
LEI MUNICIPAL N.º 5.921/03

Altera o Plano de Cargos do Quadro de  Pessoal Efetivo
do Município e dá outras providências.

VEREADOR  ANTÔNIO  AZIR,  PRESIDENTE  DA CÂMARA MUNICIPAL NO  EXERCÍCIO  DO
CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER, que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art.  1º  -  O  Grupo  de  Atividade  Técnico-Científico  será  composto  pelos  cargos  abaixo
relacionados, os quais fazem parte do Quadro de Cargos de provimento efetivo do Município:

I     Arquiteto;
II    Assessor de Recursos Humanos;
III   Assistente Social;
IV   Contador;
V    Dentista;
VI   Enfermeiro;
VII  Engenheiro;
VIII Médico;
IX   Médico Veterinário;
X    Nutricionista;
XI   Psicólogo;
XII  Sanitarista;
XIII Técnico em Contabilidade;
XIV Técnico Rural.

Art. 2º - Fica alterada a carga horária dos cargos de Engenheiro e Arquiteto, os  quais  passam
de 27horas para 40 horas semanais de trabalho.

Parágrafo  Único  -  Para  os  demais  cargos  citados  no  artigo  anterior  a  carga  horária
permanece inalterada.

Art.  3º  -  Os  vencimentos  dos  cargos  pertencentes  à  estrutura  do  grupo  de  atividade
Técnico-Científico ficam desvinculados da tabela de padrões do Quadro de servidores efetivos do Município,
conforme estipulava o artigo 9º e parágrafo único da Lei Municipal n.º 5242/98.

Parágrafo Único - Os vencimentos iniciais  dos cargos pertencentes à estrutura do grupo de
atividade Técnico-Científico, na data desta Lei são os seguintes:
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CARGO
CARGA

 HORÁRIA
SEMANAL

VENCIMENTO - R$

Arquiteto 40 HORAS 2.600,00
Assessor de Recursos Humanos 40 HORAS 1.218,71
Assistente Social 35 HORAS 1.218,71
Contador 35 HORAS 1.401,50
Dentista 20 HORAS 1.218,71
Enfermeiro 20 HORAS 1.218,71
Engenheiro 40 HORAS 2.600,00
Médico 20 HORAS 1.218,71



Médico Veterinário 35 HORAS 1.218,71
Nutricionista 20 HORAS 1.218,71
Psicólogo 20 HORAS 1.218,71
Sanitarista 20 HORAS 1.218,71
Técnico em Contabilidade 35 HORAS 1.059,71
Técnico Rural 40 HORAS 921,47

Art. 4º  -  Aplicar-se-á  o  Regime Jurídico  dos  servidores  públicos  do  Município  de  Carazinho
(Lei Complementar n.º 07/90) aos ocupantes dos cargos públicos citados no artigo 1º desta Lei, bem como
toda a legislação municipal que envolve os cargos de provimento efetivo do Município.

Art.  5º  -  Ficam  alterados  alguns  dispositivos  constantes  do  Anexo  I,  da  Lei  Municipal   nº
5.242/98, alterados pela Lei Municipal nº 5.320/99, a saber:

“III - GRUPO TÉCNICO CIENTÍFICO

Nº CARGOS:            DENOMINAÇÃO:                              CÓDIGO:
02   Arquiteto                                            TC-03-14

       01                     Assessor de Recursos Humanos    TC-03-13
       01                     Assistente Social                               TC-03-12

02   Contador                                         TC-03-11
       04                     Dentista                                               TC-03-10
       01                     Enfermeiro                                          TC-03-09

02   Engenheiro                                         TC-03-08
       07                      Médico                                                TC-03-07
       01                      Médico Veterinário                            TC-03-06
       03                      Nutricionista                                      TC-03-05
       03                      Psicólogo                                           TC-03-04
       02                      Sanitarista                                          TC-03-03

04   Técnico em Contabilidade                TC-03-02
02   Técnico Rural                                     TC-03-01
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VI - GRUPO DE APOIO EDUCACIONAL

Nº CARGOS:            DENOMINAÇÃO:                              CÓDIGO:

