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PODER EXECUTIVO 

 

GABINETE DO PREFEITO 

 

LEI MUNICIPAL Nº 1.932/2019 

 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE 

CARGOS PÚBLICOS EFETIVOS 

NO QUADRO PERMANENTE DE 

PESSOAL DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL DE 

SANTA RITA, AUTORIZA A 

REALIZAÇÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO, E ADOTA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA 

RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Ficam criados e incluídos no quadro permanente 

de pessoal do Poder Executivo Municipal os cargos 

públicos, de provimento efetivo, com as respectivas 

denominações, quantidades, vencimentos, requisitos de 

investidura e atribuições descritos no Anexo I desta Lei. 

 

Art. 2° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado à 

abertura de Concurso Público para o preenchimento total 

ou parcial, imediato ou mediante cadastro de reserva, das 

vagas de provimento efetivo criadas por esta Lei no 

âmbito da administração municipal. 

 

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei 

correrão à conta das dotações orçamentárias do 

Município, ficando o Chefe do Poder Executivo 

autorizado, desde já, a proceder à necessária 

suplementação de crédito. 

 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Rita, Estado 

da Paraíba, em 05 de dezembro de 2019. 

 

Emerson Fernandes Alvino Panta 

Prefeito Constitucional 
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ANEXO I 

CARGOS PÚBLICOS EFETIVOS 

DENOMINAÇÕES, QUANTITATIVO, VENCIMENTOS, CARGA HORÁRIA E REQUISITOS DE 

INVESTIDURA E ATRIBUIÇÕES 

 

 

CARGO QUANTIDADE VENCIMENTO CARGA 

HORÁRIA 

REQUISITOS 

MÍNIMOS 

PARA 

INVESTIDURA 

ATRIBUIÇÕES 

Auditor 

Municipal 

de 

Controle 

Interno 

(AMCI) 

08 R$ 3.500,00 40 h/s Diploma, 

devidamente 

registrado, de 

conclusão de curso 

de graduação de 

nível superior em 

Direito, 

Contabilidade, 

Economia e/ou 

Administração, 

fornecido por 

instituição de 

ensino superior 

reconhecida pelo 

Ministério da 

Educação (MEC). 

Execução de atividades de 

controle interno, correição, 

ouvidoria, transparência 

pública e promoção da 

integridade pública; a 

promoção da gestão pública 

ética, responsável e 

transparente, na 

Administração Direta e 

Indireta do Município de 

Santa Rita; execução de 

auditorias, fiscalizações, 

diligências e demais ações de 

controle e de apoio à gestão, 

nas suas diversas 

modalidades, relacionadas à 

aplicação de recursos 

públicos; administração 

desses recursos, examinando 

a legalidade, legitimidade, 

impessoalidade, moralidade, 

publicidade, economicidade, 

eficiência e efetividade dos 

atos governamentais, em seus 

aspectos financeiro, 

orçamentário, contábil, 

patrimonial e operacional, 

podendo, inclusive, apurar 

atos ou fatos praticados por 

agentes públicos ou privados 

na utilização de recursos do 

Município; realização de 

estudos e trabalhos técnicos 

que promovam o incremento 

da transparência pública, a 

participação da sociedade 

civil na prevenção da 

corrupção e o fortalecimento 

do controle social; realização 

de atividades inerentes à 

garantia da regularidade das 

sindicâncias e dos processos 

administrativos disciplinares 

instaurados no âmbito da 

Administração Municipal; 

realização de estudos e 

trabalhos técnicos que 

contribuam para a promoção 

da ética e para o 
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fortalecimento da integridade 

das instituições públicas; 

execução de projetos visando 

ao aperfeiçoamento da 

Controladoria-Geral do 

Município e das suas 

Unidades vinculadas; 

execução de atividades 

relacionadas à área da 

Controladoria-Geral do 

Município e das suas 

unidades vinculadas, 

especialmente quanto ao 

desenvolvimento de recursos 

humanos e à Tecnologia da 

Informação; execução de 

outras atividades correlatas 

que lhe sejam atribuídas. As 

atribuições dos Auditores 

Municipais de Controle 

Interno têm natureza de 

atividade exclusiva de 

Estado. 

 

Técnico 

Municipal 

de 

Controle 

Interno 

(TMCI) 

04 R$ 1.750,00 40 h/s Certificado, 

devidamente 

registrado, de 

conclusão de curso 

de ensino médio 

(antigo segundo 

grau) ou 

equivalente, 

expedido por 

instituição de 

ensino reconhecida 

pelo órgão 

competente. 

Prestar apoio técnico e 

administrativo, visando ao 

funcionamento da 

Controladoria-Geral do 

Município e das suas 

Unidades vinculadas; 

registrar, consultar, extrair, 

organizar e consolidar dados 

e informações nos sistemas 

corporativos sob 

responsabilidade da 

Controladoria-Geral do 

Município e das suas 

Unidades vinculadas; auxiliar 

na execução de auditorias, 

fiscalizações, diligências e 

demais ações de controle e de 

apoio à gestão, nas suas 

diversas modalidades, 

relacionadas à aplicação de 

recursos públicos, bem como 

à administração desses 

recursos, examinando a 

legalidade, legitimidade, 

impessoalidade, moralidade, 

publicidade, economicidade, 

eficiência e efetividade dos 

atos governamentais, em seus 

aspectos financeiro, 

orçamentário, contábil, 

patrimonial e operacional, 

podendo, inclusive, auxiliar 

na apuração de atos ou fatos 

praticados por agentes 

públicos ou privados na 

utilização de recursos do 

Município; auxiliar na 

execução das atividades de 

controle interno, de 

correição, de ouvidoria, de 

transparência pública, de 
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administração financeira, 

orçamentária, patrimonial e 

contábil e de elaboração da 

programação financeira; 

subsidiar a formulação de 

diretrizes da administração 

financeira, orçamentária, 

patrimonial, contábil, de 

correição e de auditoria; 

participar das etapas de coleta 

e de tratamento primário dos 

elementos necessários  à 

execução, ao 

acompanhamento e ao 

processamento de dados 

referentes aos trabalhos 

contábeis, de programação 

orçamentário-financeira, de 

controle interno, de 

correição, de ouvidoria e de 

transparência pública da 

Prefeitura do Município de 

Santa Rita; executar outras 

atividades necessárias ao 

cumprimento da missão 

institucional e ao 

funcionamento da 

Controladoria-Geral do 

Município e das suas 

Unidades vinculadas. 
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LEI MUNICIPAL Nº 1.933/2019 

