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 Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

 Boa Vista, 21 de dezembro de 2018.

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA 

ANEXO I

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO ZONA URBANA 

Demonstrativo de Cargo, Especialidade e Vagas

Nº de Ordem Cargo Especialidade Nº de Vagas
01 Auxiliar Apoio Administrativo  20
02 Auxiliar Controlador de Acesso  100
03 Auxiliar Merendeira 320
04 Auxiliar Motorista 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA 

ANEXO II

 Boa Vista, 21 de dezembro de 2018.

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA 

 LEI Nº 1.942 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

 INICIATIVA: PODER EXECUTIVO.

ALTERA A LEI Nº 1.406, DE 09 DE ABRIL DE 2012, 
QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CAR-
REIRAS E REMUNERAÇÃO – PCRR DOS SERVIDO-
RES DA ÁREA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, 
PARA AUMENTAR E INCLUIR OS CARGOS QUE 
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, faço sa-
ber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a se-
guinte

 LEI:

 Art. 1º Ficam criados no Plano de Cargos, Carreiras 
e Remuneração – PCCR do quadro de servidores da área de 
saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Boa Vista, previsto na Lei Municipal nº 1.406, de 09 de abril 
de 2012, os seguintes quantitativos de cargos:

 I – 04 (quatro) cargos de Analista Municipal, espe-
cialidade Médico Endocrinologista;

 II – 04 (quatro) cargos de Analista Municipal, espe-
cialidade Médico Gastroenterologista;

 III – 04 (quatro) cargos de Analista Municipal, espe-
cialidade Médico Gineco/Obstetra; 

 IV – 04 (quatro) cargos de Analista Municipal, espe-
cialidade Médico Psiquiatra;

 V – 06 (seis) cargos de Técnico Municipal, especiali-
dade Técnico em Laboratório;

 VI – 50 (cinquenta) cargos de Técnico Municipal, es-
pecialidade Técnico em Enfermagem;

 VII – 05 (cinco) cargos de Analista Municipal, espe-
cialidade Psicólogo.

 Art. 2º O art. 8º e o seu parágrafo único da Lei Mu-
nicipal nº 1.901 de 20 de julho de 2018 passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 8º Fica criado o cargo de Analista Muni-
cipal em Saúde, especialidade Cirurgião Den-
tista Protesista no Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração – PCCR do quadro de servidores 
da área de saúde da Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de Boa Vista, previsto na 
Lei Municipal nº 1.406, de 09 de abril de 2012, 
no quantitativo de 02 (duas) vagas.

Parágrafo único. O ingresso no cargo de Cirur-
gião Dentista Protesista se dará na primeira 
referência da categoria salarial inicial do cargo 
de Cirurgião Dentista 20hs, previsto na Lei Mu-
nicipal nº 1.611/2015.” (N.R.)

ESPECIALIDADE ATRIBUIÇÃO

APOIO ADMINISTRATIVO

Receber os alunos, acomodar os mesmos 
no transporte escolar com o cinto de 
segurança;
 Fazer a chamada diária no embarque e 
desembarque na Unidade Escolar no 
início e término das aulas;  
Orientar aos alunos quanto às noções 
básicas do transporte escolar;
Assistir aos alunos no horário de 
intervalo, zelando pela integridade física 
dos mesmos, quando houver risco 
eminente de acidentes;  
 Entregar na secretaria da escola, livros, 
cadernos e outros objetos esquecido pelos 
alunos;
Apoiar as escolas nas atividades cívicas e 
culturais. 

CONTROLADOR DE ACESSO  

Receber alunos, pais e comunidades em geral, 
durante o horário de funcionamento da escola; 
Encaminhar visitantes, pais e comunidades aos 
setores desejados; 
Zelar pelo cumprimento do horário de entrada e 
saída dos alunos; 
Abrir e fechar os portões sempre que 
necessário;  
Não admitir entrada de pessoas estranhas no 
ambiente escolar, sem prévia autorização da 
gestão;
Comunicar à gestão qualquer irregularidade 
suspeita dentro e ao redor da escola; 
Participar de todos os eventos escolares. 

