
LEI N.º 747, de 11 de maio de 2010. 

 

 

Altera a redação do art. 3.º da Lei n.º 

34, de 01 de julho de 1997, revoga o art. 

1.º da Lei n.º 541, de 15 de agosto de 

2006, e dá outras providências. 

 

Paulo Nardeli Grassel, Prefeito Municipal de Herveiras, Estado do 

Rio Grande do Sul. 

 

Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte LEI: 

 

Art. 1.º - O art. 3.º da Lei n.º 34, de 01 de julho de 1997, passa a 

ter a seguinte redação: 

“Art. 3.º - O Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo é 

integrado pelas seguintes categorias funcionais, com o respectivo número de 

cargos e padrões de vencimento: 

 

Denominação da Categoria Funcional Número de Cargos Padrão 

Operário 10 1 

Servente de Escola 08 1 

Servente  02 2 

Agente Comunitário de Saúde 06 2 

Telefonista 02 3 

Agente Auxiliar de Campo 01 3 

Auxiliar de Enfermagem 02 5 

Auxiliar de Consultório Dentário 01 5 

Instalador Hidráulico e Eletricista 02 6 

Motorista  10 6 

Técnico de Enfermagem 02 6 

Pedreiro 01 6 

Operador de Máquinas 08 7 

Agente Administrativo Auxiliar 06 8 

Fiscal 01 10 

Almoxarife 01 10 

Farmacêutico  01 10 

Agente Administrativo 06 11 



Tesoureiro 01 11 

Técnico Agrícola 01 11 

Técnico em Contabilidade 01 13 

Médico Ginecologista e Obstetra 01 15 

Cirurgião Dentista – 10 (dez) horas 

semanais 

02 15 

Enfermeiro  02 15 

Nutricionista 01 15 

Assistente Social 01 15 

Psicólogo 01 15 

Coordenador do Sistema de Controle 

Interno 

01 15 

Engenheiro Civil 01 20 

Médico – 20 (vinte) horas semanais 01  25 

Cirurgião Dentista – 40 (quarenta) horas 

semanais 

01 25 

Médico - 40 (quarenta) horas semanais 01 32 

 

Art. 2.º - As especificações das categorias funcionais criadas e 

alteradas pela presente Lei são as que constituem o anexo I, que é parte 

integrante desta Lei. 

 

Art. 3.º -  Revoga-se as disposições em contrário, especialmente 

o art. 1.º da Lei n.º 541, de 15 de agosto de 2006. 

 

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

 

 

Gabinete do prefeito, 11 de maio de 2010. 

 

 

                                               Paulo Nardeli Grassel 

Prefeito Municipal  

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se 

 

 

Luciane Grassel Cecchin 

Secretária Municipal da Administração e Turismo 



LEI N.º 747, de 11 de maio de 2010. 

 

ANEXO I 

 

Categoria Funcional : Agente Comunitário de Saúde 

Padrão de Vencimento : 02 (dois) 

 

Atribuições : 
Descrição dos deveres: 

- Ter disponibilidade de tempo integral para exercer suas funções, cumprindo 8 

horas diárias em dois turnos, de segundas às sextas-feiras; 

- Cadastrar todas as famílias em sua área de atuação; 

- Visitar no mínimo uma vez por mês cada família, aumentando a frequência 

quando a situação requer maior atenção e priorizando famílias que tenham 

recém nascidos, crianças menores de cinco anos, gestantes, hipertensos e 

diabéticos; 

- Pesar e medir as crianças menores de 2 anos e registrar no cartão da criança, no 

mínimo uma vez por mês; 

- Verificar o cartão de vacina mensalmente, no caso de atraso, encaminhar para 

o centro de saúde; 

- Orientar as famílias em relação ao soro de reidratação oral e adoção das 

medidas de prevenção de diarréias; 

- Prestar orientações para evitar a IRA (infecção respiratória aguda); 

- Explicar a importância da vacinação antitetânica na gravidez, e encaminhar a 

gestante para o posto de saúde; 

- Orientar as mulheres em idade fértil em relação aos riscos de CA de colo de 

útero e mama; 

- Dar orientações a cerca de métodos de planejamento familiar; 

- Orientar sobre a prevenção das DSTs e SIDA; 

- Dar assistência aos doentes que estiverem em tratamento no centro de saúde; 

- Estar atento aos problemas ambientais como lixo, saneamento e potabilidade 

da água. Oferecer apoio nos casos de problemas nesta área para a comunidade; 