 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, 

ACRÉSCIMO E 

REGULARIZAÇÃO DE CARGOS 

PÚBLICOS EFETIVOS NO 

QUADRO PERMANENTE DE 

PESSOAL DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL DE SANTA RITA, 

AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE 

CONCURSO PÚBLICO, E 

ADOTA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA 

RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Ficam definidas, conforme Anexo I desta Lei, as 

atribuições dos cargos de Agente de Vigilância Sanitária, 

Assistente Social, Digitador, Enfermeiro PSF,  

Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico Alergologista, 

Médico Angiologista, Médico Cardiologista, Médico 

Cirurgião Geral, Médico Colpocopista, Médico 

Dermatologista, Médico Gastroenterologista, Médico 

Ginecologista, Médico Infectologista, Médico 

Mastologista, Médico Neurologista, Médico 

Otorrinolaringologista, Médico Pediatra, Médico 

Pneumologista, Médico PSF, Médico Psiquiatra, Médico 

Reumatologista, Médico Urologista, Médico Veterinário, 

Nutricionista, Psicólogo e Técnico de Enfermagem PSF. 

 

Art. 2º - Ficam criados e incluídos no quadro permanente 

de pessoal do Poder Executivo Municipal os cargos 

públicos, de provimento efetivo, com as respectivas 

denominações, quantidades, vencimentos, requisitos de 

investidura e atribuições descritos no Anexo II desta Lei. 

 

Art. 3º - Os cargos de Auxiliar de Consultório Bucal 

passam a ser denominados Auxiliar de Saúde Bucal, nos 

termos do Anexo II desta Lei. 

 

Art. 4º - Ficam extintos os cargos de Assistente de Saúde 

Bucal previstos na Lei Municipal nº 1.412/2010. 

 

Art. 5° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado à 

abertura de Concurso Público para o preenchimento total 

ou parcial, imediato ou mediante cadastro de reserva, das 

vagas de provimento efetivo criadas por esta Lei no 

âmbito da administração municipal. 

 

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta Lei 

correrão à conta das dotações orçamentárias do 

Município, ficando o Chefe do Poder Executivo 

autorizado, desde já, a proceder à necessária 

suplementação de crédito. 

 

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Rita, Estado 

da Paraíba, em 05 de dezembro de 2019. 

 

Emerson Fernandes Alvino Panta 

Prefeito Constitucional 
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ANEXO I 

CARGOS PÚBLICOS EFETIVOS 

ATRIBUIÇÕES DE CARGOS 

 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

Agente de Vigilância Sanitária Identificar os problemas de saúde comuns ocasionados por medicamentos, cosméticos, 

saneastes e domissanitários, radiações, alimentos, zoonoses, condições do ambiente de 

trabalho e profissões ligadas a saúde, relacionando-os com as condições de vida da 

população; Realizar e/ou atualizar o cadastro de estabelecimentos e profissionais de 

interesse da vigilância sanitária; Participar de programação de atividades de inspeção 

sanitária para estabelecimentos, produtos e serviços de interesse da vigilância sanitária, 

segundo as prioridades definidas; Participar da programação das atividades de colheita 

de amostras de produtos de interesse da vigilância sanitária (alimentos, água, 

medicamentos, cosméticos, saneastes, domissanitários e correlatos); Realizar 

levantamento de produtos alimentares disponíveis e de maior consumo, bem como o 

comportamento das doenças veiculadas por alimentos, condições sanitárias dos 

estabelecimentos e o perfil da contaminação dos alimentos; Realizar e/ou acompanhar 

inspeções de rotinas (programadas) e emergenciais (surtos, reclamações, registros e 

outros) em estabelecimentos alimentares e outros de interesse da vigilância Sanitária; 

Auxiliar na inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal; Realizar 

colheita de amostras de produtos de interesse da vigilância sanitária, com fins de análise 

fiscal, surto e controle de rotina; Participar da criação de mecanismos de notificação de 

casos e/ou surtos de doenças veiculadas por alimento e zoonoses; Participar da 

investigação epidemiológica de doenças veiculadas por alimentos e zoonoses; Aplicar, 

quando necessárias medidas previstas em legislação sanitária vigente (intimações, 

infrações e apreensões); Executar atividades internas administrativas relacionadas com 

execução de cadastro/arquivos e atendimento ao público; Inspecionar imóveis antes de 

serem habitados, verificando condições físicas e sanitárias do local para assegurar as 

medidas profiláticas e de segurança necessárias, com o fim de obter alvarás; Vistoriar 

estabelecimentos de saúde, salão de beleza e outros, verificando as condições gerais, de 

higiene, data de vencimento de medicamentos e registro psicotrópicos; Emitir relatórios 

técnicos e/ou pareceres relativos a sua área de atuação. 

Assistente Social Realizar acolhida e escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de 

informações e orientações por meio de atendimentos familiar, individuais e em grupo, 

participar da elaboração, junto com as famílias/indivíduos, de planos de 

acompanhamentos; desenvolver estudos acerca das condições de vida da população e 

orientar as pessoas ou famílias sobre como ter informações, acessar direitos e serviço; 

conhecer as condições de vida e trabalho dos usuários, bem como os determinantes 

sociais que interferem no processo saúde-doença; buscar a necessária atuação em 

equipe, tendo em vista a interdisciplinaridade da atenção em saúde; tentar construir e/ou 

efetivar, conjuntamente com outros trabalhadores da saúde, espaços nas unidades que 

garantam a participação popular e dos trabalhadores de saúde nas decisões a serem 

tomadas; elaborar e participar de projetos de educação permanente, buscar assessoria 

técnica e sistematizar o trabalho desenvolvido, bem como realizar investigações sobre 

temáticas relacionadas à saúde; participar das atividades de capacitação e formação 

continuada, reuniões de equipe, estudos de casos e demais atividades correlatas; realizar 

encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, demais políticas públicas 

