
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127
Email: administracao@pmseberi.com.br
Site: www.pmseberi.com.br
CNPJ 87.613.196/0001-78

LEI Nº 4.291/2017

"DEFINE  E  CARACTERIZA  SITUAÇÃO  DE
EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO,  CRIA  O
CARGO  DE  FONOAUDIÓLOGO,  AUTORIZA  A
CONTRATAÇÃO  DE  PESSOAL  POR  TEMPO
DETERMINADO  PARA  ATENDER  A
NECESSIDADE  TEMPORÁRIA,  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS." 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI,  Estado do Rio Grande do Sul, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e
demais legislação em vigor,

 FAÇO  saber  que  a  Câmara  de  Vereadores  aprovou  e  eu  sanciono  e
promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica pela presente caracterizado e definido como excepcional
interesse público,  a  falta  de  pessoal  nos  quadros  efetivos  do Município,  no
período necessário para a execução de serviços com prazo determinado.

Art.  2º.  Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  realizar  a
contratação  de  pessoal  por  tempo  determinado  para  atender  necessidade
temporária de excepcional interesse público, com base no inciso IX do art. 37
da Constituição Federal, para os seguintes cargos, quantidade e carga horária,
cujos demais direitos e atribuições encontram-se nos anexos desta Lei:

Cargo/Função Nº de
Pessoal

Carga Horária
Semanal

Fonoaudiólogo 01 20 horas semanais

Art. 3º. A contratação de que trata esta lei terá vigência pelo período de
até 1 (um) ano a contar da data da contratação, prorrogável por igual período,
sendo precedida por Processo Seletivo Simplificado.

Art.  4º. A  contratação  será  pelo  Regime  Jurídico  Administrativo  em
caráter  excepcional,  ficando  assegurada  à  pessoa  contratada  os  seguintes
direitos:

I – remuneração equivalente ao padrão de vencimento definido por esta
Lei;
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II – serviço extraordinário remunerado ou compensado, repouso semanal
remunerado, adicional noturno e gratificação natalina proporcional, nos
termos da Lei Municipal nº 1.005, de 24 de maio de 1990;
III  – férias proporcionais ao término do contrato acrescidas de 1/3 (um
terço);
IV – Adicional de insalubridade nos termos da legislação municipal, se for
caracterizado como cargo que exerça funções insalubres;
V – Inscrição no Regime Geral  de Previdência Social  – INSS, conforme
Emenda Constitucional nº 20/98, de 15 de dezembro de 1998.

Art. 5º. Fica criado o 01 (um) cargo de Fonoaudiólogo, com as seguintes
atribuições, condições de provimento, jornada laborativa e vencimento:

Categoria Funcional: FONOAUDIÓLOGO

Cargos: 01 (um)

Padrão de Vencimento: 05

ATRIBUIÇÕES: 

Descrição  sintética:  Atender  pacientes  para  prevenção,
habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos
específicos  de  fonoaudiologia;  tratar  de  pacientes;  efetuar
avaliação  e  diagnóstico  fonoaudiológico;  orientar  pacientes  e
familiares;  desenvolver programas de prevenção, promoção da
saúde e qualidade de vida. Assessorar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

