
1 
 

PROJETO DE LEI Nº 050/2019 DE 23 DE SETEMBRO DE 2019 
 

 

Altera o Art. 3.º e o Anexo I da Lei nº 2.299 de 

22.05.15, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos 

Servidores. 

 

Art. 1.º - Fica incluído, na tabela de cargos de provimento efetivo do Art. 3º da 

Lei 2.299 de 22.05.15, o cargo de Fisioterapeuta, com 01 (uma) vaga e padrão de vencimento 

12 (doze), proporcional à carga horária. 

Art. 2.º - Fica incluída no anexo I, da Lei 2.299 de 22.05.15, a seguinte 

descrição de cargo: 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

PADRÃODE VENCIMENTO: 12 [doze]  

ATRIBUIÇÕES: 

Descrição Sintética: Prestar assistência fisioterápica em nível de prevenção, 

tratamento e recuperação de sequelas em ambulatórios, hospitais ou órgãos afins.   

Descrição Analítica: Executar atividades técnicas específicas de fisioterapia 

para tratamento nas entorses, fraturas em vias de recuperação, paralisias, perturbações 

circulatórias e enfermidades nervosas por meios físicos, geralmente de acordo com as 

prescrições médicas; planejar e orientar as atividades fisioterápicas de cada paciente em 

função de seu quadro clínico; fazer avaliações fisioterápicas com vistas à determinação da 

capacidade funcional; participar de atividades de caráter profissional, educativa ou 

recreativa organizadas sob controle médico e que tenham por objetivo a readaptação física 

ou mental dos incapacitados; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à 

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

respectivo regulamento da profissão.    

Carga horária: 30 horas semanais 

Requisitos para investidura: 

Escolaridade: Curso Superior de Fisioterapia 

Outros: Habilitação legal para o exercício da profissão - Registro no Conselho 

Regional de Fisioterapia. 

  Art. 3.º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
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Justificativa: 

Nobres Edis. 

Existe uma demanda muito grande nesta área. O município tem levado 

pacientes para outros municípios para atendimento pelo SUS e também atendimentos via 

Consórcio.  

Com um profissional no quadro de servidores melhorará em muito o 

atendimento, principalmente destes pacientes que não precisarão mais viajar. 

Considerando que este profissional faça no mínimo 160 sessões no mês, o 

custo unitário será de R$20,00 por sessão, bem abaixo do valor pago via consórcio. 

  A nossa Unidade Básica de Saúde da sede foi dotada recentemente com uma 

clinica de fisioterapia, inclusive com equipamentos cedidos em comodato pela Prefeitura da 

Santa Maria, justamente para que o profissional tenha plenas condições para exercer a sua 

atividade. 

  Considerando que somente servidores podem atuar nas dependências 

municipais, é imperioso salientar que profissionais contratados por serviços não poderão atuar 

na clínica da UBS. 

  Recentemente esta Casa aprovou a contratação temporária para o cargo. Dessa 

forma não há aumento de despesa.  

  O que está sendo proposto é a adequação às normas constitucionais que dispõe 

que a forma de ingresso e de atuação regular é o concurso público. 

   

                                                                                                 

Atenciosamente, 

 

 

 

Clovis Alberto Montagner 

Prefeito Municipal 
 

 


