LEI 723/2015
Súmula: “Altera o Anexo I e VII, da Lei nº
496/2010, que dispõe sobre o Plano de
Carreira e Vencimentos dos servidores
públicos do município de Coronel
Domingos Soares, e, da outras
providências”.
A Câmara Municipal de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, Aprovou e eu Prefeito Municipal Sanciono a seguinte
LEI
Art. 1º - Fica alterado o Anexo I, da Lei nº 496/2010, acrescentando-se no Grupo
Funcional Superior, as seguintes vagas:
Sub-grupo

Cargo

Saúde

Enfermeiro
(ESF)

Número de Vagas
Existentes
02

Número de Vagas com
Acréscimo
04

Art. 2º - Fica alterado o Anexo VII, da Lei nº 496/2010 no Grupo Funcional Superior,
a nomenclatura do cargo e requisitos de investidura, para o cargo de Farmacêutico
Bioquímico:

Farmacêutico

Faz a manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição,
pesagem e mistura, utilizando instrumentos especiais e fórmulas
químicas, para atender à produção de remédios e outros preparados;
subministra produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário
médico, para recuperar ou melhorar o estado de saúde de pacientes;
controla entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda
em mapas, guias e livros, segundo os receituários devidamente
preenchidos, para atender aos dispositivos legais; analisa produtos
farmacêuticos acabados e em fase de elaboração, ou seus insumos,
valendo-se de métodos químico, para verificar qualidade, teor,
pureza e quantidade de cada elemento; analisa soro antiofídico,
pirogênio e outras substâncias, valendo-se de meios biológicos, para
controlar sua pureza, qualidade e atividade terapêutica: faz análises
clínicas de exudatos e transudatos humanos, como sangue, urina,
fezes, líquor, saliva e outros, valendo-se de diversas técnicas
específicas, para complementar o diagnóstico de doenças; realiza
estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas
e aparelhos especiais, para obter princípios ativos e matérias –

Curso
Superior
de
Farmácia

primas; procede à análise legal de peças anatômicas, substâncias
suspeitas de estarem envenenadas, de exudatos e transudatos
humanos ou animais, utilizando métodos e técnicas químicas, físicas
e outras possibilitar a emissão de laudos técnicos periciais; efetua
análise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos, para
garantir o controle de qualidade, pureza, conservação e
homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde pública; faz
manipulação, análises, estudos de reações e balanceamento de
fórmulas de medicamentos, utilizando substâncias, métodos
químicos, físicos, estatísticos e experimentais, para obter produtos
destinados à higiene, proteção e saúde; fiscaliza farmácias, drogarias
e indústrias químico-farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário,
fazendo visitas periódicas e autuando os infratores, se necessário,
para orientar seus responsáveis no cumprimento da legislação
vigente; assessora autoridades superiores, preparando informes e
documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, a fim de
fornecer subsídio para a elaboração de ordens de serviço, portarias,
pareceres e manifestos.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Coronel Domingos Soares Pr, em 02 de junho de 2015.
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