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LEI Nº 4.390, DE 17 DE MAIO DE 2022. 

 
Diário Oficial de Contas do TCE/MT nº 2470, 18/05/2022. 
 

“Altera a quantidade de vagas do cargo de 

fonoaudiólogo (a), constante do Anexo I – 

Quadro de Pessoal – da Lei Municipal 

2742/2010”. 

 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, tendo em vista 

o que dispõe o Art. 36 da Lei Orgânica Municipal, aprova e o Prefeito Municipal sanciona a 

seguinte lei: 

 

Art. 1º Fica alterada a quantidade de vagas do cargo de fonoaudiólogo (a), 

constante do Anexo I – Quadro de Pessoal/Cargos de Provimento Efetivo – da Lei Municipal 

2742/2010, passando de 03 (três) para 04 (quatro) vagas. 

 

Parágrafo Único. A alteração de vagas indicada é exclusiva para o cargo de 

fonoaudiólogo (a), não sendo estendida às outras carreiras municipais. 

 

 Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

 

 Alto Araguaia - MT, 17 de maio de 2022. 

 

 

 

 

GUSTAVO DE MELO ANICÉZIO 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I  

 QUADRO DE PESSOAL  

 CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

  
Referência Cargo Carga 

Horária 

Quantidade Descrição das Atividades Requisitos para a 

Investidura 

Padrão de 

Vencimento 

 Fonoaudiólogo 30 horas 

Semanais 

04 Avaliar as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, da 

linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias. 

 

Encaminhar o paciente ao médico especialista quando necessário. 

 

Programar, desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala, 

linguagem, expressão e compreensão do pensamento verbalizado e 

outros, orientando e fazendo demonstrações de respiração funcional, 

empostação de voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e 

organização do pensamento em palavras. 

 

Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento da reabilitação 

fonoaudiológica, avaliar os resultados do tratamento e dar alta. 

 

Aplicar os procedimentos fonoaudiológicos e desenvolver programas 

de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. 

 

Executar outras atividades afins à sua unidade funcional, a partir das 

necessidades e demandas da área e de conformidade com as 

orientações dadas pela sua chefia imediata. 

Curso superior 

completo de 

Fonoaudiologia, 

com registro no 

respectivo 

Conselho 

Profissional.  

 

R$ 1.900,00 

 


