
LEI MUNICIPAL Nº 591/2010, de 16 de dezembro de 2010. 

 

 

Altera a Lei Municipal nº 138/2002 – que dispõe sobre o quadro 

de cargos e funções públicas do Município e estabelece o Plano 

de Carreira dos Servidores - e dá outras providências. 

 

GÉLCIO MARTINELLI, Prefeito Municipal de Novo Xingu – 

RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e de 

acordo com o art. 29, item V, da Constituição Federal, que a Câmara Municipal de Vereadores 

aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

     Art. 1º - Fica alterado o artigo 3º e o inciso I do artigo 24 da Lei 

Municipal nº 138/2002, os quais passam a viger com a seguinte redação: 

 

“Art. 3º - O quadro de cargos de provimento efetivo é integrado pelas seguintes categorias funcionais, 

com o respectivo número de cargos, padrões de vencimento e carga horária semanal: 

 

Denominação da Categoria Funcional Nº de cargos Padrão Carga horária 

Semanal 

- Agente Administrativo 04 04 40 

- Agente de Comunicação 01 02 40 

- Agente Licenciador 01 11 40 

- Agrônomo 01 13 40 

- Almoxarife 01 06 40 

- Assistente Social  01 08 20 

- Assistente Social 01 13 40 

- Atendente de Biblioteca 01 04 40 



 

- Auxiliar de Contabilidade 01 09 40 

- Auxiliar de Extensão Rural 01 04 40 

- Auxiliar de Serviços Gerais 06 01 40 

- Auxiliar de Serviços de Escola 01 03 40 

- Auxiliar Odontológico  01 04 40 

- Bibliotecário 01 07 40 

- Cirurgião Dentista 01 12 20 

- Cirurgião Dentista 01 15 40 

- Construtor Instalador 01 05 40 

- Contador 01 13 30 

- Enfermeiro 01 14 40 

- Fiscal 01 06 40 

- Fisioterapeuta 01 10 20 

- Ginecologista 01 13 20 

- Mecânico 01 05 40 

- Médico 01 15 40 

- Motorista 07 05 40 

- Nutricionista 01 07 20 

- Operador de Máquinas 07 05 40 

- Operário 04 03 40 

- Psicólogo 02 09 20 

- Servente Escolar 02 03 40 

- Técnico em Agropecuária 03 06 40 

- Técnico em Enfermagem 02 06 40 

- Técnico em Higiene Dental 01 06 40 

- Técnico Fazendário 01 09 40 

- Telefonista-Recepcionista 03 04 40 

- Tesoureiro 01 09 40 

- Vigilante 04 03 40 



 

” 

- Vigilante Sanitário 01 04 40 

- Zelador 01 03 40 

 

Art. 24 - ... 

 

I - Cargos de provimento efetivo: 

 

Padrão Coeficientes 

01 1.14   

02 1.24 

03 1.31 

04 1.59 

05 1.82 

06 2.27 

07 2.50 

08 2.60 

09 2.84 

10 3,00 

11 3.40 

12 4.30 

13 5.20 

14 5.70 

15 8.60 

 

 

COEFICIENTES  SEGUNDO A CLASSE 

A B C D E 

1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 

 



 

Art. 2º - Ficam adicionadas, ao anexo I da Lei Municipal nº 

138/2002, as especificações das categorias funcionais de Auxiliar de Extensão Rural, Fisioterapeuta, 

Ginecologista e Zelador, as quais encontram-se anexas a presente Lei, fazendo parte da mesma. 

Art. 3º - A Categoria Funcional de Cirurgião Dentista com carga 

horária semanal de 20 (vinte) horas, criada por esta lei, seguirá as especificações da sua equivalente 

com 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.     

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU – RS, em 13 de dezembro de 2010. 