Descrição  analítica:  Tratar  pacientes:  Eleger  procedimentos
terapêuticos;  habilitar  sistema  auditivo;  reabilitar  o  sistema
vestibular;  desenvolver  percepção  auditiva;  tratar  distúrbios
vocais;  tratar  alterações  da  fala,  de  linguagem oral,  leitura  e
escrita;  tratar  alterações  de  deglutição;  tratar  alterações  de
fluência;  tratar  alterações  das  funções  orofaciais;  desenvolver
cognição;  adequar  funções  percepto-cognitivas;  avaliar
resultados  do  tratamento.  Aplicar  procedimentos
fonoaudiológicos:  Prescrever  atividades;  preparar  material
terapêutico;  indicar  e  adaptar  tecnologia  assistiva;  introduzir
formas  alternativas  de  comunicação;  prescrever  e  adaptar
órteses e próteses;  aplicar  procedimentos  de adaptação pré e
pós-cirúrgico;  aplicar procedimentos  específicos de reabilitação
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em UTI; aperfeiçoar padrões faciais, habilidades comunicativas e
de  voz;  estimular  adesão  e  continuidade  do  tratamento;
reorientar condutas terapêuticas. Orientar pacientes e familiares:
Explicar procedimentos  e rotinas;  demonstrar procedimentos  e
técnicas; orientar técnicas ergonômicas; verificar a compreensão
da  orientação;  esclarecer  dúvidas.  Desenvolver  programas  de
prevenção,  promoção  de  saúde  e  qualidade  de  vida:  Planejar
programas e campanhas de prevenção e promoção e estratégias
e atividades terapêuticas; utilizar procedimentos de prevenção e
promoção  de  deficiência, hand-cap e  incapacidade.  Promover
campanhas educativas. Produzir manuais e folhetos explicativos.
Elaborar  relatórios  e  laudos.  Utilizar  recursos  de  informática.
Executar  outras  tarefas  de  mesma  natureza  e  nível  de
complexidade associadas ao ambiente organizacional.

FORMA DE INGRESSO: Concurso público.

CONDIÇÕES DE TRABALHO: carga horária de 20 (vinte) horas
semanais.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: 18 anos completos até 75 incompletos;
b) Escolaridade: Curso superior em Fonoaudiologia
c) Habilitação profissional:  Lei nº 6.965 de 09 de dezembro de
1981,  que  dispõe  sobre  a  regulamentação  da  profissão  de
Fonoaudiólogo, e registro no Conselho competente.

Art. 6º.  O cargo de Fonoaudiólogo passa a integrar o quadro de cargos
de  provimento  efetivo  estipulados  pela  Lei  Municipal  nº  1.953  de  28  de
dezembro de 2001 e alterações ulteriores.

Art.  7º.  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  Lei  serão
suportadas pelas dotações orçamentárias próprias do orçamento municipal.

Art.  8º. Esta  lei  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  ficando
revogadas eventuais disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SEBERI-RS, 07 DE JUNHO DE 2016.
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CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO
SECRETÁRIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº. 80/2017

Excelentíssimo Senhor Presidente e Senhores Vereadores,

Prazerosamente cumprimentamos Vossas Excelências, oportunidade em
que encaminhamos o presente Projeto de Lei, que “DEFINE E CARACTERIZA
SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,  CRIA O CARGO DE
FONOAUDIÓLOGO,  AUTORIZA  A  CONTRATAÇÃO  DE  PESSOAL  POR
TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Em virtude da troca de gestão municipal e o encerramento do exercício
de 2016 com o vencimento de contratos, e muitos deles obrigatórios para a
manutenção  de  Programas  federais,  estaduais  e  municipais,  onde  a
composição da equipe é fundamental para a continuidade dos atendimentos,
necessário  que  sejam  preenchidas  a  lacunas  atualmente  existentes,
mostrando-se imprescindível a criação do cargo e contratação emergencial de
um Fonoaudiólogo para realização deste trabalho essencial à população local.

Nas gestões passadas a contratação de profissional de Fonoaudilogia era
realizada por consultas, onerando em demasia o erário municipal, e sem que o
atendimento fosse eficiente. Com a criação e contratação de um profissional
desta área, haverá maior atendimento à população e o compromisso do Ente
Público com problemas de saúde dos munícipes afetos a esta área técnica.

Desta forma, para, para que continue o bom andamento dos trabalhos
realizado pelo serviço público municipal, submetemos a apreciação e votação
do presente Projeto de Lei.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127
Email: administracao@pmseberi.com.br
Site: www.pmseberi.com.br
CNPJ 87.613.196/0001-78

Diante do exposto, considerando a legislação vigente, especialmente a
realização  de  Processo  Seletivo  Simplificado,  contamos  com  a  proverbial
atenção  dos  Nobres  Edis,  ocasião  em que  renovamos  nossos  protestos  de
consideração  e  respeitoso  apreço,  solicitamos  a  aprovação  em  regime  de
urgência da presente Projeto e Lei. 

Seberi-RS, 01 de junho de 2017.

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL


