
LEI MUNICIPAL N 51/2001 
 

Cria Cargos no Quadro de Servidores 
Efetivos do Município, altera padrões e 
autoriza a contratação emergencial.  
 

JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado Rio Grande do 
Sul. 
 

Faço saber que, o Legislativo aprovou e eu sanciono 
e  promulgo a seguinte Lei: 
 

 
 Art. 1 - Fica autorizado o Poder Executivo  a criar 

os seguintes Cargos no Quadro de Cargos do Município: 
 

Quadro de Cargos dos Servidores Municipais 
 

N° Cargos  Denominação  Lotação  Padrão 
 
01   Auxiliar enfermagem Sec. Saúde  P 04 
01   Psicóloga   Sec. Saúde  P 10 
01   Servente   Sec. Educação P 01 
 

Parágrafo único: As atribuições dos cargos acima 
criados são as seguintes: 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM: Executar os cuidados de enfermagem 
que forem planejadas, verificar sinais vitais (temperatura, pulso, respiração 
e TA), pesar e medir pacientes; ministrar medicamentos prescritos pelo 
médico e observar os efeitos; Preparar os pacientes para os exames 
complementares de diagnóstico e colher material para exame de 
laboratório; Executar procedimentos, tais como: curativo, aplicação de 
injeções, retirada de pontos, nebulizações; Aplicação de vacinas; alimentar 
pacientes que dependem de ajuda; Registrar os cuidados prestados aos 
pacientes; Desempenhar tarefas afins; Comunicar à enfermeira as 
observações de alteração, observando o estado geral do paciente; Esterilizar 
material. 



 
PSICOLOGA: Executar atividades nos campos da psicologia aplicada ao 
trabalho, da orientação educacional e da clinica psicológica; Realizar 
psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação, avaliação das 
condições pessoais do servidor: proceder a analise dos cargos e funções sob 
o ponto-de-vista psicológico, estabelecendo os requisitos necessários ao 
desempenho dos mesmos; efetuar pesquisas sobre atitudes, 
comportamentos, moral, motivação, tipos de liderança: averiguar causas de 
baixa produtividade; assessorar o treinamento em relações humanas; fazer 
psicoterapia breve, ludoterapia individual e grupal, com acompanhamento 
clinico, para tratamento dos casos: fazer exames de seleção em crianças 
para fins de ingresso em instituições assistências, bem como para 
contemplação com bolsas de estudos; empregar técnicas como testes de 
inteligência e personalidade, observações de conduta, etc; atender crianças 
excepcionais, com problemas de deficiência mental e sensorial, ou 
portadoras de desajustes familiares ou escolares, encaminhando-as para 
escolas ou classes especiais; formular hipóteses de trabalho, para orientar 
as explorações psicológicas, médicas e educacionais; apresentar o caso 
estudado e interpretado à discussão em seminário; realizar pesquisas 
psicopedagógicas; confeccionar e selecionar o material psicopedagógico e 
psicológico necessários ao estudo dos casos; elaborar relatórios dos 
trabalhos desenvolvidos; redigir a interpretação final, após o debate e 
aconselhamento indicado a cada caso, conforme às necessidades 
psicológicas, escolares, sociais e profissionais do indivíduo, manter 
atualizado o prontuário de cada caso estudado, fazendo os necessários 
registros; manter-se atualizado aos processos e técnicas utilizadas pela 
psicologia; executar tarefas, afins, prestar serviços externos junto as escolas 
e outras instituições. 
 
SERVENTE: Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e do Plano 
Global de Ação da Escola no que concerne ao Serviço; zelar pela boa 
higienização e aparência da Escola; solicitar, com a devida antecedência, o 
material necessário à manutenção da limpeza; executar a limpeza de todas 
as dependências, móveis, utensílios e equipamentos; responsabilizar-se 
pela conservação e uso adequado do material de limpeza; propor as 
normas internas de funcionamento do Serviço; participar da avaliação 
global da Escola. 



 
Art. 2º - Os cargos criados pela presente Lei terão o 

mesmo enquadramento da Lei Municipal n° 03/2001. 
 
 
Art. 3º -   Fica igualmente autorizado a contratação 

emergencial dos cargos criados, ou seja, de  uma servente, uma auxiliar de 
enfermagem e uma psicóloga,  pelo período de seis meses, prorrogável por 
igual período. 
 

 
Art. 4° - Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a alterar o padrão dos seguintes cargos: 
 

Auxiliar de enfermagem   de  P 03   para   P 04  
Secretário de Escola    de  P 02   para   P 04 

 
 

    Art. 5° - As despesas decorrentes desta Lei serão 
suportadas pelas dotações orçamentarias especificas de cada área. 

     
Art. 6 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, com efeitos retroativos  a de 1° de setembro de 2001. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito, 13 de setembro de 2001. 
 

 
 
 

João Domingos R. da Silva 
                                     Prefeito Municipal  
 
 

Registre-se e publique-se no Painel de  
Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
 
RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA 
     Diretora de Expediente 


