
LEI Nº 1.505, DE 21 DE JANEIRO DE 2013.

ALTERA DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 1.037/2008 – 
PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES DO 
MUNICÍPIO DE GLORINHA,  E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

RENATO RAUPP RIBEIRO,  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  -  Ficam extintos  os  cargos de  provimento  efetivo  de  AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS, de ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL e de MONITOR 
DE ESCOLA,  criados  pela  Lei  Municipal  nº  1.037/2008 -  Plano  de Carreira  dos 
Servidores Municipais.

Parágrafo Único – Os atuais servidores ocupantes dos cargos extintos por este 
artigo constituirão Quadro Especial de Cargos em Extinção, sem prejuízo de seus 
direitos e vantagens previstos em lei.

Art. 2° - Fica criado, na estrutura do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo 
constante  do  Artigo  3º  da  Lei  Municipal  nº  1.037/2008 –  Plano de Carreira  dos 
Servidores Municipais,  o seguinte cargo:

PADRÃO DENOMINAÇÃO DA CATEGORIA FUNCIONAL Nº CARGOS VENCIMENTO

05 ATENDENTE DE EDUCAÇÃO 18 R$ 1.282,11

Parágrafo Único - As especificações da categoria funcional  criada por este 
artigo são as que constituem o Anexo Único,  que faz parte integrante desta Lei.

Art. 3º – Fica alterada a denominação do cargo de Atendente de Saúde, criado 
pelo  Artigo  3º  da  Lei  nº  1.037/08,  para  “AUXILIAR  DE  SAÚDE  BUCAL”,  com 
vencimento passando a ser enquadrado no Padrão 02.

Art. 4º  – Fica alterado o Anexo I,  da Lei Municipal nº 1.037/2008 – Plano de 
Carreira dos Servidores Municipais, referente ao cargo de Atendente de Saúde, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 02

ATRIBUIÇÕES:

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: atuar como auxiliar do profissional de odontologia;

DESCRIÇÃO  ANALÍTICA:  Preparar  os  pacientes  para  as  consultas,  auxiliar  o 
profissional  de  Odontologia  na  execução  das  técnicas;  executar  limpeza,  assepsia, 



desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de 
trabalho; participar de atividades de educação em saúde bucal; auxiliar nos programas de 
saúde; adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção; marcar consultas, 
manter  em ordem  o  arquivo  e  fichário;  zelar  pela  guarda,  conservação,  manutenção  e 
limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados; executar o tratamento de 
descarte de resíduos de materiais provenientes de seu local de trabalho; realizar visitas 
domiciliares, juntamente com outro membro da equipe; desenvolver ações de promoção da 
saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; registrar dados e participar da análise 
das  informações  relacionadas  ao  controle  administrativo  em  saúde  bucal;  desenvolver 
atividades educativas sobre saúde bucal na comunidade, escolas, associações; participar 
das  ações  do  programa  ESF–Estratégias  de  Saúde  da  Família;  atender  ao  telefone, 
campainha e sinais luminosos; manter a ordem do ambiente de trabalho; executar outras 
tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:                                      

Geral: carga horária semanal de 40 horas;

Especial:  o  exercício  do  cargo  poderá  exigir  a  prestação  de  serviços  aos 
sábados, domingos e feriados; sujeito ao uso de uniforme fornecido pelo município, 
plantões e atendimento ao público. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:                                         

Idade: mínima de 18 anos

Instrução: No mínimo Ensino Médio completo, com curso específico na área e 
registro no Conselho de Classe.

LOTAÇÃO: em órgão onde sejam necessárias as atividades próprias para o 
cargo.”

Art. 5º  - Fica alterado do Anexo I, da Lei Municipal nº 1.037/2008 – Plano de 
Carreira dos Servidores Municipais, referente às atribuições do cargo em comissão 
de ASSESSOR PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVOS, que passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“CARGO EM COMISSÃO/FG: ASSESSOR PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E 
LEGISLATIVOS

PADRAO DE VENCIMENTO: CC-5

ATRIBUIÇÕES:

DESCRIÇÃO  SINTÉTICA:  Prestar  assessoramento  direto  e  imediato  ao  Prefeito 
Municipal na coordenação política do Governo e no relacionamento com os demais órgãos 
públicos e privados.

