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LEI MUNICIPAL Nº 5.349, DE 10 DE MAIO DE 2019 

 
 

 

Dispõe sobre a criação de cargo e vaga no 

Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal 

de Tatuí, e dá outras providências. 

 

 

 

MARIA JOSÉ PINTO VIEIRA DE CAMARGO, Prefeita do 

Município de Tatuí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber 

que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

 

Art. 1º Fica criado, no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de 

Tatuí, o cargo público de Fonoaudiólogo – Especialista em Disfagia, conforme Anexo 

Único da presente Lei. 

 

Parágrafo único. As contratações dos aprovados em Concurso Público 

serão efetuadas pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 

 

Art. 2º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão 

por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementada se necessário. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Tatuí, 10 de maio de 2019. 

 

 

 

 

MARIA JOSÉ P. V. DE CAMARGO 

PREFEITA MUNICIPAL 

 

 

Publicada no átrio da Prefeitura Municipal de Tatuí, em 10/05/2019 

Neiva de Barros Oliveira 

 

 

 

(Ofício nº 282/ AJT/CMT/19, da Câmara Municipal de Tatuí). 
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ANEXO ÚNICO 
 

 

 

Cargo 

 

 

Vagas 

 

Referência 

 

Jornada de Trabalho 

 

Escolaridade/Requisito 

 

 

Fonoaudiólogo 

Especialista em 

Disfagia  

 

 

01 

 

 

I - II 

 

 

 

44 horas semanais 

 

 

Ensino Superior em 

Fonoaudiologia com 

Especialidade em 

Disfagia/ 

Registro no órgão de 

classe  

 

Atribuições: 

 

 

- Orientar a equipe de saúde para a identificação de indivíduos com risco de disfagia e 

encaminhamento para avaliação fonoaudiológica;  

- Avaliar, classificar e fazer o diagnóstico funcional da deglutição e do processo de alimentação, 

através da avaliação clínica fonoaudiológica da disfagia;  

- Analisar o processo de deglutição observando a presença dos aspectos funcionais esperados para 

cada uma de suas etapas, bem como, solicitar exames complementares que auxiliam no processo 

diagnóstico e terapêutico dos distúrbios de deglutição;  

- Realizar o tratamento/habilitação/reabilitação/compensação/adaptação/ gerenciamento dos distúrbios 

da deglutição;  

- Prescrever a consistência alimentar, o volume, o ritmo de oferta, os utensílios, as manobras e 

posturas necessárias para a administração da dieta por via oral de forma segura;  

- Realizar as intervenções necessárias junto ao indivíduo com disfagia, mensurando a eficácia dos 

procedimentos, para que o mesmo possa minimizar, compensar ou adaptar as dificuldades de 

deglutição;  

- Colaborar, junto à equipe na indicação de colocação e retirada de via alternativa de alimentação, 

quando classificado o risco de alimentação via oral;  

- Elaborar e conduzir os procedimentos relativos à oferta da dieta, manobras compensatórias e 

técnicas posturais durante exames instrumentais e objetivos da deglutição, ambulatoriais ou 

hospitalares, realizando análise e laudo funcional da deglutição;  

- Indicar e adaptar as válvulas de fala unidirecionais para o restabelecimento da comunicação e 

deglutição funcionais;  

- Realizar e analisar os dados provenientes da eletromiografia de superfície, ausculta cervical entre 

outros exames coadjuvantes à avaliação e ao tratamento dos distúrbios de deglutição;  

- Avaliar os parâmetros respiratórios como freqüência respiratória e saturação de oxigênio devido ao 

risco de complicações pulmonares ocasionadas pela disfagia;  

- Realizar, quando necessário, procedimentos de limpeza das vias aéreas antes, durante e/ou após a 

execução de procedimentos fonoaudiológicos;  

- Gerenciar programas de reabilitação dos distúrbios da deglutição e definir indicadores apropriados 

de qualidade para controle dos resultados;  

- Conduzir pesquisas relacionadas à atuação na área da disfagia para benefício da assistência à 

comunidade e do ensino profissional; 

- outras atividades correlatas. 
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