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       LEI COMPLEMENTAR Nº. 069/2008, de 17 de dezembro de 2008.  
 
 

“CRIA O CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO 
DE FARMACÊUTICO  NO QUADRO DE PESSOAL DO  MUNICÍPIO DE 
VARGEM BONITA”    
 
    JAIRO CASARA, Prefeito de Vargem Bonita(SC), 
no uso das atribuições legais que lhe confere, faz saber a todos que o 
Legislativo Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a presente LEI:  
 

Art. 1º.  Fica criado o cargos de provimento 
efetivo de FARMACÊUTICO, nível  25 a 27, 20(vinte) horas semanais,  no 
QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA(SC), 
com vencimentos de  lei  e com a descrição, especificação e atribuição do 
cargo, constantes dos  anexos   da presente Lei.     
 

Art. 2º. Com a criação do cargo de 
FARMACÊUTICO, fica  criada  1(uma) vaga,  os quais serão  acrescidos no 
ANEXO 3 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO da Lei Complementar 
Municipal nº. 004/93 de 08 de janeiro de 1993. 

 
Art. 3º. As despesas para o cumprimento da 

presente Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. 
 
Art. 4º.  Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Vargem Bonita, 17  de dezembro de 2008.  
 
 

 
          JAIRO CASARA 
                 Prefeito 
 
 

                   Registrada e publicada nesta Secretaria em 17/12/2008. 
 
 
 
        OSVALTER FILIPINI 

SECRETÁRIO Municipal de Administração e Finanças  
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ANEXO   II    

 
 
 
DESCRIÇÃO  E ESPECIFICAÇÃO DO CARGO 
 
 
ANEXO 3 
 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO:   FARMACÊUTICO 
 
 
GRUPO OCUPACIONAL:  GRUPO  VI  - OCUPAÇÃO NÍVEL SUPERIOR 
 
 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Desempenhar funções de dispensação ou 
manipulação de fórmulas magistrais e farmacopéicas profissional sanitárias; 
participar da elaboração e ou fazer cumprir normas e disposições gerais relativas ao 
armazenamento, controle de estoque e distribuição de medicamentos, germicidas e 
produtos correlatos, garantindo sua qualidade e otimizando a terapia 
medicamentosa; participar de discussões técnicas para seleção e aquisição de 
medicamentos; elaborar manuais de procedimentos, manuais técnicos, formulários 
e lista de medicamentos, buscando normatizar e operacionalizar o funcionamento 
da assistência farmacêutica, criando padrões técnicos e sanitários de acordo com a 
legislação; gerir racionalmente recursos materiais e humanos, de forma a dar 
garantia de qualidade aos serviços prestados na área de medicamentos; atender os 
receituários médicos, observando a legalidade da receita, avaliando a 
compatibilidade física e química, bem como averiguando a dose, via de 
administração, duração do tratamento e dose cumulativa dos medicamentos 
prescritos; informar de forma clara e compreensiva, sobre o modo correto de 
administração dos medicamentos, alertando sobre reações adversas e interações 
medicamentosas com alimentos e/ou produtos ingeridos concomitantemente; atuar 
na promoção da educação dos profissionais de saúde; participar de equipe 
multidisciplinar, colaborando na elaboração, execução e avaliação de programas de 
saúde pública; executar funções como: reconstituição de medicamentos, preparo de 
misturas intravenosas e nutrição parental, fracionamento de doses, produção de 
medicamentos, e outras atividades passíveis de serem realizadas e atribuições do 
farmacêutico; atuar junto a central de esterilização na orientação de processos de 
desinfecção e esterilização de materiais; atuar em farmácia clinica; participar como 
membro de comissões de sua competência como: comissão de farmácia e 
terapêutica, padronização de medicamentos, comissão de controle de infecção 
hospitalar, licitações e pareceres; atuar no controle de qualidade de águas de 
consumo humano, residuárias e controle de operações de estação de tratamento de 
águas e esgotos domésticos e industriais de piscinas, praias e balneários, desde a 
coleta de amostras, análises físico químicas e microbiológicas, até emissão e 
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assinatura de laudos e pareceres técnicos; executar e ou supervisionar análises 
físico-químicos, sensoriais, microscópicas, toxicológicas, microbiológicas, 
fotoquímicas, ensaios biológicos e outras, fazendo uso de metodologias e 
equipamentos necessários; atuar em farmácia homeopática, desde que 
devidamente habilitado; programar , supervisionar, inspecionar, bem como 
responder tecnicamente pela realização de exames laboratoriais, controle de 
qualidade de insumos de natureza biológica, química e física, emitindo laudos, 
pareceres e diagnósticos; fazer pesquisas quantitativas e qualitativas em amostras  
de materiais, dos exames requisitados; coordenar, executar e supervisionar 
atividade específicas do laboratório de análises clínicas, desde a coleta do material 
para análise, até a entrega do laudo final ao cliente; executar e/ou supervisionar 
análises hematológicas, sorológicas, bacteriológicas, parasitológicas, corpológicas e 
outras, utilizando-se de aparelhos e técnicas específicas; assumir responsabilidades 
pelos laudos dos exames realizados no laboratório, assinando-os, oferecendo assim 
maior credibilidade e segurança ao requisitante; orientar a distribuição de atividades 
para a equipe auxiliar, além de supervisionar a utilização e manipulação correta dos 
materiais e equipamentos, observando cuidados relativos a higiene e segurança , 
garantindo a qualidade do serviço; assessorar a elaboração de projetos de 
construção e montagem de áreas específicas; prever, prover e controlar materiais e 
equipamentos, emitindo opinião técnica em sua aquisição; participar da equipe 
multidisciplinar, colaborando na elaboração de programas de saúde pública; zelar 
por sua segurança e de terceiros, bem como pela conservação e manutenção de 
materiais e equipamentos de seu ambiente de trabalho; participar em comissões 
técnicas e auditoriais, com fins diversos, emitindo laudos e pareceres de sua 
competência; participar efetivamente da política de saúde do município, através dos 
programas implantados pela secretaria municipal de saúde;responsável técnico de 
farmácia básica e desempenhar outras tarefas afins.    
 
 
FORMA DE RECRUTAMENTO:  CONCURSO PÚBLICO  
 
 
ESCOLARIDADE EXIGIDA:   3º GRAU   NA ÁREA 
 
 
 

 
JAIRO CASARA 
       Prefeito  
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             ANEXO  II 
 
 
 
 

                  ANEXO 3 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
     (LC 004/93) 
 
 
GRUPO VI    -   ATIVIDADES  NÍVEL SUPERIOR  
 
 
 
Nº. DE 
VAGAS 

CARGO NÍVEL CLASSES 

01 
 
 

FARMACÊUTICO 
 
 

25  A    27 
 
 

De  A  a  J 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    JAIRO CASARA 
          Prefeito  


