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LEI COMPLEMENTAR  028/2009 
 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DOS 
CARGOS DE MÉDICO(A), 
ENFERMEIRA(O) E AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM COM A FINALIDADE 
DE EXECUTAR O PROGRAMA SAÚDE 
DA FAMÍLIA, EM REGIME DE 
EMPREGO PÚBLICO. 
 

Art. 1º.  Ficam criados os cargos de Médico(a), Enfermeiro(a) e Auxiliar de 
Enfermagem, para executar o Programa Saúde da Família, de acordo com o 
anexo I desta Lei Complementar, distinto do quadro permanente de pessoal do 
Poder Executivo. 
 
Art. 2º. As atribuições e formação exigidas são aquelas previstas no anexo II, 
observando as definições dadas pelo Ministério da Saúde. 
 
Art. 3º. A admissão aos cargos previstos será feita através de Concurso Público 
de provas ou de provas e títulos, nos termos do art. 37, II da CF/88 e serão 
vinculados: 
 

I - ao Regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT – Lei 
5.452, de 1943; 
 
II - ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS, art. 7º, III, 
CF); 
 
III – ao Regime Geral de Previdência Social. 

 
Art. 4º. A contratação nos termos desta Lei não gerará estabilidade para o 
contratado e a demissão está prevista nos seguintes casos: 
 

I - a prática de falta grave, conforme previsto no art. 482, da CLT;  
 
II - a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;  
 
III - a necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de 
despesas, conforme a Lei Federal n. 9.801, de 1999;  
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IV - a insuficiência de desempenho, apurada de acordo com as 
disposições do inciso IV, do art. 10, da Lei Federal n. 11.350, de 
2006;  
 
V - motivadamente (art. 7º, I, CF) em face da:  
 
a) extinção dos programas federais;  
 
b) desativação/redução de equipe(s);  
 
c) renúncia ou cancelamento do convênio de adesão assinado por 
iniciativa do Município ou da União;  
 
d) cessação do repasse de recursos financeiros da União para o 
Município. 

 
Art. 5º. Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão 
utilizados recursos da seguinte rubrica orçamentária:   
 

Órgão: 12 – Secret. Mun. Da Saúde 
Modalidade: 3.1.90000: Pessoal/encargos 

 
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Treze Tílias em 21 de Dezembro de 2009. 
 
 

ROMEU LUIZ RABUSKI 
Prefeito Municipal 

 
Registrada a publicada a presente lei Complementar na Secretaria de 
Administração e Fazenda aos 21 de Dezembro de 2009. 

 
 
OSMAR SEBASTIÃO DALLA COSTA 
Secretário de Administração e Fazenda 
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Anexo I 

 
CARGO Vcto./base Carga 

horária 
Semanal 

Vagas em 
aberto 

Vagas 
providas 

Total de 
vagas 

Médico/PSF R$ 
9.563,21 

40 horas 02 00 02 

Enfermeira/PSF R$ 
2.577,14 

40 horas 02 00 02 

Auxiliar de 
enfermagem/PSF 

R$ 846,60 40 horas 04 00 04 

 
 
 
 

Anexo II 
 

CARGO Formação 
exigida 

Atribuições 

Médico Ensino superior 
completo, 
devidamente 
inscrito no 
respectivo órgão 
de classe 
(CRM). 

- Realizar consultas clínicas aos usuários 
da sua área adstrita; 
 
- Executar as ações de assistência integral 
em todas as fases do ciclo de vida: criança, 
adolescente, mulher, adulto e idoso; 
 
- Realizar consultas e procedimentos na 
Unidade Sanitária respectiva e, quando 
necessário, no domicílio; 
 
- Realizar as atividades clínicas 
correspondentes às áreas prioritárias na 
intervenção na atenção Básica, definidas 
pelo Ministério da Saúde e acatadas pelo 
Município; 
 
- Aliar a atuação clínica à prática da saúde 
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coletiva; 
 
- Fomentar a criação de grupos de 
patologias especificas, como de 
hipertensos, de diabéticos, de saúde 
mental, etc; 
 
- Realizar o pronto atendimento médico 
nas urgências e emergências; 
 
- Encaminhar aos serviços de maior 
complexidade, quando necessário, 
garantindo a continuidade do tratamento na 
na Unidade Sanitária respectiva, por meio 
de um sistema de acompanhamento e 
referência e contra-referência; 
 
- Realizar pequenas cirurgias 
ambulatoriais; 
 
- Indicar internação hospitalar; 
 
- Solicitar exames complementares; 
 
- Verificar e atestar óbito. 

Enfermeiro(a) Curso superior 
em enfermagem, 
reconhecido 
pelo MEC,  
devidamente 
inscrito (a) no 
respectivo órgão 
de classe 
(COREN-SC). 

- Realizar cuidados diretos de enfermagem 
nas urgências e emergências clínicas, 
fazendo a indicação para a continuidade da 
assistência prestada; 
 
- Realizar consulta de enfermagem, 
solicitar exames complementares, 
prescrever/transcrever medicações, 
conforme protocolos estabelecidos nos 
Programas do Ministério da Saúde e as 
disposições legais da profissão; 
 
- Planejar, gerenciar, coordenar, executar e 
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avaliar a Unidade Sanitária respectiva; 
 
- Executar as ações de assistência integral 
em todas as fases do ciclo de vida: criança, 
adolescente, mulher, adulto, e idoso; 
 
- No nível de suas competências, executar 
assistência básica e ações de vigilância 
epidemiológica e sanitária; 
 
- Realizar ações de saúde em diferentes 
ambientes, na Unidade Sanitária respectiva 
e, quando necessário, no domicílio; 
 
- Realizar as atividades corretamente às 
áreas prioritárias de intervenção na 
Atenção Básica, definidas pelo Ministério 
da Saúde e acatadas pelo Município; 
 
- Aliar a atuação clínica à prática da saúde 
coletiva; 
 
- Organizar e coordenar a criação de 
grupos de patologias específicas, como de 
hipertensos, de diabéticos, de saúde 
mental, etc; 
 
- Supervisionar e coordenar ações para 
capacitação dos Agentes Comunitários de 
Saúde e de auxiliares de enfermagem, com 
vistas ao desempenho de sua funções. 

Auxiliar de 
Enfermagem 

Curso técnico 
específico, 
reconhecido 
pelo MEC. 

- Realizar procedimento de enfermagem 
dentro das suas competências técnicas e 
legais; 
 
- Realizar procedimentos de enfermagem 
nos diferentes ambientes, na Unidade 
Sanitária respectiva e nos domicílios, 
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dentro do planejamento de ações traçado 
pela equipe; 
 
- Preparar o usuário para consultas médicas 
e de enfermagem, exames e tratamentos na 
na Unidade Sanitária respectiva; 
 
- Zelar pela limpeza e ordem do material, 
de equipamento e de dependências da na 
Unidade Sanitária respectiva, garantindo o 
controle de infecção; 
 
- Realizar busca ativa de casos, como 
tuberculose, hanseníase e demais doenças 
de cunho epidemiológico; 
 
- No nível de suas competências, executar 
assistência básica e ações de vigilância 
epidemiológica e sanitária; 
 
- Realizar ações de educação em saúde aos 
grupos de patologias específicas e às 
famílias de risco, conforme planejamento 
da na Unidade Sanitária respectiva. 

 
 
Treze Tílias (SC) 21 de dezembro de 2009. 
 
 
 
ROMEU LUIZ RABUSKI 
Prefeito Municipal 
 

 
 