MERENDEIRA 

Executar todo processo de manipulação de 
alimentação escolar para atendimento aos 
alunos, de acordo com as especificações e 
normatizações do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE, Conselho 
Municipal de Alimentação Escolar – CMAE e 
demais órgãos de controle do Programa de 
Alimentação Escolar; 
Participar de cursos, treinamentos, palestras e 
outras capacitações inerentes a especialidade de 
merendeira; 
Coordenar e controlar a execução das atividades 
referente à merenda escolar;  
Manter a copa e cozinha limpa e com absoluta 
higiene, bem como os utensílios usados; 
Preparar e servir a merenda escolar aos alunos; 
Executar outras atividades relacionadas ao 
serviço.

Garantir todas as frotas em boas condições de 
higiene e uso;
Observar o nível do consumo de combustível; 
Realizar o transporte escolar em total 
segurança, sempre respeitando todos os 
Códigos de Trânsito Brasileiro – CTB; 
Realizar inspeção diariamente no veículo, tais 
como equipamentos de sinalização sonora e 

MOTORISTA

luminosa, pneus, steps, água, etc; 
Transportar somente alunos matriculados na 
Rede Municipal de Ensino; 
Não utilizar de telefone celular quando o 
veiculo estiver em movimento; 
Realizar a entrega da merenda escolar, material 
de expediente para as escolas localizadas nas 
áreas urbanas, rurais e indígenas; 
Transportar os técnicos, diretores e inspetores 
da Secretaria para as escolas, casas-mãe e 
outras Secretarias do Município quando 
solicitado. 
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 Art. 3º. O art. 21 e o seu parágrafo único da Lei Mu-
nicipal nº 1.901 de 20 de julho de 2018 passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 21. Fica criado o cargo de Analista Munici-
pal em Saúde, especialidade Médico Hematolo-
gista no Plano de Cargos, Carreiras e Remune-
ração – PCCR do quadro de servidores da área 
de saúde da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Boa Vista, previsto na Lei Munici-
pal nº 1.406, de 09 de abril de 2012, no quan-
titativo de 04 (quatro) vagas.

Parágrafo único. O ingresso no cargo de Mé-
dico Hematologista se dará na primeira refe-
rência da categoria salarial inicial do cargo 
de Médico 20hs, previsto na Lei Municipal nº 
1.611/2015.” (N.R.)

 Art. 4º. O art. 23 e o seu parágrafo único da Lei Mu-
nicipal nº 1.901 de 20 de julho de 2018 passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 23. Fica criado o cargo de Analista Munici-
pal em Saúde, especialidade Médico Infectolo-
gista no Plano de Cargos, Carreiras e Remune-
ração – PCCR do quadro de servidores da área 
de saúde da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Boa Vista, previsto na Lei Munici-
pal nº 1.406, de 09 de abril de 2012, no quan-
titativo de 04 (quatro) vagas.

Parágrafo único. O ingresso no cargo de Médi-
co Infectologista se dará na primeira referência 
da categoria salarial inicial do cargo de Médico 
20hs, previsto na Lei Municipal nº 1.611/2015.” 
(N.R.)

 Art. 5º. O art. 24 e o seu parágrafo único da Lei Mu-
nicipal nº 1.901 de 20 de julho de 2018 passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 24. Fica criado o cargo de Analista Muni-
cipal em Saúde, especialidade Médico Inter-
vencionista no Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração – PCCR do quadro de servidores 
da área de saúde da Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de Boa Vista, previsto na 
Lei Municipal nº 1.406, de 09 de abril de 2012, 
no quantitativo de 12 (doze) vagas.

Parágrafo único. O ingresso no cargo de Mé-
dico Intervencionista se dará na primeira re-
ferência da categoria salarial inicial do cargo 
de Médico 20hs, previsto na Lei Municipal nº 
1.611/2015.” (N.R.)

