
PROJETO DE LEI Nº 006/2019 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019 
 

 

 

Altera o Art. 3º da Lei nº 2.299 de 22.05.15, que dispõe 

sobre o Plano de Carreira dos Servidores. 

 

 

 

                         CLÓVIS ALBERTO MONTAGNER, Prefeito Municipal de Faxinal do Sotur-

no, Estado do Rio Grande do Sul, 

                          FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º - Ficam incluídos na tabela de cargos de provimento efetivo do Art. 3º da 

Lei 2.299 de 22.05.15, mais 01 (um) cargo de Contador, mais 02 (dois) cargos de Motorista, mais 

01 (um) cargo de Assistente Social e mais 01(um) cargo de Fiscal Sanitário. 

Art. 2.º - Fica extinto da tabela de cargos de provimento efetivo do Art. 3º da Lei 

2.299 de 22.05.15, o cargo de Motorista de Ônibus. 

Art. 3.º - Fica incluída na tabela de cargos de provimento efetivo do Art. 3º da Lei 

2.299 de 22.05.15, uma nova linha, sendo criado o cargo de Terapeuta Ocupacional, com 01 

(uma) vaga e padrão de vencimento 10 (dez). 

Art. 4.º - Fica alterado no anexo I, da Lei 2.299 de 22.05.15, passando a ter a se-

guinte descrição de cargo: 

CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 07 (sete) 

 

ATRIBUIÇÕES: 



a) Descrição sintética: auxiliar o profissional no consultório quanto ao atendimento dos 

usuários, como também desenvolver ações nos espaços da unidade de saúde e no domici-

lio/comunidade. 

b) Descrição analítica: Proceder à designação e esterilização de materiais e instrumentos 

utilizados; realizar procedimentos educativos e preventivos nos usuários para atendimento clíni-

co, como evidenciação de placa bacteriana, orientações à escovação com o uso de fio dental sob 

acompanhamento do THD; preparar o instrumental e materiais para uso (sugador, espelho, son-

da e demais materiais necessários para o trabalho); instrumentalizar o cirurgião dentista ou 

THD durante a realização de procedimentos clínicos; cuidar da manutenção e conservação dos 

equipamentos odontológicos; agendar e orientar o paciente quanto ao retorno para manutenção 

do tratamento; acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da fa-

mília no tocante à saúde bucal; realizar procedimentos coletivos como escovação supervisiona-

da, evidenciação de placa bacteriana e bochechos fluorados na Unidade Básica de Saúde da 

Família e espaços sociais identificados; registrar no Siab os procedimentos de sua competência 

realizados; 

 

 Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 

b) Especial: Sujeito a horário especial em regime de plantão e trabalho em do-

mingos e feriados. 

 

 Requisitos para Provimento: 

 a) Idade: Mínima de 18 anos. 

 b) Instrução: Ensino Médio Completo e Curso Profissionalizante ou Técnico em 

Auxiliar de Consultório Dentário com carga horária mínima de 360h. 

c) Registro no Conselho Regional de Odontologia - CRO. 

 



Art. 5.º - Fica incluído no anexo I, da Lei 2.299 de 22.05.15, a seguinte descrição 

de cargo: 

CATEGORIA FUNCIONAL: TERAPEUTA OCUPACIONAL  

PADRÃO DE VENCIMENTO: 10 (dez) 

 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição sintética: Atividades relacionadas com a orientação de trabalhos em madeira, cou-

ro, argila, tecido, corda e outros, para fins de recuperação de indivíduos. 

b) Descrição analítica: Planejar e desenvolver atividades ocupacionais e recreativas; elaborar 

programas de tratamento avaliando as consequências deles decorrentes; orientar a execução de 

atividades manuais e criativas para fins de recuperação do indivíduo; ministrar técnicas de tra-

balho em madeira, couro, argila, tecido, corda e outros; motivar para o trabalho, valorizando a 

expressão criadora do indivíduo; proporcionar condições para que os trabalhos realizados, sob 

sua orientação, sejam divulgados e valorizados através da participação de concursos e exposi-

ções; avaliar a participação do indivíduo nas atividades propostas, mediante ficha pessoal de 

avaliação; avaliar os trabalhos realizados; promover atividades sócio recreativas; promover 

reuniões, visando o melhor atendimento dos particulares; participar de programas voltados para 

a saúde pública; emitir pareceres sobre assuntos de sua especialidade; orientar, coordenar e su-

pervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; executar outras tarefas cor-

relatas. 

 

 Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 

b) Especial: Sujeito a horário especial. 

 

 Requisitos para Provimento: 

 a) Idade: Mínima de 18 anos. 

 b) Instrução: Curso Superior em Terapia Ocupacional. 



c) Registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CRE-

FITO. 

 

  Art. 6.º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Justificativa: 

 

Senhores Vereadores (as), 

 

Os cargos elencados no presente projeto são de suma importância na atual conjun-

tura da Administração Municipal. 

A cada novo dia, mais e mais são as obrigações e exigências impostas à Adminis-

tração no âmbito municipal, o que faz com que se necessite adequar os quadros, para o cum-

primento destas obrigações e a execução dos serviços necessários. Por exemplo, no caso do 

cargo de Assistente Social, é indispensável a abertura de nova vaga, uma vez que o município 

possui a incumbência de fornecer atendimento através do CREAS.  

Neste sentido, a Administração vem apresentar este projeto, prevendo a criação de 

cargos de caráter permanente, para suprir uma demanda que exorbita as possibilidades do qua-

dro atual. 

Certos da sua compreensão, contamos com a colaboração nos nobres Edis para 

análise e aprovação do projeto. 

                                                                  

                                  Atenciosamente, 

 

 

Clovis Alberto Montagner 

Prefeito Municipal 

 





 

 

 

EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2019 

 

 

 

 

Emenda supressiva ao projeto de lei nº 006/2019 que Altera o Art. 3º da 

lei nº 2.299 de 22.05.2015, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores. 

 

Fica suprimido no Art. 1º o cargo de mais 01 (um) Fiscal Sanitário, 

passando a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 1º - Ficam incluídos na tabela de cargos de provimento efetivo do 

Art.3 º da Lei 2.299 de 22.05.15, mais 01 (um) cargo de Contador, mais 02 (dois) cargos 

de Motorista e mais 01 (um) cargo de Assistente Social”. 

 

 

 

 

 

Sala das Sessões, aos 26 de março de 2019. 

 

 

 

 

Lisandra Locatelli Pereira 

Vereadora Lider Bancada PT 

 

 

 

 

Erli Edino Barbieri] 

Vereador Lider da Bancada do PDT 

 

 

 

Nestor Sarzi Sartori 

Vereador Lider da Bancada PTB 

 


