
LEI MUNICIPAL Nº875/2005, DE 27 DE MAIO DE 2005. 

 
 

“CRIA CARGOS, NO QUADRO 
PERMANENTE E NO QUADRO 
ESPECIAL DA SAÚDE,  E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS” 
 
 

  O PREFEITO DE FAXINALZINHO, Estado do Rio Grande 
do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei,  
  faz  saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte LEI:  
 
        Art. 1º - Fica plenamente autorizado o Poder Executivo, a  criar 
cargos, no Quadro Permanente e no Quadro Especial da Saúde,  com o 
respectivo nível, denominação, número de cargos e padrão de vencimentos: 
     

SEÇÃO I 
 

 QUADRO PERMANENTE DE CARGOS 
 

............................... 
.............................. 
............................. 

 
VII – NÍVEL SUPERIOR 

 
 

DENOMINAÇÃO Nº DE 
CARGOS 

PADRÃO 

Oficial de Controle Interno 01          09 
 
 

............................... 
     ............................... 
      .............................. 
 



 
SEÇÃO III 

 
QUADRO ESPECIAL DA SAÚDE 

 
............................... 
.............................. 
............................. 

 
IV– NÍVEL SUPERIOR 

 
 

DENOMINAÇÃO Nº DE 
CARGOS 

PADRÃO 

Psicólogo 01          09 
 
 

                       Art. 2º - A síntese dos deveres, exemplos de atribuições, 
condições de trabalho, requisitos para provimento e recrutamento são os 
estabelecidos nos anexos, que ficam fazendo parte integrante do presente. 
 
                        Art. 3º - Revogadas às disposições em contrário, esta Lei 
entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
      GABINETE DO PREFEITO, AOS VINTE E 

SETE DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E 
CINCO. 

 
 
IVORI MARCELINO SARTORI 

                                   Prefeito 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em 27 de maio de 2005. 
________________________ 
   VANDERLEI CONCI 
    Sec. de Administração 
 



 

Oficial de Controle Interno 
 
  SÍNTESE DOS DEVERES: Atividades de acompanhamento e 
avaliação da ação de governo, da gestão dos administradores do patrimônio 
municipal e dos atos dos responsáveis pela arrecadação e aplicação de 
recursos públicos. 
 
  EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES : verificar o cumprimento das 
metas previstas e a execução dos programas orçamentários; comprovar a 
legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da 
Administração Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por 
entidades de direito privado; exercer o controle das operações de crédito, avais 
e garantias, bem como dos direitos e haveres Municipais; apoiar o controle 
externo no exercício de sua missão institucional; promover o cumprimento das 
normas legais e técnicas; verificar os limites e condições para realização de 
operações de crédito e inscrição em restos a pagar; verificar, periodicamente, a 
observância do limite da despesa total com pessoal e avaliar as medidas 
adotadas para o seu retorno ao respectivo limite; verificar as providências 
tomadas para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária 
aos respectivos limites; controlar a destinação de recursos obtidos com a 
alienação de ativos; verificar o cumprimento do limite de gastos totais do 
legislativo municipal; avaliar os procedimentos adotados para a realização da 
receita e da despesa públicas; executar tarefas afins. 
 
  CONDIÇÕES DE TRABALHO :  
  a) Horário: Período normal de trabalho de 40 horas semanais.  
  REQUISITOS PARA PROVIMENTO : 

a) Escolaridade: Nível superior completo nos cursos de Ciência 
Contábeis, Administração ou Economia; 

  c) Idade mínima: 18 anos. 
   
  RECRUTAMENTO: Concurso Público 
 
 
 
 



 
 

CATEGORIA FUNCIONAL:  Psicólogo 
 
  SÍNTESE DOS DEVERES:   Realizar todos os trabalhos 
atinentes à função de psicóloga, coordenar, supervisionar e chefiar os 
trabalhos de educação, saúde e assistência social relacionados com a área 
psicológica. 
 
  EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Realizar todas as tarefas e 
funções de psicologia, supervisionar, organizar, planilhar e acompanhar todos 
os trabalhos atinentes à área de educação, saúde, e assistência social, nos 
problemas e soluções relacionados com a parte psicológica da clientela 
atendia. Realizar  laudos, estudos, trabalhos de orientação e de prevenção, 
bem como a elaboração de diagnósticos de pessoas necessitadas na área 
educacional, nos programas de saúde e da assistência social  e a realização de 
tarefas e demais atribuições atinentes à área de psicologia. 
   

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
  a) Horário: 20 horas semanais 
    b) Outras: Sujeito a trabalho noturno, aos sábados, domingos e 
feriados e a realização de viagens.   
   

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
  a) Escolaridade: Nível Superior 
   

RECRUTAMENTO: Concurso Público 
 
 
 
 
 
 


