
LEI MUNICIPAL Nº 210/2003, de 23 de abril de 2003. 

 

Altera o artigo 3º, Anexo I e Anexo II da Lei Municipal nº 

138/2002. 

 

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo 

Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica acrescido ao artigo 3º da Lei Municipal nº 

138/2002, as seguintes categorias funcionais, com seus respectivos número de cargos e padrões de 

vencimento: 

Denominação da Categoria Funcional Nº de cargos Padrão 

- Auxiliar Odontológico 01 04 

- Auxiliar de Serviços de Escola 01 01 

- Vigilante Sanitário 01 04 

- Operador de  Máquinas 02 05 

 

Art. 2º -  Ficam excluídas do anexo I da Lei Municipal nº 

138/2002, as atribuições e demais disposições que dizem respeito às seguintes categorias funcionais: 

- Agente Administrativo Auxiliar; 

- Auxiliar de Enfermagem; 

- Instalador Eletro-hidráulico; 

- Operário Especializado. 
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Art. 3º -  Ficam excluídas do anexo II da Lei Municipal nº 

138/2002, as atribuições e demais disposições que dizem respeito às seguintes categorias funcionais: 

- Assessor de Gabinete; 

- Chefe de Departamento; 

- Secretário da Junta de Serviço Militar. 

 

Art. 4º -  Fica incluído no Anexo I da Lei Municipal 138/2002, as 

atribuições, condições de trabalho e requisitos de provimento das categorias funcionais de Auxiliar 

Odontológico, Médico e Vigilante Sanitário, conforme descrito abaixo: 

 

 CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR ODONTOLÓGICO 

 PADRÃO DE VENCIMENTO:  04 

 ATRIBUIÇÕES: 

     a) Descrição Sintética: Auxiliar nos procedimentos gerais de gabinete 

odontológico no que diz respeito às atividades da Cirurgiã Dentista. 

      b) Descrição Analítica:  realizar as atividades que visem auxiliar o trabalho da 

Cirurgiã Dentista, no sentido de dar suporte às atividades de sua competência; trabalhar de forma a 

promover a conscientização para a prevenção de malefícios concernentes à Saúde Bucal e buscar de 

todas as formas  auxiliar no sentido de sanar os problemas existentes nesta área, dentro do contexto 

populacional do município; além de realizar tarefas afins. 

 Condições de Trabalho: 

      a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

      b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 
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 Requisitos para Provimento: 

      a) Idade: Mínima de 18 anos; 

      b) Instrução: Ensino Médio Completo. 

 

 CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO 

 PADRÃO DE VENCIMENTO:  12 

 ATRIBUIÇÕES: 

     a) Descrição Sintética: Executar trabalhos que envolvam a medicina em geral, 

respeitando as condições de infraestrutura da Unidade de Saúde;  

      b) Descrição Analítica: realizar consultas médicas em clínica geral no(s) 

Posto(s) Municipal(is) de Saúde do Município, além de fornecer receituário médico, realizar 

procedimentos que a estrutura e ambiente da Unidade de Saúde permitam, fazer o encaminhamentos 

de pacientes à outros centros ou profissionais especializados, 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, colaborar com  

a promoção da saúde preventiva e alternativa no município, além de realizar 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: Curso Superior de Medicina. 
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 CATEGORIA FUNCIONAL: VIGILANTE SANITÁRIO 

 PADRÃO DE VENCIMENTO:  04 

 ATRIBUIÇÕES: 

     a) Descrição Sintética: Exercer a fiscalização geral compreendida à vigilância 

sanitária, orientar à população, prestar informações ao Executivo Municipal e aos órgãos competentes. 