01 Assessor Técnico Administrativo AE-06-07-11
01 Assessor Técnico Pedagógico AE-06-06-11
09 Secretário de Escola AE-06-05-06
32 Auxiliar de Serviços Educacionais AE-06-04-05
40 Educador Infantil AE-06-03-04
19 Atendente Nutricional AE-06-02-02
08 Cozinheira AE-06-01-02                      

VII - GRUPO SERVIÇOS DE SAÚDE

Nº CARGOS:            DENOMINAÇÃO:                              CÓDIGO:
08    Auxiliar de Enfermagem         SS-07-02-06
10    Atendente de Enfermagem      SS-07-01-05



IX - GRUPO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº CARGOS:            DENOMINAÇÃO:                            CÓDIGO:
01 Assessor Especial para Deficientes AS-09-03-08 04   

Agente de Serviços Comunitários   AS-09-02-05
62 Atendente Social e Nutricional AS-09-01-02” (NR)

Art. 6º - Em conseqüência do artigo 1º, da presente Lei, o Quadro Efetivo do Município,
constante no artigo 3º, da Lei Municipal nº 5.573/01, passa a ter a seguinte redação:

Nº
Cargos

Denominação Código

01 Assessor Técnico Administrativo AE -06 -07 -11

01 Assessor Técnico Pedagógico AE -06 -06 -11

09 Secretário de Escola AE -06 -05 -06

32 Auxiliar de Serviços Educacionais AE -06 -04 -05

40 Educador Infantil AE -06 -03 -04

19 Atendente Nutricional AE -06 -02 -02

08 Cozinheira AE -06 -01 -02

01 Assessor Especial para Deficientes AS -09 -03 -08

04 Agente de Serv.Comunitários AS -09 -02 -05

62 Atendente Social e Nutricional AS -09 -01 -02

02 Laboratorista AT -04 -05 -09

04 Topógrafo AT -04 -04 -09

04 Desenhista AT -04 -03 -08

04 Auxiliar de Topógrafo AT -04 -02 -06

01 Viveirista AT -04 -01 -02

02 Agente Tributário DF -02 -03 -09

09 Fiscal DF -02 -02 -08

20 Fiscal de Trânsito DF -02 -01 -07

03 Atendente de Pavimentação OO -08 -18 -09

03 Mecânico OO -08 -17 -06

34 Operador de Máquinas OO -08 -16 -06

02 Almoxarife OO -08 -15 -05

01 Chapeador OO -08 -14 -05

03 Soldador OO -08 -13 -05

01 Eletricista Predial OO -08 -12 -04

04 Mecânico Auxiliar OO -08 -11 -04

03 Pintor Especializado OO -08 -10 -03



06 Carpinteiro OO -08 -09 -03

09 Pedreiro OO -08 -08 -03

01 Encanador Hidráulico OO -08 -07 -03

05 Pintor de Obras OO -08 -06 -02

14 Operário Especializado OO -08 -05 -02

01 Marceneiro OO -08 -04 -02

09 Calceteiro OO -08 -03 -02

01 Borracheiro OO -08 -02 -02

76 Operário OO -08 -01 -01

48 Motorista SG -05 -08 -05

10 Recepcionista SG -05 -07 -04

04 Telefonista SG -05 -06 -04

04 Contínuo SG -05 -05 -02

06 Vigilante SG -05 -04 -02

110 Servente SG -05 -03 -01

15 Zelador SG -05 -02 -01

05 Porteiro SG -05 -01 -01

08 Auxiliar de Enfermagem SS -07 -02 -06

10 Atendente de Enfermagem SS -07 -01 -05

03 Tesoureiro TA -01 -07 -10

02 Assessor Administrativo TA -01 -06 -09

03 Oficial Administrativo “B” TA -01 -05 -08

05 Oficial Administrativo “A” TA -01 -04 -07

03 Tesoureiro Auxiliar TA -01 -03 -07

30 Escriturário TA -01 -02 -06

11 Escriturário Auxiliar TA -01 -01 -05

02 Arquiteto TC -03 -14

01 Assessor de Recursos Humanos TC -03 -13

01 Assistente Social TC -03 -12

02 Contador TC -03 -11

04 Dentista TC -03 -10

01 Enfermeiro TC -03 -09

02 Engenheiro TC -03 -08

07 Médico TC -03 -07

01 Médico-Veterinário TC -03 -06

03 Nutricionista TC -03 -05



03 Psicólogo TC -03 -04

02 Sanitarista TC -03 -03

04 Técnico em Contabilidade TC -03 -02

02 Técnico Rural TC -03 -01
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415 Professor Quadro de Carreira             M-10-01
10 Especialista em Educação -