- Orientar as famílias quanto a prevenção e aos cuidados em relação as 

endemias; 

- Encaminhar os indivíduos que se enquadram com problemas de saúde mental 

ao posto de saúde; 

- Manter contínuo contato com o médico da família, para atualização dos dados 

com referência aos membros de sua área de abrangência; 



- Participar semanalmente das reuniões de convocação da enfermeira 

supervisora; 

- Participar da reunião mensal da equipe multidisciplinar, no posto de saúde 

conforme convocação; 

- Mostrar-se interessado a realizar suas atividades, de modo a alcançar os 

objetivos e ações do Plano Municipal e do programa de saúde; 

- Usar sempre a roupagem e o crachá de identificação; 

- Participar com 100% de assiduidade do treinamento realizado pela Enfermeira 

Supervisora do Programa; 

- Participar das reuniões do conselho de saúde; 

- Incentivar o aleitamento materno; 

- Fiscalizar e educar a população para o uso de equipamentos de proteção no uso 

de agrotóxicos; 

- Encaminhar pessoas com intoxicação de agrotóxicos para o posto de saúde; 

- Orientar as famílias com relação a higiene individual e do lar, para a 

prevenção de verminoses; 

- Acompanhar os trabalhos dos grupos específicos (diabetes, hipertensão...) na 

sua comunidade; 

- Encaminhar todas as crianças até 2 anos de idade para puericultura; 

- Durante a visita domiciliar, verificar condições físicas e emocionais e dar 

especial atenção aos hábitos e uso de medicamentos; 

- Manter sigilo absoluto e ética profissional. 

 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. 

 

Requisitos para o Provimento: 

a) Idade: mínima de 18 anos; 

b) Residir na área da comunidade em que atuar; 

c) Instrução: Ensino Fundamental completo, e haver concluído, com 

aproveitamento, curso de qualificação básica para a formação de Agente 

Comunitário de Saúde. 

 

 

 



Categoria Funcional : Auxiliar de Consultório Dentário 

Padrão de Vencimento : 05 (cinco) 

 

Atribuições : 
a) Síntese dos deveres e exemplos de atribuições : Sob a supervisão do 

Cirurgião-Dentista compete ao Auxiliar de Consultório Dentário: orientar ao 

pacientes ou grupos sobre higiene dentária; marcar e agendar consultas; 

preencher e anotar fichas clínicas; organizar o arquivo e fichário das 

unidades de saúde bucal; lavar e esterilizar instrumental; proceder a 

conservação e manutenção dos equipamentos odontológicos; revelar 

radiografias; preparar os pacientes para o atendimento; auxiliar no 

atendimento; instrumentar o Cirurgião-Dentista junto aos grupos e à cadeira 

operatória; manipular materiais restauradores; auxiliar o Cirurgião-Dentista 

na execução dos atendimentos educativo-preventivos a nível dos grupos 

organizados na Unidade de Saúde, nas escolas, creches e associações; 

registrar em boletins próprios a produtividade do serviço tanto a nível da 

Unidade de Saúde como das escolas e creches; controlar o envio sistemático 

das informações para os níveis regional e central; executar tarefas afins. 

 

Condições de Trabalho : 

a) Geral : carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 

b) Especial : sujeito a trabalho externo, prestação do serviço em mais de uma 

unidade se assim for necessário e uso de uniforme. 

 

Requisitos para o Provimento : 

a) Idade: mínima de 18 anos; 

b) Instrução: Ensino Fundamental completo. 

c) Habilitação Funcional: habilitação legal para o exercício da profissão.  



Categoria Funcional : Farmacêutico 

Padrão de Vencimento : 10 (dez) 

 

Atribuições : 

a) Síntese dos Deveres: Atividades que envolvam manipulações farmacêuticas, 

aviamento de receitas médicas e fiscalização da qualidade dos produtos 

farmacêuticos. 

 

b) Exemplos de Atribuições: Executar a manipulação farmacêutica e o 

aviamento de receitas médicas; controlar a requisição e guarda de 

medicamentos; organizar e atualizar fichários de produtos farmacêuticos, 

químicos e biológicos, matendo registro permanente do estoque de drogas; 

participar de estudos e pesquisas microbiológicas e imunológicas químicas, 

físico-químicas e físicas; colaborar na realização de estudos e pesquisas 

farmacodinânmicas e de estudos toxicológicos; manter coleções de culturas 

microbianas-padrão; analisar os efeitos de substâncias adicionadas aos 

alimentos; realizar estudos e pesquisas sobre efeitos dos medicamentos; dectetar 

e identificar substâncias tóxicas; efetuar análises clínicas; orientar, coordenar e 

supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares; executar outras 

tarefas afins.  

