
 
P R E F E I T U R A    M U N I C I P A L    D E    C R I S T A L / RS 

 
1 

 
 LEI Nº 1585 – DE 10 DE MAIO DE 2022 

            

Cria Cargo, Altera Nomenclatura de Cargo e Altera a Lei nº 
1476/2019, que Consolida quadros de cargos e funções da 
Administração Pública Municipal e dá outras providências. 

 

MARCELO LUIS KROLOW, Prefeito do Município de Cristal, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 

suas atribuições legais, em especial o art. 54, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Cristal, faz saber 

que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei, 

 

Art. 1º - Fica alterada a nomenclatura do cargo de Agente de Saúde, para Agente de Combate à 

Endemias, passando a ter a seguinte redação: 

 

CATEGORIA FUNCIONAL 
 

      Nº 

CARGOS 

CARGA 
HORÁRIA 

NÍVEL ESCOLARIDADE 

Agente de Combate à Endemias 02 35 h/s 03 EM 

 
 I – Ficam extintos 02 (dois) cargos de Agente de Saúde, Nível 03, constante na Lei Municipal nº 
1476/2019, de 07 de janeiro de 2019. 
 
Art. 2º – Ficam criados 02 (dois) cargos de Agente de Combate à Endemias, Nível 03, que por força 

dessa lei passa a integrar o quadro de cargos efetivos da Administração Municipal estabelecido pela 

Lei Municipal nº 1476/2019, de 07 de janeiro de 2019. 

 
 Art. 3º - São atribuições do cargo de Agente de Combate à Endemias:  Executar o plano de combate 
aos vetores: Dengue, leishmaniose; chagas esquistossomose, entre outros; Palestras, visitas 
domiciliares, dedetização, limpeza e exames; Realizar pesquisa de triatomíneos em domicílios em 
áreas endêmicas; Realizar identificações e eliminações de focos e/ou criadouros de Aedes Aegypti e 
Aedes Albopictus em imóveis; Implantar a vigilância entomológica em municípios não infestados pelo 
Aedes Aegypiti; Realizar levantamento, investigação e/ou monitoramento de flebotomíneos no 
município, conforme classificação epidemiológica para leshmaniose visceral; Prover sorologia de 
material coletado em carnívoros e roedores para detecção de circulação de peste em áreas focais; 
Realizar borrifação em domicílios para controle de triatomíneos em área endêmica; Realizar 
tratamento de imóveis com focos de mosquito, visando o controle da dengue; Realizar exames 
coproscópicos para controle de esquistossomose e outras helmintoses em áreas endêmicas; Palestrar 
em escolas e outros seguimentos; Dedetizar para combater ao Dengue e outros insetos. Realizar ações 
de educação em saúde e de mobilização social; Orientar o uso de medidas de proteção individual e 
coletiva; Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental para o 
controle de vetores; Identificar sintomas e encaminhar o paciente à unidade de saúde para diagnóstico 
e tratamento; Promover o acompanhamento dos pacientes em tratamento, ressaltando a importância 
de sua conclusão; Investigar a existência de casos na comunidade, a partir de sintomático; Preencher a 
ficha de notificação dos casos ocorridos e encaminhar ao órgão competente; Executar ações de campo 
para pesquisa entomológica (insetos), malacologia (moluscos) ou coleta de reservatórios de doenças, 
e ações de controle de doenças utilizando as medidas de controle químico, biológico, manejo 
ambiental ou ações de manejo integrado de vetores; Implementar ações de campo em projetos que 
visem avaliar novas metodologias de intervenção para prevenção e controle de doenças; Realizar 
cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de 
prevenção, intervenção e controle de doenças, com atualização dos mapas de reconhecimento 
geográfico. Exercer outras responsabilidades e atribuições correlatas. 
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Requisitos para preenchimento do cargo: 
- Escolaridade: Ensino Médio Completo; 
- Sujeito a trabalho nos feriados e finais de semana; 
- Sujeito a trabalho externo. 

 
Art. 4º - Fica alterado no quadro de cargos e salários dos servidores municipais do quadro geral, anexo 

I da Lei nº 1476/2019, conforme segue:  

 

§ 1º - O cargo de Enfermeira disposto no anexo I, passa a viger com a seguinte redação:  
 

CATEGORIA FUNCIONAL Nº 
CARGOS 

CARGA 
HORÁRIA 

NÍVEL ESCOLARIDADE 

Enfermeira 03 20 h/s 08 ES 
 
 I – Fica extinto 01 (um) cargo de Enfermeira, Nível 08, constante na Lei Municipal nº 1476/2019, de  
07 de janeiro de 2019. 
  
Art. 5º - Fica criado 01 (um) cargo de Enfermeiro (a), Nível 09, que por força dessa lei passa a integrar 

o quadro de cargos efetivos da Administração Municipal estabelecido pela Lei Municipal nº 

1476/2019, de 07 de janeiro de 2019, passando a ter a seguinte redação: 

 
CATEGORIA FUNCIONAL 

 
      Nº 

CARGOS 

CARGA 
HORÁRIA 

NÍVEL ESCOLARIDADE 

Enfermeiro (a) 01 35 h/s 09 ES 

 
Art. 6º - A especificação do cargo do art. 5º contendo as atribuições, provimento e condições de 
trabalho, são as constantes na Lei Municipal nº 1476/2019, de 07 de janeiro de 2019. 
 
Art. 7º - Fica criado 01 (um) cargo de Fiscal de Obras, Nível 05, que por força dessa lei passa a 

integrar o quadro de cargos efetivos da Administração Municipal estabelecido pela Lei Municipal nº 

1476/2019, de 07 de janeiro de 2019, passando a ter a seguinte redação: 

 
CATEGORIA FUNCIONAL 

 
      Nº 

CARGOS 

CARGA 
HORÁRIA 

NÍVEL ESCOLARIDADE 

Fiscal de Obras 02 35 h/s 05 EM 

 
Art. 8º - A especificação do cargo do art. 7º contendo as atribuições, provimento e condições de 
trabalho, são as constantes na Lei Municipal nº 1476/2019, de 07 de janeiro de 2019. 
 
Art. 9º - Fica alterado no quadro de cargos e salários dos servidores municipais do quadro geral, anexo 

I da Lei nº 1476/2019, conforme segue:  

 

§ 1º - O cargo de Médico clínico/ginecologista disposto no anexo I, passa a viger com a seguinte redação:  

 

CATEGORIA FUNCIONAL Nº 
CARGOS 

CARGA 
HORÁRIA 

NÍVEL ESCOLARIDADE 

Médico (a) clínico/plantonista 03 24 h/s 09 ES 
 

I – Ficam extintos 03 (três) cargos de Médico clínico/ginecologista, 20 h/s, Nível 08, constante na Lei 
Municipal nº 1476/2019, de 07 de janeiro de 2019. 



 
P R E F E I T U R A    M U N I C I P A L    D E    C R I S T A L / RS 

 
3 

 
Art. 10 – Ficam criados 03 (três) cargos de Médico (a) clínico/plantonista, 24 h/s, Nível 09, que por 

força dessa lei passam a integrar o quadro de cargos efetivos da Administração Municipal estabelecido 

pela Lei Municipal nº 1476/2019, de 07 de janeiro de 2019. 

 
Art. 11 - São atribuições do cargo de Médico (a) clínico/plantonista, 24 h/s: 

Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva em ambulatórios, Unidades Básicas de Saúde, 

Centro de Saúde, Policlínica 24 horas, Hospitais ou órgãos afins; fazer inspeção de saúde em 

servidores municipais, bem como em candidatos a ingresso no serviço público municipal, e em 

serviços regulamentados pela profissão; desempenhar suas funções junto a equipe de socorros 

urgentes; prestar socorro urgente nas salas de primeiros socorros, a domicílio e na via pública; 

atender nos plantões, com prioridade a todas as pessoas que necessitarem de socorro urgente ou de 

atendimento ambulatorial, independente de quaisquer outras formalidades que posteriormente, 

poderão ser realizadas; providenciar no tratamento especializado, que se faça necessário para um 

bom atendimento; praticar intervenções cirúrgicas de acordo com a sua especialidade; desempenhar 

de maneira ampla todas as atribuições atinentes à sua especialidade; participar de reuniões médicas 

para discussão de casos e problemas de saúde, cursos, palestras sobre medicina preventiva nas 

entidades assistenciais e comunitárias; preencher e visar mapas de produção, ficha médica com 

diagnóstico e tratamento, encaminhando-os a chefia do serviço; ministrar tratamento médico 

psiquiátrico; transferir pessoalmente a responsabilidade do atendimento aos titulares de plantão 

daqueles doentes cujos socorros não possam ser feitos ou complementados nas salas de primeiros 

socorros, mediante preenchimento de boletim de Socorro Urgente; atender os casos urgentes de 