Supervisor Escolar M-10-02
05 Especialista em Educação - 

Orientador Educacional M-10-02
(NR)

Parágrafo Único - Para os cargos do grupo Técnico-Científico citados no artigo anterior não
foi informado o 4º elemento que indica o padrão que define o vencimento básico, por já constar no parágrafo
único do artigo 3º.

Art.  7º  -  Ficam  alterados  alguns  dispositivos  constantes  do  Anexo  II,  da  Lei  Municipal  nº
5.242/98, modificado pela Lei Municipal nº 5.330/99, que estabelece a síntese das atribuições, condições de
trabalho, recrutamento e lotação dos cargos de Provimento Efetivo do Município, constante do anexo I que é
parte integrante desta Lei.

Art.  8º  -  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  correrão  à  conta  de  dotações  orçamentárias
próprias.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos  a partir de  01
de agosto de 2003.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 13 DE AGOSTO DE 2003.

ANTÔNIO AZIR
Prefeito Municipal

em exercício
Registre-se e Publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura Municipal:

   EVALDO F. DIOGO
Secretário Municipal da 
     Administração

imd
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ANEXO I

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES, CONDIÇÕES DE TRABALHO, RECRUTAMENTO
 E LOTAÇÃO, DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO MUNICÍPIO

GRUPO III

GRUPO TÉCNICO-CIENTÍFICO

CARGO: ARQUITETO
GRUPO: TÉCNICO-CIENTÍFICO

ATRIBUIÇÕES:
a)  Descrição  sintética:  realizar  projetos,  direção,  construção  e  fiscalização  de  edifícios  públicos,  projetos
urbanísticos e obras de caráter artístico.
b) Descrição analítica: 
 projetar, dirigir e fiscalizar obras de decoração arquitetônica;
 elaborar projetos de escolas, hospitais e edifícios públicos; 
 realizar perícias e fazer arbitramentos; 
 colaborar na elaboração de projetos; 
 elaborar projetos de conjuntos residenciais e praças públicas; 
 fazer orçamentos e cálculos sobre projetos de construção em geral; 
 planejar ou orientar a construção de reparos de monumentos públicos; 
 projetar, dirigir e fiscalizar os serviços de urbanismo e a construção de obras de arquitetura paisagística; 
 examinar projetos e proceder a vistoria de construções; 
 emitir parecer sobre questões da sua especialidade; 
 colaborar na elaboração do Plano Diretor do Município; 
 executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em regime suplementar de trabalho.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: Instrução - Nível Superior, habilitação legal para o exercício da profissão de Arquiteto.
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CARGO: ENGENHEIRO
GRUPO: TÉCNICO-CIENTÍFICO

ATRIBUIÇÕES:
a)  Descrição  sintética:  executar  ou  supervisionar  trabalhos  técnicos  de  engenharia  em  serviços  públicos
municipais.
b) Descrição analítica: 
 executar  ou  supervisionar  trabalhos  relacionados  ao  exercício  da  profissão,  tais  como:  projetos,

construções  de  obras  públicas,  estradas  de  rodagem  e  demais  vias  públicas,  obras  de   rede  de
abastecimento de água, saneamento urbano e rural, proteção do meio ambiente, serviços de urbanismo
em geral; 

 atender assuntos relativos à engenharia de trânsito, efetuar perícias e arbitramentos; 
 realizar o acompanhamento de obras do Poder Público Municipal; 
 colaborar com o desenvolvimento do Plano Diretor, suas diretrizes e orçamentos; 
 obedecer as leis federais e municipais que normatizam o parcelamento do solo urbano, Código de Obras,