 Art. 6º O art. 25 e o seu parágrafo único da Lei Mu-
nicipal nº 1.901 de 20 de julho de 2018 passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 25. Fica criado o cargo de Analista Muni-
cipal em Saúde, especialidade Médico Patolo-
gista no Plano de Cargos, Carreiras e Remune-
ração – PCCR do quadro de servidores da área 
de saúde da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Boa Vista, previsto na Lei Munici-
pal nº 1.406, de 09 de abril de 2012, no quan-
titativo de 04 (quatro) vagas.

Parágrafo único. O ingresso no cargo de Médi-
co Patologista se dará na primeira referência 
da categoria salarial inicial do cargo de Médico 
20hs, previsto na Lei Municipal nº 1.611/2015.” 
(N.R.)

 Art. 7º. O art. 29 e o seu parágrafo único da Lei Mu-
nicipal nº 1.901 de 20 de julho de 2018 passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 29. Fica criado o cargo de Analista Muni-
cipal em Saúde, especialidade Médico Ultra-
sonografi sta no Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração – PCCR do quadro de servidores 
da área de saúde da Secretaria Municipal de 

Saúde do Município de Boa Vista, previsto na 
Lei Municipal nº 1.406, de 09 de abril de 2012, 
no quantitativo de 06 (seis) vagas.
 
Parágrafo único. O ingresso no cargo de Mé-
dico Ultrasonografi sta se dará na primeira re-
ferência da categoria salarial inicial do cargo 
de Médico 20hs, previsto na Lei Municipal nº 
1.611/2015.” (N.R.)

 Art. 8º. Os cargos e especialidades criadas fi cam 
automaticamente inseridos nos Anexos III, IV, V e VI da Lei 
Municipal nº 1.406, de 09 de abril de 2012, passando esta a 
vigorar acrescida da tabela do anexo I desta Lei.

 Art. 9º. As despesas decorrentes desta Lei correrão 
à conta do orçamento anual em vigor.

 Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, com efeitos retroativos ao dia 26 de julho de 2018, 
fi cando revogados os artigos 17, 19, 20, 27, 30, 31, 32 e 35 
e seus respectivos anexos, da Lei Municipal nº 1.901 de 20 
de julho de 2018. 

 Boa Vista, 21 de dezembro de 2018.

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA 

ANEXO I

ANEXO VI 

ITEM 31
CARGO:

Cirurgião Dentista Protesista

CATEGORIA FUNCIONAL:

Analista Municipal em Saúde
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

prévia habilitação em concurso público; 
escolaridade: ensino superior completo em Odontologia, reconhecido pelo MEC; 
título, residência ou especialização em Prótese Dentária, com carga horária maior que 

360 h, reconhecido pelo MEC;
registro no respectivo Conselho de Classe. 

ATRIBUIÇÕES:

Diagnosticar e executar tratamento e controle dos distúrbios crânio-mandibulares e de 
oclusão, através da prótese fixa, da prótese removível parcial ou total e da prótese sobre 
implantes; 
Desenvolver atividades de laboratório necessárias à execução dos trabalhos protéticos; 
Executar procedimentos e técnicas de confecção de próteses fixas, removíveis parciais e 
totais como substituição das perdas de substâncias dentárias e paradentárias; 
Executar procedimentos necessários ao planejamento, confecção e instalação de próteses 
sobre implantes; 
Realizar manutenção e controle de reabilitação; 
Atuar em equipes multidisciplinares e interdisciplinares; 
Manter registro dos pacientes examinados, anotando hipótese diagnóstica, tratamento, 
evolução e efetuando orientação terapêutica, mantendo sigilo das informações contidas em 
prontuário;
Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração assim como 
cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; 
Emitir atestado de saúde, atendendo as determinações legais; 
Atender urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas, em regime de plantão presencial 
ou à distância, conforme necessidade do serviço; 
Encaminhar os pacientes de risco aos serviços de maior complexidade para tratamento e/ou 
internação hospitalar (se necessário); 
Atender solicitação de outros especialistas, por meio da realização de ficha de referência e 
contra referência;  
Emitir parecer em juntas médicas de recursos e participar de juntas médicas de processo; 
Obedecer ao Código de Ética Odontológica; 
Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho. 

