
 
 LEI COMPLEMENTAR N° 08, DE 24 DE ABRIL DE 2006. 

 
 Altera Lei n° 120, de 22 de abril de 1998. 

 
O Prefeito Municipal. 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica alterado o Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo, estabelecido no Artigo 3° da 

Lei n° 120, de 22 de abril de 1998: 
 

Cargos Quantidade Padrão 
Agente Administrativo 11 03 
Agente Administrativo Auxiliar 06 02 
Assistente Social 01 05 
Auxiliar de Enfermagem 04 02 
Contador 01 05 
Contínuo 01 01 
Controlador Interno 01 05 
Enfermeiro 02 05 
Engenheiro Agrônomo 01 05 
Engenheiro Civil 01 05 
Fiscal Tributário 01 04 
Fisioterapeuta 01 05 
Mecânico 01 03 
Médico 01 07 
Motorista 10 02 
Odontólogo 01 06 
Operador de Máquinas 08 03 
Operário 06 01 
Operário Especializado 02 02 
Psicólogo 01 05 
Servente  07 01 
Servente – Merendeira 01 01 
Técnico Agrícola 01 03 
Tesoureiro 01 03 

 
Art. 2° As especificações das categorias funcionais criadas pela presente Lei são as que 

constituem o Anexo I, que é parte integrante desta Lei. 
 Art. 3º Ficam revogadas todas as disposições referentes à idade máxima para provimento dos 
cargos constantes no Anexo I da Lei nº 120, de 22 de abril de 1998. 

Art. 4° Fica incluído no Art. 23, inciso I da Lei nº 120, de 22 de abril de 1998 o seguinte: 
 

Padrão Coeficiente segundo a classe 
 A B C D 

07 14.40 15.42 16.50 17.66 
 



Art. 5° Ficam revogadas as Leis n° 133, de 07 de julho de 1998, n° 221, de 07 de dezembro de 
1999, n° 247, de 19 de abril de 2000 e n° 318, de 17 de abril de 2001. 

 
Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
         
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 24 de Abril 

de 2006. 

 
 
 

OLYNTHO FIORIN 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: ASSISTENTE SOCIAL 
 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 05 (cinco) 
 
 ATRIBUIÇÕES: 
 a) Descrição Sintética: planejar e executar programas ou atividades no campo do serviço social; 
selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência; 
 b) Descrição Analítica: realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo de serviço social; 
preparar programas de trabalho referente ao serviço social; realizar e interpretar pesquisas sociais; 
orientar e executar trabalhos nos casos de reabilitação profissional; encaminhar clientes a dispensários e 
hospitais, acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos, assistindo os familiares; planejar e 
promover inquéritos sobre a situação social de servidores e suas famílias; fazer triagem dos casos 
apresentados para estudo, prestando orientação com vistas à solução adequada do problema; estudar os 
antecedentes da família; fazer levantamentos sócio-econômicos; supervisionar e manter registros dos 
casos investigados; prestar assessoramento; participar no desenvolvimento de pesquisas médico-sociais e 
interpretar, junto ao médico, a situação social do doente e de sua família; responsabilizar-se por equipes 
auxiliares necessárias à execução de atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as 
editadas no respectivo regulamento da profissão. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 a) Geral: carga horária semanal de 40 horas; 
 b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, 
domingos e feriados; sujeito a trabalho externo. 
 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Instrução: nível superior; 
b) Habilitação funcional: habilitação legal para o exercício da profissão de Assistente Social; 
c) Idade: mínima de 18 anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CATEGORIA FUNCIONAL: CONTROLADOR INTERNO 
 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 05 (cinco) 
 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Executar atividades pertinentes ao controle interno da Administração 

Municipal, voltadas, sobretudo, às áreas contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, 
analisando a prática dos atos administrativos quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação de subvenções e renúncia de receitas, cientificando o Chefe do Poder sobre o resultado de suas 
ações; 

b) Descrição Analítica: Avaliar, no mínimo por exercício financeiro, o cumprimento das metas 
previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do Município; 
analisar quanto à legalidade, resultados, eficácia e eficiência, a gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial e a aplicação de recursos públicos municipais por entidades de direito privado; exercer 
controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres do Município; requisitar 
documentos e proceder aos demais atos necessários ao efetivo exercício das suas atividades; cientificar a 
autoridade responsável quando constatadas ilegalidades ou irregularidades na Administração Municipal, 
executar outras atividades afins, constantes de Legislação específica. 
 

