
Municípir., de T.Jpancir^P; 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3955 
21 DE NOVEMBRO DE 2017. 

Altera o anexo 1.40 da Lei Municipal n° 
3.269/2011. 

O Prefeito de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com a Lei Urganica Municipal, 

FAZ SABER: 

Que a Câmara Municipal de Tupanciretã aprovou e eu sanciono e promulan a 
seguinte Lei: 

Art. 1° - O anexo 1.40 da Lei Municipal n° 3.269/2011 passa a viger com a redação 
constante do anexo desta Lei, sendo acrescida a carga horária de 20hs semanais 
nas atribuições do cargo efetivo de médico-psiquiatra. 

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 21 (vinte e um) dias do mês 
de novembro de 2017. 

5ez 
Carlos Augusto Brum de Souza 

Prefeito de Tupanciretã 
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ANEXO I 

ANEXO 1.40 

CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO PSIQUIATRA 

relninn. nn 1 a 

PADRÃO DE VENCIMENTO — 12 

COMPETÊNCIAS: 

Realizar observações clínica-psiquiátricas e elaborar o laudo psiquiátrico legal 
correspondente, com diagnóstico, indicação terapêutica; fornecer pareceres 
psiquiátricos e criminológicos solicitados pela justiça; efetuar controle psiquiátrico em 
pacientes a nível ambulatorial; ministrar tratamento médico-psiquiátrico para 
recuperação dos pacientes; supervisionar serviços de enfermagem e outros 
auxiliares; manter registros dos exames realizados para fins de diagnósticos, 
discussão e relatórios; desenvolver ações de saúde mental a nível de promoção, 
prevenção e assistência de forma individual, ou em equipe interdisciplinar de saúde 
mental; realizar diagnósticos das condições de saúde das comunidades e das 
condições ambientais; planejar, organizar, coordenar, supervisionar, avaliar e 
executar programas de saude publica e ecologia numana, principalmente no que se 
refere ao controle de doenças transmissíveis, agravos ambientais à saúde, proteção 
materno-infantil, vigilância sanitária, suplementação nutricional e preservação da 
saúde do trabalhador, promover a participação da comunidade em programas de 
saúde pública e ecologia humana; entrosar-se com representantes de instituições 
das áfeas de saúde pública, ecologia nurnana e afins, visando ao desenvolvimento 
de programas conjuntos; realizar atividades de promoção da saúde e prevenção de 
doenças nos grupos vulneráveis da população, atender a pacientes, seus familiares 
e contratos de acordo com as prioridades estabelecidas. 

Rpni 

Curso Superior, Idade mínima 18 anos; 
Habilitação Legal para o exercício da profissão. 
Carga Horária: 20 (vinte) horas semanais. 
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