
LEI MUNICIPAL Nº 1375/14, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014 

 

Dispõe sobre alterações incidentes na Lei 
Complementar nº. 07/99, de 27 de 
setembro de 1999, com a criação de 
cargos no Quadro dos Cargos de 
Provimento Efetivo da Administração 
Municipal Direta e dá outras 
providências.  

 

  VILSON ANTONIO BABICZ, PREFEITO MUNICIPAL DE 
FLORIANO PEIXOTO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais, e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, 
 
  Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte 
 

L E I: 
 
  Art. 1º - Os anexos I, II, III e VII, da Lei Complementar Municipal 

nº 07/99, de 27 de setembro de 1999, que reestrutura o Plano de Cargos e 
Vencimentos da Administração Municipal de Floriano Peixoto, com as 

alterações propostas, no que se refere a criação dos Cargos de Agente de 
Controle Interno, Psicólogo Clínico e Orientador Social e, na extinção do 
cargo de Auxiliar Social, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 
  ANEXO Nº I 

RELAÇÃO DE CLASSES DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE 

   
- Agente Administrativo 

- Agente Comunitário de Saúde 
- Agente de Controle Interno 
- Ajudante de Serviços Gerais 

- Assistente Social 
- Auxiliar Administrativo 

- Auxiliar de Disciplina 
- Auxiliar de Saúde Bucal 
- Bibliotecário 

- Cozinheira 
- Enfermeiro 
- Fiscal de Tributos e de Obras e Posturas 

- Fiscal Sanitário e de Meio Ambiente 
 



 
- Fisioterapeuta 

- Mecânico – Mecânica Pesada 
- Médico Geral 

- Médico Veterinário 
- Motorista 
- Nutricionista 

- Odontólogo 
- Odontólogo Comunitário 
- Operador de Máquinas Pesadas 

- Orientador Social 
- Psicólogo 

- Psicólogo Clínico 
- Recepcionista 
- Técnico Agropecuário 

- Técnico de Manutenção e Reparos 
- Técnico de Oficina Mecânica 

- Técnico em Contabilidade  
- Técnico em Enfermagem 
- Tesoureiro 

- Vigia 
      - Zelador 

  

      ANEXO Nº II 

ESTRUTURA DO QUADRO PERMANENTE DE CARGOS 

GRUPOS  

OCUPACIONAIS 

 

DENOMINAÇÃO DAS CLASSES 

NÍVEL  

DE  

VENCIMENTO 

NÚMERO  

DE  

CARGOS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

NÍVEL  

SUPERIOR 

 

 

 

 

. Assistente Social  

. Agente de Controle Interno 

. Enfermeiro 

. Fisioterapeuta 

. Médico Geral 

. Médico Veterinário 

. Nutricionista 

. Odontólogo 

. Odontólogo Comunitário 

. Psicólogo 

. Psicólogo Clínico                                                     

(...) 
 

 X 

VIII 
 X 

 VIII 

 XI 

 VI 

 VIII 

 VIII 

 XI 

 X 

VIII 

   01 

   01 
   01 

   01 

   01 

   01 

   01 

   01 

   01 

   01 

   01 

   40h 

   20h 
   40h 

   16h 

   40h 

   12h 

   33h 

   20h 

   40h 

   40h 

   20h 

 

SERVIÇOS 

SOCIAIS/ 

 

. Orientador Social 

 

 

     VI 

 

 

        01 

 

       40h 

 

 
 



 
 

ANEXO Nº III 
 

HIERARQUIZAÇÃO DAS CLASSES SEGUNDO OS 

NÍVEIS DE VENCIMENTOS 

NÍVEL DE VENCIMENTOS    CLASSE 

(...)    (...) 

 
V 
 

Bibliotecário 
Operador de Máquinas Pesadas 
Técnico de Oficina Mecânica 

 
 
 
VI 

Agente Administrativo 
Auxiliar de Saúde Bucal 
Fiscal de Tributos e de Obras e Posturas 

   Fiscal Sanitário e de Meio Ambiente 
Médico Veterinário 
Orientador Social 
Técnico Agropecuário  
Técnico em Enfermagem 
Tesoureiro 

(...) (...) 

 
 
VIII 

Agente de Controle Interno 
Fisioterapeuta 
Nutricionista 
Odontólogo 
Psicólogo Clínico 

(...)  (...) 
 

Art. 2º - As despesas resultantes da presente Lei correrão à 
conta de dotações orçamentárias próprias. 

 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, no 
local de costume, revogadas as disposições em contrário.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO, 

aos sete dias do mês de novembro de 2014. 
 

                VILSON ANTONIO BABICZ, 
                Prefeito Municipal. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Em 07.11.14 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. 

 
JOSÉ MARIO RIGO, 
Secretário 



ANEXO Nº VII  
 
 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS DO QUADRO PERMANENTE E 
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES 

GRATIFICADAS 
 

 (...) 

 

 CLASSE: AGENTE DE CONTROLE INTERNO 

 

 Nível de vencimento: VIII 

 

 Descrição Sintética: Atividades de nível superior, de 

grande complexidade, envolvendo coordenação, supervisão e execução de 

funções relacionadas com o Sistema de Controle Interno. 
 

 Atribuições Típicas: Supervisionar, coordenar e executar 

trabalhos de avaliação das metas do Plano Plurianual, bem como dos 

programas e orçamento do governo municipal; examinar a legalidade e 
avaliar resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial nos órgãos da Administração Municipal, bem como 
da aplicação de recursos públicos e subsídios em benefício de empresas 
privadas; exercer controle das operações, avais e garantias, bem como dos 

direitos e deveres do Município; avaliar a execução das metas do Plano 
Plurianual e dos programas do governo, visando a comprovar o alcance e 

adequação dos seus objetivos e diretrizes; avaliar a execução dos orçamentos 
do Município tendo em vista sua conformidade com as destinações e limites 
previstos na legislação pertinente; avaliar a gestão dos administradores 

municipais com vistas a verificar a legalidade, legitimidade, razoabilidade e 
impessoalidade dos atos administrativos pertinentes aos recursos humanos 
e materiais; avaliar o objeto dos programas do governo e as especificações 

estabelecidas, sua coerência com as condições pretendidas e a eficiência dos 
mecanismos de controle interno; subsidiar, através de recomendações, o 

exercício do cargo do Prefeito, dos Secretários e dirigentes dos órgãos da 
administração indireta, objetivando o aperfeiçoamento da gestão pública; 
verificar e controlar, periodicamente, os limites e condições relativas às 

operações de crédito, assim como os procedimentos e normas sobre restos a 
pagar e sobre despesas com pessoal nos termos da Lei de Responsabilidade 

Fiscal; prestar apoio ao órgão de controle externo no exercício de suas 
funções constitucionais e legais; auditar os processos de licitações dispensa 



ou de inexigibilidade para as contratações de obras, serviços, fornecimentos 
e outros; auditar os serviços do órgão de trânsito, multa dos veículos do 

Município, sindicâncias administrativas, documentação dos veículos, seus 
equipamentos, atuação da Junta Administrativa de Recursos de Infrações – 

JARI; auditar o regime próprio dos servidores, bem como o recolhimento das 
contribuições previdenciárias; auditar as ações de Saúde, Educação, 
Assistência Social, Cultura, Desporto, Meio Ambiente, Trânsito e Urbanismo; 

auditar a investidura nos cargos e funções públicas, a realização de 
concursos públicos, publicação de editais, prazos, bancas examinadoras; 
auditar as despesas com pessoal, limites, reajustes, aumentos, reavaliações, 

concessão de vantagens, previsão na lei de diretrizes orçamentárias, plano 
plurianual e orçamento; analisar contratações temporárias por excepcional 

interesse público, verificando sua pertinência, legalidade e prazos; apurar 
existência de servidores em desvio de função; analisar procedimentos 
relativos a processos disciplinares, publicidade, portarias e demais atos; 

auditar lançamento e cobrança de tributos municipais, cadastro, revisões, 
reavaliações, prescrição; examinar e analisar os procedimentos da 

tesouraria, saldo de caixa, pagamentos, recebimentos, cheques, empenhos, 
aplicações financeiras, rendimentos, plano de contas, escrituração contábil, 
balancetes; analisar os Relatórios Resumido da Execução Orçamentária e de 

Gestão Fiscal e firmá–los na devida oportunidade, assim como os Relatórios 
de Tomada de Contas do Poder Legislativo e o de Prestação de Contas do 
Poder Executivo; exercer outras atividades inerentes ao sistema de controle 

interno. 
 