 

 

 

GÉLCIO MARTINELLI 

Prefeito Municipal 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN 

Sec. Mun. de Adm. Plan. e Finaças 

 

 

 

 

 

 



 

 CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE EXTENSÃO RURAL 

 PADRÃO DE VENCIMENTO: 04 

 ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Compete ao Auxiliar de Extensão Rural auxiliar nas 

atividades de extensão rural. 

b) Descrição Analítica: a) executar serviços de apoio nas funções de jardinagem, 

serventia e vigilância, utilizando materiais e equipamentos adequados de acordo com a demanda da 

unidade de lotação; b) executar, sob orientação técnica, tarefas de prevenção e controle de 

enfermidades infectocontagiosas e de parasitas internos e externos do rebanho, através de vacinação, 

higiene e proteção sanitária; c) prestar suporte ao mecânico na manutenção de veículos, 

acompanhamento e registro das manutenções; d) efetuar a limpeza de veículos, máquinas, instalações, 

móveis, equipamentos e utensílios; e) realizar inseminações artificiais em bovinos; f) auxiliar nos 

procedimentos dos técnicos em agropecuária e dos graduados em veterinária e agronomia; g) cuidar da 

limpeza, organização e manutenção dos espaços dedicados a Secretaria em que estiver lotado; g) 

dirigir motocicletas e veículos na execução de suas atividades; h) operar cortadores de grama, 

podadores e outros pequenos equipamentos utilizados na atividade agropecuária; i) preparar canteiros, 

adubar, realizar o preparo, plantio e a rega de sementes e plantas; j) auxiliar no planejamento, 

preparação e realização de eventos; l) auxiliar e/ou realizar pequenos reparos em prédios, móveis e 

outros bens de propriedade do município; m) realizar capinas, aplicar inseticidas, fungicidas, 

bactericidas, herbicidas e outros produtos, sob orientação técnica; n) executar outras atribuições 

similares as aqui descritas, inerentes ao cargo. 

  Condições de Trabalho: 

a) Carga horária: 40 horas semanais. 

 

  Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Instrução: Ensino Médio Completo; 

b) Idade: Mínima de 18 anos; 

c) Outros requisitos: a) possuir Carteira de habilitação categoria “A e B” ou a 

equivalente necessária para a condução de veículos motorizados de duas ou três rodas, com ou sem 

carro lateral e veículos cujo peso bruto total não exceda a 3500 Kg e cuja lotação não exceda a 8 

lugares, excluído o do motorista; b) possuir certificado de conclusão de curso com habilitação para a 

realização de inseminações artificiais em bovinos, emitido por instituição de ensino técnico na área da 

agropecuária. 

 

 

 



 

 CATEGORIA FUNCIONAL: FISIOTERAPEUTA 

 PADRÃO DE VENCIMENTO: 10 

 ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: prestar atendimento visando a prevenção, habilitação e 

reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia. Realizar 

diagnósticos. Orientar pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis e adotar medidas de precaução 

padrão de biossegurança. 

 

b) Descrição Analítica: a) atender pacientes e analisar os aspectos sensório-

motores, percepto-cognitivos e sócio-culturais; b) traçar plano e preparar ambiente terapêutico, indicar 

conduta terapêutica, prescrever e adaptar atividades; c) avaliar funções percepto-cognitivas, neuro-

psicomotor, neuro-músculo-esqueléticas, sensibilidade, condições dolorosas, motricidade geral 

(postura, marcha, equilíbrio), habilidades motoras, alterações posturais, manuais, órteses, próteses e 

adaptações, cardio-pulmonares e urológicas; d) estimular o desenvolvimento neuro-psicomotor (dnpm) 

normal e cognição; e) reeducar postura dos pacientes e prescrever órteses, próteses e adaptações e 

acompanhar a evolução terapêutica; f) proceder à reabilitação das funções percepto-cognitivas, 

sensório-motoras, neuromúsculo-esqueléticas e locomotoras; g) aplicar procedimentos de habilitação 

pós-cirúrgico, de oncologia, de UTI, de dermatofuncional, de cárdio-pulmonar, de urologia, de 

reeducação pré e pós-parto, de fisioterapia respiratória e motora; h) ensinar técnicas de autonomia e 

independência em atividades de vida diária (AVD), de autonomia e independência em atividades de 

vida prática (AVP) de autonomia e independência em atividades de vida de trabalho (AVT), de 

autonomia e independência em atividades de vida de lazer (AVL); i) participar de equipes 

interdisciplinares e multiprofissionais, realizando atividades em conjunto, tais como: visitas médicas, 

discussão de casos, reuniões administrativas, visitas domiciliares, etc; j) participar, conforme a política 

interna da Secretaria, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, 

pesquisa e extensão; l) elaborar relatórios, laudos técnicos e registrar dados em sua área de 

especialidade; m) participar de programa de treinamento, quando convocado; n) executar tarefas 

pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; o) executar 

outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

  Condições de Trabalho: 

a) Carga horária: 20 horas semanais. 