setoriais e órgãos de defesa de direito; realizar atendimentos individuais e visitas 

domiciliares e institucionais; mediar trabalhos com grupos; elaborar laudos, relatórios, 

pareceres e estudos sociais; realizar ações de mapeamento, articulação e potencialização 

da rede de saúde pública e das demais políticas públicas no território de atuação; 

participar das atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de 

trabalho; trabalhar em equipe interdisciplinar; elaborar instrumento de trabalho em 

consonância com as orientações das políticas municipal, estaduais e nacionais; exercer 

atividade de coordenação; podendo ser designado para mais de uma unidade ou 

programa, ou ainda, para atender a mais de uma secretaria como cumprimento da carga 

horária. Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua 

esfera de competência. 
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Cirurgião Dentista – PSF Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de 

agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da 

saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, 

atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 

demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros), de acordo com 

planejamento da equipe, com resolubilidade e em conformidade com protocolos, 

diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas 

pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as 

disposições legais da profissão; Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil 

epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal no território; 

Realizar os procedimentos clínicos e cirúrgicos da AB em saúde bucal, incluindo 

atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos 

relacionados com as fases clínicas de moldagem, adaptação e acompanhamento de 

próteses dentárias (elementar, total e parcial removível); Coordenar e participar de 

ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; 

Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde com os demais 

membros da equipe, buscando aproximar saúde bucal e integrar ações de forma 

multidisciplinar; Realizar supervisão do técnico em saúde bucal (TSB) e auxiliar em 

saúde bucal (ASB); Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e 

ACE em conjunto com os outros membros da equipe; Realizar estratificação de risco e 

elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no 

território, junto aos demais membros da equipe; e Exercer outras atribuições que sejam 

de responsabilidade na sua área de atuação. 

Digitador Executar, sob supervisão, atividades técnicas especializadas de grande responsabilidade 

e complexidade; Realizar atividades de operacionalização de programas em 

informática; digitar e digitalizar dados em mídias de informática; executar tarefas e 

atividades relativas à digitação de documentos e textos diversos, assim como a 

organização e arquivamento dos mesmos, procedendo de acordo com normas 

específicas para assegurar e facilitar o fluxo de trabalhos administrativos das unidades 

organizacionais do Órgão Público em que trabalha; receber, conferir e manter o controle 

dos documentos fonte de entrada de dados, constatando erros, devolver aos usuários 

solicitantes, estando corretos, prepará-los, digitá-los e devolvê-los aos solicitantes dos 

serviços de digitação. Manipular os suprimentos requeridos para a operação dos 

equipamentos e dos serviços de digitação. Manipular os suprimentos requeridos para a 

operação e controlar os matérias necessários para a execução das tarefas de digitação, 

documentos fontes, suprimentos, bibliografia, etc. Executar atividades especializadas 

referentes à digitação, verificação e demais operações de conservação de dados de 

entrada, com vistas a seus processamentos eletrônicos. Efetuar o controle de tarefas de 

digitação recebidas em execução e concluídas. Notificar as irregularidades observadas 

no funcionamento do equipamento utilizado para entrada de dados. Zelar pela 

conservação e boa utilização dos equipamentos sob sua responsabilidade, solicitando 

junto à chefia os serviços de manutenção a fim de garantir o bom desempenho dos 

mesmos. Manter e alimentar os programas de uso da Prefeitura Municipal, bem como 

aos Programas do Governo Estadual e Federal com análise, entrevistas de usuários dos 

tais Programas e execução de serviços exigidos. Noções de microinformática. Executar 

outras tarefas correlatas, inclusive aquelas de maior complexidade; O digitador poderá 

ser designado para mais de um prédio público, considerando a distância entre os 

mesmos; Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua 

esfera de competência. 

Enfermeiro – PSF Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias vinculadas às equipes e, quando 

indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 

associações entre outras), em todos os ciclos de vida; Realizar consulta de enfermagem, 

procedimentos, solicitar exames complementares, prescrever medicações conforme 

protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, ou outras normativas técnicas 

estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas 

as disposições legais da profissão; Realizar e/ou supervisionar acolhimento com escuta 

qualificada e classificação de risco, de acordo com protocolos estabelecidos; Realizar 

estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem 

condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe; Realizar 

atividades em grupo e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços, 

conforme fluxo estabelecido pela rede local; Planejar, gerenciar e avaliar as ações 

desenvolvidas pelos técnicos/auxiliares de enfermagem, ACS e ACE em conjunto com 

os outros membros da equipe; Supervisionar as ações do técnico/auxiliar de 

enfermagem e ACS; Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos 

relacionados a sua área de competência na UBS; Exercer outras atribuições conforme 
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legislação profissional, e que sejam de responsabilidade na sua área de atuação. 

Farmacêutico Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, 

armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como 

medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e 

insumos correlatos. Realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, 

microbiológicas e bromatológicas; participar da elaboração, coordenação e 

implementação de políticas de medicamentos; exercer fiscalização sobre 

estabelecimentos, produtos, serviços e exercício profissional; orientar sobre uso de 

produtos e prestam serviços farmacêuticos; realizar pesquisa sobre os efeitos de 

medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres 

humanos e dos animais. Atuar na dispensação de medicamentos e correlatos; Atuar na 

promoção e gerenciamento do uso correto e racional de medicamentos em todos os 

níveis do Sistema de Saúde Pública; Interpretar e avaliar prescrições; Desenvolver 

assistência farmacêutica individual e coletiva; Participar na formulação das políticas de 

medicamentos e de assistência Farmacêutica; Realizar armazenamento e controle de 

qualidade de insumos, fármacos, sintéticos, medicamentos; Alimentar o Sistema 

HÓRUS, (Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica); Alimentar BPC ( 

Banco de Preço em Saúde). Atender a demanda de todas as unidades municipais de 

saúde. Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua 

esfera de competência. 

