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LEI COMPLEMENTAR N° 233/2022 
De 08 de junho de 2022. 

Reorganiza o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, e dá 
outras providências. 

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA, Prefeita 
do Município de Nova Canaã Paulista, Estado de 
São Paulo, no uso de suas legais atribuições, 
etc.; 
FAZ SABER que a Câmara Municipal 
APROVOU e ela sanciona e promulga a seguinte 
lei complementar: 

Art. 1 o. Ficam extintos, no momento de sua vacância, os seguintes cargos 
públicos de provimento efetivo, constante do Anexo I - Quadro A, da Lei 
Complementar no 74/2006, posteriormente atualizada pela Lei Complementar 182/2017, 
que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista e 
dá outras providências: 

QUANT. DENOMINAÇÃO 

03 Técnico de Enfermagem I 

02 Técnico de Enfermagem 11 

PADRÃO 

13-A 

14-A 

Art. r. Fica criado o seguinte cargo de provimento efetivo, que passa a 
fazer parte integrante do Anexo I - Quadro A, da Lei Complementar n° 74/2006, bem 
como, da Lei Complementar 182/201 7, com carga horária de 40 horas semanais: 

QUANT: 05 I REF: 14-A 
DENOMINAÇÃO: Técnico de Enfermagem 
ATRIBUIÇÃO: Prestar atendimento à comunidade, na execução e avaliação dos programas de 
saúde pública, atuando nos atendimentos básicos no nível de prevenção e assistência, executar 
atividades de apoio, preparando os pacientes para consulta e organizando as chamadas ao 
consultório e o posicionamento adequado do mesmo; verificar os dados vitais, observando a 
pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão, a fim de registrar anomalias nos 
pacientes; realizar curativos, utilizando medicamentos específicos para cada caso, fornecendo 
esclarecimentos sobre os cuidados necessários, retorno, bem procede retirada de pontos, de 
cortes já cicatrizados; atender crianças e pacientes de dependem de ajuda, auxiliando na 
alimentação e higiene dos mesmos, para proporcionar-lhes conforto e recuperação mais rápida; 
prestar atendimentos de primeiros socorros, conforme a necessidade de cada caso; prestar 
atendimentos básicos a nível domiciliar; coleta material laboratorial e auxilia no exame 
preventivo de câncer ginecológico; participar em campanhas de educação em saúde e prevenção 
de doenças; orientar e fornecer métodos anticoncepcionais, de acordo com a indicação; 
preencher carteiras de consultas, vacinas, aprazamento, formulários e relatórios; preparar e 
acondicionar materiais para a esteri I ização em autoclave e estufa; requisitar materiais 
necessários para o desempenho de suas funções; orientar o paciente no período pós-consulta; 
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adm inistrar vacinas e medicações, conforme agendamentos e prescrições respectivamente; 
identificar os fatores que estão ocasionando, em determinado momento, epidemias e surtos de 
doenças infectocontagiosas, para atuar de acordo com os recursos disponíveis, no bloqueio 
destas doenças notificadas. Acompanhar os enfermeiros nas visitas domiciliares e na realização 
de trabalho em grupos terapêuticos; outras atribuições afms e correlatas ao exercício do cargo 
que lhe forem solicitadas. 
REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO: Curso Técnico em Enfermagem e registro no 
Órgão competente. 
FORMA DE PROVIMENTO: concurso público. 

Art. 3°. As despesas decorrentes com a execução da presente lei, 
correrão por conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente. 

Art. 4°. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, 
08 de junho de 2.022 

THAIS CRISTINA 
PREFEITA 

REIRA 

Registrada no livro próprio. Afixada no lugar de costume. Determinada a publicação na 
imprensa oficial do Município. 

E IAPEREIRA 
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA 
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