
LEI MUNICIPAL Nº 431/2007, de 27 de setembro de 2007. 

 

“Altera o artigo 3º, Anexo I da Lei Municipal nº 138/2002 e dá 

outras providências”. 

 

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, a seguinte categoria funcional, com seu respectivo número de cargo e padrão de 

vencimento: 

Denominação da Categoria Funcional Nº de cargos Padrão 

- Agente Licenciador 01 10 

- Técnico em Higiene Dental 01 07 

- Psicóloga 01 09 

- Nutricionista 01 08 

- Assistente Social  01 13 

 

Art. 2º -  Fica incluído no Anexo I da Lei Municipal 138/2002, as 

atribuições, condições de trabalho e requisitos de provimento da categoria funcional de Agente 

Licenciador, Técnico em Higiene Dental, Psicóloga, Nutricionista e Assistente Social conforme 

descrito abaixo: 

 

 CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE LICENCIADOR 

 PADRÃO DE VENCIMENTO:  10 

 ATRIBUIÇÕES: 
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 a) Descrição Sintética: Responsável pelo gerenciamento dos processos / 

programas da Gestão Ambiental. 

  b) Descrição Analítica: Supervisionar, orientar, fiscalizar as condições de higiene 

e produtos de origem vegetal e animal. Observar e fazer respeitar a correta aplicação da legislação 

ambiental vigente; responsável pelas vistorias técnicas, emitirá laudos e pareceres em relação aos 

processos do Meio Ambiente, acompanhar a implantação de projetos ambientais, 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 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; auxiliar em 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; executar outras tarefas correlatas. 

  Condições de Trabalho: 

a)  Carga horária: 40 horas semanais; 

 

        Requisitos para preenchimento do cargo: 

a)  Instrução: Curso Superior completo de Geologia, Biologia ou Engenharia 

Florestal; 

b)  Idade: Mínima de 18 anos. 

 

 CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 

 PADRÃO DE VENCIMENTO:  07 

 ATRIBUIÇÕES: 
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a) Descrição Sintética: Compete ao THD, sempre sob supervisão, com a presença 

física do cirurgião dentista, além das de atendente do consultório dentário, as seguintes atividades:  

b) Descrição Analítica: a) participar do treinamento de atendentes de consultórios 

dentários; b) colaborar nos programas educativos da saúde bucal; c) colaborar nos levantamentos e 

estudos epidemiológicos como coordenador, monitor e anotador; d) educar e orientar os pacientes, ou 

grupos de pacientes, sobre prevenção e tratamento das doenças bucais; e) fazer demonstrações de 

técnicas de escovação; f) responder pela administração de clínicas; g) supervisionar, sob delegação, o 

trabalho dos atendentes de consultório dentário; h) fazer tomada e revelação de radiografias intra-orais; 

i) realizar teste de vitalidade pulpar;  j) realizar a remoção de indutos, placas e cálculos supragengivais; 

k) executar a aplicação de substâncias para a prevenção da cárie bucal; l) Inserir e condensar 

substâncias restauradoras; m) polir restaurações, vedando-se a escultura; n) proceder limpeza a 

antissepsia do campo operatório, antes e após os atos cirúrgicos; o) remover suturas; p) confeccionar 

modelos; q) preparar moldeiras, e realizar tarefas afins.  

  Condições de Trabalho: 

a) Carga horária: 40 horas semanais; 

 

  Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Instrução: Apresentar Registro do Conselho Federal de Odontologia – 

Inscrição THD; 

b)  Idade: Mínima de 18 anos. 

 

 

   CATEGORIA FUNCIONAL: PSICÓLOGA 

   PADRÃO DE VENCIMENTO:  09 

   ATRIBUIÇÕES: 

 

   a)  Descrição Sintética: executar atividades no campo da psicologia. 
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   b) Descrição Analítica: proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos de 

comportamento humano para possibilitar a orientação e treinamento no campo profissional e 

convivência social; realizar avaliações psicológicas das condições pessoais para fins de readaptação; 

organizar e assessorar treinamento em relações humanas, prestar atendimento a alcoolistas e 

toxicômanos;  buscar soluções de problemas de natureza psicológica que afetam a higiene, a segurança 

e demais condições sociais; realizar perícias e elaborar pareceres; realizar pesquisas e desenvolver 

metodologia novas de trabalho na órbita de sua competência; confeccionar e selecionar o material 

psicológico; manter atualizado prontuário de cada caso de estudo; executar tarefas afins, inclusive as 

editadas no respectivo regulamento da profissão. 

   Condições de Trabalho: 

           a) Carga horária: 20 horas semanais; 

 

  Requisitos para preenchimento do cargo: 

  a) Instrução: Curso Superior de Psicologia; 

      b) Idade: Mínima de 18 anos. 

 

 

    CATEGORIA FUNCIONAL: NUTRICIONISTA 

   PADRÃO DE VENCIMENTO:  08 

   ATRIBUIÇÕES: 

  a) Descrição Sintética: Planejar e executar serviços ou programas de nutrição e 

de alimentação em estabelecimentos do Município. 

 b) Descrição Analítica: Planejar serviços ou programas de nutrição nos campos 

hospitalares, de saúde pública, educação e de outros similares; organizar cardápios e elaborar dietas; 

controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos a fim de contribuir para a 
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melhoria protéica, racionalidade e economicidade dos regimes alimentares; planejar e ministrar cursos 

de educação alimentar; prestar orientação dietética por ocasião da alta hospitalar; responsabilizar-se 

por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; coordenar programas 

do SISVAN, programas de combate á carências nutricionais, promover assistência integral aos 

usuários através da atuação em equipe multidisciplinar, participar do controle social no SUS, 

coordenar programas de combate a fome e unidades básicas de saúde, fazer cumprir a legislação 

pertinente à área, contribuir no planejamento, execução e análise de inquéritos e estudos 

epidemiológicos, participar do desenvolvimento e capacitação de colaboradores e participar de 

câmaras técnicas em saúde coletiva, executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 

regulamento da profissão.  

  Condições de Trabalho: 

 a) Carga horária: 20 horas semanais; 

 

  Requisitos para preenchimento do cargo: 

     a) Instrução: Curso Superior de Nutrição; 

           b) Idade: Mínima de 18 anos. 

 

   CATEGORIA FUNCIONAL: ASSISTENTE SOCIAL 

   PADRÃO DE VENCIMENTO: 13 

   ATRIBUIÇÕES:  

      a) Descrição Sintética: Executar tarefas que dizem respeito ao planejamento, 

organização e execução de programas ligados à assistência social no município. 

      b) Descrição Analítica: Realizar atividades que dizem respeito à proteção à 

família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;  amparar as crianças e adolescentes 

carentes; promover a integração ao mercado de trabalho; promover a habilitação e reabilitação das 

pessoas portadoras  de deficiências e a promoção de sua integração à vida comunitária; executar 

tarefas afins. 

    Condições de Trabalho: 
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    a) Carga Horária: 40 horas semanais. 

         

Requisitos para preenchimento do cargo: 

    a) Idade: Mínima de 18 anos. 

    b) Instrução: Ensino Superior na Área de Serviço Social. 

 

Art. 2º - Fica acrescido ao artigo 3º da Lei Municipal nº 

138/2002, na categoria funcional de Vigilante e Telefonista-Recepcionista, cujo item passará a vigorar 

com a seguinte redação:  

 

Denominação da Categoria Funcional N º de cargos Padrão 

- Vigilante 04 02 

- Telefonista-Recepcionista 03 04 

 

  Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU, em 27 de setembro de 2007. 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

 

 

ALINE BARZOTTO BERNARDI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 

 