Fisioterapeuta Prestar assistência com responsabilidade, competência, habilidade e valores éticos 

específicos, que o habilita a desenvolver atividades de planejamento, gerenciamento, 

coordenação, organização, supervisão, execução e avaliação das ações fisioterápicas, 

visando à prevenção, promoção e recuperação da saúde individual, em todas as fases 

do ciclo da vida: criança, adolescente, homem, mulher, adulto, idoso em ambulatórios, 

hospitais ou órgãos afins; Executar atividades técnicas específicas de fisioterapia para 

tratamento das enfermidades ósseas, musculares e neurológicas; Planejar e orientar as 

atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na execução das tarefas para 

possibilitar a realização correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos 

simples; Fazer avaliações fisioterápicas com vistas à determinação da capacidade 

funcional; Participar de atividades de caráter profissional, educativa ou recreativa que 

tenham por objetivo a readaptação física e mental dos incapacitados; Realizar outras 

atribuições inerentes à função, designadas pelo superior hierárquico da Administração 

Municipal; estabelecer seu processo de trabalho a partir de problemas, demandas e 

necessidades de saúde de pessoas e grupos sociais em seus territórios, bem como a partir 

de dificuldades dos profissionais de todos os tipos de equipes que atuam na Atenção 

Básica em suas análises e manejos. Para tanto, faz-se necessário o compartilhamento 

de saberes, práticas Intersetoriais e de gestão do cuidado em rede e a realização de 

educação permanente e gestão de coletivos nos territórios sob responsabilidade destas 

equipes; Participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção 

Básica à que estão vinculadas; Realizar discussão de casos, atendimento individual, 

compartilhado, Interconsulta, construção conjunta de projetos terapêuticos, educação 

permanente, intervenções no território e na saúde de grupos populacionais de todos os 

ciclos de vida, e da coletividade, ações Intersetoriais, ações de prevenção e promoção 

da saúde, discussão do processo de trabalho das equipes dentre outros, no município. 

Atender a demanda de todas as unidades municipais de saúde. Desempenhar outras 

tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 

Médico – Alergologista Realizar exames médicos, realizar diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para 

as diversas doenças, perturbações e lesões do organismo e aplicar os métodos da 

medicina aceitos e reconhecidos cientificamente, praticar atos cirúrgicos e correlatos; 

emitir laudos e pareceres, cumprir e aplicar as leis e regulamentos da Secretaria e do 

SUS; desenvolver ações de saúde coletiva; participar de processos educativos e de 

vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de 

Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em 

saúde, regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no 

âmbito do Sistema Único de Saúde do Município, integrando-o com outros níveis do 

Sistema. Participar de todos os atos pertinentes à Medicina; prescrever e aplicar 

especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicado em Medicina. 

Médico – Angiologista Realizar exames médicos, realizar diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para 

as diversas doenças, perturbações e lesões do organismo e aplicar os métodos da 

medicina aceitos e reconhecidos cientificamente, praticar atos cirúrgicos e correlatos; 

emitir laudos e pareceres, cumprir e aplicar as leis e regulamentos da Secretaria e do 

SUS; desenvolver ações de saúde coletiva; participar de processos educativos e de 

vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de 

Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em 
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saúde, regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no 

âmbito do Sistema Único de Saúde do Município, integrando-o com outros níveis do 

Sistema. Participar de todos os atos pertinentes à Medicina; prescrever e aplicar 

especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicado em Medicina. 

Médico – Cardiologista Realizar exames médicos, realizar diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para 

as diversas doenças, perturbações e lesões do organismo e aplicar os métodos da 

medicina aceitos e reconhecidos cientificamente, praticar atos cirúrgicos e correlatos; 

emitir laudos e pareceres, cumprir e aplicar as leis e regulamentos da Secretaria e do 

SUS; desenvolver ações de saúde coletiva; participar de processos educativos e de 

vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de 

Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em 

saúde, regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no 

âmbito do Sistema Único de Saúde do Município, integrando-o com outros níveis do 

Sistema. Participar de todos os atos pertinentes à Medicina; prescrever e aplicar 

especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicado em Medicina. 

Médico - Cirurgião Geral Realizar exames médicos, realizar diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para 

as diversas doenças, perturbações e lesões do organismo e aplicar os métodos da 

medicina aceitos e reconhecidos cientificamente, praticar atos cirúrgicos e correlatos; 

emitir laudos e pareceres, cumprir e aplicar as leis e regulamentos da Secretaria e do 

SUS; desenvolver ações de saúde coletiva; participar de processos educativos e de 

vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de 

Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em 

saúde, regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no 

âmbito do Sistema Único de Saúde do Município, integrando-o com outros níveis do 

Sistema. Participar de todos os atos pertinentes à Medicina; prescrever e aplicar 

especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicado em Medicina. 

Médico – Colpocopista Realizar exames médicos, realizar diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para 

as diversas doenças, perturbações e lesões do organismo e aplicar os métodos da 

medicina aceitos e reconhecidos cientificamente, praticar atos cirúrgicos e correlatos; 

emitir laudos e pareceres, cumprir e aplicar as leis e regulamentos da Secretaria e do 

SUS; desenvolver ações de saúde coletiva; participar de processos educativos e de 

vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de 

Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em 

saúde, regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no 

âmbito do Sistema Único de Saúde do Município, integrando-o com outros níveis do 

Sistema. Participar de todos os atos pertinentes à Medicina; prescrever e aplicar 

especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicado em Medicina. 

Médico – Dermatologista Realizar exames médicos, realizar diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para 

as diversas doenças, perturbações e lesões do organismo e aplicar os métodos da 

medicina aceitos e reconhecidos cientificamente, praticar atos cirúrgicos e correlatos; 

emitir laudos e pareceres, cumprir e aplicar as leis e regulamentos da Secretaria e do 

SUS; desenvolver ações de saúde coletiva; participar de processos educativos e de 

vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de 

Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em 

saúde, regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no 

âmbito do Sistema Único de Saúde do Município, integrando-o com outros níveis do 

Sistema. Participar de todos os atos pertinentes à Medicina; prescrever e aplicar 

especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicado em Medicina. 

Médico – Gastroenterelogista Realizar exames médicos, realizar diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para 

as diversas doenças, perturbações e lesões do organismo e aplicar os métodos da 

medicina aceitos e reconhecidos cientificamente, praticar atos cirúrgicos e correlatos; 

emitir laudos e pareceres, cumprir e aplicar as leis e regulamentos da Secretaria e do 

SUS; desenvolver ações de saúde coletiva; participar de processos educativos e de 

vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de 

Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em 

saúde, regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no 

âmbito do Sistema Único de Saúde do Município, integrando-o com outros níveis do 

Sistema. Participar de todos os atos pertinentes à Medicina; prescrever e aplicar 

especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicado em Medicina. 

