
Estado de Santa Catarina
Município de Vargem Bonita

                                  

LEI COMPLEMENTAR Nº. 081/2010, de 01 de dezembro de 2010. 

“CRIA  CARGOS  E  VAGAS  DE  PROVIMENTO 
EFETIVO  NO  QUADRO  DE  PESSOAL  DO 
MUNICÍPIO  DE  VARGEM  BONITA  (SC)  E 
EXTINGUE  CARGOS  E  VAGAS  DO  QUADRO 
ESPECIAL DO PSF”   

JAIRO CASARA Prefeito de Vargem Bonita (SC), 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere, faz saber a todos que o 
Legislativo Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a presente LEI:

Art. 1º.  Fica criado o cargo de provimento efetivo 
de  MÉDICO (ESF), nível 80 – classe/referência de “A a J”,  40(quarenta) 
horas  semanais  com  vencimentos  no  valor  de  R$  8.400,00  (oito  mil  e 
quatrocentos reais) e  2 (duas) vagas no quadro de pessoal do Município de 
Vargem Bonita  (SC),  com a  descrição  e  especificação  das  atribuições  do 
cargos  constantes do anexo único da presente Lei.

Art. 2º. Fica criado o cargo de provimento efetivo 
de   ENFERMEIRO  (ESF), nível  81  –  classe/referência  de  “A  a  J”, 
40(quarenta)  horas  semanais,  com vencimentos  no valor  de R$ 2.223,71 
(dois mil, duzentos e vinte e três reais e setenta e um centavos) e  2(duas) 
vagas no quadro de pessoal do Município de Vargem Bonita (SC), com a 
descrição e especificação das atribuições do cargos  constantes do anexo 
único da presente Lei.

Art. 3º.  Fica criado o cargo de provimento efetivo 
de  ODONTÓLOGO  (ESF), nível  82  –  classe/referência  de  “A  a  J”, 
40(quarenta)  horas  semanais  com vencimentos  no  valor  de  R$  4.484,51 
(quatro  mil,  quatrocentos  e  oitenta  e  quatro  reais  e  cinqüenta  e  um 
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centavos),  e  1(uma) vaga no quadro de pessoal do Município de Vargem 
Bonita  (SC),  com  a  descrição  e  especificação  das  atribuições  do  cargos 
constantes do anexo único da presente Lei.

Art.  4º.    Fica  criado  o  cargo  de  provimento 
efetivo  de  AUXILIAR  DE  ENFERMAGEM  (ESF), nível  07  – 
classe/referência de “A a J”, 40(quarenta) horas semanais com vencimentos 
no valor de     R$ 679,27 ( seiscentos e setenta e nove reais e vinte e sete  
centavos),   e  2(duas) vagas no quadro de pessoal do Município de Vargem 
Bonita  (SC),  com  a  descrição  e  especificação  das  atribuições  do  cargos 
constantes do anexo único da presente Lei.

Art. 5º. Fica criado o cargo de provimento efetivo 
de AUXILIAR DE FARMÁCIA, nível 07 – classe/referência de “A a J”, 40 
(quarenta) horas      semanais com  vencimento  no valor    de        R$  
679,27  (  seiscentos  e  setenta  e  nove  reais  e  vinte  e  sete  centavos),  e 
1(uma) vaga no quadro de pessoal do Município de Vargem Bonita (SC), com 
a descrição e especificação das atribuições do cargos  constantes do anexo 
único da presente Lei.

Art. 6º. Fica criado o cargo de provimento efetivo 
de  AUXILIAR  DE  CONSULTÓRIO  DENTÁRIO,  nível  07  – 
classe/referência de “A a J”, .40(quarenta) horas  semanais com vencimento 
no valor de  R$ 679,27 (seiscentos e setenta e nove reais e vinte e sete 
centavos) e  1(uma) vaga no quadro de pessoal do Município de Vargem 
Bonita  (SC),   com a descrição  e  especificação  das  atribuições  do  cargos 
constantes do anexo único da presente Lei.