      b) Descrição Analítica:  participar, junto à Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária do Ministério da Saúde e à Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde, 

bem como outras unidades da Federação, na formulação da Política de Vigilância Sanitária; executar 

ações e serviços de Vigilância concernentes às áreas de vigilância de produtos alimentícios em 

estabelecimentos comerciais, depósito e transporte de alimentos; vigilância e controle das doenças 

veiculadas por alimentos; vigilância de serviços de abastecimento de água para consumo humano, 

públicos e privados, fontes alternativas, reservatórios de água potável; vigilância da qualidade da água 

para consumo humano através da análise de monitoramento (flúor, cloro e potabilidade); vigilância de 

estabelecimentos comerciais e distribuidoras de cosméticos e saneantes; vigilância de serviços de 

saúde de baixa complexidade; vigilância de estabelecimentos comerciais e distribuidoras de 

medicamentos e correlatos; conforme atribuições definidas pela Secretaria Estadual da Saúde 

pactuadas na Comissão Intergestores Bipartite; coibir o descumprimento da legislação sanitária; 

instaurar o processo administrativo sanitário; fornecer subsídios técnicos e administrativos a setores 

públicos;; além de realizar 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: Ensino Médio Completo. 
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Art. 5º -  – Fica acrescentado no Anexo II da Lei Municipal n.º 

138/2002, as atribuições do cargo, condições de trabalho e requisitos de provimento do Cargo de 

Diretor Administrativo, conforme descrito abaixo: 

 

 FUNÇÃO DE CONFIANÇA: DIRETOR ADMINISTRATIVO 

 PADRÃO: CC – 2    FC - 2 

 ATRIBUIÇÕES: 

      a) Descrição Sintética: desenvolver as atividades de direção da Diretoria, além 

de assessorar administrativamente e elaborar projetos, relatórios, controle de lançamento de tributos, 

certidões, análise de programas e examinar processos administrativos. 

b) Descrição Analítica: Desenvolver atividade de direção da Diretoria, 

compreendendo o planejamento de atividades, coordenação e acompanhamento de trabalhos 

pertinentes a Diretoria; apresentação de relatórios, ao Executivo Municipal, das atividades executadas 

e do planejamento dos trabalhos futuros; exercer as atividades equivalentes a examinar e relacionar 

processos de assuntos gerais da repartição; elaborar relatórios; redigir expediente administrativo; 

cuidar de assuntos de pessoal.; colaborar na elaboração e execução de projetos; colaborar na realização 

de análises preliminares de programas de despesa; manter controle sobre lançamento de impostos; 

controlar para fins de tributação; fornecer certidões relativas ao registro administrativo e financeiro; 

orientar o contribuinte sobre a legislação tributária; assessorar em todos os setores da administração; 

executar outras tarefas afins. 

  Requisitos para Provimento: 

      a) Idade mínima de 18 anos. 

      b) Habilitação para o exercício da profissão. 

Recrutamento: 

O cargo é de livre nomeação e exoneração a critério do Poder Executivo. 
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Art. 6º - As atribuições da Categoria Funcional de Fiscal, 

contidas no anexo I, da Lei Municipal nº 138/2002, passa a vigorar com a seguinte redação:  

      a) Descrição Sintética: Exercer a fiscalização geral das áreas de obras, 

indústria, comércio, vigilância sanitária e transporte coletivo, e no pertinente a aplicação e 

cumprimento das disposições legais compreendidas na competência tributária municipal; 

     b) Descrição Analítica: Exercer a fiscalização nas áreas de obras, indústria, 

comércio e transporte coletivo, fazendo notificações e embargos; registrar e comunicar irregularidades 

referentes a propaganda, rede de iluminação pública, calçamentos e logradouros públicos, sinaleiras e 

demarcações de trânsito; exercer o controle em postos de embarque de táxis; executar sindicâncias 

para verificação das alegações decorrentes de requerimentos de revisões, isenções, imunidades, 

demolições de prédios e pedidos de baixa de inscrição; efetuar levantamentos fiscais nos 

estabelecimentos dos contribuintes sujeitos ao pagamento de tributos municipais; orientar os 

contribuintes quanto as leis tributárias municipais; intimar contribuintes ou responsáveis, lavrar autos 

de infração; proceder quaisquer diligências; prestar informações e emitir pareceres; elaborar relatórios 

de suas atividades; executar tarefas afins.  

   Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

   GEBINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 23 de abril de 2003. 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

         GELCIO MARTINELLI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 