Médico – Ginecologista Realizar exames médicos, realizar diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para 

as diversas doenças, perturbações e lesões do organismo e aplicar os métodos da 

medicina aceitos e reconhecidos cientificamente, praticar atos cirúrgicos e correlatos; 

emitir laudos e pareceres, cumprir e aplicar as leis e regulamentos da Secretaria e do 

SUS; desenvolver ações de saúde coletiva; participar de processos educativos e de 

vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de 
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Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em 

saúde, regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no 

âmbito do Sistema Único de Saúde do Município, integrando-o com outros níveis do 

Sistema. Participar de todos os atos pertinentes à Medicina; prescrever e aplicar 

especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicado em Medicina. 

Médico – Infectologista Realizar exames médicos, realizar diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para 

as diversas doenças, perturbações e lesões do organismo e aplicar os métodos da 

medicina aceitos e reconhecidos cientificamente, praticar atos cirúrgicos e correlatos; 

emitir laudos e pareceres, cumprir e aplicar as leis e regulamentos da Secretaria e do 

SUS; desenvolver ações de saúde coletiva; participar de processos educativos e de 

vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de 

Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em 

saúde, regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no 

âmbito do Sistema Único de Saúde do Município, integrando-o com outros níveis do 

Sistema. Participar de todos os atos pertinentes à Medicina; prescrever e aplicar 

especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicado em Medicina. 

Médico – Mastologista Realizar exames médicos, realizar diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para 

as diversas doenças, perturbações e lesões do organismo e aplicar os métodos da 

medicina aceitos e reconhecidos cientificamente, praticar atos cirúrgicos e correlatos; 

emitir laudos e pareceres, cumprir e aplicar as leis e regulamentos da Secretaria e do 

SUS; desenvolver ações de saúde coletiva; participar de processos educativos e de 

vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de 

Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em 

saúde, regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no 

âmbito do Sistema Único de Saúde do Município, integrando-o com outros níveis do 

Sistema. Participar de todos os atos pertinentes à Medicina; prescrever e aplicar 

especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicado em Medicina. 

Médico - Neurologista Realizar exames médicos, realizar diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para 

as diversas doenças, perturbações e lesões do organismo e aplicar os métodos da 

medicina aceitos e reconhecidos cientificamente, praticar atos cirúrgicos e correlatos; 

emitir laudos e pareceres, cumprir e aplicar as leis e regulamentos da Secretaria e do 

SUS; desenvolver ações de saúde coletiva; participar de processos educativos e de 

vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de 

Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em 

saúde, regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no 

âmbito do Sistema Único de Saúde do Município, integrando-o com outros níveis do 

Sistema. Participar de todos os atos pertinentes à Medicina; prescrever e aplicar 

especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicado em Medicina. 

Médico Otorrinolaringologista Realizar exames médicos, realizar diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para 

as diversas doenças, perturbações e lesões do organismo e aplicar os métodos da 

medicina aceitos e reconhecidos cientificamente, praticar atos cirúrgicos e correlatos; 

emitir laudos e pareceres, cumprir e aplicar as leis e regulamentos da Secretaria e do 

SUS; desenvolver ações de saúde coletiva; participar de processos educativos e de 

vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de 

Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em 

saúde, regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no 

âmbito do Sistema Único de Saúde do Município, integrando-o com outros níveis do 

Sistema. Participar de todos os atos pertinentes à Medicina; prescrever e aplicar 

especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicado em Medicina. 

Médico – Pediatra Realizar exames médicos, realizar diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para 

as diversas doenças, perturbações e lesões do organismo e aplicar os métodos da 

medicina aceitos e reconhecidos cientificamente, praticar atos cirúrgicos e correlatos; 

emitir laudos e pareceres, cumprir e aplicar as leis e regulamentos da Secretaria e do 

SUS; desenvolver ações de saúde coletiva; participar de processos educativos e de 

vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de 

Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em 

saúde, regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no 

âmbito do Sistema Único de Saúde do Município, integrando-o com outros níveis do 

Sistema. Participar de todos os atos pertinentes à Medicina; prescrever e aplicar 

especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicado em Medicina. 

Médico – Pneumologista Realizar exames médicos, realizar diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para 

as diversas doenças, perturbações e lesões do organismo e aplicar os métodos da 

medicina aceitos e reconhecidos cientificamente, praticar atos cirúrgicos e correlatos; 

emitir laudos e pareceres, cumprir e aplicar as leis e regulamentos da Secretaria e do 

SUS; desenvolver ações de saúde coletiva; participar de processos educativos e de 



DOE Nº 1153 ANO 07 Quinta-Feira, 05 de dezembro de 2019. PÁGINA 11 
 

 
vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de 

Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em 

saúde, regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no 

âmbito do Sistema Único de Saúde do Município, integrando-o com outros níveis do 

Sistema. Participar de todos os atos pertinentes à Medicina; prescrever e aplicar 

especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicado em Medicina. 

Médico - PSF Realizar a atenção à saúde às pessoas e famílias sob sua responsabilidade; Realizar 

consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, 

quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 

(escolas, associações entre outros); em conformidade com protocolos, diretrizes 

clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas pelos 

gestores (federal, estadual, municipal ou Distrito Federal), observadas as disposições 

legais da profissão; Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as 

pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da 

equipe; Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, 

respeitando fluxos locais, mantendo sob sua responsabilidade o acompanhamento do 

plano terapêutico prescrito; Indicar a necessidade de internação hospitalar ou 

domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa; Planejar, 

gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto com os outros 

membros da equipe; Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua 

área de atuação. 

Médico – Psiquiatra Realizar exames médicos, realizar diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para 

as diversas doenças, perturbações e lesões do organismo e aplicar os métodos da 

medicina aceitos e reconhecidos cientificamente, praticar atos cirúrgicos e correlatos; 

emitir laudos e pareceres, cumprir e aplicar as leis e regulamentos da Secretaria e do 

SUS; desenvolver ações de saúde coletiva; participar de processos educativos e de 

vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de 

Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em 

saúde, regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no 

âmbito do Sistema Único de Saúde do Município, integrando-o com outros níveis do 

Sistema. Participar de todos os atos pertinentes à Medicina; prescrever e aplicar 

especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicado em Medicina. 

