
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

LEI MUNICIPAL N°. 845/2012.

Declaro que o presente ato foi publicado no
Mural do Prédio da Prefeitura, no 1o!fê!1de
costume na data deM!.QLj U. tê •
data de__ '__ '__ "

Sotor de Licitações e

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL A REALIZAR CONTRATAÇÕES EM
CARATER TEMPORARIO DE EXCEPCIONAL
INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER AO
PROGRAMA NAAB (NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO
BÁSICA) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

EDISON LUIS BUENO DE QUADROS, Prefeito Municipal de São José das
Missões/RS, no cumprimento ao disposto no Artigo 65, Inciso IV, da Lei Orgânica
Municipal, FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte:

LEI

Art. 1° - Fica Declarado emergencialidade de excepcional interesse público,
conforme inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal e artigo 234 e 235 do Regime
Jurídico dos Servidores Público Municipal, e alterações, a necessidade da contratação
temporária de Servidores Públicos na forma do artigo 2°.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar contratações
de servidores por excepcional interesse publico, conforme inciso IX do artigo 37 da

<, / Constituição Federal e artigo 234 e 235 do Regime Jurídico dos Servidores Público Municipal
e alterações, os seguintes Servidores:

N° Denominação Padrão Carga Horária
01 Professor de Educação Física Conf. Lei 20 hs. Semanais

n" 743/2010
01 Fonoaudiólogo 10 classe A 20 hs. Semanais

Parágrafo Primeiro - As contratações de que trata o presente artigo é para
suprir as necessidades temporárias da Administração Municipal bem como atender as
demandas de servidores estabelecidas na Resolução N.0 403/2011 - CIB/RS, em anexo.

Parágrafo Segundo - Os Contratos de que trata a presente Lei será por prazo
determinado e de natureza administrativa, pelo período de 12 (Doze) meses, podendo ser
renovado por igual período.
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Parágrafo Terceiro - Os contratados terão seus vencimentos reajustados nas
mesmas datas e igual índice dos Servidores Municipais.

Parágrafo Quarto - A despesa decorrente da presente Lei será suportada por
conta das dotações orçamentárias próprias do Município.

Art. 3° - As sínteses dos deveres e atribuições do Cargo de Fonoaudiólogo, que
trata a presente Lei, são as previstas no Anexo I da presente Lei.

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua Publicação.

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
MISSÕESfRS, AOS 20 DE JUNHO DE 2012.
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EDISON LUIS :UENO DE QUADROS

Prefeito Municipal

SÃO JOSÉ DAS

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:
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ILSON JOSÉ PAvAN PIRES
SecoMun. da Administração
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ANEXO - I - A LEI MUNICIPAL N° 845/2012.

- Fonoaudiólogo

Atribuições:

Descrição dos deveres e atribuições: Compete ao Fonoaudiólogo prestar assistência
fonoaudiológica, através da utilização de métodos e técnicas fonoaudiológicas a fim de
desenvolver e/ou restabelecer a capacidade de comunicação dos pacientes, além das seguintes
atribuições: avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos, da linguagem,
audiometria, além de outras técnicas próprias para estabelecer plano de tratamento ou
terapêutico; elaborar plano de tratamento dos pacientes, baseando-se nos resultados da
avaliação do fonoaudiólogo, nas peculiaridades de cada caso e se necessário nas informações
médicas; desenvolver trabalho de prevenção no que se refereà área de comunicação escrita e
oral, voz e audição; desenvolver trabalhos de correção de distúrbios da pálavra, voz,
linguagem e audição, objetivando a reeducação neuromuscu1ar e a reabilitação do paciente;
avaliar os pacientes no decorrer do tratamento, observando a evolução do processo e
promovendo os ajustes necessários na terapia adotada; promover a reintegração dos pacientes
à família e a outros grupos sociais; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios,
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar da
equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo aspectos preventivos ligados à
fonoaudiologia; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à
sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal
técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Administração Municipal e
outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo
exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões,
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes,
planos e programas de trabalho afetos, direta ou indiretamente, à política de atendimento à
criança e ao adolescente; e realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização
profissional.
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