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LEI Nº. 1.165, DE 29 DE OUTUBRO DE 2009. 

 
Dispõe sobre alteração do Anexo III, da Lei Municipal nº. 
1.083, de 02 de julho de 2008 que “Altera o Plano de 
Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores 
Públicos do Município de Santana da Vargem, e dá 
outras providências”. 

 
  O povo de Santana da Vargem, por seus representantes na Câmara Municipal 
aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 
 
  Art. 1º Fica alterado o Anexo III, da Lei Municipal nº. 1.083, de 02 de julho de 2008 
que “Altera o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 
Município de Santana da Vargem, e dá outras providências”, modificando as atribuições e a 
designação do cargo efetivo de bioquímico: 
 
FARMACÊUTICO / BIOQUÍMICO: 

Atribuições: 
• Realizar exames laboratoriais empregando equipamentos e substâncias apropriadas, 

de acordo com técnicas adequadas; 
• Efetuar a interpretação e avaliação dos resultados dos exames para fins de 

diagnóstico clínico; 
• Zelar pela manutenção, aferição e calibração dos equipamentos do laboratório, tendo 

em vista a efetividade do seu trabalho; 
• Supervisionar o controle de estoque, a armazenagem e validade de materiais e 

reagentes usados no laboratório; 
• Efetuar registro dos exames realizados e providenciar seu arquivamento; 
• Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando 

equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais elementos 
da equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 
atendimento às necessidades da população; 

• Coordenar e supervisionar o pessoal sob seu comando, a fim de garantir os bons 
resultados nos trabalhos de seu setor de atuação; 

• Atender às normas de segurança e higiene do trabalho; 
• Desempenhar funções de dispensação ou manipulação de fórmulas magistrais e 

farmacopéicas; 
• assessoramento e responsabilidade técnica em estabelecimentos públicos industriais 

farmacêuticos em que se fabriquem produtos que tenham indicações e/ou ações 
terapêuticas, anestésicos ou auxiliares de diagnóstico, ou capazes de criar 
dependência física ou psíquica; 

• assessoramento e responsabilidade técnica em órgãos, laboratórios, setores ou 
estabelecimentos públicos farmacêuticos em que se executem controle e/ou 
inspeção de qualidade, análise prévia, análise de controle e análise fiscal de 
produtos que tenham destinação terapêutica, anestésica ou auxiliar de diagnósticos 
ou capazes de determinar dependência física ou psíquica; 

• assessoramento e responsabilidade técnica em órgãos, laboratórios, setores ou 
estabelecimentos públicos farmacêuticos em que se pratiquem extração, purificação, 
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controle de qualidade, inspeção de qualidade, análise prévia, análise de controle e 
análise fiscal de insumos farmacêuticos de origem vegetal, animal e mineral; 

• responsabilizar pelo depósitos de produtos farmacêuticos de qualquer natureza; 
• promover a fiscalização profissional sanitária e técnica de empresas, 

estabelecimentos, setores, fórmulas, produtos, processos e métodos farmacêuticos 
ou de natureza farmacêutica; 

• Elaborar laudos técnicos e a realizar perícias técnico-legais relacionados com 
atividades, produtos, fórmulas, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza 
farmacêutica; 

• Dirigir, assessorar e responsabilizar tecnicamente pelo desempenho de funções 
especializadas exercidas em órgãos, estabelecimentos, laboratórios ou setores 
públicos em que se preparem ou fabriquem produtos biológicos, imunoterápicos, 
soros, vacinas, alérgenos, opoterápicos para uso humano e veterinário, bem como 
de derivados do sangue; 

• Dirigir, assessorar e responsabilizar tecnicamente pelo desempenho de funções 
especializadas exercidas em órgãos ou laboratórios de análises clínicas ou de saúde 
pública ou seus departamentos especializados; 

• Dirigir, assessorar e responsabilizar tecnicamente pelo desempenho de funções 
especializadas exercidas em estabelecimentos industriais públicos em que se 
fabriquem produtos farmacêuticos para uso veterinário; 

• Dirigir, assessorar e responsabilizar tecnicamente pelo desempenho de funções 
especializadas exercidas em estabelecimentos industriais em que se fabriquem 
insumos farmacêuticos para uso humano ou veterinário e insumos para produtos 
dietéticos e cosméticos com indicação terapêutica; 

• Dirigir, assessorar e responsabilizar tecnicamente pelo desempenho de funções 
especializadas exercidas em estabelecimentos industriais públicos em que se 
fabriquem produtos saneantes, inseticidas, raticidas, antisséticos e desinfetantes; 

• Dirigir, assessorar e responsabilizar tecnicamente pelo desempenho de funções 
especializadas exercidas em estabelecimentos industriais ou instituições 
governamentais onde sejam produzidos radioisótopos ou radiofármacos para uso em 
diagnóstico e terapêutica; 

• Dirigir, assessorar e responsabilizar tecnicamente pelo desempenho de funções 
especializadas exercidas em estabelecimentos industriais, instituições 
governamentais ou laboratórios públicos especializados em que se fabriquem 
conjuntos de reativos ou de reagentes destinados às diferentes análises auxiliares do 
diagnóstico médico; 

• Dirigir, assessorar e responsabilizar tecnicamente pelo desempenho de funções 
especializadas exercidas em estabelecimentos industriais públicos em que se 
fabriquem produtos cosméticos sem indicação terapêutica e produtos dietéticos e 
alimentares; 

• Dirigir, assessorar e responsabilizar tecnicamente pelo desempenho de funções 
especializadas exercidas em órgãos, laboratórios ou estabelecimentos públicos em 
que se pratiquem exames de caráter químico-toxicológico, químico-bromatológico, 
químico-farmacêutico, biológicos, microbiológicos, fitoquímicos e sanitários; 

• Dirigir, assessorar e responsabilizar tecnicamente pelo desempenho de funções 
especializadas exercidas em controle, pesquisa e perícia da poluição atmosférica e 
tratamento dos despejos industriais; 

• Realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de 
pareceres, laudos e atestados do âmbito das atribuições respectivas; 

• Desempenhar outros serviços e funções, que se situem no domínio de capacitação 
técnico-científica profissional; 

• Executar atividades afins que lhe forem atribuídas. 
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Requisitos / Escolaridade: curso superior de Farmácia / Bioquímica, com registro no órgão 
de classe. 
 
  Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
  Santana da Vargem – MG, 29 de outubro de 2009. 
 
 
 

Argemiro Rodrigues Galvão 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