Médico - Reumatologista Realizar exames médicos, realizar diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para 

as diversas doenças, perturbações e lesões do organismo e aplicar os métodos da 

medicina aceitos e reconhecidos cientificamente, praticar atos cirúrgicos e correlatos; 

emitir laudos e pareceres, cumprir e aplicar as leis e regulamentos da Secretaria e do 

SUS; desenvolver ações de saúde coletiva; participar de processos educativos e de 

vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de 

Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em 

saúde, regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no 

âmbito do Sistema Único de Saúde do Município, integrando-o com outros níveis do 

Sistema. Participar de todos os atos pertinentes à Medicina; prescrever e aplicar 

especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicado em Medicina. 

Médico - Urologista Realizar exames médicos, realizar diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para 

as diversas doenças, perturbações e lesões do organismo e aplicar os métodos da 

medicina aceitos e reconhecidos cientificamente, praticar atos cirúrgicos e correlatos; 

emitir laudos e pareceres, cumprir e aplicar as leis e regulamentos da Secretaria e do 

SUS; desenvolver ações de saúde coletiva; participar de processos educativos e de 

vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de 

Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em 

saúde, regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no 

âmbito do Sistema Único de Saúde do Município, integrando-o com outros níveis do 

Sistema. Participar de todos os atos pertinentes à Medicina; prescrever e aplicar 

especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicado em Medicina. 

Médico Veterinário Planejar e executar a defesa sanitária animal; realizar castração; inspecionar e fiscalizar 

sob o ponto-de-vista sanitário, higiênico e tecnológico dos matadouros, frigoríficos; 

realizar perícias, exames e pesquisas reveladoras de fraudes ou operação dolosa nos 

animais inscritos nas competições desportivas ou nas exposições pecuárias; realizar 

estudo e a aplicação de medidas de saúde pública no tocante às doenças de animais 

transmissíveis ao homem; elaborar os exames periciais tecnológicos e sanitários dos 

subprodutos da indústria animal; defender a fauna, especialmente o controle da 

exploração das espécies animais silvestres, bem como dos seus produtos. 

Nutricionista Planejar, organizar, controlar, supervisionar, executar e avaliar serviços de alimentação 

e nutrição; elaborar e/ou participar de estudos dietéticos, de programas e cursos 

relacionados com alimentação e nutrição; prestar assistência dietoterápica hospitalar e 
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ambulatorial e participar de programas de educação e vigilância em saúde; Coordenar 

e desenvolver trabalhos técnicos e estudos na área de segurança alimentar; realizar 

planejamento, organização, supervisão e avaliação das atividades relacionadas à 

segurança nutricional; estabelecer per capitas e planejar cardápios de acordo com a 

faixa etária e características dos usuários atendidos pela Secretaria; orientar e 

supervisionar o preparo, a confecção, estocagem e distribuição dos alimentos; elaborar 

e promover junto à equipe multidisciplinar palestras, cursos e capacitações; efetuar 

controle periódico dos trabalhos executados; realizar outras atribuições afins; 

Estabelecer seu processo de trabalho a partir de problemas, demandas e necessidades 

de saúde de pessoas e grupos sociais em seus territórios, bem como a partir de 

dificuldades dos profissionais de todos os tipos de equipes que atuam na Atenção Básica 

em suas análises e manejos; Compartilhar saberes, práticas Inter setoriais e de gestão 

do cuidado em rede e a realização de educação permanente e gestão de coletivos nos 

territórios sob responsabilidade das equipes; Participar do planejamento conjunto com 

as equipes que atuam na Atenção Básica à que estão vinculadas; Realizar discussão de 

casos, atendimento individual, compartilhado, Inter consulta, construção conjunta de 

projetos terapêuticos, educação permanente, intervenções no território e na saúde de 

grupos Populacionais de todos os ciclos de vida, e da coletividade, ações Inter setoriais, 

ações de prevenção e promoção da saúde, discussão do processo de trabalho das equipes 

dentre outros, no município; Desempenhar outras tarefas que, por suas características, 

se incluam na sua esfera de competência. 

Psicólogo Realizar acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de 

informações e orientações por meio de atendimentos familiar, individuais e em grupo; 

realizar atendimentos particularizados às famílias referenciadas e/ou acompanhadas 

pelo NASF; realizar encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, 

demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa; exercer atividade de 

coordenação; planejar, coordenar, executar e avaliar, individualmente ou em equipe 

multiprofissional, programas de treinamento, de capacitação e desenvolvimento de 

recursos humanos; participar de programas e/ou atividades na área de segurança do 

trabalho; participar e assessorar estudos, programas e planos relativos à organização da 

gestão do trabalho; realizar pesquisas visando à construção e ampliação do 

conhecimento teórico e aplicado ao trabalho; assessorar na formação e na implantação 

da política de recursos humanos; participar do processo de desligamento de servidores 

em casos de exoneração e de preparo para aposentadoria; participar das atividades de 

planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; participar das 

atividades de capacitação e formação continuada; participar das reuniões de equipe, 

estudos de casos; Estabelecer seu processo de trabalho a partir de problemas, demandas 

e necessidades de saúde de pessoas e grupos sociais em seus territórios, bem como a 

partir de dificuldades dos profissionais de todos os tipos de equipes que atuam na 

Atenção Básica em suas análises e manejos; compartilhar saberes, práticas Inter 

setoriais e de gestão do cuidado em rede; realizar educação permanente e gestão de 

coletivos nos territórios sob responsabilidade destas equipes; Participar do 

planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica à que estão 

vinculadas; Realizar discussão de casos, atendimento individual, compartilhado, Inter 

consulta, construção conjunta de projetos terapêuticos, educação permanente, 

intervenções no território e na saúde de grupos populacionais de todos os ciclos de vida 

e da coletividade, ações Inter setoriais, ações de prevenção e promoção da saúde, 

discussão do processo de trabalho das equipes dentre outros, no território; Preparar 

relatórios das atividades relativas ao cargo; Alimentar sistema de informação, registrar 

ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva; Articulação de 

ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência; Realização 

de encaminhamento, com acompanhamento, para a rede socioassistencial e para 

serviços setoriais; empoderar os indivíduos envolvidos, de alguma forma, em situações 

de vulnerabilidade social; conhecer as situações de vulnerabilidade social e de risco das 

famílias beneficiárias de transferência de renda (BPC, PBF e outras) e as 

potencialidades do território de abrangência do CRAS, podendo ser designado para 

mais de uma unidade ou programa, ou ainda, para atender a mais de uma secretaria 

como cumprimento da carga horaria. Desempenhar outras tarefas que, por suas 

características, sejam compatíveis com as previstas no cargo, particularidades do 

Município ou designações superiores. 