 

Condições de Trabalho :  

a) Horário : carga horária de 20 (vinte) horas semanais. 

 

Requisitos para o Provimento : 

a) Idade : mínima de 18 anos; 

b) Instrução : Nível Superior; 

c) Habilitação Funcional: habilitação legal para o exercício da profissão. 

 



Categoria Funcional : Técnico Agrícola 

Padrão de Vencimento : 11 (onze) 

 

Atribuições : 

a) Síntese dos Deveres : Prestar assistência e orientação aos lavradores e 

criadores, bem como auxiliar no trabalho de defesa sanitária, animal e vegetal. 

b) Descrição Analítica : Prestar assistência aos agricultores sobre métodos de 

cultura, bem como sobre meios de defesa e tratamento contra pragas e moléstias 

das plantas; realizar culturas experimentais através de plantio de canteiros, bem 

como efetuar cálculos para adubação e preparo da terra; informar aos lavradores 

sobre a conveniência de introdução de novas culturas e equipamentos indicados 

para cada lavoura, bem como a manutenção e conservação dos mesmos; orientar 

os criadores, fazendo demonstrações práticas sobre métodos de vacinação, de 

criação e contenção de animais; bem como sobre processos adequados de 

limpeza e desinfecção de estábulos, baias, tambos; auxiliar o veterinário nas 

práticas operatórias e tratamento dos animais, controlando a temperatura, 

administrando remédio, aplicando injeções, supervisionando a distribuição de 

alimentos; colaborar em experimentação zootécnicas; colaborar na organização 

de exposições rurais; acompanhar o desenvolvimento da produção de leite e 

verificar o teor de gordura; dar orientação sobre indústrias rurais de conservas e 

laticínios; executar tarefas afins. 

 

Condições de Trabalho : 

a) Geral : carga horária semanal de 44 (quarenta e quatro) horas; 

 

Requisitos para o Provimento : 

a) Idade : mínima de 18 anos; 

b) Instrução : curso específico de 2.º  grau de Técnico Agrícola; 

c) Habilitação Funcional: registro no CREA. 



Categoria Funcional: Médico Ginecologista e Obstetra 

 

Padrão de Vencimento: 15 (quinze) 

     

Atribuições: 

Síntese dos Deveres: Atender a pacientes que procuram a unidade sanitária, 

procedendo exame geral e obstétrico; solicitar exames de laboratório e outros 

que o caso requeira; controlar a pressão arterial e o peso da gestante; dar 

orientação médica à gestante e encaminhá-la à maternidade; preencher fichas 

médicas das clientes; auxiliar quando necessário, a maternidade e ao bem-estar 

fetais; atender ao parto e puerpério; dar orientação relativa à nutrição e higiene 

da gestante; prestar o devido atendimento às pacientes encaminhadas por outro 

especialista; prescrever tratamento adequado; participar de programas voltados 

para a saúde pública; de acordo com sua especialidade; participar de juntas 

médicas; solicitar o concurso de outros médicos especializados em casos que 

requeiram esta providência. atender com prioridade a pacientes que necessitam 

de atendimento especializado na sua área de competência e, prestar assistência 

médica a outros pacientes que procurarem os seus serviços. Realizar 

procedimentos específicos tais como: colposcopia, cauterização de colo uterino, 

biopsias, colocação de DIU ou implante contraceptivo. Encaminhar os pacientes 

que necessitam para outros níveis do sistema, garantindo a referência e a contra-

referencia, executar tarefas afins.      

 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: carga horária semanal de 10 (dez) horas 

Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Idade: mínima 18 anos;  

b) Instrução: Nível Superior; 

c) Habilitação: habilitação legal para o exercício da profissão e Certificado de 

Residência em Ginecologia e obstetrícia, devidamente reconhecido pelo 

Conselho Regional de Medicina. 



Categoria Funcional : Engenheiro Civil 

Padrão de Vencimento : 20 (vinte) 

 

Atribuições : 

a) Descrição Sintética: Executar ou supervisionar trabalhos técnicos de 

engenharia em serviços públicos municipais. 