internados na Policlínica, nos impedimentos dos titulares de plantão; preencher os boletins de 

socorro urgente, mesmo os provisórios, com diagnóstico provável ou incompleto dos doentes 

atendidos nas salas de primeiros socorros; supervisionar, orientando os trabalhos dos estagiários e 

internos; preencher de forma clara e complexa as fichas dos pacientes atendidos a domicílio, 

entregando-os a quem de direito; preencher relatórios necessários à comprovação de atendimento; 

registrar em livro especial ou dar destino adequado ao espólio ou pertences dos pacientes ou 

acidentados em estado de inconsciência ou que venham a falecer durante o socorro; colaborar de 

forma ativa a fim de que não seja retardada a saída de equipe de socorro, comunicando ao chefe de 

setor as irregularidade porventura existentes; atender consultas médicas em ambulatórios, unidades 

básicas de saúde, centro de saúde, policlínica 24 horas ou outros estabelecimentos públicos 

municipais; examinar servidores e funcionários públicos para fins de licença e aposentadoria; 

examinar candidatos a auxílios; fazer visitas domiciliares a Funcionários e Servidores Públicos 

Municipais para fins de controle de faltas por motivo de doença; preencher e assinar laudos de 

exames de verificação; fazer diagnósticos e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; 

prescrever exames laboratoriais, tais como: sangue, urina, raio x e outros; encaminhar casos especiais 

a setores especializados; preencher a ficha individual do paciente; preparar relatórios mensais 

relativos às atividades do cargo; incentivar a vacinação e indicar medidas de higiene pessoal; executar  

tarefas afins. 

Requisitos para preenchimento do cargo: 

-  Habilitação legal para o exercício da profissão, com registro no órgão competente.  

-  Sujeito a trabalho em viagens e regime de plantões inclusive feriados e finais de semana. 
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Art. 12 - Fica alterado no quadro de cargos e salários dos servidores municipais do quadro geral, anexo 

I da Lei nº 1476/2019, conforme segue:  

 

§ 1º - O cargo de Merendeira disposto no anexo I, passa a viger com a seguinte redação:  

 

CATEGORIA FUNCIONAL Nº 
CARGOS 

CARGA 
HORÁRIA 

NÍVEL ESCOLARIDADE 

Merendeira  06 40 h/s 02 EFI 
 
Art. 13 – Ficam criados 03 (três) cargos de Merendeira, 40 h/s, Nível 02, que por força dessa lei 

passam a integrar o quadro de cargos efetivos da Administração Municipal estabelecido pela Lei 

Municipal nº 1476/2019, de 07 de janeiro de 2019. 

 
Art. 14 - Fica criado, 01 (um) cargo de Procurador Jurídico, Nível 09, que por força dessa lei passa a 

integrar o quadro de cargos efetivos da Administração Municipal estabelecido pela Lei Municipal nº 

1476/2019, de 07 de janeiro de 2019, passando a ter a seguinte redação: 

 
CATEGORIA FUNCIONAL 

 
      Nº CARGOS CARGA 

HORÁRIA 
NÍVEL ESCOLARIDADE 

Procurador Jurídico  01 35 h/s 09 ES 

 

Art. 15 - São atribuições do cargo de Procurador Jurídico: 

Representar o Município em juízo ou fora dele, requerendo ou oficiando em todas as ações ou 
procedimentos de caráter administrativo ou judicial em que ele for autor, réu, interveniente ou, por 
qualquer forma, interessado. Manter contatos, quando designado pelo Prefeito com outros órgãos 
públicos, federais, estaduais ou municipais para obtenção de dados relativos às atividades municipais. 
Executar levantamentos na legislação municipal, federal e estadual, para instruir pareceres a serem 
exarados pela Procuradoria Jurídica nas matérias em tramitação ou a pedido do Prefeito, Vice-Prefeito 
e Secretários Municipais. Manifestar-se, sempre que possível, através de pareceres escritos 
fundamentados na Constituição Federal, na Constituição do Estado, na Lei Orgânica do Município, na 
legislação vigente, na doutrina e na jurisprudência que regem a matéria. Acompanhar, representar e 
manifestar-se nos processos administrativos externos junto ao Tribunal de Contas, Ministério Público 
e Secretarias de Estado quando haja interesse da Administração Municipal. Emitir pareceres em 
sindicâncias e processos administrativos de natureza disciplinar e especial. Emitir pareceres nos 
processos licitatórios. Assessorar o Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, no desempenho de suas 
atribuições e funções, nas questões de natureza jurídica. Assessorar as Comissões e o Conselhos do 
Município, nas questões de natureza jurídica. Exercer outras atividades e tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 
Requisitos para preenchimento do cargo: 
- Curso Superior em Direito e inscrição na OAB - Ordem dos Advogados do Brasil.  
- Sujeito a trabalho nos feriados e finais de semana. 
- Sujeito a trabalho externo. 
 