Código  de Posturas, entre outros; 
 executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em regime suplementar de trabalho.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: Instrução - Nível Superior, habilitação legal para o exercício da profissão de Engenheiro.
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CARGO: CONTADOR
GRUPO: TÉCNICO-CIENTÍFICO

ATRIBUIÇÕES:
a)  Descrição  sintética:  supervisionar,  orientar  e  coordenar  o  sistema  contábil,  sendo  responsável  pela
correta execução dos serviços e funcionamento da Contadoria Geral do Município.
b) Descrição analítica: 
 supervisionar, coordenar e orientar a escrituração dos atos ou fatos administrativos; 
 examinar processos de prestação de contas;  
 auxiliar na elaboração da proposta orçamentária; 
 acompanhar  a  execução  orçamentária  e  verificar  a  existência  de  saldos  nas  dotações,  para  que  as

despesas possam ser autorizadas; 
 verificar e informar a classificação das despesas de acordo com a legislação vigente; 
 examinar, conferir e assinar os empenhos de despesas; 
 informar, através de relatórios, sobre a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Município; 
 supervisionar,  coordenar,   orientar  e  conferir  a  elaboração  e  fechamento  de  balanços,  balancetes

patrimoniais, financeiros, de receita e despesa; 
 elaborar e conferir os documentos e relatórios, da área contábil, do Balanço e Prestação de Contas anual

para o Tribunal de Contas do Estado, nos prazos legais; 
 auxiliar  na  elaboração  de  projetos  de  Lei,  leis  e  decretos,  que  dizem  respeito  à  área  orçamentária  e

contábil; 
 saber interpretar e aplicar a legislação vigente, acompanhar as mudanças e novas leis; 
 dar pareceres, quando solicitado; 
 orientar e conferir processos de prestação de contas de auxílios e convênios; 
 conhecer sistemas informatizados; 
 saber operar equipamentos de informática e digitar dados; 
 executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 35 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em regime suplementar de trabalho.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b)  Requisitos:  instrução  -  Nível  Superior,  habilitação  legal  para  o  exercício  da  profissão  de  Contador  e
registro no respectivo Conselho.
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CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
GRUPO: TÉCNICO-CIENTÍFICO

ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição sintética: realizar serviços auxiliares de Contabilidade e prestar assessoramento em trabalhos
atinentes à área de contabilidade em geral.
b) Descrição analítica: 
 escriturar analiticamente os atos ou fatos administrativos; 
 executar serviços auxiliares de contabilidade; 
 auxiliar  na  busca,  seleção  e  obtenção  de  cópias  de  documentos  para  levantamentos  e  informações

solicitadas  ao Setor de Contabilidade; 
 escriturar contas correntes diversas; 
 elaborar e guias de caixa, receitas e despesas; 
 elaborar planilhas de lançamentos e escriturar mecanicamente livros contábeis; 
 operar sistemas e equipamentos de informática; 
 efetuar  a  digitação  dos  empenhos,  receitas,  lançamentos  contábeis  e  outros  dados  e  informações

necessárias; 
 coordenar, controlar e arquivar as guias de receita; 
 coordenar, elaborar e organizar boletins de receita e despesa; 
 efetuar e/ou  conferir os lançamentos diários de créditos bancários, baixas de cheques emitidos e débitos

em  conta,  conciliações  de  saldos,  rendimentos  financeiros,  controle  de  saldos  bancários  em  geral,
inclusive de contas específicas e vinculadas; 

 conferência dos movimentos diários de despesas pagas e receitas arrecadadas na Tesouraria Municipal; 
 elaborar  e  conferir  balancetes  e  demonstrativos  auxiliares  de  receitas,  despesas,  patrimoniais  e

financeiros; 
 colaborar  na  organização  e  apresentação  de  balancetes  de  execução  orçamentária,  patrimonial  e

financeira; 
 conferência  e  preparação  de  documentos  para  montagem  de  processos  de  prestação  de  contas  de

convênios e auxílios;
 auxiliar  o  Contador  na  classificação  de  despesas,  verificando  a  existência  de  saldos,  bem  como  das

receitas; 
 auxiliar o Contador em suas atribuições e substituí-lo em seus impedimentos, por designação do Senhor

