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LEI Nº. 2.126 /2014 
 

 
 

ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº. 1.864/2009, NA 
FORMA QUE CRIA CARGOS PÚBLICOS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei. 
 
 

Art. 1º. Fica criado, na estrutura administrativa da Secretaria de Saúde, o cargo 
efetivo de Médico Cardiologista Pediátrico, de nível superior, em quantidade de um, 
com as seguintes atribuições: 

  
I – Realizar exames periódicos; 
II – Emitir diagnósticos; 
III – Prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para 

diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou 
terapêutica, para promover a saúde e bem-estar do paciente; 

IV – Ministrar palestras quando lhe solicitado 
V – Executar outras tarefas correlatas. 

 
Parágrafo único. A remuneração mensal do Médico Cardiologista 

Pediátrico, para uma carga horária de 20 (vinte) horas semanais, corresponderá a R$ 
2.525,00 (dois mil quinhentos e vinte e cinco reais). 

 
Art. 2º. Fica alterado, de acordo com o disposto nesta Lei, o organograma e 

quantidade de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde constante no Anexo I, assim 
como o Anexo II e IV da Lei 1.864 de 14 de dezembro de 2009, para acrescer o cargo e 
remuneração descrita no artigo anterior. 

 
Parágrafo único. Fica autorizada a realização de processo seletivo 

simplificado para contratação temporária de profissionais para o cargo de que trata 
esta Lei, nos moldes do disposto na Lei municipal 2.100/2013, até a realização de 
concurso público para o citado cargo. 
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Art. 3º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias constantes no Orçamento da Secretaria Municipal de 
Saúde. 

 
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário, especificamente as constantes na Lei Municipal 1864/2009 
e suas alterações posteriores, mantendo-se as demais disposições compatíveis. 
 
 Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, aos 10 (dez) dias 
do mês de junho do ano de 2014 (dois mil e quatorze). 
 
 

JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ 
Prefeito Municipal de Barbalha/CE 

 

 

 

 

 

 


