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Lei nº. 1757 de 24 de abril de 2012.

Cria Cargo, Padrão e Altera Dispositivo 
da Lei n.º 701/94, de 20.12.94 que Dispõe
Sobre o Quadro de Cargos e Funções 
Públicas do Município e dá Outras 
Providências.

João Natalício Siqueira da Silva,  Prefeito Municipal de Formigueiro, faz saber em
cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou
e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

      Art. 1° Fica criado o Cargo de Educador Físico, carga horária de 35 horas semanais,
salário equivalente ao padrão 09A do Quadro Geral.

Art. 2° Em decorrência da presente lei fica o referido cargo incluso na relação de
cargos, constante do art. 19 da Lei n 701, de 20/12/94.

Art. 3° As despesas decorrentes desta lei, correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:

07.03.10.301.0008  2043 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
3.1.90.11.00.0000            - Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

                
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Formigueiro, 24 de abril de 2012.

João Natalício Siqueira da Silva
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Jaime Carlos Renck Filho
Secretário da Administração



Projeto de Lei n.º 015/2012

J U S T I F I C A T I V A

Em relação ao Projeto de Lei n.º 015/2012 que estamos encaminhando para apreciação
dessa Casa, fizemos as seguintes  considerações:

Este projeto justifica-se pela necessidade de contratação de profissional desta área para
suprir a carência do mesmo para desenvolver políticas de educação física voltadas à comunidade
sob supervisão especializada.

Hoje em nossa município existem grupos de terceira idade, distribuídos na cidade e no
interior  e  atendidos  por  profissional  voluntário.  Também  agora  o  município  conta  com  uma
academia ao ar livre que necessita de orientação profissional para o mesmo, além da necessidade
de pessoa qualificada para desenvolver políticas públicas voltadas a atividade física, que visam
atingir diversos públicos além dos já citados, tais como: pessoas obesas, hipertensos, diabéticos e
deficientes.    

Formigueiro, em 24 de abril de 2012.

João Natalício Siqueira da Silva
Prefeito Municipal



ANEXO I

REGIME JURÍDICO: Lei n.º 1329/2005 - Estatutário 
QUADRO: Cargos de Provimento  Efetivo
CARGO: Educador Físico

PADRÃO REFERENCIAL:  09A

SÍNTESE DOS DEVERES: 
- Planejar,  organizar,  coordenar,  supervisionar,  avaliar  e  executar  programas  de

reabilitação de seqüelas de doenças ou agravos;
- Planejar,  organizar,  coordenar,  supervisionar,  avaliar  e  executar  programas

relacionados as políticas voltadas as atividades físicas;
- Participar do diagnostico das condições de saúde das comunidades;
- Realizar o atendimento para a reabilitação física, psicológica e social do individuo;
- Promover a participação social nos programas de reabilitação;
- Participar  da  elaboração  de  normas  e  procedimentos  da  área  e  do

desenvolvimento de recursos humanos;
-

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Horário: Período normal de 35 horas semanais.
b) Outras: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, domingos e
feriados, bem como o deslocamento para outras Unidades de Saúde.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Instrução: Ensino Superior de Licenciatura Plena em Educação Física.
b) Registro no Conselho Regional de Educação Física.
c) Idade mínima de 21 anos.


	