 

  Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Instrução: Graduação em Fisioterapia; 

b) Idade: Mínima de 18 anos; 

c) Outros requisitos: Registro Profissional no órgão de classe. 

 

 

  



 

CATEGORIA FUNCIONAL: GINECOLOGISTA 

 

 PADRÃO DE VENCIMENTO:  13 

 

 ATRIBUIÇÕES: 

     a) Descrição Sintética: Executar trabalhos que envolvam a medicina com 

especialidade em ginecologia, respeitando as condições de infraestrutura da Unidade de Saúde. 

      b) Descrição Analítica: a) realizar consultas médicas em ginecologia no(s) 

Posto(s) Municipal(is) de Saúde; b) fornecer receituário médico; c) realizar procedimentos que a 

estrutura e ambiente da Unidade de Saúde permitam; d) fazer o encaminhamento de pacientes à outros 

centros ou profissionais; e) promover palestras, realizar atividades pertinentes ao Programa de 

Municipalização Solidária da Saúde, incluído o Programa de Saúde Familiar – PSF, e outros que por 

ocasião da municipalização venham a ser implantados; f) colaborar com  a promoção da saúde 

preventiva no município; g) executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 

função. 

 Condições de Trabalho: 

   a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas. 

               

         Requisitos para Provimento: 

   a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Instrução: Curso Superior de Medicina, com especialização em Ginecologia; 

c) Outros requisitos: a) registro profissional no órgão de classe; b) comprovação 

do título de especialista em Ginecologia. 

 

 CATEGORIA FUNCIONAL: ZELADOR 

 PADRÃO DE VENCIMENTO: 03 

 ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Compete ao Zelador executar atividades que visem a 

limpeza, ornamentação e conservação de espaços públicos. 

b) Descrição Analítica: a) executar serviços de jardinagem, utilizando materiais e 

equipamentos adequados de acordo com a demanda da unidade de lotação; b) efetuar a limpeza de 

espaços públicos como: ruas, calçadas, prédios, móveis, máquinas, veículos, equipamentos e 

utensílios; c) responsabilizar-se pela guarda e manutenção dos materiais utilizados na execução de suas 

atividades; d) auxiliar na instalação e manutenção de sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos; e) 

realizar a pintura de prédios, máquinas, móveis, equipamentos e outros bens públicos; f) auxiliar nos 



 

procedimentos dos técnicos em agropecuária e dos graduados em veterinária e agronomia; g) auxiliar 

nas atividades realizadas a fim de construir e reformar estradas, pontes e bueiros; g) ornamentar 

espaços e bens públicos; h) operar cortadores de grama, podadores e outros pequenos equipamentos; i) 

preparar canteiros, adubar, realizar o preparo, plantio e a rega de sementes e plantas; j) auxiliar no 

planejamento, preparação e realização de eventos; l) auxiliar e/ou realizar pequenos reparos em 

prédios, móveis e outros bens de propriedade do município; m) realizar capinas, aplicar inseticidas, 

fungicidas, bactericidas, herbicidas e outros produtos, sob orientação técnica; n) executar atividades de 

embelezamento e manutenção de praças, ruas, canteiros, jardins, estádio de futebol e outros; o) 

executar outras atribuições similares as aqui descritas, inerentes ao cargo. 

  Condições de Trabalho: 

a) Carga horária: 40 horas semanais. 

 

  Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Instrução: 4ª série do Ensino Fundamental; 

b) Idade: Mínima de 18 anos. 

 

 