Técnico de Enfermagem - PSF Participar das atividades de atenção à saúde realizando procedimentos regulamentados 

no exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio 

e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros); Realizar 

procedimentos de enfermagem, como curativos, administração de medicamentos, 

vacinas, coleta de material para exames, lavagem, preparação e esterilização de 
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materiais, entre outras atividades delegadas pelo enfermeiro, de acordo com sua área de 

atuação e regulamentação; Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na 

sua área de atuação. 

 

 

ANEXO II 

CARGOS PÚBLICOS EFETIVOS 

DENOMINAÇÕES, QUANTITATIVO, VENCIMENTOS, CARGA HORÁRIA E REQUISITOS DE 

INVESTIDURA E ATRIBUIÇÕES 

 

CARGO QUANTIDADE VENCIMENTO CARGA 

HORÁRIA 

REQUISITOS 

MÍNIMOS 

PARA 

INVESTIDURA 

ATRIBUIÇÕES 

Auxiliar de 

Saúde Bucal 

14 R$ 998,00 40 h/s Ensino Médio 

Completo com 

registro 

profissional. 

Realizar ações de 

promoção e prevenção em 

saúde bucal para as 

famílias, grupos e 

indivíduos, mediante 

planejamento local e 

protocolos de atenção à 

saúde; Executar 

organização, limpeza, 

assepsia, desinfecção e 

esterilização do 

instrumental, dos 

equipamentos 

odontológicos e do 

ambiente de trabalho; 

Auxiliar e instrumentar os 

profissionais nas 

intervenções clínicas; 

Realizar o acolhimento do 

paciente nos serviços de 

saúde bucal; Acompanhar, 

apoiar e desenvolver 

atividades referentes à 

saúde bucal com os 

demais membros da 

equipe de Atenção Básica, 

buscando aproximar e 

integrar ações de saúde de 

forma multidisciplinar; 

Aplicar medidas de 

biossegurança no 

armazenamento, 

transporte, manuseio e 

descarte de produtos e 

resíduos odontológicos; 

Processar filme 

radiográfico; Selecionar 

moldeiras; Preparar 

modelos em gesso; 

Manipular materiais de 

uso odontológico 

realizando manutenção e 

conservação dos 

equipamentos; Participar 

da realização de 

levantamentos e estudos 

epidemiológicos, exceto 

na categoria de 

examinador; e Exercer 

outras atribuições que 

sejam de responsabilidade 
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na sua área de atuação. 

Cirurgião 

Dentista - PSF 

12 R$ 1.065,13 40 h/s Diploma ou 

Certificado de 

conclusão no curso 

de Odontologia 

emitido por 

instituição 

reconhecida pelo 

MEC e Registro no 

órgão competente. 

Realizar a atenção em 

saúde bucal (promoção e 

proteção da saúde, 

prevenção de agravos, 

diagnóstico, tratamento, 

acompanhamento, 

reabilitação e manutenção 

da saúde) individual e 

coletiva a todas as 

famílias, a indivíduos e a 

grupos específicos, 

atividades em grupo na 

UBS e, quando indicado 

ou necessário, no 

domicílio e/ou nos demais 

espaços comunitários 

(escolas, associações entre 

outros), de acordo com 

planejamento da equipe, 

com resolubilidade e em 

conformidade com 

protocolos, diretrizes 

clínicas e terapêuticas, 

bem como outras 

normativas técnicas 

estabelecidas pelo gestor 

federal, estadual, 

municipal ou do Distrito 

Federal, observadas as 

disposições legais da 

profissão; Realizar 

diagnóstico com a 

finalidade de obter o perfil 

epidemiológico para o 

planejamento e a 

programação em saúde 

bucal no território; 

Realizar os procedimentos 

clínicos e cirúrgicos da 

AB em saúde bucal, 

incluindo atendimento das 

urgências, pequenas 

cirurgias ambulatoriais e 

procedimentos 

relacionados com as fases 

clínicas de moldagem, 

adaptação e 

acompanhamento de 

próteses dentárias 

(elementar, total e parcial 

removível); Coordenar e 

participar de ações 

coletivas voltadas à 

promoção da saúde e à 

prevenção de doenças 

bucais; Acompanhar, 

apoiar e desenvolver 

atividades referentes à 

saúde com os demais 

membros da equipe, 

buscando aproximar saúde 

bucal e integrar ações de 

forma multidisciplinar; 

Realizar supervisão do 



DOE Nº 1153 ANO 07 Quinta-Feira, 05 de dezembro de 2019. PÁGINA 15 
 

 
técnico em saúde bucal 

(TSB) e auxiliar em saúde 

bucal (ASB); Planejar, 

gerenciar e avaliar as 

ações desenvolvidas pelos 

ACS e ACE em conjunto 

com os outros membros da 

equipe; Realizar 

estratificação de risco e 

elaborar plano de cuidados 

para as pessoas que 

possuem condições 

crônicas no território, 

junto aos demais membros 

da equipe; e Exercer 

outras atribuições que 

sejam de responsabilidade 

na sua área de atuação. 

Fonoaudiólogo 08 R$ 1.065,13 40 h/s Diploma ou 

Certificado de 

conclusão no curso 

de Fonoaudiologia 

emitido por 

instituição 

reconhecida pelo 

MEC e Registro no 

órgão competente. 