Prefeito Municipal; 
 executar outras tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 35 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em regime suplementar de trabalho.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: instrução - Técnico em Contabilidade,  com  habilitação  legal  para  o  exercício  da  profissão  e
registro no respectivo Conselho.
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CARGO: TÉCNICO RURAL
GRUPO: TÉCNICO-CIENTÍFICO

ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição sintética: auxiliar os serviços de agronomia, executando serviços de atendimento agropecuário.
b) Descrição analítica: 
 orientar, coordenar e controlar a  execução  da  política  de  desenvolvimento  agropecuário,  assistência  ao

produtor rural, conservação das reservas florestais, feira do produtor; 



 administração das reservas municipais; 
 executar serviços auxiliares de agronomia; 
 organizar feiras e exposições rurais; 
 cooperar  com  órgãos  auxiliares  e  conveniados;  transmitir  orientação  sobre  aplicação  de  defensivos,

fertilizantes e corretivos, executar tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em regime suplementar de trabalho.
RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: instrução - Técnico Agrícola, Técnico Agropecuário.
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CARGO: ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS
GRUPO: TÉCNICO-CIENTÍFICO

ATRIBUIÇÕES
a) Descrição sintética: coordenar, supervisionar e fiscalizar as  atividades relativas ao quadro de pessoal da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura; assessorar a Secretária Municipal de Educação e Cultura nas
atividades relacionadas aos recursos humanos.
b) Descrição analítica: 
 coordenar as atividades relativas ao quadro de pessoal; 
 supervisionar os boletins de efetividade; 
 assessorar na elaboração da folha de pagamento; 
 supervisionar os boletins de efetividade; 
 fornecer  subsídios  para  as  promoções  do  quadro  de  pessoal  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  e

Cultura; 
 manter  organizado  e  atualizado  o  ativo  e  passivo  do  quadro  de  pessoal,  estar  permanentemente

atualizado em relação à legislação vigente; 
 cumprir e fazer cumprir a legislação vigente e as determinações superiores; 
 tomar providências para disciplinar os casos omissos na legislação vigente; 



 participar da elaboração dos planos, dos projetos e atividades da SMEC; 
 apresentar sugestões e propostas na sua área de atuação; 
 dinamizar o fluxo de informações e os outros órgãos, quando necessário; 
 realizar reuniões relacionadas ao quadro de pessoal da SMEC;  
 comunica as irregularidades observadas à autoridade competente; 
 fornecer todas informações solicitadas  pelo(a)  Secretário(a)  Municipal  de  Educação  e  Cultura,  relativos

ao quadro de pessoal; 
 assessorar no aproveitamento adequado dos recursos humanos.

CONDIÇÕES DE TRABALHO
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais.

RECRUTAMENTO
a) Forma: concurso público.
b)  Requisitos:  instrução  –  curso  superior  em  Administração  de  Empresas,  ou  Ciências  Econômicas,  ou
Ciências Contábeis, ou Direito ou Licenciatura Plena.
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CARGO: PSICÓLOGO
GRUPO: TÉCNICO-CIENTÍFICO

ATRIBUIÇÕES:
a)  Descrição  sintética:  atividade  de  nível  superior,  de  grande  complexidade,  envolvendo  a  execução  de
trabalhos  relacionados  com  o  comportamento  humano  e  a  dinâmica  da  personalidade,  com  vistas  à
orientação psicopedagógica e ao ajustamento individual.
b) Descrição analítica: 
 coordenar  e  orientar  os  trabalhos  de  levantamento  de  dados  científicos  relativos  ao  comportamento

humano e ao mecanismo psíquico; 
 orientar a elaboração de diagnósticos e controle do comportamento do paciente na vida social; 
 analisar os  fatores psicológicos que intervêm no diagnóstico, tratamento e prevenção  das  enfermidades

mentais e dos transtornos emocionais da personalidade; 
 colaborar com médicos, assistentes sociais e outros profissionais na ajuda aos inadaptos; 
 idealizar  e  orientar  a  elaboração,  aplicação  e  interpretação  de  testes  psicológicos,  com  vistas  à

