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PROJETO DE LEI Nº 38/2019 
 
 
"REVOGA E ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 
4.291, DE 07 DE JUNHO DE 2017, CRIA O CARGO DE 
FONOAUDIÓLOGO, 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. Ficam pela presente revogados os artigos 1º, 2º, 3º e 4º da Lei Municipal nº 4.291, 

de junho de 2017. 
 
 
Art. 2º.  Fica pela presente alterado o artigo 5º da Lei Municipal nº 4.291, de junho de 

2017, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Fica pelo presente 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: 07 
ATRIBUIÇÕES:  
 
Descrição sintética: Atender pacientes para prevenção, habilitação e 
reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de 
fonoaudiologia; tratar de pacientes; efetuar avaliação e diagnóstico 
fonoaudiólogo; 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 
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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 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. 3º.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI, 02 DE MAIO DE 2019. 

 
CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº. 38/2019 

 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente e Senhores Vereadores, 
 
Cumprimentamos Vossas Excelências, oportunidade em que encaminhamos para análise 

dos Nobres Edis o presente Projeto de Lei, que cria o Cargo de Fonoaudiólogo e dá outras 
providências. 

 
A Lei Municipal nº 4.291, de 07 de junho de 2017 em seu artigo 5º, criou o cargo de 

Fonoaudiólogo em virtude da necessidade de profissional na área de Fonoaudiologia no âmbito 
municipal. Contudo, no mesmo diploma legal também tratou sobre contratação para tal função de 
profissional à época, nos artigos 1º a 4º, os quais revogamos, por já ter perdido a validade. 

 
Visa a presente Lei ainda, aumentar o Padrão do Cargo de Fonoaudiólogo de 5 para 7, os 

quais equivalem na data de hoje a R$ 1.435,26 e R$ 1.994,88 respectivamente. 
 
O aumento de Padrão atual que ora pleiteamos, dá-se em razão do valor, pois abaixo 

daqueles praticados no mercado, que aliado a escassez de profissionais, no nosso entendimento 
foi também o fator determinante para que apenas um profissional tenha se inscrito no Concurso 
Público 01/2018 realizado pela Administração, que resultou sem nenhum candidato classificado.  

 
Desta forma, para, o bom andamento dos trabalhos realizado pelo serviço público, em 

especial na área da saúde municipal, submetemos a apreciação e votação do presente Projeto de 
Lei. 

    
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.  

 
 
 

CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 


