
Curua, em 29 de novembro de 2019.

Excelentissimo- Senhor

Vereador Josinei Vieira de Castro

Presidente da C含mara M皿icipal- de Curua

Senhor Presiden書e,

輯靴r●舶旧軸恥上㊤ e。同書
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囲昭図
ー　Senhores Vereadores,

Tenho a homa de submeter a elevada臆COnSiderapao de- Vossas Excel台ncias, nOS

termos do融iso V読X皿や紺t.紙d旺ei Or細融繭前垂al, O Pr加to de Lei que

Altera a reda碑v a巾34, 36 e 55 da Lei Municipal nO O54 de 24 de janeiro de 2000・臆COm

reda車o dada pela Lei nO 356 de 27 de setembro de 2019.

o Mun最pio plangivu e vem executando medidas administrativas com vistaJ a

realizar coricurso pdblico no ano de 2019.

Este pr直o de lei・ Visa adeq脚o臆cargo de FARMAC餌TICO as necessidades

do municipio de Curu如ssim revogando da lei o cargo de famaceutico-bioquimico e criando

o cargo de farmaceutico generalista pemanecendo com o mesmo sal壷o e jomada de

trabalho.

Senhores Vereadores,

s各o estas as raz6es de fato,臆de direito e politicas pelas quais tomo a iniciativa’

com fundamento no料f. 3i,曹, de Lei Or齢轟ea M脚続画’de en9aminhar a douta

aprecia亨各O dessa Casa Legislativa o臆Pr直o de Lei em anexo, rOgando臆POr Se早eXame in

regime de urgencia como fundanento no摘e 359融
しe呈O繭糊融M脚ici画 ce競eza ‾d弓
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que este sempre se contou com o apoio desta Augusta Casa para atrav6s _do planejamento‾す‾-‾‾

da organiza確O liderar -um agil e justo processo de desenvoIvimento no Municipio de Curua,臆臆

no qual se‾beneficiam atodos e todas! -

園圏



Revoga o cargo de Farmaceutico- Bioquimico da

Lei Municipal nO O54 de 24 de janeiro de 2000,

COm臆reda碑0-臆dada -pela臆⊥ei nQ-356 de 27 de

窒etemb両二de 2019, Cria o臆Ca屯O臆de -Farmaceutico

Generalista e da outras providencias.

‾　O PREFEITO MUNICIPAL:

Faap saber que a_ CÅMARA- MUNICIPAL _DE臆CURUA, -臆Estado do Par各,

aprovou e eu sanciono a seguinte lei: .

●　d。24d。ja霊‡罵慧蒜ぷ謹告露語誓嵩霊豊露盤　_
as臆descric6es da tabela・ abaixo com jomada d6 trabalho -de 40 (Quarenta) horas seman祖㌧臆臆e--

sal壷o-base de R$ 2.500,00 (Dois mil e qui血entふreais).

Nome do Car FA則MACEUTICO一 GENERAI+ISTA

Area da Sahde - ASA

Escolaridade Gradua9aO - SuPerior

Requisitos
Curso superior em-Famdeia e Registro no Conselho

quando exigido em臆Le isla9各O Federal.

Sintese da Fun

Estudar a quimica dos processos bio16gicos que bcorrem em todos os seres vivos. Prepar

reagentes, equlPanehtos e vidraria. Orientar coleta de amostras. Escolher m6todo de an各lisfi.

Efetuar analise臆Critica_dos臆reSultados._Emiti重工audo臆e reSultados de analises.

Atribuic5es

1- Supervisionar, Orientar ckames hemato16gicos言n血no16gicos e outros, emPregando

aparelhos e reagentes apropriados;

2 - Verificar sistematicamerie os aparelhos a serem utilizados nas analises, atuStando-OS e

calibrando-OS quando necessato, a fim de garantir funcionanento e a qualidade _dos

resultados;

4- CQntrOlar a qualidade dos produtos e reagentes utilizados, bem como dos resultados d悉‾

analises;

5- Efetuar os registros necess紅ios para controle dos exanes realizados; .

6- Elaborar pareceres, ‾infomes tecnicos e relat6rios para inplanta嘩O, desenvoIvime血O Uu

aperfei9OamentO de atividades臆em Sun血ea臆de atua9fo;

7- Participar das atividades administrativas de controle e apoio referentes a sun alea de

atua辞0 ;

8- Realizar estudos de pesqulSaS microbio16gicas, imuno16gicas, qulmlC争S, fisico-quimicas

relativas a qualSquer Substancias ou produto de interesse de sande p的lica;

9- Validar metodo de analise, Produtos, PrOCeS!os e equlPamentOS;

10- Intepretar e avaliar os resultados dos exanes;

l l - Participar das atividades de treinamento e aperfei90anentO do pessoal au剖iar’realizando

treiname丘to em serv19O Ou ministrando aulas e palestras para contribuir com o

desenvoIvimento qualitativo dos recursos anos em sua drea臆de atua9fo;
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12-Participardegruposde」trabalhos-efou-reuni6escom-dirigentesdas臆unidadesdaPrefeitura 

edeentidadesp的licaseparticularesparafinsde臆fomula9各Oediretrizes,Planoseprog輪mas-臆臆 

COnCemehtesaoMunicipio; 

13二Executaroutrasatribuic釦s.comp如iveiscomsua_eS両daliza辞o垂ofissi6nal. 

Art・ 2O - Fica revogado o cargo de臆Farmaceutico- Bioq可mico da Lei臆Municipal nO

O54 de 24 dejaneiro de 2000, COm reda9肴O dada pela Lei nO 356 de 27 de setembro de 2019

Art∵3O Esta Lei entra em vlgOr na data de sua publica確o e revoga-S子音書聖二二

disposi96es em contr証o.

夢ヂ

● Sede‾ da Prefeitura_Muhicipa十de Curu各-PA em 29 de novembro de 20 1 9.

Prefeito de Cunla