Art. 7º. Fica criado o cargo de provimento efetivo 
de  MÉDICO GINECOLOGISTA, nível  83 – classe/referência  de “A a J”, 
10(dez) horas semanais com vencimentos no valor de R$ 4.000,00 ( quatro 
mil reais)  e  1(uma) vaga no quadro de pessoal do Município de Vargem 
Bonita  (SC),  com  a  descrição  e  especificação  das  atribuições  do  cargos 
constantes do anexo único da presente Lei.
 

Art. 8º. Fica criado o cargo de provimento efetivo 
de  MÉDICO PEDIATRA, nível 83 – classe/referência de “A a J”, 10(dez) 
horas  semanais  com vencimentos  no  valor  de  R$  4.000,00  (  quatro  mil 
reais),    e  1(uma) vaga no quadro de pessoal  do Município  de Vargem 
Bonita  (SC),  com  a  descrição  e  especificação  das  atribuições  do  cargos 
constantes do anexo único da presente Lei.
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Art. 9º. Com a criação dos cargos constantes da 
presente lei, ficam extintos os cargos e vagas constantes do Quadro Especial 
do  PSF  (Temporários)  de  MÉDICO-PSF,  ODONTÓLOGO-PSF, 
ENFERMEIRO-PSF E AUXILIAR DE ENFERMAGEM-PSF,  no momento 
da sua vacância

Art.  10.  Ficam  extintos  os  cargos  e  vagas  de 
ASSESSOR  TÉCNICO  EM  SAÚDE,  INTENDENTE  DISTRITAL, 
RESPONSÁVEL DE DIREÇÃO, AUXILIAR DE DIREÇÃO, PROFESSOR I 
ACT,  PROFESSOR  III  ACT,  PROFESSOR  IV  ACT,  PROFESSOR  DE 
INGLES ACT, MOTORISTA ACT, AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS ACT, 
SERVENTE  ACT,  SERVENTE  CLT,  VIGIA  ACT,  MÉDICO  CLT, 
CONSELHEIRO  TUTELAR  ACT,  ASSISTENTE  EDUCACIONAL, 
ASSISTENTE DE BIBLIOTECA.

 
Art.  11.  Ficam alteradas as nomenclaturas dos 

cargos  de  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE  (PSF)  para  AGENTE 
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE  (ESF) e  do  cargo  de  ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO (PSF) para ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (ESF).

Art.  12.  Fica  alterado  o  nível  do  cargo  de 
MÉDICO  20  horas  semanais  de  37  para  84,  com o  vencimento  de  R$ 
8.000,00 (oito  mil  reais),  no Quadro de Pessoal  do Município  de Vargem 
Bonita (SC).

Art.  13.  Fica  alterado  o  nível  do  cargo  de 
AGENTE  SANITARISTA,  40  horas  semanais  de  19  para  25,  com  os 
vencimentos de lei, no Quadro de Pessoal do Município de Vargem Bonita 
(SC).

 

Art. 14. Os cargos ora criados serão acrescidos e 
os extintos serão excluídos do  ANEXO 3 – CARGOS DE PROVIMENTO 
EFETIVO da Lei Complementar Municipal nº. 004/93 de 08 de janeiro de 
1993.

Art.  15.  As  despesas  para  o  cumprimento  da 
presente Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 16.  Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Bonita, 01 de dezembro de 2010. 