CONDIÇOES DE TRABALHO: 
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas. 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Curso superior de Ciências Contábeis; 

 c) Habilitação: Específica para o exercício legal da respectiva profissão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CATEGORIA FUNCIONAL: FISIOTERAPEUTA 
 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 05 (cinco) 
 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Atividades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo a 

execução de trabalhos relativos à utilização de métodos e técnicas fisioterápicas para a reabilitação física 
do indivíduo; 

b) Descrição Analítica: Executar métodos e técnicas fisioterápicas prescritas pelo médico fisiatra 
e sob a supervisão deste com a finalidade de auxiliar na restauração da capacidade física diminuída por 
doenças ou lesões. A execução compreende a efetivação final de uma prescrição médica nos seus 
aspectos de movimentação de pacientes, manipulação de aparelhos e supervisão de exercícios, executar 
métodos e técnicas fisioterápicas prescritas pelo médico fisiatra e sob supervisão deste com a finalidade 
de conservar ou desenvolver a capacidade física do paciente; esses métodos são executados em pacientes 
com lesões músculo-ósteo-articulares, em fase de recuperação ou pacientes pneumológicos que 
necessitem terapia física, juntamente com outra forma de terapia; estes serviços serão executados em 
hospitais, unidades, ambulatórios e secções próprias; informar ao médico e solicitar sua orientação sobre 
qualquer manifestação que se acrescente ao quadro inicial sobre a evolução eventualmente desfavorável 
no caso ou qualquer aspecto que não se inclua na sua competência; participar de reuniões de equipe 
relatando o tratamento executado e a evolução observada; dar assessoria quanto a questões relativas à 
sua competência. 
 

CONDIÇOES DE TRABALHO: 
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, 

domingos e feriados, bem como o uso de uniforme. 
 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: mínima de 18 anos; 
b) Instrução: nível superior e habilitação legal para o exercício da profissão de Fisioterapeuta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO 
 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 07 (sete) 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição sintética: atividades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo 

trabalhos de defesa e proteção da saúde do indivíduo, através de programas voltados para a saúde 
pública e tratamento clínico; 

b) Descrição analítica: 
1 – Área de Clínica Geral: 

1 – Atender a consultas médicas em ambulatórios, hospitais e unidades sanitárias. 
2 – Efetuar exames médicos em escolares e pré-escolares. 
3 – Fazer estudo caracteriológico de pacientes, evidenciar suas predisposições constitucionais e 

encaminha-los a tratamento médico especializado, quando for o caso. 
4 – Fazer diagnóstico e prescrever medicações. 
5 – Prescrever regimes dietéticos. 
6 – Solicitar exames laboratoriais, e outros que se fizerem necessários. 
7 – Encaminhar casos especiais a setores especializados. 
8 – Aplicar métodos de medicina preventiva, como medida de precaução contra enfermidades. 
9 – Solicitar o concurso de outros médicos especialistas em casos que requeiram esta 

providência. 
10 – Participar de juntas médicas. 
11 – Participar de programas voltados para a saúde pública. 
12 – Executar outras tarefas semelhantes.  

2 – Área de Saúde Pública: 
1 – Elaborar e participar de programas de educação sanitária. 
2 – Organizar Unidades de Serviços Médicos. 
3 – Supervisionar e coordenar as atividades do pessoal incumbido de fiscalizar e efetuar a 

vigilância nos estabelecimentos que fabriquem ou manuseiem gêneros alimentícios. 
4 – Orientar, dirigir, coordenar e supervisionar equipes multidisciplinares. 
5 – Realizar estudos, supervisionar e avaliar programas e campanhas de educação sanitária. 
6 – Organizar, orientar e avaliar programas de erradicação de endemias e epidemias. 
7 – Emitir parecer sobre a utilização de drogas, inseticidas, pesticidas, etc... 
8 – Elaborar normas sobre pesquisa, diagnóstico, tratamento e controle de doenças 

transmissíveis. 
9 – Participar, orientar e coordenar programas de saneamento ambiental. 
10 – Participar de programas de assistência alimentar. 
11 – Proceder a levantamentos epidemiológicos sobre zoonoses e intoxicações. 
12 – Promover estudos sobre vacinas e praticas imunizantes, propondo modificações, se for o 

caso. 
13 – Orientar e coordenar programas de desintetização. 
14 – Orientar campanhas contra esquistossomose e outras verminoses. 
15 – Realizar inquéritos epidemiológicos e sobre níveis de saúde. 
16 – Participar de programas voltados para a saúde pública. 
17 – Promover o desenvolvimento, dos recursos humanos auxiliares da educação sanitária. 
18 – Colaborar com os serviços de engenharia sanitária. 
19 – Prestar assessoramento a órgãos públicos na área de sua especialidade. 
20 – Executar outras tarefas semelhantes. 