 Carga Horária: 20 horas semanais 

                       Requisitos para Provimento: 

a) Idade: no mínimo 21 anos. 

b) Instruções exigíveis: Curso Superior de Contabilidade (Ciências Contábeis) 

e/ou Administração de Empresas. 

c) Habilitação: específica para o exercício da profissão correlata à formação. 

 

Recrutamento: Externo - mediante concurso público. 

 
Perspectiva de desenvolvimento funcional:  

Progressão - para o padrão de vencimento imediatamente superior 

na classe a que pertence.   
 

 
 



CLASSE: PSICÓLOGO CLÍNICO 

 
Nível de vencimento: VIII 

 
   Descrição sintética: Atuar na área específica da saúde, 

colaborando para a compreensão dos processos intra e interpessoais, 
utilizando enfoque preventivo ou curativo, isoladamente ou em equipe 

multiprofissional. Realizar pesquisa, diagnóstico, acompanhamento 
psicológico e intervenção psicoterápica individual ou em grupo, através de 
diferentes abordagens teóricas. 

 

   Atribuições Típicas: Realizar avaliação e diagnóstico 

psicológicos de entrevistas, observação, testes e dinâmica de grupo, com 

vistas à prevenção e tratamento de problemas psíquicos; realizar 
atendimento psicoterapêutico individual ou em grupo, adequado às diversas 
faixas etárias, em instituições de prestação de serviços de saúde, em 

consultórios particulares e em instituições formais e informais; realizar 
atendimento familiar e/ou de casal para orientação ou acompanhamento 

psicoterapêutico; realizar atendimento a crianças com problemas emocionais, 
psicomotores e psicopedagógico; acompanhar psicologicamente gestantes 
durante a gravidez, parto e puerpério, procurando integrar suas vivências 

emocionais e corporais, bem como incluir o parceiro, como apoio necessário 
em todo este processo; preparar o paciente para entrada, permanência e alta 
hospitalar, inclusive em hospitais psiquiátricos; trabalhar em situações de 

agravamento físico e emocional, inclusive no período terminal, participando 
das decisões com relação à conduta a ser adotada pela equipe, como: 

internações, intervenções cirúrgicas, exames e altas hospitalares; participar 
da elaboração de programas de pesquisa sobre a saúde mental da população, 
bem como sobre a adequação das estratégias diagnosticas e terapêuticas a 

realidade psicossocial da clientela; criar, coordenar e acompanhar, 
individualmente ou em equipe multiprofissional, tecnologias próprias ao 

treinamento em saúde, particularmente em saúde mental, com o objetivo de 
qualificar o desempenho de várias equipes; participar e acompanhar a 
elaboração de programas educativos e de treinamento em saúde mental, a 

nível de atenção primária, em intituições formais e informais como: creches, 
asilos, sindicatos, associações, instituições de menores, penitenciárias, 
entidades religiosas; colaborar, em equipe multiprofissional, no planejamento 

das políticas de saúde, em nível de macro e microssistemas; coordenar e 
supervisionar as atividades de Psicologia em instituições e estabelecimentos 

de ensino e/ou de estágio, que incluam o tratamento psicológico em suas 
atividades; realizar pesquisas visando a construção e a ampliação do 
conhecimento teórico e aplicado, no campo da saúde mental; atuar junto à 

equipe multiprofissionais no sentido de levá-las a identificar e compreender 
os fatores emocionais que intervém na saúde geral do indivíduo, em unidades 



básicas, ambulatórios de especialidades, hospitais gerais, prontos-socorros e 
demais instituições; atuar como facilitador no processo de integração e 

adaptação do indivíduo à instituição; orientar e acompanhar a clientela, 
familiares, técnicos e demais agentes que participam, diretamente ou 