orientação psicopedagógica e à seleção profissional; 
 realizar entrevistas complementares; 
 propor a solução conveniente para os problemas de desajustamento escolar, profissional e social; 
 colaborar  no  planejamento  de  programas  de  educação,  inclusive  a  sanitária,  e  na  avaliação  de  seus

resultados; 
 desenvolver psicoterapia nas  situações  de  envolvimento  emocional,  nos  bloqueios  inconscientes  e  nas

reações de imaturidade; 
 atender  crianças  excepcionais  com  problemas  de  deficiência  mental  e  sensorial,  ou  portadores  de

desajuste familiar ou escolar, encaminhando-os para escolas ou classes especiais; 
 formular,  na  base  dos  elementos  colhidos,  hipóteses  de  trabalho  para  orientar  as  explorações



psicológicas, médicas e educacionais a serem feitas; 
 emitir parecer sobre matéria de sua especialidade; 
 prestar assessoramento a autoridades em assuntos de sua competência; 
 executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 20 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em regime suplementar de trabalho.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b)  Requisitos:  Instrução  -  Nível  Superior,  habilitação  legal  para  o  exercício  da  profissão  e  registro  no
respectivo conselho ou entidade de classe.



LEI MUNICIPAL N.º 5.921/03

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO
GRUPO: TÉCNICO-CIENTÍFICO

ATRIBUIÇÕES:
a)  Descrição  sintética:  atividade  de  nível  superior,  complexa,  envolvendo  a  execução  de  trabalhos
relacionados  com  a  Saúde  Pública,  com  ênfase  profilática  nas  questões  de  saneamento,  prevenção  e
controle de doenças transmissíveis por animais e/ou seus produtos, por alimentos, pela água, desenvolvidas
através de campanhas educativas.
b) Descrição analítica: 
 coordenar e orientar os trabalhos, bem como realizar os levantamentos analíticos, relativos à transmissão

de doenças veiculadas por animais  domésticos  (Zoonoses)  ou  pelos  alimentos  confeccionados  a  partir
de produtos de origem animal, com origem desconhecida (clandestinos) e sem a devida inspeção; 

 colaborar  com  outros  profissionais  afins,  para  a  identificação  de  surtos  veiculados  por  alimentos  e/ou
água contaminados, que causem baixas hospitalares,  sejam  veiculados  por  produtos  de  origem  animal
ou pela água, ou através de manipuladores portadores; 

 realizar  as  vistorias  periódicas  nos  estabelecimentos  que  confeccionem  alimentos,  orientando,  quando
necessário, visto que as orientações não foram seguidas, no que diz respeito às  condições de higiene do
estabelecimento, seus utensílios ou manipuladores de alimentos;  

 coordenar e fiscalizar estabelecimentos que confeccionem medicamentos ou os comercializem, no  que
diz respeito às suas condições de higiene, treinamento do pessoal,  bem como quanto à presença do seu
responsável técnico, medicamentos controlados com os devidos registros nos seus livros; 

 inspeção de  laboratórios,  clínicas  médicas,  veterinárias  e  odontológicas,  de  fisioterapia  e  reabilitação  e
todas as atividades afins, verificando os itens de segurança e higiene; 

 vistorias em clínicas para idosos, creches e outras; 
 desenvolver trabalhos de proteção ao meio ambiente, evitando que seja agredido ou que, através da sua

agressão, pessoas possam ser prejudicadas; 
 prestar  assessoramento  para  empresas  que  venham  a  se  instalar  no  Município,  quanto  a  poluentes  e

mecanismos de tratamento; 
 executar outras tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 35 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em regime suplementar de trabalho.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b)  Requisitos:  Instrução  -  Nível  Superior,  habilitação  legal  para  o  exercício  da  profissão  e  registro  no
respectivo conselho ou entidade de classe.



