
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Santo Antônio

U M A N O V A C I D A D E

L E l N° 4.303, DE 28 DE OUTUBRO DE 2003

"CRIA CATEGORIA FUNCIONAL NO QUADRO
DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
PREVISTO NO ARTIGO 3° DA LEI MUNICIPAL
2.279/90 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS"

ORACILDO DOMINGOS, Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores, em exercício no cargo de Prefeito Municipal de
Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei.

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica criada e incluída no "Quadro de Cargos de Provimento
Efetivo", previsto no artigo 3° da Lei Municipal 2.279/90 (Plano de Carreira dos
Servidores Públicos Municipais), com alterações posteriores, a categoria funcional
abaixo relacionada, com o respectivo número de cargos e padrão de vencimentos:

Denominação da
Categoria Funcional

.Médico Anestesista

N° Cargos Padrão de Vencimento

03 24

Parágrafo Único. As especificações e atribuições que preceitua o
artigo 5° da Lei Municipal 2.279/90, relativas à categoria funcional criada no "caput"
deste artigo, anexa à presente lei, ficam incluídas no anexo l previsto no artigo 6° da
referida lei.

Art. 2°. As despesas decorrentes desta lei serão custeadas por
dotação orçamentária própria.

de 2003.
Art. 3°. Esta Lei retroagirá seus efeitos a contar de 01 de agosto

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 28 de outubro de 2003

ORACILDO DOMINGOS
Presidente da Câmara de Vereadores

em exercício no cargo de Prefeito Municipal

REGISTRE-SE B PUÊ ÍUE-SE

JOÃO ALFRE0O flTA/SníyEIRA PEIXOTO
Secjgfário deÁdmin istração
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
U M A N O V A C I D A D E

Santo Antônio

Categoria Funcional: MEDICO ANESTESISTA

Padrão: 24

Atribuições:

a) Descrição Sintética: prestar assistência médico-cirúrgico e preventiva; diagnosticar e
tratar das doenças do corpo humano; fazer inspeção de saúde em servidores municipais,
bem como em candidatos ao ingresso no serviço público.

b) Descrição Analítica: Examinar e auxiliar o paciente, prescrever a medicação
pré-anestésica; requisitar exames subsidiários, quando necessário; aplicar anestesias gerais e
parciais; fazer acompanhamento do paciente, controlando as perturbações no decurso da
anestesia e no pós- operatório imediato; instalar respiração auxiliada ou controlada; orientar
a equipe multiprofissional na anestesia ventilatória aos pacientes internados; zelar pela
manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e local de trabalho; comunicar ao seu
superior imediato qualquer irregularidade; participar de projetos de treinamento e
programas educativos; cumprir e fazer cumprir as normas do setor de saúde; propor normas
e rotinas relativas a sua área de competência; manter atualizados os registros das ações de
sua competência; fazer pedidos de materiais e equipamentos necessários a sua área de
competência; fazer parte de comissões provisórias e pemanentes instaladas no setor de
saúde; executar outras tarefas correlatadas a sua área de competência.

Condições de Trabalho:

Geral: Carga horária semanal de 20 horas.

Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços sábados, domingos e
feriados, bem como o uso de uniforme e equipamentos de proteção especial fornecido pela
Prefeitura Municipal, sujeito a regime de plantão e atendimento ao público.

Requisitos de Provimento:

a) Instrução: Habilitação legal para o exercício da profissão de médico e Certificado de
Residência em Anestesia.

b) Idade: 18 anos completos

c) Outros: Conforme instruções reguladoras do Edital de Concurso.
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