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LEI COMPLEMENTAR Nº 57, DE 16 DE SETEMBRO DE 2014. 
 

 Altera a Lei Complementar N° 045, de 01 de 
Dezembro de 2011. 

  
O Prefeito Municipal. 

 Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica alterado o Inciso I do Artigo 3º da Lei Complementar N° 045, de 01 de Dezembro de 
2011, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

... 
I – Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo 

Denominação da Categoria Cargos/Nº Padrão/Nº Jornada/Hs 
Agente Administrativo 09 03 40 
Agente Administrativo Auxiliar 08 02 40 
Assistente Social 01 04 40 
Atendente de Consultório Dentário 01 02 40 
Atendente de Ensino 03 01 40 
Auxiliar de Enfermagem 04 02 40 
Auxiliar de Secretaria 02 01 40 
Contador 02 05 40 
Controlador Interno 01 04 40 
Enfermeiro 01 04 40 
Engenheiro Agrônomo 01 04 40 
Farmacêutico 01 04 40 
Fiscal Ambiental 01 03 40 
Fiscal Tributário 01 04 40 
Instrutor de Música 01 03 30 
Mecânico 01 03 40 
Médico 02 07 40 
Motorista 11 02 40 
Odontólogo 01 06 40 
Operador de Máquinas 09 03 40 
Operário 09 01 40 
Operário Especializado 02 02 40 
Psicólogo 01 04 40 
Servente  09 01 40 
Servente – Merendeira 02 01 40 
Técnico Agrícola 01 03 40 
Tesoureiro 01 03 40 

... 
Art. 2° As Atribuições, Condições de Trabalho e Requisitos Para Provimento dos Cargos criados e 

incluídos no Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo estabelecido no caput do Artigo 1º, constam no 
Anexo I, parte integrante da presente Lei, e passam a fazer parte/alterar o Anexo I – Cargos de Provimento 
Efetivo da Lei Complementar N° 045, de 01 de Dezembro de 2011. 

Art. 3º Fica alterado o Inciso II do Artigo 19 da Lei Complementar N° 045, de 01 de Dezembro de 
2011, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

... 
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II – Quadro das Gratificações Especiais 
Nº de Funções Denominação Código 

01 Setor de Compras GE III 
01 Setor de Licitações GE III 
01 Setor de Empenhos GE III 
01 Setor de Pessoal GE III 
01 Setor de Arrecadação GE III 
01 Instrutor do PSF GE III 
01 Licenciador Ambiental GE III 
01 Coordenador do CRAS GE III 
01 Setor de Almoxarifado GE III 
01 Setor de Patrimônio GE III 
03 Comissão Permanente de Licitação GE II 
03 Comissão Permanente de Processos Administrativos GE II 
02 Setor de Serviços Gerais GE II 

 ...  
Art. 4° As despesas decorrentes da presente Lei correrão por contas das dotações orçamentárias 

específicas. 
Art. 5º Ficam revogadas as Leis Complementares N° 54, de 28 de Maio de 2013 e N° 55, de 29 de 

Agosto de 2013. 
 Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 16 de Setembro 

de 2014. 
 
 

Nelson Dallabrida 
Prefeito Municipal em Exercício  

   
Registre-se e Publique-se: 
                 
                  Róges Adorian  
Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO I 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 02 (DOIS) 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Exercer as atividades auxiliares que envolvem a execução dos serviços básicos 

de consultórios dentários. 
Exemplos de Atribuições: Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumento 

utilizados; sob supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos educativos e preventivos aos 
usuários, individuais ou coletivos, como evidenciação de placa bacteriana, escovação supervisionada, 
orientações de escovação, uso de fio dental; preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, 
espelho, sonda, etc.), necessários para o trabalho; instrumentalizar o cirurgião dentista durante a realização 
de procedimentos clínicos (trabalho a quatro mãos); agendar o paciente e orientá-lo ao retorno e à 
preservação do tratamento; acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de Saúde da Família no 
tocante à saúde bucal. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Médio Completo; 
c) Curso de Atendente ou Técnico de Atendente em Consultório Dentário, com registro no Conselho 

Regional de Odontologia. 
 ________________________________________________________________ 

CATEGORIA FUNCIONAL: ATENDENTE DE ENSINO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 01 (UM) 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Executar atividades de cuidado, orientação e recreação infantil. 
Exemplos de Atribuições: Executar atividades diárias de recreação, de artes, entretenimento e 

rítmicas sob a orientação de profissional da educação; acompanhar as crianças em passeios, visitas e 
festividades sociais em auxílio ao professor; executar, orientar, cuidar e auxiliar as crianças no que refere a 
higiene pessoal; auxiliar na alimentação; servir as refeições e auxiliar as crianças menores a se alimentar, 
auxiliar as crianças a desenvolverem a coordenação motora, mediante exercícios e brinquedos, conforme 
orientação do professor responsável; observar a saúde e o bem estar das crianças comunicando ao professor 
qualquer alteração ajudando, quando necessário, a levá-las ao atendimento médico e ambulatorial; ajudar a 
ministrar os medicamentos, conforme prescrição médica sob orientação; orientar os pais quanto à higiene 
infantil; comunicar ao professor e à direção da escola qualquer incidente ou dificuldade ocorrida; ajudar o 
professor na apuração da frequência diária e mensal das crianças; auxiliar nos procedimentos de higiene dos 
alunos; executar outras tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Fundamental Completo. 