ANEXO VI 

ITEM 40
CARGO:

Médico Endocrinologista 

CATEGORIA FUNCIONAL:

Analista Municipal em Saúde
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

prévia habilitação em concurso público; 
escolaridade: ensino superior completo em Medicina, reconhecido pelo MEC; 
título, residência ou especialização em Endocrinologia Pediátrica, com carga horária 

maior que 360 h, reconhecido pelo MEC;
registro no respectivo Conselho de Classe. 
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ANEXO VI 

ITEM 44
CARGO:

Médico Hematologista 

CATEGORIA FUNCIONAL:

Analista Municipal em Saúde
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

prévia habilitação em concurso público; 
escolaridade: ensino superior completo em Medicina, reconhecido pelo MEC; 
título, residência ou especialização em Hematologista, com carga horária maior que 

360 h, reconhecido pelo MEC;
registro no respectivo Conselho de Classe. 

ATRIBUIÇÕES:

Diagnosticar e tratar doenças hematológicas e do tecido hematopoiético, aplicando 
medicação adequada e realizando exames laboratoriais e subsidiários e testes para promover e 
recuperar a saúde de crianças e adolescentes; 
Supervisionar e executar atividades relacionadas com a transfusão de sangue, controlando 
todo o processo hemoterápico, para propiciar a recuperação da saúde do paciente; 
Realizar anamnese e exame físico completo, diagnosticando ou, se necessário, requisitando 
exames complementares, analisando os resultados e mantendo os registros dos pacientes com 
o máximo de compreensão, utilizando letra legível; 
Manter registro dos pacientes examinados, anotando hipótese diagnóstica, tratamento, 
evolução e efetuando orientação terapêutica, mantendo sigilo das informações contidas em 
prontuário;
Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração assim como 
cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; 
Emitir atestado de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbitos, atendendo as 
determinações legais; 
Atender urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas, em regime de plantão presencial 
ou à distância, conforme necessidade do serviço; 
Encaminhar os pacientes de risco aos serviços de maior complexidade para tratamento e/ou 
internação hospitalar (se necessário); 
Atender solicitação de outros especialistas, por meio da realização de ficha de referência e 
contra referência;  
Emitir parecer em juntas médicas de recursos e participar de juntas médicas de processo; 
Obedecer ao Código de Ética Médica; 
Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho. 

ANEXO VI 

ITEM 45
CARGO:

Médico Imunologista

CATEGORIA FUNCIONAL:

Analista Municipal em Saúde
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

prévia habilitação em concurso público; 
escolaridade: ensino superior completo em Medicina, reconhecido pelo MEC; 
título, residência ou especialização em Alergia e Imunologia, com carga horária maior 

que 360 h, reconhecido pelo MEC;
registro no respectivo Conselho de Classe. 

ATRIBUIÇÕES:

Diagnosticar e tratar doenças e lesões afecções alérgicas, localizadas e sistêmicas, realizando 
exame clínico e subsidiário, para estabelecer o plano terapêutico; 
Realizar anamnese e exame físico completo, diagnosticando ou, se necessário, requisitando 
exames complementares, analisando os resultados e mantendo os registros dos pacientes com 
o máximo de compreensão, utilizando letra legível; 
Manter registro dos pacientes examinados, anotando hipótese diagnóstica, tratamento, 
evolução e efetuando orientação terapêutica, mantendo sigilo das informações contidas em 
prontuário;
Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração assim como 
cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; 

ATRIBUIÇÕES:

Diagnosticar e tratar doenças endócrinas, metabólicas e nutricionais em crianças e 
adolescentes, aplicando medicação adequada e realizando exames laboratoriais e subsidiários 
e testes de metabolismo, para promover e recuperar a saúde do paciente;  
Realizar anamnese e exame físico completo, diagnosticando ou, se necessário, requisitando 
exames complementares, analisando os resultados e mantendo os registros dos pacientes com 
o máximo de compreensão, utilizando letra legível; 
Manter registro dos pacientes examinados, anotando hipótese diagnóstica, tratamento, 
evolução e efetuando orientação terapêutica, mantendo sigilo das informações contidas em 
prontuário;
Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração assim como 
cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; 
Emitir atestado de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbitos, atendendo as 
determinações legais; 
Atender urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas, em regime de plantão presencial 
ou à distância, conforme necessidade do serviço; 
Encaminhar os pacientes de risco aos serviços de maior complexidade para tratamento e/ou 
internação hospitalar (se necessário); 
Atender solicitação de outros especialistas, por meio da realização de ficha de referência e 
contra referência;  
Emitir parecer em juntas médicas de recursos e participar de juntas médicas de processo; 
Obedecer ao Código de Ética Médica; 
Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho. 

Emitir atestado de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbitos, atendendo as 
determinações legais; 
Atender urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas, em regime de plantão presencial 
ou à distância, conforme necessidade do serviço; 
Encaminhar os pacientes de risco aos serviços de maior complexidade para tratamento e/ou 
internação hospitalar (se necessário); 
Atender solicitação de outros especialistas, por meio da realização de ficha de referência e 
contra referência;  
Emitir parecer em juntas médicas de recursos e participar de juntas médicas de processo; 
Obedecer ao Código de Ética Médica; 
Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho. 

ANEXO VI 

ITEM 46
CARGO:

Médico Infectologista 

CATEGORIA FUNCIONAL:

Analista Municipal em Saúde
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

prévia habilitação em concurso público; 
escolaridade: ensino superior completo em Medicina, reconhecido pelo MEC; 
título, residência ou especialização em Infectologia, com carga horária maior que 360 

h, reconhecido pelo MEC;
registro no respectivo Conselho de Classe. 

ATRIBUIÇÕES:

Diagnosticar e tratar doenças infecciosas e parasitárias, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bem-estar de crianças e adolescentes; 
Realizar auditorias, supervisões, emitir pareceres pertinentes à infectologia no ambiente 
hospitalar; 
Realizar anamnese e exame físico completo, diagnosticando ou, se necessário, requisitando 
exames complementares, analisando os resultados e mantendo os registros dos pacientes com 
o máximo de compreensão, utilizando letra legível; 
Manter registro dos pacientes examinados, anotando hipótese diagnóstica, tratamento, 
evolução e efetuando orientação terapêutica, mantendo sigilo das informações contidas em 
prontuário;
Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração assim como 
cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; 
Emitir atestado de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbitos, atendendo as 
determinações legais; 
Atender urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas, em regime de plantão presencial 
ou à distância, conforme necessidade do serviço; 
Encaminhar os pacientes de risco aos serviços de maior complexidade para tratamento e/ou 
internação hospitalar (se necessário); 
Atender solicitação de outros especialistas, por meio da realização de ficha de referência e 
contra referência;  
Emitir parecer em juntas médicas de recursos e participar de juntas médicas de processo; 
Obedecer ao Código de Ética Médica; 
Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho. 

ANEXO VI 

ITEM 47
CARGO:

Médico Intervencionista 

CATEGORIA FUNCIONAL:

Analista Municipal em Saúde
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

prévia habilitação em concurso público; 
escolaridade: ensino superior completo em Medicina, reconhecido pelo MEC; 
título, residência ou especialização em Medicina Clínica Geral, com carga horária 

maior que 360 h, reconhecido pelo MEC; 
Possuir,pelo menos, uma certificação válida, em instituição credenciada nos seguintes 

cursos:

ACLS Suporte Avançado de Vida em Cardiologia: Certificação Oficial American Heart
Association (Associação Americana do Coração) com carga horária mínima de 16 horas;
PALS Suporte Avançado de Vida em Pediatria: Certificação Oficial American Heart