Art. 16 - Fica criado 01 (um) cargo de Psicólogo, Nível 09, que por força dessa lei passa a integrar o 

quadro de cargos efetivos da Administração Municipal estabelecido pela Lei Municipal nº 1476/2019, 

de 07 de janeiro de 2019, passando a ter a seguinte redação: 
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CATEGORIA FUNCIONAL 

 
      Nº CARGOS CARGA 

HORÁRIA 
NÍVEL ESCOLARIDADE 

Psicólogo  01 35 h/s 09 ES 

 

Art. 17 - São atribuições do cargo de Psicólogo: 

Executar atividades nos campos da psicologia aplicada ao trabalho, da orientação educacional e da 
clínica psicológica, bem como serviços regulamentados pela profissão, avaliação das condições do 
aluno da rede municipal de ensino do Município do ponto de vista psicológico, fazer psicoterapia 
utilizando técnicas de acordo com a necessidade do paciente. Realizar exames de seleção em crianças, 
para fins de ingresso em instituições assistências, bem como para complementação, digo 
contemplação com bolsas de estudos; empregar técnicas como testes de inteligência e personalidade, 
observações de conduta, etc.; atender crianças excepcionais. Colaborar com a adequação, por parte 
dos educadores, de conhecimentos da Psicologia que lhes sejam úteis na consecução crítica e reflexiva 
de seus papéis. Desenvolver trabalhos com educadores e alunos, visando a explicitação e a superação 
de entraves institucionais ao funcionamento produtivo das equipes e ao crescimento individual de 
seus integrantes. Desenvolver, com os participantes do trabalho escolar (pais, alunos, diretores, 
professores, técnicos, pessoal administrativo) atividades visando a prevenir, identificar e resolver 
problemas psicossociais que possam bloquear, na escola, o desenvolvimento de potencialidades, a 
auto-realização e o exercício da cidadania consciente. Elaborar e executar procedimentos destinados 
ao conhecimento da relação professor-aluno, em situações escolares específicas, visando, através de 
uma ação coletiva e interdisciplinar a implementação de uma metodologia de ensino que favoreça a 
aprendizagem e o desenvolvimento. Planejar, executar e/ou participar de pesquisas relacionadas a 
compreensão de processo ensino-aprendizagem e conhecimento das características psicossociais da 
clientela, visando a atualização e reconstrução do projeto pedagógico da escola, relevante para o 
ensino, bem como suas condições de desenvolvimento e aprendizagem, com a finalidade de 
fundamentar a atuação crítica do psicólogo, dos professores e usuários e de criar programas 
educacionais completos, alternativos ou complementares. Participar do trabalho das equipes de 
planejamento pedagógico, currículo e políticas educacionais, concentrando sua ação naqueles 
aspectos que digam respeito aos processos de desenvolvimento humano, de aprendizagem e das 
relações interpessoais, bem como participar da constante avaliação e do redirecionamento dos planos, 
e práticas educacionais implementados. Desenvolver programas de orientação profissional, visando 
um melhor aproveitamento e desenvolvimento do potencial humano, fundamentados no 
conhecimento psicológico e numa visão crítica do trabalho e das relações do mercado de trabalho. 
Diagnosticar as dificuldades dos alunos dentro do sistema educacional e encaminhar, aos serviços de 
atendimento da comunidade aqueles que requeiram diagnóstico e tratamento de problemas 
psicológicos específicos, cuja natureza transceda a possibilidade de solução na escola, buscando 
sempre a atuação integrada entre escola e a comunidade. Supervisionar, orientar e executar trabalhos 
na área de Psicologia Educacional. 
Requisitos para preenchimento do cargo:  
- Habilitação legal para o exercício da profissão, com registro no órgão competente. 
- Sujeito a trabalho nos feriados e finais de semana. 
- Sujeito a trabalho externo. 
 