 ________________________________________________________________ 
CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE SECRETARIA 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 01 (UM) 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Redigir e executar trabalhos administrativos auxiliares. 
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Exemplos de Atribuições: Redigir e digitar expedientes administrativos, tais como, memorandos, 
ofícios, informações, relatórios; serviços de telefonista, anotar recados e outros, obter informações e 
fornecê-las aos interessados; secretariar reuniões e outros, elaborar atas, protocolar documentos; participar 
de comissões, organização de acervo público, auxiliar na arrecadação municipal, atendimentos de 
convênios, anotar, registrar controles, cumprir e fazer cumprir as determinações superiores; auxiliar nas 
diversas atividades das secretarias, atender ao público e executar tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: 4ª série do Ensino Fundamental; 
c) Possuir Certificado de Reabilitação Profissional. 

 ________________________________________________________________ 
CATEGORIA FUNCIONAL: FARMACÊUTICO 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 04 (QUATRO) 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Executar serviços do profissional de Farmácia.  
Exemplos de Atribuições: Confeccionar listagens de medicamentos, conferência, data e prazo dos 

produtos adquiridos, responsabilizar-se por todos os atos farmacêuticos praticados no estabelecimento 
(posto de saúde); esclarecer ao público o modo de utilização de medicamentos e seus possíveis efeitos 
colaterais e suas contra indicações; manter os medicamentos em bom estado de conservação, garantindo 
qualidade, eficácia e segurança do produto bem como a conservação e limpeza do próprio estabelecimento; 
controle dos medicamentos no local e perante os órgãos de controle; colaborar com os Conselhos de 
Farmácia e autoridades sanitárias sobre irregularidades detectadas em medicamentos no estabelecimento sob 
sua direção técnica; preparar e fornecer medicamentos conforme prescrições médicas, avaliação de receitas; 
aprontar produtos farmacêuticos conforme fórmulas estabelecidas; compor estudos, análises e testes com 
plantas medicinais para extrair seus princípios ativos e matérias primas; controlar entorpecentes e produtos 
similares, registrando a distribuição conforme receituários, e demais atividades afins orientada pelas 
Resoluções do Conselho Federal de Farmácia. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Curso Superior em Farmácia; 
c) Estar Registrado no CRF – Conselho Regional de Farmácia. 
________________________________________________________________ 
CATEGORIA FUNCIONAL: FISCAL AMBIENTAL 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 03 (TRÊS) 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Fiscalizar as atividades, sistemas e processos produtivos, acompanhar e 

monitorar as atividades efetivas ou potencialmente poluidores, causadoras de degradação ou promotoras de 
distúrbios, além das utilizadoras de bens naturais. 

Exemplo de Atribuições: Observar e fazer respeitar a correta aplicação da legislação ambiental 
vigente; fiscalizar os prestadores de serviços, os demais agentes econômicos, o poder público e a população 
em geral no que diz respeito às alterações ambientais, conforme o caso, decorrentes de seus atos; revisar e 
lavrar autos de infração e aplicar multas em decorrência da violação à legislação ambiental vigente; 
requisitar, aos entes públicos ou privados, sempre que entender necessário, os documentos pertinentes às 
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atividades de controle, regulação e fiscalização; programar e supervisionar a execução das atividades de 
controle, regulação e fiscalização na área ambiental; analisar e dar parecer nos processos administrativos 
relativos às atividades de controle, regulação e fiscalização na área ambiental; apresentar propostas de 
aprimoramento e modificação dos procedimentos de controle, regulação e fiscalização na área ambiental; 
apresentar propostas de adequação, aprimoramento e modificação da legislação ambiental do Município; 
verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes; proceder a inspeção e apuração das 
irregularidades e infrações através do processo competente; instruir sobre o estudo ambiental e a 
documentação necessária à solicitação de licença de regularização ambiental; emitir laudos, pareceres e 
relatórios técnicos sobre matéria ambiental; quando exigência do setor e legalmente habilitado dirigir 
veículos de locomoção; executar outras tarefas correlatas. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público e sujeito a trabalho externo. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Médio Completo e Curso de Técnico Agropecuário/Agrícola. 
________________________________________________________________ 
CATEGORIA FUNCIONAL: INSTRUTOR DE MÚSICA 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 03 (TRÊS) 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Atividades envolvendo a direção, programação, organização e preparação de 

repertórios apropriados para bandas, coros e grupos folclóricos. 
Exemplos de Atribuições: Preparar, dirigir e coordenar os programas e projetos musicais, 

apropriados para estudantes; transmitir conhecimentos da arte musical; escolher repertórios, dirigir ensaios e 
apresentações; preparar e reger coros, bandas e grupos folclóricos; organizar e manter o arquivo musical; 
elaborar o calendário anual das apresentações; providenciar a seleção de participantes para composição dos 
diversos grupos musicais; solicitar aquisição de instrumentos e uniformes para os diversos grupos; ministrar 
aulas teóricas e práticas de música e transmitir conhecimentos específicos sobre os instrumentos e prática 
destes; preparar os grupos para apresentações em eventos promovidos pelo Município; manter a disciplina 
dos integrantes do grupo sob sua responsabilidade; apurar a frequência e realizar avaliação dos 
participantes; executar outras tarefas correlatas. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: Carga horária semanal de 30 horas; 
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público, atividades aos sábados, 

domingos e feriados, inclusive à noite, bem como deslocamentos fora do Município. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Formação: Licenciatura em Artes, com habilitação em Música ou Licenciatura Plena em Música. 
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