LEI MUNICIPAL N.º 5.921/03

CARGO: DENTISTA
GRUPO: TÉCNICO-CIENTÍFICO

ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição sintética: executar trabalhos de cirurgia buco-facial e fazer odontologia profilática em unidades
sanitárias ou hospitalar.
b) Descrição analítica: 
 executar  trabalhos  de  cirurgia  buco-facial  e  examinar  a  boca  e  os  dentes  de  alunos  e  pacientes  em

unidades sanitárias do Município; 
 fazer diagnósticos dos casos individuais determinando o respectivo tratamento; 
 executar profilaxia dentária; 
 fazer extrações de dentes e raízes; 
 aplicação de flúor dental; 
 preparar, ajustar e fixar dentaduras artificiais, coroas, trabalhos de pontes; 
 tratar de condições patológicas da boca e dos dentes dos pacientes; 
 fazer registros e relatórios dos serviços executados; 
 proceder a exames solicitados pelo órgão de biometria; 
 difundir os preceitos de saúde pública odontológica, através de aulas, palestras  e audiovisuais, ou outros

meios escritos;
 executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 20 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em regime suplementar de trabalho,
bem como o uso de uniforme.

RECRUTAMENTO: 
a) Forma: Concurso Público.
b)  Requisitos:  Instrução  -  Nível  Superior  e  habilitação  legal  para  o  exercício  da  profissão  de  dentista  e
inscrição no respectivo Conselho ou entidade de classe.

LEI MUNICIPAL N.º 5.921/03

CARGO: ENFERMEIRO
GRUPO: TÉCNICO-CIENTÍFICO

ATRIBUIÇÕES:
a)  Descrição  sintética:  supervisionar  e  prestar  serviços  de  enfermagem  nas  unidades  sanitárias  do
Município.
b) Descrição analítica: 



 prestar serviços em unidades sanitárias, ambulatoriais e seções de enfermagem; 
 fazer curativos; 
 aplicar injeções; 
 ministrar medicamentos; 
 responder pela observância das prescrições médicas relativas a pacientes; 
 supervisionar a esterilização do material; 
 prestar socorros de urgência; 
 orientar o isolamento dos pacientes; 
 supervisionar os serviços de higienização dos pacientes; 
 providenciar no abastecimento de material de enfermagem; 
 supervisionar os trabalhos executados pelo pessoal que lhe for subordinado; 
 elaborar programas de trabalhos referentes à enfermagem; 
 participar de programas de educação sanitária; 
 participar dos serviços de saúde pública nos diversos setores; 
 apresentar relatórios referentes às atividades sob sua supervisão; 
 executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 20 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em regime suplementar de trabalho,
bem como o uso de uniforme.

RECRUTAMENTO: 
a) Forma: Concurso Público.
b)  Requisitos:  Instrução  -  Nível  Superior  e  habilitação  legal  para  o  exercício  da  profissão  de  Enfermeiro  e
inscrição no respectivo Conselho ou entidade de classe.

LEI MUNICIPAL N.º 5.921/03

CARGO: MÉDICO
GRUPO: TÉCNICO-CIENTÍFICO

ATRIBUIÇÕES: 
a)  Descrição  sintética:  prestar  assistência  médico-cirúrgica  e  preventiva  em  ambulatórios,  escolas  ou
órgãos afins; fazer inspeção de saúde em servidores municipais, bem como em candidatos  a  ingresso  no
serviço público municipal; executar atos pertinentes à Medicina. 
b) Descrição analítica: 
 prestar assistência médica, desempenhando as atribuições da profissão; 
 preencher relatórios necessários à comprovação de atendimentos; 
 atender consultas médicas em ambulatórios e em unidades sanitárias do Município; 
 examinar funcionários públicos para fins de licença e aposentadoria; 
 examinar candidatos a auxílios; 
 fazer inspeção médica para fins de ingresso no serviço público  municipal; 



 preencher e assinar laudos de exames de verificação; 
 fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; 
 prescrever dietéticos; 
 prescrever exames de análises clínicas, radiológicos e outros; 
 encaminhar casos especiais a setores especializados; 
 preencher a ficha individual do paciente; 
 preparar relatórios mensais relativos às atividades do cargo; 
 preencher  laudos  médicos,  conforme  determinação  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  quando  de

