
PREFEITURA DE QUADRA
"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal "José Darci Soares"

LEIMUNICIPAL Nº 603/2018
DE01º DE FEVEREIRODE2018

"Altera o item "7" do anexo II da Lei Municipal nº

250 de 11 de Novembro de 2005, para adequar as

atribuições do cargo de farmacêutico".

LUIZ CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Quadra, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e
eu sanciono e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o item "7" do anexo II da Lei Municipal nQ 250 de
11 de Novembro de 2005, para adequar as atribuições do cargo de farmacêutico.

Parágrafo único - O item "7" do anexo II da Lei Municipal nº

250/2005, passa a vigorar nos termos do anexo I da presente lei.

Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta

de dotações orçamentárias consignadas para o pessoal.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário, em especial o item "7" do anexo II da Lei

Municipal nº 250/2005.

LUIZ
Prefeito Municipal

CYNTHIA CRIST
Assessora de Gover

encaminhada para publicação na imprensa na dataRegistrada em livro próprio, publicada no átrio da Prefeitur

supra.

políticos
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ANEXO I

7. Farmacêutico
Descrição sumária
Executa tarefas diversas relacionadas com a cornposiçao e fornecimento de
medicamentos e outros preparados; analisa substâncias, matérias e produtos
acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais, baseando-se em fórmulas
estabelecidas, para atender a receitas médicas, odontológicas e veterinárias.
Descrição Detalhada
- Faz a manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura,
utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de
remédios.
- Controla entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em mapas,
livros, segundo os receituários devidamente preenchidos, para atender aos
dispositivos legais.
- Faz análises clínicas de sangue, urina, fezes, saliva e outros, valendo-se de diversas
técnicas específicas, para complementar o diagnóstico de doenças.
- 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.
- Assessora autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre
legislação e assistência farmacêutica, a fim de fornecer subsídio para elaboração de
ordens de serviços, portarias, pareceres e manifestos.
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Especificações:
Escolaridade: curso superior de Farmácia, com inscrição no Conselho Regional de
Farmácia - CRF.
Experiência: comprovada de um ano.
Iniciativa/Complexidade: executa tarefas que exigem conhecimentos técnicos e
especializados. ?(
Esforço Físico: permanece a maior parte do tempo em pé.
Esforço Mental: atenção e raciocínio constantes.
Esforço Visual: constante.
Responsabilidade/Dados: Confidenciais: normal.
Responsabilidade/Patrimônio: pelos recursos e equipamentos de custo elevado.
Responsabilidade/Segurança de Terceiros: total, pela manipulação de fórmulas.
Responsabilidade/Supervisão: coordena e supervisiona equipes de trabalho.
Ambiente de Trabalho: inadequado, devido ao cheiro de produtos químicos; corre
risco pela manipulação de produtos corrosivos e insalubres.
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