 



 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, 

domingos e feriados, bem como trabalho externo. 
 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: mínima de 18 anos; 

b) Instrução: nível superior e habilitação legal para o exercício da profissão de médico e titulação própria 
da área específica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CATEGORIA FUNCIONAL: PSICÓLOGO 
 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 05 (cinco) 
 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: atividades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo a 

execução de trabalhos relacionados com o comportamento humano e a dinâmica da personalidade, com 
vistas à orientação psicopedagógica e ao ajustamento individual; 

b) Descrição Analítica: 
1 – Coordenar e orientar os trabalhos de levantamento de dados científicos, relativos ao 
comportamento humano e ao mecanismo psíquico. 
2 – Orientar a elaboração de diagnósticos, prognósticos, e controle do comportamento do 

paciente, na vida social. 
3 – Analisar os fatores psicológicos que intervém no diagnóstico, tratamento e prevenção das 

enfermidades mentais e dos transtornos emocionais da personalidade. 
4 – Colaborar com médicos, assistentes sociais e outros profissionais, na ajuda aos anadaptados. 
5 – Idealizar e orientar a elaboração, aplicação e interpretação de testes psicológicos, com vistas 

à orientação psicopedagógica e a seleção profissional. 
6 – Realizar entrevistas complementares. 
7 – Propor a solução conveniente para os problemas de desajustamento escolar, profissional e 

social. 
8 – Colaborar no planejamento de programas de educação, inclusive sanitária, e na avaliação de 

seus resultados. 
9 – Participar em congressos, seminários e conferências ligadas ao desenvolvimento social, 

quando designado. 
10 – Manter-se atualizado nas novas técnicas utilizadas pela psicologia. 
11 – Desenvolver psicoterapia nas situações de envolvimento emocional, nos bloqueios 

inconscientes e nas reações de imaturidade. 
12 – Atender crianças excepcionais com problemas de deficiência mental e sensorial ou 

portadores de desajuste familiar ou escolar, encaminhando-os para as escolas ou classes especiais. 
13 – Formular, na base dos elementos colhidos, hipóteses de trabalho para orientar as 

explorações psicológicas, médicas e educacionais a serem feitas. 
14 – Confeccionar e selecionar material psicopedagógico necessário ao estudo e solução dos 

casos. 
15 – Redigir a interpretação final, após o debate e aconselhamento indicado a cada caso, 

conforme as necessidades psicológicas escolares, e sociais e profissionais do individuo. 
16 – Emitir pareceres sobre matéria de sua especialidade. 
17 – Prestar assessoramento a autoridades em assuntos de sua competência. 
18 – Orientar coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares. 
19 – Executar outras tarefas semelhantes. 
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais. 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: mínima de 18 anos; 
b) Instrução: nível superior e habilitação legal para o exercício da profissão de psicólogo. 
 



CATEGORIA FUNCIONAL: SERVENTE – MERENDEIRA 
 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 01 (um) 
 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Confeccionar a merenda escolar e preceder à limpeza em geral; 
b) Descrição Analítica: Executar, sob orientação de Nutricionista, as tarefas relativas à confecção 

da merenda escolar; preparar refeições balanceadas de acordo com o cardápio pré-estabelecido; exercer 
perfeita vigilância técnica sobre a condimentação e cocção dos alimentos; manter livres de contaminação 
ou de deterioração os gêneros alimentícios sob sua guarda; selecionar os gêneros alimentícios quanto à 
quantidade, qualidade e estado de conservação; zelar para que o matérial e equipamento de cozinha 
estejam sempre em perfeitas condições de utilização, higiene e segurança; operar fogões, aparelhos de 
preparação ou manipulação de gêneros alimentícios, refrigeração e outros; servir a merenda nos 
utensílios próprios, observando as quantidades determinadas para cada aluno; distribuir a merenda e 
colaborar para que os alunos desenvolvam hábitos sadios de alimentação; recolher, lavar e guardar 
utensílios da merenda, encarregando-se da limpeza geral da cozinha e refeitório; fazer trabalhos de 
limpeza nas diversas dependências e prédios públicos; limpar pisos, vidros, lustres, móveis, instalações 
sanitárias, etc.; remover lixos e detritos; lavar e encerar assoalhos; fazer arrumação em locais de 
trabalho; proceder à remoção e conservação de móveis, máquinas e materiais em geral; preparar café e 
servi-lo; executar outras tarefas correlatas. 
 

CONDIÇOES DE TRABALHO: 
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas. 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino fundamental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO AGRÍCOLA 
 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 03 (três) 
 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: auxiliar os serviços de Agronomia, executando os respectivos trabalhos; 
b) Descrição Analítica: executar trabalhos rurais; supervisionar a execução de poda de plantas; 

auxiliar na realização de culturas agrícolas experimentais; supervisionar a execução de trabalhos fitos 
sanitários; transmitir orientação sobre aplicação de defensivos, fertilizantes e corretivos; coletar amostras 
de plantas para fins de exame; identificação e classificação; colaborar na organização de exposições 
rurais; cooperar com órgãos encarregados da construção e manutenção de parques e praças; executar 
outras tarefas afins. 
 

CONDIÇOES DE TRABALHO: 
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: atendimento ao público e trabalho externo, inclusive desabrigado. 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: mínima de 18 anos; 
b) Instrução: segundo grau completo e curso de técnico agrícola. 

 
 
  

 