Art. 18 - Fica alterado no quadro de cargos e salários dos servidores municipais do quadro geral, 

anexo I da Lei nº 1476/2019, conforme segue:  

 
I - Fica alterada a escolaridade do cargo do Operador de Máquinas, passando a ter a seguinte redação: 
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CATEGORIA FUNCIONAL 
 

      Nº 

CARGOS 

CARGA 
HORÁRIA 

NÍVEL ESCOLARIDADE 

Operador de máquinas 14 40 h/s 03 EFI 

 
 
Art. 19 - O Anexo I, da Lei Municipal nº 1476/2019, passa a ter a seguinte redação: 

 

  ANEXO I  

QCSS - Quadro de cargos e Salários dos Servidores Municipais do Quadro Geral 

 

 

CATEGORIA FUNCIONAL 

 

Nº CARGOS C. HORÁRIA NÍVEL ESCOLARIDADE 

1 Agente administrativo 11 35 h/s 05 EM 

2 Agente administrativo auxiliar 11 35 h/s 05 EM 

3 Agente de Combate à Endemias  02 35 h/s 03 EM 

4 Assistente social 02 20 h/s 08 ES 

5 Auxiliar de contabilidade 02 35 h/s 06 EM 

6 Auxiliar de enfermagem 10 35 h/s 03 EM 

7 Auxiliar de odontologia 04 35 h/s 03 EM 

8 Auxiliar de saúde 01 35 h/s 03 EM 

9 Auxiliar de serviços gerais 21 40 h/s 01 EF 

10 Auxiliar de tesouraria 01 35 h/s 05 EM 

11 Cirurgião dentista 03 20 h/s 08 ES 

12 Contador 02 35 h/s 09 ES 

13 Desenhista 01 35 h/s 05 EM 

14 Eletricista 01 40 h/s 05 EM 

15 Encanador 01 40 h/s 02 EFI 

16 Enfermeira 03 20 h/s 08 ES 

17 Enfermeiro (a) 01 35 h/s 09 ES 

18 Engenheiro civil 01 20 h/s 08 ES 

19 Farmacêutico 01 20 h/s 08 ES 

20 Fiscal de meio ambiente 01 35 h/s 05 EM 

21 Fiscal de obras 02 35 h/s 05 EM 

22 Fiscal tributário 03 35 h/s 05 EM 

23 Fisioterapeuta 01 20 h/s 08 ES 

24 Gestor ambiental 01 20 h/s 08 ES 

25 Inspetor de saúde 02 35 h/s 04 EM 

26 Mecânico 03 35 h/s 05 EFI 

27 Médico clínico/plantonista 03 24 h/s 09 ES 

28 Médico plantonista 15 12 h/s 06 ES 

29 Merendeira 06 40 h/s 02 EFI 

30 Monitor de escola 03 40 h/s 02 EM 

31 Motorista 28 40 h/s 03 EF 

32 Nutricionista 01 20 h/s 08 ES 
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33 Oficial administrativo 07 35 h/s 05 EM 

34 Operador de máquinas 14 40 h/s 04 EFI 

35 Operário 25 40 h/s 01 EFI 

36 Procurador Jurídico  01 35 h/s 09 ES 

37 Professor 80 20 h/s QCSM -*- 

38 Psicólogo 03 20 h/s 08 ES 

39 Psicólogo  01 35 h/s 09 ES 

40 Secretário de escola 04 40 h/s 05 EM 

41 Servente 11 40 h/s 01 A 

42 Técnico agrícola 01 35 h/s 05 EM 

43 Técnico em edificações 01 35 h/s 05 EM 

44 Técnico em enfermagem 13 35 h/s 05 EM 

45 Técnico em informática 01 35 h/s 05 EM 

46 Técnico em radiologia 01 35 h/s 05 EM 

47 Técnico em segurança do 

trabalho 
01 35 h/s 05 EM 

48 Tesoureiro 02 35 h/s 07 EM 

49 Veterinário 01 20 h/s 08 ES 

50 Vigia 05 40 h/s 02 EFI 

51 Zelador 06 40 h/s 01 EFI 

EFI – Ensino Fundamental Incompleto 

EF – Ensino Fundamental 

EM – Ensino Médio 

ES – Ensino Superior 

 
Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial as contidas na Lei nº 1476/2019.   

 
Art. 21 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cristal, 
10 de maio de 2022. 

 
 
 

MARCELO LUIS KROLOW 
Prefeito Municipal 

 
 

 
Registre-se e publique-se 

 

 

 

JULIANO GUERREIRO DA SILVA  

Secretário da SMARH 

 
 
 