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Assessorar o Prefeito Municipal no relacionamento com a 
Câmara Municipal de Vereadores; coordenar a atividade política do Gabinete do Prefeito, 
especialmente na coordenação junto ao Poder Legislativo e os partidos políticos; promover 
a interlocução do Município  com os órgãos do Estado,  em especial  nas Secretarias de 
Estado e também com outros municípios; Realizar a análise política de projetos de lei e 
demais normas a serem elaboradas pela Administração; emitir pareceres fundamentados, 
técnica e legalmente, com fins de fundamentar despachos decisórios de atividades as quais 
esteja  envolvido;  coletar,  organizar  e  analisar  dados  para  embasar  planos,  projetos  e 
decisões da Administração; estabelecer e supervisionar mecanismos da consulta popular; 
atender  vereadores  e  demais  lideranças  comunitárias  encaminhando  seus  pleitos  aos 



órgãos competentes da municipalidade e ao prefeito  Municipal;   executar  outras tarefas 
afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Geral: carga horária semanal de 30 horas semanais;

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Idade: Mínima de 18 anos;

Instrução: Ensino Médio Completo

LOTAÇAO: no assessoramento do Gabinete do Prefeito”

Art.  6º  –  Altera  a  carga  horária  do  cargo  em  comissão  de  ASSESSOR 
ESPECIAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, criado pelo Artigo 19 
da Lei nº 1.037/08, constante no Anexo I, passando de 20h/s (vinte horas semanais) 
para 40h/s (quarenta horas semanais).

Art.  7º  - Fica  criado,  na  estrutura  do  Quadro  de  Cargos  em  Comissão  e 
Funções Gratificadas constante do Artigo 19 da Lei Municipal nº 1.037/2008 – Plano 
de Carreira dos Servidores Municipais, o Cargo em Comissão e Função Gratificada 
Padrão 6, com a denominação de CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, conforme 
segue abaixo:

Padrão Denominação da 
Categoria Funcional

Carga 
horária 

semanal

Código Valor CC Valor FG

CC-6

FG -6

CHEFE DE GABINETE 
DO PREFEITO

40 16 3.882,00 2.482,00

Art. 8º - Fica alterado do Anexo I, da Lei Municipal nº 1.037/2008 – Plano de 
Carreira dos Servidores Municipais, referente ao cargo em comissão de Chefe De 
Gabinete, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“CARGO EM COMISSÃO/FG: CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

PADRAO DE VENCIMENTO: CC-6

ATRIBUIÇÕES:

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Controlar as relações do prefeito, interna e externamente, 
prestando-lhe assistência no desempenho de suas atividades político-administrativas.

DESCRIÇÃO ANALÍTICA:  Coordenar  as  relações  do  Executivo  com o  Legislativo; 
expedir  às  demais  Unidades  da  Administração  Municipal  as  determinações,  ordens  de 
serviços  e  demais  atos  emanados  do  Prefeito;  acompanhar  as  finanças  do  Gabinete, 
executar  planejamento  de  despesa  e  controles  orçamentários;  coordenar  e  controlar  o 
funcionamento do Gabinete; assessorar o Prefeito, dentro de sua área de atuação; assistir o 
Prefeito  em  seus  compromissos  oficiais;  coordenar  as  atividades  de  divulgação  dos 
trabalhos do Gabinete; executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:



Geral: carga horária semanal de 40 horas;

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Idade: Mínima de 18 anos;

Instrução: Ensino Médio completo

LOTAÇAO: no assessoramento do Gabinete do Prefeito”

Art.  9º  - O Artigo 19 da Lei  Municipal  nº  1.037/08 -  Plano de Carreira dos 
Servidores  Municipais,  que  cria  o  Quadro  dos  Cargos  em Comissão e  Funções 
Gratificadas, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I - Fica extinto o Cargo em Comissão CC/FG-5 de CHEFE DE GABINETE;

II  –  Fica  criado  mais  01  (um)  cargo  em  comissão  de  ASSESSOR 
ADMINISTRATIVO;

III – Ficam extintos os 03 (três) cargos em comissão CC/FG-5 de DIRETOR 
DISTRITAL;

IV  –  Ficam  criados  mais  03  (três)  cargos  em  comissão  CC/FG-4  de 
COORDENADOR DE UNIDADE.

