
Lei N° 178/98 
 
 

 
 

Define as atribuições dos cargos de Servente e Auxiliar 
de Enfermagem e dá outras providências. 

 
 
 
 

Sérgio Beninho Gheno, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, no uso de suas atribuições 

legais; 

Faço Saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte 

Lei: 

Art. 1° Ficam definidas por esta Lei que as atribuições dos cargos de Servente e Auxiliar de 

Enfermagem serão as seguintes: 

I - Categoria Funcional: Servente 

Padrão de Vencimento: E-1 

Atribuições: 

Síntese dos Deveres: Proceder a limpeza e conservação dos locais de trabalho, fazer a arrumação e 

remoção de móveis, máquinas e materiais, preparar cafezinho, servi-lo e lavar as xícaras. 

Exemplo de Atribuições: Fazer trabalhos de limpeza nas diversas dependências dos edifícios 

públicos, proceder a limpeza de pisos, vidros, lustres, móveis e instalações sanitárias, remover lixo e 

detritos, lavar e encerar assoalhos, retirar o pó de livros, estantes e armários, proceder à arrumação, 

conservação e remoção de móveis máquinas e materiais, atender telefones, anotar e transmitir recados, 

preparar café e servi-lo, transportar volumes, eventualmente, efetuar a entrega e o recebimento de 

expedientes ou correspondências, executar tarefas afins. 

 

 



Condições de Trabalho: a) Horário de Trabalho: 44 horas semanais 

Requisitos para preenchimento do cargo:  

a) Idade: 18 anos (mínima) 

b) Instrução: Alfabetizado 

c) Outras 

II – Categoria Funcional: Auxiliar de Enfermagem 

Padrão de Vencimento: E-6 

Atribuições: 

Síntese dos Deveres: Auxiliar no serviço de enfermagem e atendimento de doentes em 

estabelecimentos do Município. 

Exemplo de Atribuições: Fazer curativos, aplicar vacinas e injeções, observar prescrições médicas 

relativas aos doentes, ministrar remédios e cuidados a doentes, atender a solicitação de pacientes 

internados, verificar temperaturas, pulso, respiração e anotar nos gráficos respectivos, pesar e medir 

pacientes, coletar material para exame de laboratório, registrar as ocorrências relativas a doentes, 

participar de trabalhos de isolamento de doentes, esterilizar o material da sala de operações, auxiliar os 

médicos nas intervenções cirúrgicas, promover a higiene dos doentes, requisitar material de enfermagem, 

executar tarefas afins.  

Condições de Trabalho: a) Horário de Trabalho: 36 horas semanais 

       b) Especial: Sujeito ao trabalho em regime de plantões. 

Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Idade:18 anos (mínima) 

b) Instrução: 1º Grau completo 

 c) Habilitação: Legal para o exercício da profissão 

d) Outras 



Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos quinze dias do mês de dezembro de mil novecentos e noventa e oito. 

 

 

Sérgio Beninho Gheno 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Onesio Filippon 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
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