      JAIRO CASARA
                                                    Prefeito

               Registrada e publicada nesta secretaria em 01/12/2010

JOSÉ RICARDO SELL
           SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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ANEXO  ÚNICO 

DESCRIÇÃO  E ESPECIFICAÇÃO DO CARGO

ANEXO 3 – QUADRO DE PESSOAL – LEI  004/93 DE 08 DE JANEIRO DE 
1993

DENOMINAÇÃO DO CARGO:   MÉDICO - ESF
GRUPO OCUPACIONAL:  GRUPO  VI  - OCUPAÇÃO NÍVEL SUPERIOR
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

1. realizar  assistência  integral  (promoção  e  proteção  da  saúde, 
prevenção  de  agravos,  diagnóstico,  tratamento,  reabilitação  e 
manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do 
desenvolvimento  humano:  infância,  adolescência,  idade  adulta  e 
terceira idade;

2. realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado 
ou necessário,  no domicílio  e/ou  nos  demais  espaços  comunitários 
(escolas, associações etc);

3. realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica 
médica, pediatria, ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas 
urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos;

4. encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta 
complexidade,  respeitando  fluxos  de  referência  e  contrareferência 
locais,  mantendo  sua  responsabilidade  pelo  acompanhamento  do 
plano terapêutico do usuário, proposto pela referência;

5. indicar  a  necessidade  de  internação  hospitalar  ou  domiciliar, 
mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário;

6. contribuir  e  participar  das atividades  de Educação Permanente dos 
ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD; e

7. participar  do  gerenciamento  dos  insumos  necessários  para  o 
adequado funcionamento da USF.

8.

FORMA DE RECRUTAMENTO:  CONCURSO PÚBLICO 

ESCOLARIDADE EXIGIDA:   3º GRAU   NA ÁREA
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DESCRIÇÃO  E ESPECIFICAÇÃO DO CARGO

ANEXO 3 – QUADRO DE PESSOAL – LEI  004/93 DE 08 DE JANEIRO DE 
1993

DENOMINAÇÃO DO CARGO:   ENFERMEIRO - ESF
GRUPO OCUPACIONAL:  GRUPO  VI  - OCUPAÇÃO NÍVEL SUPERIOR
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

1. realizar  assistência  integral  (promoção  e  proteção  da  saúde, 
prevenção  de  agravos,  diagnóstico,  tratamento,  reabilitação  e 
manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias  na USF e, quando 
indicado  ou  necessário,  no  domicílio  e/ou  nos  demais  espaços 
comunitários  (escolas,  associações  etc),  em  todas  as  fases  do 
desenvolvimento  humano:  infância,  adolescência,  idade  adulta  e 
terceira  idade;durante o tempo e frequencia  necessarios de acordo 
com as necessidades de cada paciente;

2. conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo 
Conselho Federal  de Enfermagem (COFEN) aprova a Resolução n.º 
195,  de  18/02/97,  observadas  as  disposições  legais  da  profissão, 
realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e 
prescrever medicações;

3. planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos 
ACS;

4. supervisionar,  coordenar  e  realizar  atividades  de  educação 
permanente dos ACS e da equipe de enfermagem;

5. contribuir  e  participar  das  atividades  de  Educação  Permanente  do 
Auxiliar de Enfermagem, ACD e THD; e

6. participar  do  gerenciamento  dos  insumos  necessários  para  o 
adequado funcionamento da USF.

7. Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF.

FORMA DE RECRUTAMENTO:  CONCURSO PÚBLICO

ESCOLARIDADE EXIGIDA:   3º GRAU   NA ÁREA
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DESCRIÇÃO  E ESPECIFICAÇÃO DO CARGO

ANEXO 3 – QUADRO DE PESSOAL – LEI  004/93 DE 08 DE JANEIRO DE 
1993

DENOMINAÇÃO DO CARGO:   ODONTÓLOGO - ESF
GRUPO OCUPACIONAL:  GRUPO  VI  - OCUPAÇÃO NÍVEL SUPERIOR
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

1. realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico 
para o planejamento e a programação em saúde bucal;

2. realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, 
incluindo  atendimento  das  urgências  e  pequenas  cirurgias 
ambulatoriais;

3. realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da 
saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 
manutenção  da  saúde)  individual  e  coletiva  a  todas  as  famílias,  a 
indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento local, 
com resolubilidade;

4. encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de 
assistência,  mantendo  sua  responsabilização  pelo  acompanhamento 
do usuário e o segmento do tratamento;

5. coordenar  e  participar  de  ações  coletivas  voltadas  à  promoção  da 
saúde e à prevenção de doenças bucais;

6. acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal 
com os demais membros da Equipe de Saúde da Família, buscando 
aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar.

