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LEI Nº 1.463, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017. 
 

 Autoriza contratações temporárias de 
excepcional interesse público. 

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

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar Servidores para o preenchimento de 
funções temporárias, em razão de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da 
Constituição Federal e da Lei Municipal n° 324, de 15 de maio de 2001, alterada pela Lei Municipal nº 
443, de 15 de maio de 2002, em quantidade, função, carga horária semanal, vencimento mensal e prazo 
contratual, a seguir discriminados: 
 
Quantidade Função Carga Horária Vencimento/R$ Prazo Contratual 

01 Professor de Anos 
Iniciais 

24 horas 1.935,60 Até 6 meses  

01 Professor de 
Educação Física 

20 horas 1.612,82 Até 10 meses  

01 
Professor de 

Educação Infantil 
20 horas 1.612,82 Até 10 meses 

01 Professor de AEE – 
Atendimento 
Educacional 

Especializado  

20 horas 1.612,82 Até 10 meses 

01 Nutricionista 20 horas 1.855,47 Até 10 meses 
01 Assistente Social 40 horas 3.710,96 Até 6 meses 

 
Art. 2º Os contratos serão de natureza administrativa, ficando assegurados aos contratados todos 

os direitos e deveres previstos no Regime Jurídico dos Servidores Municipais, no Plano de Carreira do  
Magistério e Plano de Carreira dos Servidores, conforme cada caso. 

§ 1° O valor dos vencimentos serão reajustados na mesma data e índice dos demais servidores. 
Art. 3° As atribuições e requisitos mínimos para as funções constantes do quadro do art. 1º são as 

mesmas elencadas nos Planos de Carreira do Magistério e Plano de Carreira dos Servidores, conforme 
cada caso, com exceção da função de Nutricionista, as quais constam no Anexo Único, parte integrante 
da presente Lei. 

Art. 4° As despesas decorrentes destas contratações correrão por contas das dotações 
orçamentárias específicas. 
 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

NOVA RAMADA/RS, 07 de Dezembro de 2017. 

 
                                                                                         Marcus Jair Bandeira 

Registre-se e Publique-se.                                                                                    Prefeito 
                                                                                                                          
             Marinez de Lima Rubert 
Secretária Municipal de Administração 
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ANEXO ÚNICO 

 
 
 FUNÇÃO: NUTRICIONISTA 

Síntese dos Deveres: Orientar sobre cuidados na alimentação e nutrição voltados a promoção e 
proteção da saúde, prevenção, diagnostico e tratamento de agravos, juntamente com a equipe de atenção 
básica com uma rede de cuidados; identificar os principais agravos e as necessidades de saúde alimentar 
e nutricional (doenças crônicas, e seus fatores de risco);  Orientação sobre hábitos alimentares;  

Exemplos de Atribuições: Fazer avaliações dos programas de nutrição em saúde pública; orientar, 
coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos juntamente com o educador físico e a equipe 
de Atenção Básica; prestar assistência e educação nutricional para indivíduos sadios ou enfermos; 
orientações dos modos de vida mais saudáveis, Promover avaliação nutricional e do consumo alimentar 
das crianças; Promover adequação alimentar considerando necessidades específicas da faixa etária 
atendida; Promover, programas de educação alimentar e nutricional, visando crianças, pais, professores;  
Executar atendimento individualizado de pais de alunos, orientando sobre alimentação da criança e da 
família; Integrar a equipe multidisciplinar com participação plena na atenção prestada a clientela; 
planejar, coordenar e supervisionar demonstrações de produtos da merenda escolar (degustação e 
demonstrações técnicas). 

 Requisitos Mínimos para Exercer a Função:  
a) Idade: mínima de 18 anos; 
b) Instrução: nível superior completo em Nutrição e Registro no Conselho Regional de Nutrição.  

                                                              
  
 