 

b) Descrição Analítica : projetar, dirigir ou fiscalizar a construção e 

conservação de estradas de rodagem, vias públicas, obras de iluminação pública, 

bem como obras de captação, abastecimento de água, drenagem, irrigação, das 

destinadas ao aproveitamento de energia, das relativas a rios, arroios e canais e 

saneamento urbano e rural; executar ou supervisionar trabalhos topográficos e 

geodésicos; estudar projetos dando o devido parecer, dirigir ou fiscalizar a 

construção e conservação de edifícios e obras complementares; projetar, 

fiscalizar e dirigir trabalhos relativos a máquinas, oficinas, dirigir trabalhos de 

urbanismo em geral; realizar perícias, avaliações, laudos e arbitramentos; 

estudar, projetar, dirigir e executar as instalações de força motriz, mecânicas, 

eletromecânicas e de outras que utilizem energia elétrica, bem como, as oficinas 

em geral de usinas e respectivas redes de distribuição; exercer atribuições 

relativas à engenharia de trânsito e técnicas de materiais, efetuar cálculos de 

estruturas de concreto armado, aço e madeira; expedir notificações de autos de 

infração referentes a irregularidade por infringência a normas de obras e 

posturas municipais, contadas na sua área de atuação; responsabilizar-se por 

equipes auxiliares; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 

regulamento da profissão. 

 

Condições de Trabalho : 

a) Geral : carga horária semanal de 30 (trinta) horas. 

b) Especial : sujeito ao uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 

 

Requisitos para o Provimento :  
a) Idade : mínima de 18 anos. 

b) Instrução : Nível Superior específico de Engenheiro Civil. 

c) Habilitação Funcional: habilitação legal para o exercício da profissão. 



Categoria Funcional : Cirurgião Dentista 

Padrão de Vencimento : 25 (vinte e cinco) 

 

Atribuições : 

a) Síntese dos Deveres : Fazer o diagnóstico e tratamento das doenças e lesões 

da polpa dentária e dos tecidos periapiciais, empregando procedimentos clínicos, 

para proporcionar a conservação dos dentes. 

 

b) Exemplos de Atribuições : restaurar e obturar dentes, valendo-se de meios 

clínicos, para manter a vitalidade pulpar; realizar procedimentos cirúrgicos, 

efetuando remoções parciais ou totais do tecido pulpar, para conservação do 

dente; executar tratamento dos tecidos periapiciais, fazendo cirurgia ou 

curetagem apical, para proteger a saúde bucal; fazer tratamento biomecânico na 

luz dos condutores rediculares, empregando instrumentos especiais e 

medicamentos para eliminar os germes causadores de processos infecciosos 

periapicial; infiltrar medicamentos antissépticos, antibióticos e detergentes no 

interior dos condutos infectados, utilizando instrumental próprio, para eliminar o 

processo infeccioso; executar vedamento dos condutos radiculares, servindo-se 

de material obturante, para restabelecer a função dos mesmos; executar tarefas 

afins. 

 

Condições de Trabalho : 

a) Geral : carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 

b) Especial : sujeito a trabalho externo, prestação do serviço em mais de uma 

unidade se assim for necessário e uso de uniforme. 

 

Requisitos para o Provimento : 

a) Idade: mínima de 18 anos; 

b) Instrução: Nível Superior; 

c) Habilitação Funcional: habilitação legal para o exercício da profissão.  



Categoria Funcional : Médico – 20 horas semanais 

Padrão de Vencimento : 25 (vinte e cinco) 

 

Atribuições : 
a) Descrição Sintética: Prestar assistência médica e cirúrgica, efetuar serviços 

de clínica geral e fazer inspeções de saúde em candidatos a cargos públicos e em 

servidores municipais. 

 

