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“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,  

o músico que encantou além  

das terras do jequitibá” 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 004/2022. 

 

 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DE 

ENFERMEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

Art. 1º - Ficam criados no Anexo II – Quadro Geral de Servidores Permanentes, que 

integra a Lei nº 1.820 de 20/12/1989, o seguinte cargo de provimento efetivo: 

 

ANEXO II 

QUADRO GERAL DE SERVIDORES PERMANENTES 

 

Denominação do 

Cargo 

Qtde. Referencia Carga 

Horária 

Requisitos para 

Provimento 

Enfermeiro 01 30 35h/semanais Curso Superior com 

registro no Conselho 

de Classe – Coren. 

 

 

Parágrafo Único - As atribuições do cargo criado por esta Lei Complementar são as 

descritas no Anexo Único. 

 

Art. 2 º - As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por 

conta de dotações próprias consignadas na Lei Orçamentária Anual do Município, que 

poderão ser suplementadas pelo Prefeito, se houver necessidade, observadas as 

disposições dos artigos 43 e 46 da Lei Federal nº 4.320, de 1964. 

 

Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor a partir de sua publicação. 

 

 

Prefeitura Municipal da Estância de Santa Rita do Passa Quatro, 21 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

MARCELO SIMÃO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,  

o músico que encantou além  

das terras do jequitibá” 

 

 

ANEXO ÚNICO 

 

 

ENFERMEIRO 

 

Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o serviço de assistência de enfermagem, 

incluindo sala de vacina, seguindo as normas do Ministério da Saúde. Aplicar a 

sistematização de assistência da enfermagem aos clientes e implementar a utilização de 

protocolos de atendimento. Assegurar e participar da prestação de assistência de 

enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes. Prestar assistência ao 

cliente, realizar consultas e prescrever ações de enfermagem. Desenvolver programa de 

saúde da mulher, orientações sobre planejamento familiar às gestantes, cuidados na 

gravidez, importância do pré natal. Efetuar trabalho com crianças na prevenção da 

desnutrição, desenvolvendo programas de suplementação alimentar. Executar programas 

de prevenção de doenças em adultos, através de identificação de doenças como diabete e 

hipertensão. Desenvolver programas com adolescentes, trabalho de integração familiar, 

educação sexual, prevenção de drogas. Participar de campanhas de vacinação de bloqueio 

e casa a casa, conforme solicitado. 

Participar conforme a política interna da instituição de projetos, cursos, treinamentos, 

comissões, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. Realizar 

consultoria e auditoria sobre matéria de enfermagem. Trabalhar segundo normas técnicas 

de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental. Responsável 

pela previsão, conservação e consertos de materiais e equipamentos necessários às ações 

de enfermagem. Elaborar e atualizar procedimentos rotinas e normas de enfermagem. 

Promover ações educativas com os usuários durante as consultas, durante visitas 

domiciliares e em trabalho de campo, visando autonomia individual em relação à 

prevenção, promoção e reabilitação à saúde. Buscar melhoria de qualidade na recepção e 

encaminhamento dos usuários. Promover Vigilância em Saúde, supervisionando a 

convocação de usuários com agravos de acordo com a necessidade de saúde identificável. 

Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência, quando necessário. Executar outras 

tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
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Santa Rita do Passa Quatro, 21 de janeiro de 2022. 

 

 

 

OFÍCIO Nº 012/2022 

ASSUNTO: Mensagem 

 

 

 

Senhor Presidente e 

Senhores Vereadores, 

 

 

Honrado em cumprimentá-los, encaminhamos para análise e apreciação dessa digna Casa 

de Leis, Projeto de Lei Complementar que autoriza o Executivo a criar 01 cargo de 

Enfermeiro, provimento efetivo, no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, Anexo II 

da Lei nº 1820, de 20.12.1989. 

 

A criação dos referidos cargos visa atender pedido protocolizado pelo Departamento de 

Saúde, em virtude do funcionamento do PSF” Pedro Franco de Oliveira” no Jardim 

Lagoinha. 

 

Esperando a melhor acolhida e solicitando que o Projeto seja examinado em regime de 

urgência, ao ensejo, renovamos-lhes protestos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

MARCELO SIMÃO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

EXMO. SR. 

AMADEU APARECIDO LOURENÇO 

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

SANTA RITA DO PASSA QUATRO – SP     

 
 