aposentadoria de servidor municipal, por invalidez; 
 executar serviços de necropsia no Instituto Médico  Legal  de  Carazinho,  enquanto  o  Governo  do  Estado

não colocar médico legista à disposição ou em substituição a este, por afastamento ou impedimento; 
 incentivar a vacinação e indicar medidas de higiene pessoal; 
 executar tarefas afins 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 20 horas semanais.
b)  Especial:  o  exercício  do  cargo  poderá  exigir  a  prestação  de  serviços  à  noite,  sábados,  domingos  e
feriados, bem como o uso de uniforme.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: Instrução - Nível Superior e habilitação legal para o exercício da profissão de médico e registro
no respectivo Conselho ou entidade de classe.

LEI MUNICIPAL N.º 5.921/03

CARGO: NUTRICIONISTA
GRUPO: TÉCNICO-CIENTÍFICO

ATRIBUIÇÕES:
a)  Descrição  sintética:  atendimento  nutricional,  clínico  e  social,  envolvendo  a  execução  qualificada  de
trabalhos relativos a educação alimentar, nutrição e dietética;
b) Descrição analítica: 
 executar e orientar trabalhos dentro da área de saúde pública, 
 participando de programas de nutrição alimentar, clínica e social, participar da elaboração de programas e

projetos específicos de nutrição e de assistência alimentar a grupos vulneráveis da população; 
 elaborar cardápios normais e dieterápicos; 
 inspecionar  gêneros  alimentícios  estocados  e  propor  os  métodos  e  técnicas  mais  adequadas  à

conservação de cada tipo de alimento; 
 controlar o custo médio das refeições servidas e o custo total dos serviços de nutrição; 
 orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; 
 executar  programas  de  educação  alimentar,  inclusive  as  editadas  no  respectivo  regulamento  da

profissão; 
 executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 20 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir o uso de uniforme.



RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b)  Requisitos:  Instrução  -  Nível  Superior,  habilitação  e  registro  legal  para  o  exercício  da  profissão  de
Nutricionista e inscrição no respectivo Conselho ou entidade de classe.

LEI MUNICIPAL N.º 5.921/03

CARGO: SANITARISTA
GRUPO: TÉCNICO-CIENTÍFICO

ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição sintética: desenvolver trabalhos educativos com indivíduos e grupos, realizando campanhas de
prevenção de doenças, visitas e entrevistas para preservar a saúde.
b) Descrição analítica:
 fazer visitas difundindo noções gerais sobre saúde e saneamento; 
 realizar pesquisa de campo para estimar e estimular a freqüência aos serviços de saúde; 
 atuar  em  campanhas  de  prevenção  de  doenças,  aplicando  testes  e  vacinas  dentro  e  fora  da  unidade

sanitária; 
 identificar os principais sintomas das doenças transmissíveis, levando-os ao conhecimento da autoridade

competente; 
 esclarecer  os  pacientes  sobre  diagnósticos,  prescrição  médica,  pedido  para  exames  de  laboratório  e

retorno, quando necessário; 
 colaborar na coleta de dados estatísticos e outros requeridos nos programas de saúde; 
 executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 20 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em regime suplementar de trabalho e
o uso de uniforme.

RECRUTAMENTO: 
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: Instrução - Nível Superior, habilitação e registro legal para o exercício do cargo de Sanitarista.



LEI MUNICIPAL N.º 5.921/03

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
GRUPO: TÉCNICO-CIENTÍFICO

ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição sintética: 
b) Descrição analítica: 
 executar trabalhos com políticas sociais, incluindo as ações de saúde, educação e assistência;
 projetar, gerenciar e executar programas de atuação profissional em busca da melhoria de condições de

vida da população em geral; 
 investigar a realidade social com vistas à construção de um conhecimento pertinente a sua intervenção e

à realidade social da população; 
 intervir na realidade social, de acordo com as demandas apresentadas pelos usuários das instituições.
 e demais  atribuições constantes da Lei Federal nº 8662/93, que dispõe  sobre  a  profissão  de  Assistente

Social, bem como, seu Código de Ética.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 35 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em regime suplementar de trabalho.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: instrução - Graduação Superior em Serviço Social.


