
LEI COMPLEMENTAR  Nº 15 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2000. 

 

 Dispõe sobre a criação de referencia salarial e alteração 

da Lei Complementar nº 1, de 25 de junho de 1991. 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 

 

 Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 

 Art. 1º - Fica criada no Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município a referência 

“XII”, constando o cargo de Médico de Família. 

 

  § 1º  - O vencimento da referência mencionada neste artigo será de R$ 2.800,00 ( dois mil e 

oitocentos reais). 

 

 § 2º - A jornada de trabalho da referência mencionada neste artigo será aquela fixada no Estatuto dos 

Servidores Públicos de Município. 

 

 Art. 2º - As atribuições do cargo de Médico de Família serão aquelas constantes do anexo I da 

presente Lei  Complementar.  

 

Art. 3º -  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 

em contrário. 

 

 GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 

27 de novembro de 2000. 

 

 

ADILSON FARACO BRÜGGER DE OLIVEIRA  

Carlos Alberto Vieira Mendes 

José Carlos Pereira de Freitas 

Waldecy Augusto de Almeida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifico que a presente Lei Complementar foi afixada em local de estilo para sua respectiva publicidade. 

 

Em, 27 de novembro de 2000. 

 

 

Sebastião Célio Ferreira 

 

ANEXO I A LEI COMPLEMENTAR Nº 15, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2000. 

Folha 01 

 

TÍTULO: MÉDICO DE FAMÍLIA 



ÀREA: SAÚDE 

 

SUMÁRIO: Atuar como Médico no Programa de saúde da Família - PSF. 

 

ATRIBUIÇÕES GERAIS: 

 

 Prestar assistência integral ao indivíduos sob sus responsabilidade; 

 Valorizar a relação médico – paciente e médico – família como parte de um processo terapêutico e de 

confiança; 

 Oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando abordar os aspectos preventivos e de 

educação sanitária; 

 Empenhar – se em manter seus clientes saudáveis, quer venham ás consultas ou não; 

 Execução ação básica de vigilância epidemiológica e sanitária em sua área de abrangência; 

 Executar as ações de assistência nas áreas de intenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador, 

ao adulto e ao idoso, realizando também atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e pequenas 

cirurgias ambulatoriais, entre outros; 

 Promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente seja mais saudável; 

 Discutir de forma permanente , junto à equipe de trabalho e a comunidade, o conceito de cidadania, 

enfatizando os direitos à saúde e as bases legais que os legitimam; 

 Participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização do processo de trabalho 

das unidades da Saúde da Família; 

 Executar outras tarefas que lhe forem designadas, compatíveis com sus área de atuação.   

 

ÁNALISE E ESPECIFICAÇÕES 

 

REQUESITOS: 

INSTRUÇÃO: Curso Superior em Medicina 

EXPERIÊNCIA:  
 

RESPONSABILIDADE:  
CONTATOS: Diversos 

ECONÔMICA: Grande 

 

ACESSO: Nenhum ÁREA DE RECRUTAMENTO: Normal  

 