7. contribuir  e  participar  das  atividades  de  Educação  Permanente  do 
THD, ACD e ESF;

8. realizar supervisão técnica do THD e ACD; e
9. participar  do  gerenciamento  dos  insumos  necessários  para  o 

adequado funcionamento da USF.

FORMA DE RECRUTAMENTO:  CONCURSO PÚBLICO 
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ESCOLARIDADE EXIGIDA:   3º GRAU   NA ÁREA
DESCRIÇÃO  E ESPECIFICAÇÃO DO CARGO

ANEXO 3 – QUADRO DE PESSOAL – LEI  004/93 DE 08 DE JANEIRO DE 
1993

DENOMINAÇÃO DO CARGO:    AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 
ESF
GRUPO OCUPACIONAL:  GRUPO  II – SERVIÇOS AUXILIARES
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  AUXILIAR DE EMFERMAGEM – ESF

1. Exercer  atividades  de  nível  médio,  de  natureza  repetitiva,  envolvendo 
serviços auxiliares de enfermagem inerente ao  ESF,  sob supervisão do 
Enfermeiro;

2. Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos;

3. Executar tratamentos prescritos, ou de rotina;

4. Ministrar medicamentos via oral e parenteral;

5. Realizar controle hídrico;

6. Aplicar oxigenioterapia; nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio;

7. Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas;

8. Efetuar  controle  de  pacientes  e  de  comunicantes  em  doenças 
transmissíveis; 

9. Colher material para exames laboratoriais;

10. Executar atividades de desinfecção e esterilização;

11. Prestar  cuidados  de  higiene  e  conforto  ao  paciente  e  zelar  por  sua 
segurança;

12. Alimentar ou auxiliar o paciente na alimentação;

13. Zelar  pela  limpeza  e  ordem  do  material,  equipamento  e  das 
dependências da unidade de saúde;

14. Orientar os pacientes quanto ao cumprimento das prescrições médicas e 
de enfermagem;

15. Executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes;

16. Participar dos procedimentos pós morte;

17. Cumprir normas e regulamentos disciplinares da unidade de saúde em 
que está inserido.
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18.

FORMA DE RECRUTAMENTO:  CONCURSO PÚBLICO

ESCOLARIDADE EXIGIDA:  2º GRAU NA ÁREA 

DESCRIÇÃO  E ESPECIFICAÇÃO DO CARGO

ANEXO 3 – QUADRO DE PESSOAL – LEI  004/93 DE 08 DE JANEIRO DE 
1993

DENOMINAÇÃO DO CARGO:    AUXILIAR DE FARMÁCIA 

GRUPO OCUPACIONAL:  GRUPO  II – SERVIÇOS AUXILIARES

ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  AUXILIAR DE FARMÁCIA – ESF

1. Desempenhar  atividades  destinadas  a  separar  medicamentos  e 
produtos afins, de acordo com a prescrição médica, sob orientação do 
profissional;

2. Receber, conferir, organizar e encaminhar medicamentos e produtos 
correlatos;

3. Entregar medicamentos diariamente e produtos afins nas unidades de 
interação (Saúde);

4. Separar  requisições e receitas;
5. Providenciar através de microcomputadores a atualização de entrada e 

saída de medicamentos;
6. Fazer a transcrição em sistema informatizado da prescrição médica; e 
7. Executar outras atribuições afins.

