
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Buricá 

LEI Nº  081/2013 

CRIA  O  CARGO  VISITADOR - 

PIM E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 
 

ANTONIO S. DE V. MOTA, Prefeito Municipal de Boa Vista do 
Buricá, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Artigo 1º - Cria o Cargo de VISITADOR-PIM (Primeira Infância 
Melhor) em quantidade, cargo, carga horária, padrão, coeficiente e 
vencimentos mensais a seguir discriminados, que fará parte da Lei 07/1991, 
(Plano de Cargos e Salários):  
    
   Quantidade           Cargo                     Carga horária               Vencimento  
        06              Visitador -PIM                 40 horas                  R$ 1.000,00 
 

               Padrão                       Coeficiente  segundo as classes                   
                                         A               B                 C               D              
                   55               52,38         55,00          57,75         60,63                                                                                              
  
                 Artigo 2º - O Valor acima será reajustado na mesma data e 
percentuais dados aos servidores públicos municipais. 
                 Artigo 3º - O provimento do cargo será por concurso público, 
regido pela Lei nº 017/2002 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Municipais) a formação deverá ser de nível médio completo e as atribuições do 
cargo são as constantes do anexo I, parte integrante desta Lei. 
                Artigo 4º - As despesas decorrentes desta Lei serão custeadas pelo 
orçamento da Secretária Municipal Saúde. 
                Artigo 5º - Revogadas as disposições em contrário, a presente lei 
entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOA     VISTA 
DO BURICÁ, AOS  11 DE NOVEMBRO DE 2013. 

 
              ____________________ 
                Antonio S. de V. Mota 
                                                                              Prefeito Municipal 
 
Registre-se e Publique-se 
 
Vanderlei Dimas Hoelscher 
Secretário de Administração 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Buricá 

ANEXO  I 
 

CATEGORIA FUNCIONAL:     VISITADOR - PIM  
                   

ATRIBUIÇÕES:  - Realizar trabalhos diretamente com as famílias, orientando-as para 

executarem as atividades de estimulação para o desenvolvimento das crianças; 

-Orientar as famílias sobre as atividades de estimulações adequadas ao desenvolvimento 

das crianças; 

-Controlar a qualidade das ações educativas realizadas pelas famílias junto às crianças;  

-Acompanhar os resultados alcançados pelas crianças e suas atividades junto às famílias 

serão coordenadas por um monitor ou grupo técnico municipal; 

-Planejar e executar as modalidades de atenção individual e grupais com gestantes, 

famílias e crianças; 

-Planejar e organizar mensalmente suas visitas de acompanhamento, orientação e 

avaliação junto às famílias. 

-Receber a formação e a capacitação necessária. Comunicar ao GTM a percepção e/ou  

identificação de suspeita da violência doméstica e a crianças portadoras de deficiência, 

preencher documentos, elaborar relatórios, demais atividades correlatas ao cargo.  
 

     
  Condições de Trabalho: 

 

a) Geral: Carga horária de 40 horas semanais; 

 

Requisitos para Provimento: 

 

a) Forma de admissão: Concurso Público 

b) Idade: Mínima 18 anos; 

c) Instrução: Ensino médio completo; 

d) Lotação: Secretária Municipal da Saúde.  

 

 

Boa Vista do Buricá,  novembro de 2013. 

 