Art. 10 - Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei Municipal n.º 
1.037, de 28 de fevereiro de 2.008 - Plano de Carreira dos Servidores Municipais e 
suas alterações posteriores.

Art. 11  - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta do Orçamento 
vigente e posteriores.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA/RS, em 21 de janeiro de 2013.

RENATO RAUPP RIBEIRO
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

                 Luciana Soares Raupp                                                                       
 Sec. Mun. de Administração e Planejamento 



LEI Nº 1.505, DE 21 DE JANEIRO DE 2013.

ANEXO ÚNICO

CATEGORIA FUNCIONAL: ATENDENTE DE EDUCAÇÃO

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 05

DESCRIÇÃO  SINTÉTICA:  Executar  atividades  orientadas  pelo  professor  e  pela  equipe 
pedagógica da escola; auxiliar o professor e substituí-lo em sua ausência; ter domínio de 
atividades de registro,  planejamento  e  avaliação da  organização do trabalho na  escola; 
desenvolver atividades que estejam de acordo com o projeto político pedagógico da escola; 
comprometer-se com práticas educativas/pedagógicas/lúdicas da escola.

DESCRIÇÃO  ANALÍTICA:  executar  o  planejamento  do  professor  em  atividades  que 
proporcionem o desenvolvimento pessoal e social da criança nos campos do brincar,  do 
movimento,  do  conhecimento  de  si  e  do  outro,  bem  como  projetos  e  atividades  que 
proporcionem a ampliação do universo cultural da criança nos campos das artes visuais, do 
conhecimento do mundo, da língua escrita, da língua oral, da matemática, da ciência e da 
música;  cumprir  plano  de  trabalho,  seguindo  orientações  do  serviço  de  supervisão  da 
escola; acompanhar as crianças em passeios, visitas e festividades sociais em auxílio ao 
professor;  acompanhar,  monitorar e promover atividades recreativas;  executar,  orientar e 
auxiliar as crianças na alimentação; proceder, orientar e auxiliar as crianças no que se refere 
à higiene pessoal como: tomar banho, trocar fraldas e roupas, escovar os dentes; receber e 
acompanhar  as crianças até  o  portão de  entrada  da escola;  proporcionar  um ambiente 
agradável para a hora do sono dos bebês e de outras crianças que necessitarem; comunicar 
ao professor  e à direção da escola  qualquer incidente ou dificuldade ocorrida;  ajudar o 
professor na apuração da frequência diária e mensal das crianças; colaborar com atividades 
de  articulação  da  escola  com  as  famílias  e  a  comunidade;  participar  de  cursos  de 
aperfeiçoamento e treinamento em serviço; organizar, física e pedagogicamente o ambiente 
de trabalho observando as etapas do desenvolvimento da criança; participar de seminários, 
encontros, palestras, sessões de estudo, reuniões pedagógicas e eventos relacionados à 
educação, prioritariamente aos oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação; zelar pelo 
desenvolvimento integral, contínuo e progressivo da criança; participar das reuniões de pais 
promovidas  pela  escola;  manter  os  pais  e  responsáveis  informados  sobre  o 
desenvolvimento  da  criança  suas  dificuldades  e  necessidades  seguindo  orientações  do 
professor  titular  da  turma  e  equipe  pedagógica;  comprometer-se  com  os  projetos  da 
instituição,  responsabilizando-se  pela  implantação  e  qualidade  da  aprendizagem; 
responsabilizar-se  pelo  cotidiano  da  criança  no  período  escolar  viabilizando  meios  que 
garantem o seu bem-estar e pronto atendimento; executar outras tarefas correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Geral: carga horária de 40 horas;

Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em sábados, domingos 
e  feriados,  bem  como  o  uso  de  uniforme  fornecido  pelo  Município;  sujeito  a  trabalhos 
externos e atendimento ao público.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Idade: Mínima de 18 anos;

Instrução Formal:  Ensino Médio na modalidade Normal  ou Curso Superior  completo em 
Pedagogia.

LOTAÇÃO: nas escolas municipais junto à Secretaria Municipal de Educação.


