
 

LEI N.º 772, de 27 de setembro de 2010. 

 

 

 

Cria e altera número de cargos do quadro 

de cargos e funções Públicas do Município, 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 Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo, criado pela 

Lei n.º 034/97, combinado com a Lei n.º 747/2010, fica acrescido da seguinte ca-

tegoria funcional, com o respectivo número de cargos e padrões de vencimento: 
 

Denominação da Categoria Funcional Número de Cargos Padrão 

Fisioterapeuta 01 10 

 

Art. 2.º - As especificações da categoria funcional criada pela pre-

sente Lei são as que constituem o anexo I, que é parte integrante da presente Lei. 

 

Art. 3.º – Fica alterado o número dos cargos de provimento efetivo 

de Servente e Técnico de Enfermagem, constantes do Quadro de Cargos e padrões 

de vencimento do artigo 3.º, da Lei n.º 034/97, combinado com a Lei n.º 747/2010, 

conforme segue: 
 

Denominação da Categoria Funcional Número de Cargos Padrão 

Servente  04 2 

Técnico de Enfermagem 03 6 

 

Art. 4.º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei cor-

rerão à conta das dotações orçamentárias próprias. 

 

Art. 5.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



 

Art. 6.º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito, 27 de setembro de 2010. 

 

 

Paulo Nardeli Grassel 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se 

 

 

Marcos Aurélio Luedtke 

Secretário Municipal da Administração e Turismo 



 

 LEI N.º 772, 27 de setembro de 2010. 

 

ANEXO I 

 

Categoria Funcional : Fisioterapeuta 

Padrão de Vencimento : 10 (dez) 

Atribuições : 

 

a) Síntese dos Deveres: Prestar assistência profissional em nas atividades de Fisi-

oterapia e em programas e procedimentos na área de Saúde, Educação e Assistên-

cia Social. 

 

 

b) Exemplos de Atribuições: Realizar todas as tarefas e funções de Fisioterapeu-

ta, supervisionar, organizar, planilhar e acompanhar todos os trabalhos atinentes à 

área de educação, saúde, e assistência social, nos problemas e soluções relaciona-

dos com a parte de fisioterapeuta da clientela atendida. Realizar laudos, estudos, 

trabalhos de orientação e de prevenção, bem como a elaboração de diagnósticos de 

pessoas necessitadas na área educacional, nos programas de saúde e da assistência 

social e a realização de tarefas e demais atribuições atinentes à área de sua atuação 

e 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) Idade: 18 anos; 

b) Instrução : nível superior. 

c) Habilitação Funcional: habilitação legal para o exercício da profissão de Fisi-

oterapia. 

  