indiretamente dos atendimentos; participar dos planejamentos e realizar 
atividades culturais, terapêuticas e de lazer com o objetivo de propiciar a 
reinserção social da clientela egressa de instituições; participar de programas 

de atenção primária em Centros e Postos de Saúde ou na comunidade; 
organizando grupos específicos, visando a prevenção de doenças ou do 
agravamento de fatores emocionais que comprometam o espaço psicológico; 

realizar triagem e encaminhamentos para recursos da comunidade, sempre 
que necessário; participar da elaboração, execução e analise da instituição, 

realizando programas, projetos e planos de atendimentos, em equipes 
multiprofissionais, com o objetivo de detectar necessidades, perceber 
limitações, desenvolver potencialidades do pessoal envolvido no trabalho da 

instituição, tanto nas atividades fim, quanto nas atividades meio; integrar e 
realizar atividades de sindicância e processos administrativos; executar 

outras atribuições afins. 
 

 Carga Horária: 20 horas semanais 

                       Requisitos para Provimento: 

a) Idade: no mínimo 21 anos. 

b) Instruções exigíveis: Curso Superior em Psicologia. 

c) Habilitação: específica para o exercício da profissão correlata à formação. 

d) Inscrição (registro) válida no órgão de classe respectivo.  

 

Recrutamento: Externo - mediante concurso público. 

 
Perspectiva de desenvolvimento funcional:  

Progressão - para o padrão de vencimento imediatamente superior 
na classe a que pertence.   

 

 

CLASSE: ORIENTADOR SOCIAL 

 
Nível de vencimento: VI 

 
    Descrição sintética: Recepcionar e oferecer informações 

às famílias usuárias do CRAS; mediar processos grupais, próprios dos 



serviços de convivência e fortalecimentos de vínculos, ofertados no CRAS 
(função de orientador social do Projovem Adolescente, por exemplo); 

participar de reuniões sistemáticas de planejamento de atividades e de 
avaliação do processo de trabalho com a equipe de referência do CRAS; 

participar das atividades de capacitação (ou formação continuada) da equipe 
de referência do CRAS. 
 

   Atribuições Típicas: desenvolver atividades 

socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e 
garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de 

vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o 
fortalecimento da função protetiva da família; desenvolver atividades 
instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção da 

autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir 
de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais 
e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais; 

assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho 
social; apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa; 

atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora; apoiar 
na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, 
assegurando a privacidade das informações; apoiar e participar no 

planejamento das ações; organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades 
individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade; 
acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades; 

Legislação – Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) - 5/9; apoiar na 
organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na 

comunidade; apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais 
nos territórios de vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações 
de risco social e, ou, pessoal, violação de direitos e divulgação das ações das 

Unidades socioassistenciais; apoiar na elaboração e distribuição de materiais 
de divulgação das ações; apoiar os demais membros da equipe de referência 

em todas etapas do processo de trabalho; apoiar na elaboração de registros 
das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com insumos para a 
relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do Plano 

de acompanhamento individual e, ou, familiar; apoiar na orientação, 
informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, 
benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de 

articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras 
políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais; apoiar no 

acompanhamento dos encaminhamentos realizados; apoiar na articulação 
com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas; participar das 
reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de 

processos, fluxos de trabalho e resultado; desenvolver atividades que 
contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares e 



comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social 
vivenciadas; apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em 

descumprimento de condicionalidades; informar, sensibilizar e encaminhar 
famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso e participação em 

cursos de formação e qualificação profissional, programas e projetos de 
inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra; acompanhar 
o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio de 

registros periódicos; apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades 
e demandas; integrar e realizar atividades de sindicância e processos 
administrativos; executar outras atribuições afins. 

 

   Carga Horária: 40 horas semanais 

 Requisitos para Provimento: 

a) Idade: no mínimo 21 anos. 

b) Instruções exigíveis: Ensino Médio Completo. 

 

Recrutamento: Externo - mediante concurso público. 

 
Perspectiva de desenvolvimento funcional:  

Progressão - para o padrão de vencimento imediatamente superior 
na classe a que pertence.   
 