FORMA DE RECRUTAMENTO:  CONCURSO PÚBLICO 

ESCOLARIDADE EXIGIDA:   2º GRAU   

Rua Coronel Vitório, 966 * Fone (49) 3548-3000 * CEP 89.675-000 * Vargem Bonita – SC

CNPJ 95.996.187/0001-31  * e-mail: pmvargem.bonita@uol.com.br



Estado de Santa Catarina
Município de Vargem Bonita

DESCRIÇÃO  E ESPECIFICAÇÃO DO CARGO

ANEXO 3 – QUADRO DE PESSOAL – LEI  004/93 DE 08 DE JANEIRO DE 
1993

DENOMINAÇÃO  DO  CARGO:  AUXILIAR  DE  GABINETE 
DENTÁRIO 

GRUPO OCUPACIONAL:  GRUPO  II  -  SERVIÇOS AUXILIARES

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

1. participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos 
regulamentados no exercício de sua profissão na USF e, quando indicado 
ou  necessário,  no  domicílio  e/ou  nos  demais  espaços  comunitários 
(escolas, associações etc);

2. realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em 
situação de risco, conforme planejamento da equipe; e

3. participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF.

4. participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos 
regulamentados no exercício de sua profissão na USF e, quando indicado 
ou  necessário,  no  domicílio  e/ou  nos  demais  espaços  comunitários 
(escolas, associações etc);

5. realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em 
situação de risco, conforme planejamento da equipe; e

6. participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF.
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FORMA DE RECRUTAMENTO:  CONCURSO PÚBLICO 

ESCOLARIDADE EXIGIDA:   2º GRAU   

DESCRIÇÃO  E ESPECIFICAÇÃO DO CARGO

ANEXO 3 – QUADRO DE PESSOAL – LEI  004/93 DE 08 DE JANEIRO DE 
1993

DENOMINAÇÃO DO CARGO:  MÉDICO GINECOLOGISTA

GRUPO OCUPACIONAL:  GRUPO  VI  - OCUPAÇÃO NÍVEL SUPERIOR

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

1. Realizar atendimento na área de ginecologia; 
2. desempenhar funções da Medina preventiva e curativa; r
3. Realizar  atendimentos,  exames,  diagnóstico,  terapêutica  e 

acompanhamento dos pacientes, bem como executar qualquer outra 
atividade que, no âmbito domiciliar, ambulatorial e hospitalar;  e

4. encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta 
complexidade,  respeitando  fluxos  de  referência  e  contrareferência 
locais,  mantendo  sua  responsabilidade  pelo  acompanhamento  do 
plano terapêutico do usuário, proposto pela referência.

FORMA DE RECRUTAMENTO:  CONCURSO PÚBLICO 

ESCOLARIDADE EXIGIDA:   3º GRAU   COM ESPECIALIZAÇÃO NA 
ÁREA 
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DESCRIÇÃO  E ESPECIFICAÇÃO DO CARGO

ANEXO 3 – QUADRO DE PESSOAL – LEI  004/93 DE 08 DE JANEIRO DE 
1993

DENOMINAÇÃO DO CARGO:  MÉDICO PEDIATRA

GRUPO OCUPACIONAL:  GRUPO  VI  - OCUPAÇÃO NÍVEL SUPERIOR

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

1. Realizar atendimento na área de pediatria;
2. Desempenhar funções da medicina  preventiva e curativa;
3. Realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapeuta e acompanhamento dos 

pacientes, bem como executar qualquer outra  atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições  pertinentes ao cargo e à área; e

4. encaminhar,  quando  necessário,  usuários  a  serviços  de  média  e  alta 
complexidade, respeitando fluxos de referência e contrareferência locais, 
mantendo  sua  responsabilidade  pelo  acompanhamento  do  plano 
terapêutico do usuário, proposto pela referência.

FORMA DE RECRUTAMENTO:  CONCURSO PÚBLICO 

ESCOLARIDADE EXIGIDA:   3º GRAU  COM ESPECIALIZAÇÃO NA 
ÁREA   

Vargem Bonita, 01 de dezembro de 2010.

JAIRO CASARA
Prefeito
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