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LEI Nº 390, 14 de novembro de 2003. 

 

 

Cria, extingue e altera número de cargos do 

quadro de cargos e funções Públicas do Mu-

nicípio, e dá outras providências. 
 

 

Coraldino Calmes da Silveira, Prefeito Municipal de Hervei-

ras, Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou 

e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI : 

 

Art. 1º – O Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo, criado 

pela Lei nº 034/97, combinado com a Lei nº 207/2000, fica acrescido das seguintes 

categorias funcionais, com o respectivo número de cargos e padrões de vencimen-

to: 

 

Denominação da Categoria Funcional Número de Cargos Padrão 

Assistente Social 01 9 

Nutricionista 01 15 

Psicólogo 01 9 

Técnico de Enfermagem 01 6 

 

Art. 2º - As especificações das categorias funcionais criadas 

pela presente Lei são as que constituem o anexo I, que é parte integrante da pre-

sente Lei. 

 

Art. 3º - Ficam extintos os cargos de provimento efetivo cria-

dos através do artigo 3º, da Lei nº 034/97, combinado com a Lei nº 207/2000, con-

forme segue: 

Denominação da Categoria Funcional Número de Cargos Padrão 

Mecânico de Veículos e Máquinas 01 8 

Técnico Agrícola 01 10 

Enfermeiro – 20 (vinte) horas semanais 02 9 

 

Art. 4º - Ficam extintos os seguintes cargos e funções no qua-

dro dos cargos em comissão e funções gratificadas criados através do artigo 21, 
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inciso I – Grupo de Assessoramento, da Lei nº 034/97, combinado com a Lei nº 

207/2000, conforme segue: 

 

Número Denominação Padrão 

01 Tesoureiro CC. 3 – FG. 4 

01 Motorista do Prefeito CC. 3 – FG. 4 

 

Art. 5º – Fica alterado o número dos cargos de provimento e-

fetivo de Servente de Escola  e Instalador Hidráulico e Eletricista, constantes do 

Quadro de Cargos e padrões de vencimento do artigo 3º, da Lei nº 034/97, combi-

nado com a Lei nº 207/2000, conforme segue: 

 

Art. 3º – ... 

 

Denominação da Categoria Funcional Número de Cargos Padrão 

Servente de Escola 05 1 

Instalador Hidráulico e Eletricista 02 6 

 

Art. 6º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei 

correrão à conta das dotações orçamentarias próprias. 

 

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

 

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, 14 de novembro de 2.003. 

 

 

 

Coraldino Calmes da Silveira  

Prefeito Municipal 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se 

 

 
 

                     Sandro Luis da Silveira 

Secretário Municipal da Administração e Turismo 
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LEI Nº 390, 14 de novembro de 2003. 
 

ANEXO I 

 

Categoria Funcional : Assistente Social 

Padrão de Vencimento : 9 (nove) 

Atribuições : 

 

a) Síntese dos Deveres: Planejar e supervisionar a execução de programas de assistência 

social; selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência. 

 

b) Exemplos de Atribuições: Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo da as-

sistência social; preparar programas de trabalho referentes ao Serviço Social; supervisio-

nar o trabalho dos Auxiliares do Serviço Social; realizar e interpretar pesquisas sociais; 

orientar e coordenar os trabalhos nos casos de reabilitação profissional; encaminhar clien-

tes a dispensários e hospitais acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos e 

assistindo os familiares; planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escola-

res e de suas famílias; fazer triagem dos casos apresentados para estudos ou encaminha-

mento; estudar os antecedentes da família; participar de seminários para estudos e 

diagnósticos dos casos e orientar os pais, em grupo ou individualmente, sobre o tratamen-

to adequado, orientar nas seleções sócio-econômicas para a concessão de bolsas de estudo 

e outros auxílios do Município; selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assis-

tência à velhice, à infância abandonada, a cegos, etc.; fazer levantamentos sócio-

econômicos com vistas a planejamento habitacional nas comunidades; pesquisar proble-

mas relacionados com a Biometria Médica; planejar modelos e formulários e supervisio-

nar a organização de fichários e registros dos casos investigados; executar outras tarefas 

correlatas. 

 

Condições de Trabalho :  

a) Horário : período normal de trabalho de 20 (vinte) horas semanais. 

b) Outras : serviço externo; contato com o público. 

 

Requisitos para o Provimento : 

a) Instrução : nível superior. 

b) Habilitação Funcional: habilitação legal para o exercício da profissão de Assistente 

Social. 

c) Idade : mínima de 18 anos. 

d) Recrutamento: nos termos da Lei. 

e) Acesso: nos termos da Lei. 

f) Lotação: em serviços ligados à educação, saúde e assistência social. 
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Categoria Funcional: Nutricionista 

Padrão de Vencimento : 15 (quinze) 

Atribuições: 

 

a) Síntese dos Deveres: Planejar e executar serviços ou programas de nutrição e de ali-

mentação em estabelecimentos de ensino, assistência social e postos de saúde do Municí-

pio. 

 

b) Exemplos de Atribuições: Planejar serviços ou programas de nutrição nos campos 

hospitalares, de saúde pública, educação e de outros similares; organizar cardápios e ela-

borar dietas; controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos 

a fim de contribuir para a melhoria protéica, racionalidade e economicidade dos regimes 

alimentares; planejar e ministrar cursos de educação alimentar; prestar orientação dietéti-

ca por ocasião da alta hospitalar; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à 

execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no 

respectivo regulamento da profissão. 

 

Condições de trabalho : 

 

a) Horário: período normal de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. 

b) Outras: serviço externo; contato com o público. 