b) Descrição Analítica: Atender a consultas médicas, bem como, urgência e 

emergência, em ambulatórios, hospitais e unidades sanitárias; efetuar exames 

médicos em escolas; fazer estudo caracterológico de pacientes, evidenciar suas 

predisposições constitucionais e encaminhá-los a tratamento médico 

especializado, quando for o caso; encaminhar para hospital de referência, 

solicitar leito a central de leitos, manter contato de médico para médico quando 

da necessidade de transferência de pacientes, bem como, fazer o 

acompanhamento de pacientes durante transferências, quando necessário;  fazer 

diagnósticos e prescrever medicações; prescrever regimes dietéticos; solicitar 

exames laboratoriais tais como: sangue, urina, raio x e outros que se fizerem 

necessários; aplicar métodos de medicina preventiva, como medida de 

precaução contra enfermidades; efetuar pequenas cirurgias; participar de juntas 

médicas; participar de programas voltados para a saúde pública; preencher e 

assinar laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a 

terapêutica indicada para cada caso; preencher a ficha única individual do 

paciente; preparar relatórios mensais relativos às atividades do emprego, 

examinar servidores públicos municipais para fins de controle de ingresso, 

licença e aposentadoria; fazer visitas domiciliares a servidores públicos 

municipais para fins de controle de faltas por motivo de doença; executar tarefas 

afins. 

 

Condições de trabalho: 

a) Geral: carga horária semanal de 20 (vinte) horas;  

b) Especial: sujeito a trabalho externo, prestação do serviço em mais de uma 

unidade, se assim for necessário, atendimento ao público e uso de uniforme. 

 

Requesitos para o provimento:  
a) Idade: mínima de 18 anos; 

b) Instrução: Nível Superior;  

c) Habilitação: habilitação legal para o exercício da profissão. 



Categoria Funcional : Médico - 40 horas semanais  

Padrão de Vencimento : 32 (trinta e dois) 

 

Atribuições : 
a) Descrição Sintética: Prestar assistência médica, cirúrgica e preventiva; 

diagnosticar e tratar das doenças do corpo humano, efetuar serviços de clínica 

geral na equipe de ESF – Equipe de Saúde da Família, fazer inspeções de saúde 

em candidatos a cargos públicos e em servidores municipais. 

 

b) Descrição Analítica: Atender a consultas médicas, bem como, urgência e 

emergência, em ambulatórios, hospitais e unidades sanitárias; efetuar exames 

médicos em escolas; fazer estudo caracterológico de pacientes, evidenciar suas 

predisposições constitucionais e encaminhá-los a tratamento médico 

especializado, quando for o caso; encaminhar para hospital de referência, 

solicitar leito a central de leitos, manter contato de médico para médico quando 

da necessidade de transferência de pacientes, bem como, fazer o 

acompanhamento de pacientes durante transferências, quando necessário; fazer 

diagnósticos e prescrever medicações; prescrever regimes dietéticos; solicitar 

exames laboratoriais tais como: sangue, urina, raio x e outros que se fizerem 

necessários; aplicar métodos de medicina preventiva, como medida de 

precaução contra enfermidades; efetuar pequenas cirurgias; participar de juntas 

médicas; participar de programas voltados para a saúde pública; preencher e 

assinar laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a 

terapêutica indicada para cada caso; preencher a ficha única individual do 

paciente; preparar relatórios mensais relativos às atividades do emprego, 

examinar servidores públicos municipais para fins de controle de ingresso, 

licença e aposentadoria; fazer visitas domiciliares a servidores públicos 

municipais para fins de controle de faltas por motivo de doença; assumir 

representação junto ao Conselho Municipal de Saúde, assumir responsabilidade 

pela autorização prévia, controle e auditoria dos procedimentos e serviços 

realizados na GESTÃO PLENA DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE no 

Município; realizar procedimentos específicos como sutura ambulatorial, 

aspiração de RN com insuficiência respiratória por exsudato pulmonar, 

participando e elaborando as formas de abordagem na prevenção e controle de 

doenças; realizar visitas domiciliares para acompanhamento de pacientes graves 

em recuperação; acompanhamento das gestantes, púrperas e RN; auxiliar a 

equipe de saúde no planejamento das ações  para melhoramento da saúde dos 

nossos munícipes; preparar relatórios mensais relativos às atividades do 

emprego; participar do planejamento, programação e execução de ações nos 

trabalhos desenvolvidos nas equipe de ESF; nas atividades preventivas em 



grupos de saúde, de todas as fixas etárias; desenvolver outras atividades 

pertinentes à ESF definidas pelo Ministério da Saúde, executar tarefas afins. 

  

Condições de trabalho: 

a) Geral: carga horária semanal de 40 (quarenta) horas;  

b) Especial: sujeito a trabalho externo, prestação do serviço em mais de uma 

unidade, se assim for necessário, atendimento ao público e uso de uniforme. 

  

Requesitos para o provimento:  

a) Idade: mínima de 18 anos; 

b) Instrução: Nível Superior;  

c) Habilitação: habilitação legal para o exercício da profissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