Prestar assistência com 

responsabilidade, 

competência, habilidade e 

valores éticos específicos; 

desenvolver atividades de 

planejamento, 

gerenciamento, 

coordenação, organização, 

supervisão, execução e 

avaliação das ações de 

Fonoaudiologia, visando à 

prevenção, promoção e 

recuperação da saúde 

individual, em todas as 

fases do ciclo da vida: 

criança, adolescente, 

homem, mulher, adulto, 

idoso; Desenvolver 

trabalhos de prevenção, 

diagnóstico e terapia no 

que se refere aos 

problemas de 

comunicação oral e 

escrita, voz e audição; 

Colaborar em assuntos 

fonoaudiológicos ligados 

a outras ciências e outras 

secretarias; Projetar, 

dirigir ou efetuar 

pesquisas 

fonoaudiológicas 

promovidas por entidades 

públicas, privadas, 

autárquicas e mistas; 

Emitir parecer 

fonoaudiológico, na área 

da comunicação oral e 

escrita, voz e audição; 

Realizar outras atribuições 

inerentes às funções, 

designadas pelo superior 

hierárquico da 

Administração Municipal; 

Estabelecer seu processo 

de trabalho a partir de 

problemas, demandas e 

necessidades de saúde de 
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pessoas e grupos sociais 

em seus territórios, bem 

como a partir de 

dificuldades dos 

profissionais de todos os 

tipos de equipes que 

atuam na Atenção Básica 

em suas análises e 

manejos. Para tanto, faz-se 

necessário o 

compartilhamento de 

saberes, práticas 

Intersetoriais e de gestão 

do cuidado em rede e a 

realização de educação 

permanente e gestão de 

coletivos nos territórios 

sob responsabilidade 

destas equipes; Participar 

do planejamento conjunto 

com as equipes que atuam 

na Atenção Básica à que 

estão vinculadas; Realizar 

discussão de casos, 

atendimento individual, 

compartilhado, 

Interconsulta, construção 

conjunta de projetos 

terapêuticos, educação 

permanente, intervenções 

no território e na saúde de 

grupos populacionais de 

todos os ciclos de vida, e 

da coletividade, ações 

Intersetoriais, ações de 

prevenção e promoção da 

saúde, discussão do 

processo de trabalho das 

equipes dentre outros, no 

município. Atender a 

demanda de todas as 

unidades municipais de 

saúde. Desempenhar 

outras tarefas que, por suas 

características, se incluam 

na sua esfera de 

competência. 

Médico - 

Neuropediatra 

01 R$ 1.065,13 40 h/s Diploma ou 

Certificado de 

conclusão no curso 

de Medicina 

emitido por 

instituição 

reconhecida pelo 

MEC, 

especialidade na 

área e Registro no 

órgão competente 

Realizar exames médicos, 

realizar diagnósticos, 

prescrever e ministrar 

tratamentos para as 

diversas doenças, 

perturbações e lesões do 

organismo e aplicar os 

métodos da medicina 

aceitos e reconhecidos 

cientificamente, praticar 

atos cirúrgicos e 

correlatos; emitir laudos e 

pareceres, cumprir e 

aplicar as leis e 

regulamentos da 

Secretaria e do SUS; 

desenvolver ações de 

saúde coletiva; participar 
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de processos educativos e 

de vigilância em saúde; 

planejar, coordenar, 

controlar, analisar e 

executar atividades de 

Atenção à Saúde 

individual e coletiva; 

assessorar e prestar 

suporte técnico de gestão 

em saúde, regular os 

processos assistenciais 

(organizar a demanda e 

oferta de serviços) no 

âmbito do Sistema Único 

de Saúde do Município, 

integrando-o com outros 

níveis do Sistema. 

Participar de todos os atos 

pertinentes à Medicina; 

prescrever e aplicar 

especialidades 

farmacêuticas de uso 

interno e externo indicado 

em Medicina. 

Técnico em 

Raio-X para 

Odontologia 

04 R$ 998,00 40h/s Ensino Médio 

Completo com 

formação técnica 

em Radiologia 

emitido por 

instituição 

reconhecida pelo 

MEC. 

Operar aparelhos de 

Raios-X, atendendo a 

pacientes encaminhados 

pelo atendimento 

odontológico, efetuando 

os exames de acordo com 

o solicitado; Zelar pela 

manutenção e 

conservação dos aparelhos 

colocados à sua 

disposição; Fazer cumprir 

a legislação relativa à 

saúde e higiene da 

população à 

Administração Pública; 

Exercer outras atribuições 

que correlatas na sua área 

de atuação. 
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Secretaria de Administração 

Comissão Permanente de Licitação 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2019 

 

Torna público que fará realizar através da Pregoeira 

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Getúlio 

Vargas, 40B - Centro - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do 

dia 19 de Dezembro de 2019, licitação modalidade Pregão 

Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 

de Registro de Preços para contratações futuras, para: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 

FUNERÁRIOS, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB. Recursos: 

previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 

Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555. 

Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 

úteis, no endereço supracitado. E-mail: 

pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes. 

santarita.pb.gov.br/categoria/editais ou 

www.tce.pb.gov.br. 

  

Santa Rita - PB, 05 de Dezembro de 2019 

 

MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial 

 

 

COMUNICADO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 164/2019 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDOS E ASFÁLTICA EM 

DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA 

RITA, PB 

 

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da 

Comissão Permanente de Licitação torna público aos 

interessados que as empresas que participaram do certame 

em epígrafe: 

1. CPB CONSTRUTORA PAULO BORGES 

EIRELI – ME 

2. MY SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI 

3. TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA 

 

Foram inabilitadas, tendo como motivo a ausência de 

documentação requerida pelo Instrumento Convocatório. 

Em vista disso, a CPL abre um prazo de 8 (oito) dias úteis, 

conforme preceitua o artigo 48, parágrafo terceiro da Lei 

n° 8.666/1993, para que todas as empresas inabilitadas 

conforme os pareceres, apresentem a documentação 

exigida. A sessão para a entrega da documentação e ao 

mesmo tempo a continuação do certame será no dia 17 de 

dezembro de 2019, às 9:30h, na sede da Comissão de 

Licitação. Todo o teor dos pareceres encontra-se à 

disposição dos interessados na sede da referida Comissão. 

 

Santa Rita, PB, 05 de dezembro de 2019. 

 

Maria Neuma Dias 

Presidente - CPL 
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