 

Requisitos para o provimento: 

 

a) Instrução: nível superior. 

b) Habilitação Funcional: habilitação legal para o exercício da profissão de Nutricionis-

ta. 

c) Idade: mínima de 18 anos. 

d) Recrutamento: Nos termos da Lei. 

e) Acesso: Nos termos da Lei. 

f) Lotação: Em serviços ligados à educação, saúde e assistência social. 
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Categoria Funcional: Psicólogo 

Padrão de Vencimento : 9 (nove) 

Atribuições: 

 

a) Síntese dos Deveres: Executar atividades nos campos de psicologia aplicada ao traba-

lho, da orientação educacional e da clínica psicológica. 

 

a) Exemplos de Atribuições: Realizar psicodiagnósticos para fins de ingresso, readap-

tação, avaliação das condições pessoais do servidor; proceder a análise dos cargos e 

funções sob o ponto-de-vista psicológico, estabelecendo os requisitos necessários ao 

desempenho dos mesmos; efetuar pesquisas sobre atitudes, comportamentos, moral, 

motivação, tipos de liderança; averiguar causas de baixa produtividade; assessorar o 

treinamento em relações humanas; fazer psicoterapia breve, ludoterapia individual e 

grupal, com acompanhamento clínico, para tratamento dos casos; fazer exames de se-

leção em crianças, para fins de ingresso em instituições assistenciais, bem como para 

contemplação com bolsas de estudos; empregar técnicas como testes de inteligência e 

personalidade, observações de conduta, etc.; atender crianças excepcionais, com pro-

blemas de deficiência mental e sensorial ou portadora de desajustes familiares ou es-

colares, encaminhando-se para escolas ou classes especiais; formular hipóteses de 

trabalho para orientar as explorações psicológicas, médicas e educacionais; apresentar 

o caso estudado e interpretado à discussão em seminário; realizar pesquisas psicope-

dagógicas; confeccionar e selecionar o material psicopedagógico e psicológico neces-

sário ao estudo dos casos; elaborar relatórios de trabalhos desenvolvidos; redigir a 

interpretação final após o debate e aconselhamento indicado a cada caso, conforme as 

necessidades psicológicas, escolares, sociais e profissionais do indivíduo; manter atua-

lizado o prontuário de cada caso estudado, fazendo os necessários registros; manter-se 

atualizado nos processos e técnicas utilizadas pela Psicologia; executar tarefas afins. 

 

Condições de Trabalho: 

a) Horário: período normal de trabalho de 20 horas semanais. 

b) Outras: serviço externo; contato com o público. 

 

Requisitos para o Provimento: 

a) Instrução: nível superior. 

b) Habilitação Funcional: habilitação legal para o exercício da profissão de Psicólogo. 

c)  Idade: mínima de 18 anos; 

d) Recrutamento: Nos termos da Lei. 

e) Acesso: Nos termos da Lei. 

f) Lotação: Em serviços ligados à educação, saúde e assistência social. 
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Categoria Funcional : Técnico de Enfermagem  

Padrão de Vencimento : 6 (seis) 

Atribuições : 
 

a) Síntese dos Deveres: Auxiliar ao Enfermeiro(a) no planejamento, programação, orien-

tação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem, na prestação de cuidados 

diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, na prevenção e controle de doenças 

transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica, na prevenção e no 

controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e controle sistemático de danos 

físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde, e outras pre-

vistas no decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987. 
 

b) Exemplos de Atribuições: Assistir ao Enfermeiro de acordo com a Lei nº 7.498/86 – 

artigos 12 e 15 e Decreto nº 94.406/87 – artigo 10, incisos I, II, III e artigo 13; Prestar 

cuidados integrais a pacientes em unidades de maior complexidade técnica, sob a supervi-

são do Enfermeiro como: Centro Cirúrgico, Emergênia, Hematologia, Hemodinâmica, 

Hemodiálise, Neonatologia, Obstetrícia, Oncologia, Sala de Recuperação Pós Anestésica, 

Urgência, Unidades de Terapia Intensiva e Unidade Intermediária; Executar tratamentos 

prescritos e de rotina, nas unidades de internação sob a supervisão do Enfermeiro, tais 

como: preparo da pele para cirurgia; aspiração do trato respiratório; cuidados com traque-

otomia (aspiração, higiene, curativo e troca de cadarço); cuidados e administração de die-

ta por sondas; remoção de sondas: gástrica, entérica e vesical; controle e cuidados com 

Nutrição Parenteral Total (NPT); colocação de sonda retal; instalação de soro para irriga-

ção vesical contínua; enema por colostomia; troca de bolsa de ostomias; medir drenagem 

e refazer vácuo dos drenos; retirada de drenos simples de vácuo; curativos em flebotomia, 

cateter subclávia, “shunt” arteriovenoso, diálise peritonial; punção intravenosa por cânula 

com mandril; executar tarefas referentes a conservação, validade e aplicação de vacinas; 

realizar e proceder a leitura de testes para aferição de glicemia capilar; realizar o fecha-

mento parcial do controle hídrico; verificar e anotar a Pressão Venosa Central (PVC); 

limpeza, montagem e troca dos circuitos e filtros dos respiradores; Executar as atividades 

previstas no Regimento Interno dos serviços de enfermagem; executar tarefas afins. 
 

Condições de Trabalho :  

a) Horário : período normal de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. 

b) Outras : serviço externo; contato com o público. 
 

Requisitos para o Provimento : 

a) Instrução : Nível Médio. 

b) Habilitação Funcional: habilitação legal para o exercício da profissão de Técnico de 

Enfermagem. 

c) Idade : mínima de 18 anos. 

d) Recrutamento: Nos termos da Lei. 

e) Acesso: Nos termos da Lei. 


