
LEI Nº 1.128, DE 10 DE MARÇO DE 2009.

ALTERA DISPOSIÇÕES DA LEI  Nº 1.037, DE 28∕02∕08 
- PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO 
DE GLORINHA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Dorival  Dirceu  Medinger,  Prefeito  Municipal  de  Glorinha,  Estado  do  Rio 
Grande do Sul.

Faço  saber,  em  cumprimento  ao  disposto  no  Artigo  55,  Inciso  IV,  da  Lei 
Orgânica  do  Município,  que  a  Câmara  Municipal  de  Vereadores  aprovou  e  eu 
sanciono e promulgo a seguinte 

LEI:

Art. 1º. A Lei Municipal nº 1.037, de 28∕02∕08 - Plano de Carreira dos Servidores 
do Município de Glorinha passa a vigorar com as seguintes alterações:

I - “No Art. 19 – Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas, fica 
criado mais um (1) cargo em comissão de Coordenador de Unidade e respectiva 
Função Gratificada, para atuar na área de Cultura”.

II - “Fica alterado o padrão de vencimentos do cargo de Enfermeiro, de padrão 
08 para padrão 09, com a alteração da carga horária do cargo de 30 para 40 horas 
semanais”.

III - “Fica alterado o padrão de vencimentos do cargo de Médico, de padrão 06 
para padrão 07”.

IV - “Fica alterada a denominação da categoria funcional de Agente Sanitário 
para  Agente  Fiscal  Sanitário  e  incluído  na  descrição  analítica  das  funções  o 
seguinte: exercer a fiscalização em estabelecimentos e residências em relação aos 
aspectos de higiene e vigilância sanitária, bem como no controle de endemias; emitir  
termos de vistoria na área de vigilância sanitária; emitir laudos e notificações fiscais 
na área de saúde pública;  exercer  a fiscalização sanitária  nos termos legais em 
programas estaduais e federais”.

Art. 2º. Os servidores ocupantes do cargo de Enfermeiro e de Médico serão 
reenquadrados  no  padrão  estabelecido  pela  presente  lei  através  de  Portaria 
Municipal.

Art. 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta das dotações 
próprias constantes do orçamento vigente.

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA – RS,  em 10 de março de 2009.

Dorival Dirceu Medinger
Prefeito Municipal
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Patrícia G. Costa Machado
Sec. Mun. de Saúde

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

                Luciana Soares Raupp
Sec. Mun. de Administração e Planejamento
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