIO DE MARAPOAMA
ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ Nº 65.712.580/0001-95

LEI COMPLEMENTAR N.º 29/2019

“Extingue e Cria cargos no Quadro de Pessoal do
Funcionalismo Público Municipal, e, altera a Lei n.º 780 de
06 de abril de 2016, em específico em seu anexo II
(Subquadro de cargos de provimento efetivo) e dá outras
providências.”

O Senhor MÁRCIO PERPÉTUO AUGUSTO, Prefeito do
Município de Marapoama, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Marapoama
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:
ARTIGO 1º - Ficam extintos do anexo II da Lei nº 780 de
06 de abril de 2016, os cargos abaixo descritos:
Quant.

Denominação

Ref.

do Cargo
03

Médico I

Carga

Atribuição

Horária
22

20 horas /
semanal

Atender a clientela da UBS com presteza e respeito;
Trajar-se de acordo ao trabalho;
Cumprir ordens determinadas pelo Coordenador de
Saúde e de éticas profissional;
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo
superior imediato.

ARTIGO 2º - Ficam criados no anexo II da Lei nº 780 de
06 de abril de 2016, os cargos abaixo descritos:
Quant.

Denominação

Ref.

do Cargo
01

Médico
Clínico Geral

Carga

Atribuição

Horária
26

40 horas /
semanal

Realizar assistência integral (promoção e proteção
da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico,
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos
indivíduos e famílias em todas as fases do
desenvolvimento humano: infância, adolescência,
idade
adulta
e
terceira
idade;
Realizar consultas clínicas e procedimentos na
UBS/ESF, e, quando indicado ou necessário, no
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários
(escolas,
associações
etc);
Realizar atividades de demanda espontânea e
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01

Médico
Pediatra

23

20 horas /
semanal

programada em clínica médica, pediatria, ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas
urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para
fins
de
diagnósticos;
Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços
de média e alta complexidade, respeitando fluxos
de referência e contra referência locais, mantendo
sua responsabilidade pelo acompanhamento do
plano terapêutico do usuário, proposto pela
referência; Indicar a necessidade de internação
hospitalar
ou
domiciliar,
mantendo
a
responsabilização pelo acompanhamento do
usuário; Contribuir e participar das atividades de
Educação Permanente dos ACS; Executar ações
básicas de vigilância epidemiológica e sanitária em
sua área de abrangência; Exercer medicina
preventiva: incentivar vacinação, controle de
puericultura mensal; Estimular e participar de
debates sobre saúde com grupos de pacientes e
grupos organizados, pela Coordenadoria Municipal
de saúde ou pela comunidade geral; Participar do
Planejamento de Assistência à Saúde, articulandose com outras instituições para implementação de
ações
integradas;
Integrar
a
equipe
multiprofissional para assegurar o efetivo
atendimento às necessidades da população; Realizar
outras tarefas de acordo com as atribuições próprias
da Unidade Administrativa e de natureza do seu
trabalho; Participar ativamente de inquéritos
epidemiológicos quando definidos pela política
municipal de saúde. Realizar outras atribuições
afins.
Realizar atendimento na área de pediatria;
desempenhar funções da medicina preventiva e
curativa;
realizar
atendimentos,
exames,
diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos
pacientes e executar qualquer outra atividade que,
por sua natureza, esteja inserida no âmbito das
atribuições pertinentes ao cargo e área. Participar,
conforme a política interna da instituição, de
projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e
programas de ensino, pesquisa e extensão; Elaborar
relatórios e laudos técnicos em sua área de
especialidade; Participar de programa de
treinamento, quando convocado. Assessorar,
elaborar e participar de campanhas educativas nos
campos da saúde pública e da medicina preventiva;

MUNICÍPIO DE MARAPOAMA
ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ Nº 65.712.580/0001-95

Participar, articulado com equipe multiprofissional,
de programas e atividades de educação em saúde
visando à melhoria de saúde do indivíduo, da
família e da população em geral; Efetuar exames
médicos,
emitir
diagnósticos,
prescrever
medicamentos, solicitar, analisar, interpretar
diversos exames e realizar outras formas de
tratamento para diversos tipos de enfermidades,
aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades
sanitárias, escolas, setores esportivos, entre outros;
Manter registro dos pacientes examinados,
anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento
prescrito e a evolução da doença; Realizar
atendimento individual, individual programado e
individual interdisciplinar a pacientes; Efetuar a
notificação compulsória de doenças; Realizar
reuniões com familiares ou responsáveis de
pacientes a fim de prestar informações e
orientações sobre a doença e o tratamento a ser
realizado; Prestar informações do processo saúdedoença aos indivíduos e a seus familiares ou
responsáveis; Participar de grupos terapêuticos
através de reuniões realizadas com grupos de
pacientes específicos para prestar orientações e
tratamentos e proporcionar a troca de experiências
entre os pacientes; Participar de reuniões
comunitárias em espaços públicos privados ou em
comunidades, visando à divulgação de fatores de
risco que favorecem enfermidades; Promover
reuniões com profissionais da área para discutir
conduta a ser tomada em casos clínicos mais
complexos; Participar dos processos de avaliação
da equipe e dos serviços prestados à população;
Realizar diagnóstico da comunidade e levantar
indicadores de saúde da comunidade para avaliação
do impacto das ações em saúde implementadas por
equipe; Representar, quando designado, a
Secretaria Municipal na qual está lotado em
Conselhos, Comissões, reuniões com as demais
Secretarias Municipais; Participar do processo de
aquisição de serviços, insumos e equipamentos
relativos à sua área; Orientar e zelar pela
preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos
e instrumentais utilizados em sua especialidade,
observando a sua correta utilização; Utilizar
equipamentos de proteção individual conforme
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preconizado pela ANVISA; Orientar os servidores
que o auxiliam na execução das tarefas típicas do
cargo; Realizar outras atribuições afins.

ARTIGO 3º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Município de Marapoama, 26 de Julho de 2019.
(ASSINADO NO ORIGINAL)

MÁRCIO PERPÉTUO AUGUSTO
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada nesta Secretaria na data supra.

CAROLINE BACCHI BASTREGHI
Assistente Administrativo