Association,( Associação Americana do Coração), com carga horária mínima de 16 horas;
PHTLS Suporte de Vida no Trauma em Pré Hospitalar: Certificado emitido por instituição

médico hospitalar, de treinamento ou de ensino, com carga horária mínima de 16 horas,
com certificação National Association of Emergency Medical Technicians NAEMT (Associação
Nacional de Técnicos Médicos de Emergência);
ATLS Suporte Avançado de Vida em Trauma Certificado emitido por instituição médico

hospitalar, de treinamento ou de ensino, com carga horária mínima de 16 horas, credencial
fornecida pelo American College of Surgeons – ACS.

registro no respectivo Conselho de Classe. 

ATRIBUIÇÕES:

Prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, quando indicado, realizando os atos 
médicos possíveis e necessários ao nível pré-hospitalar. 
Exercer o controle operacional da equipe assistencial no atendimento ao paciente. 
Fazer controle de qualidade de serviço nos aspectos inerentes à sua profissão. 
Avaliar o desempenho da equipe e subsidiar os responsáveis pelo programa de educação 
continuada do serviço. 
Obedecer às normas técnicas vigentes no serviço. 
Preencher os documentos inerentes à atividade do médico na assistência pré-hospitalar. 
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 Boa Vista, 21 de dezembro de 2018.

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA 

 LEI Nº 1.944 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018.

 INICIATIVA: PODER LEGISLATIVO.

A OBRIGATORIEDADE DA APRESENTAÇÃO DA 
CARTEIRA DE VACINAÇÃO PARA MATRÍCULA DE 
ALUNOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO 
DE BOA VISTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, faço sa-
ber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a se-
guinte

 LEI:

 Art. 1º As escolas das Redes Públicas e Particulares 
de ensino no município de Boa Vista deverão exigir dos pais 
ou responsáveis pelos alunos, no ato da matrícula ou rema-
trícula escolar, a apresentação da Carteira de Vacinação dos 
alunos, devidamente atualizada.

 Art. 2º Os pais ou responsáveis pelos alunos que 
não estiverem com a Carteira de Vacinação em ordem serão 
notifi cados no ato da matrícula para procederem a devida 
regularização da mesma.

 §1º Caso o aluno não esteja em dia com as vacinas, 
os pais deverão providenciar a atualização no período de 
30 (trinta) dias ininterruptos, dentro do qual terá assegura-
da a sua vaga.

 §2º O Cartão de Vacinação deverá estar atualizado, 
em todos os itens de acompanhamento, no ato da apresen-
tação para matrícula, sendo que quanto à situação vacinal, 
as crianças deverão estar imunizadas com todas as vacinas 
contidas no calendário básico de imunização.

Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro 
médico nos serviços de urgência e emergência. 
Obedecer ao Código de Ética Médica. 
Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho. 

ANEXO VI 

ITEM 48
CARGO:

Médico Patologista 

CATEGORIA FUNCIONAL:

Analista Municipal em Saúde
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

prévia habilitação em concurso público; 
escolaridade: ensino superior completo em Medicina, reconhecido pelo MEC; 
título, residência ou especialização em Patologia, com carga horária maior que 360 h, 

reconhecido pelo MEC;
registro no respectivo Conselho de Classe. 

ATRIBUIÇÕES:

Realizar macroscopia de fragmentos de órgãos humanos e animais; 
Realizar diagnósticos histopatológicos e imuno-histoquímicos em amostras de biopsias e 
necropsias;
Realizar citologia cérvico-vaginal  e geral; 
Participar dos programas de vigilância epidemiológica laboratorial; 
Participar do monitoramento externo de qualidade dos exames citopatológicos; 
Orientar a equipe em técnicas histopatológicas, citopatológicas e imuno-histoquímicas; 
Participar de programas de treinamento; 
Manter registro dos pacientes examinados, anotando hipótese diagnóstica, tratamento, 
evolução e efetuando orientação terapêutica, mantendo sigilo das informações contidas em 
prontuário;
Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração assim como 
cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; 
Emitir atestado de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbitos, atendendo as 
determinações legais; 
Atender urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas, em regime de plantão presencial 
ou à distância, conforme necessidade do serviço; 
Encaminhar os pacientes de risco aos serviços de maior complexidade para tratamento e/ou 
internação hospitalar (se necessário); 
Atender solicitação de outros especialistas, por meio da realização de ficha de referência e 
contra referência;  
Emitir parecer em juntas médicas de recursos e participar de juntas médicas de processo; 
Desenvolver outras atividades inerentes à área de atuação; 
Obedecer ao Código de Ética Médica; 
Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho. 

ANEXO VI 

ITEM 52
CARGO:

Médico Ultrasonografista 

CATEGORIA FUNCIONAL:

Analista Municipal em Saúde
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

prévia habilitação em concurso público; 
escolaridade: ensino superior completo em Medicina, reconhecido pelo MEC; 
título, residência ou especialização em Ultrassonografia, com carga horária maior que 

360 h, reconhecido pelo MEC;
registro no respectivo Conselho de Classe. 

ATRIBUIÇÕES:

Realizar exames ultrassonográficos em geral; 
Emitir laudos e pareceres; 
Realizar anamnese e exame físico completo, diagnosticando ou, se necessário, requisitando 
exames complementares, analisando os resultados e mantendo os registros dos pacientes com 
o máximo de compreensão, utilizando letra legível; 
Manter registro dos pacientes examinados, anotando hipótese diagnóstica, tratamento, 
evolução e efetuando orientação terapêutica, mantendo sigilo das informações contidas em 
prontuário;
Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração assim como 
cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; 
Emitir atestado de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbitos, atendendo as 
determinações legais; 
Atender urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas, em regime de plantão presencial 
ou à distância, conforme necessidade do serviço; 
Encaminhar os pacientes de risco aos serviços de maior complexidade para tratamento e/ou 
internação hospitalar (se necessário); 
Atender solicitação de outros especialistas, por meio da realização de ficha de referência e 
contra referência;  
Emitir parecer em juntas médicas de recursos e participar de juntas médicas de processo; 
Obedecer ao Código de Ética Médica; 
Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho. 

ANEXO VI 

ITEM 53
CARGO:

Médico Ultrasonografista 

CATEGORIA FUNCIONAL:

Analista Municipal em Saúde
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

prévia habilitação em concurso público; 
escolaridade: ensino superior completo em Medicina, reconhecido pelo MEC; 
título, residência ou especialização em Ultrassonografia, com carga horária maior que 

360 h, reconhecido pelo MEC;
registro no respectivo Conselho de Classe. 

ATRIBUIÇÕES:

Diagnosticar e tratar de afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, 
empregando tratamento clínicocirúrgico, para promover ou recuperar a saúde; 
Realizar, supervisionar e interpretar exames radiológicos, notadamente em ultrassonografia. 
Emitir laudos e pareceres; 
Realizar anamnese e exame físico completo, diagnosticando ou, se necessário, requisitando 
exames complementares, analisando os resultados e mantendo os registros dos pacientes com 
o máximo de compreensão, utilizando letra legível; 
Manter registro dos pacientes examinados, anotando hipótese diagnóstica, tratamento, 
evolução e efetuando orientação terapêutica, mantendo sigilo das informações contidas em 
prontuário;
Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração assim como 
cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; 
Emitir atestado de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbitos, atendendo as 
determinações legais; 
Atender urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas, em regime de plantão presencial 
ou à distância, conforme necessidade do serviço; 
Encaminhar os pacientes de risco aos serviços de maior complexidade para tratamento e/ou 
internação hospitalar (se necessário); 
Atender solicitação de outros especialistas, por meio da realização de ficha de referência e 
contra referência;  
Emitir parecer em juntas médicas de recursos e participar de juntas médicas de processo; 
Obedecer ao Código de Ética Médica; 
Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho. 




