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LEI COMPLEMENTAR No 1.633/2018 DE 28 DEZEMBRO DE 2018 

Dispõe sobre a estrutura administrativa, Organizacional, institucional e o quadro de 
cargos de atribuições da Prefeitura Municipal de Santana da Ponte Pensa e dá outras 

providências correlatas. 

Orides Bento, Prefeito Municipal de Santana da Ponte Pensa, Estado de São Paulo 
etc., no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou 
e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:-

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Artigo 1º - A organização da estrutura administrativa fica 
constituída por Órgãos da Administração Direta compostos por Secretarias, Divisões, Setores, 
Diretoria e Departamento . 

Artigo 2º - A administração pública obedecerá de forma 
permanente os prinC!pws gerais da legalidade, impessoalidade, isonomia, moralidade, 
publicidade e probidade administrativa. 

TÍTULO 11 

DA INTEGRAÇÃO COLETIVA 

Artigo 3º · A Administração Municipal poderá promover a 
integração da comunidade na vida político-administrativa do município, através de órgãos 
coletivos, integrados por servidores municipais e representantes de outras esferas de governo, 
associações de bairros, conselhos populares e demais entidades comunitárias. 

Parágrafo único - A Administração Municipal orientará suas 
atividades no sentido de: 

I. Aumentar a produtividade dos servidores, buscando a 
melhoria constante do serviço público coletivo buscando evitar o crescimento desnecessário de 
seu quadro de pessoal; 

11. Propor, para apreciação pela câmara municipal, níveis 
adequados de remuneração de seus servidores; 

III. Estabelecer critérios de prioridades na elaboração e 
execução de seus programas objetivando o interesse coletivo. 

TÍTULO III 
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Capítulo I 
DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
Artigo 4º - A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de 

Santana da Ponte Pensa passa a ser constituída por Órgãos da Administração Direta, compostos 
Secretarias, Divisões, Setores e Diretoria, que se organizam hierarquicamente atendendo aos 
princípios técnicos de desempenho e eficiência segundo suas atribuições. ~ 
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Artigo Sº · Os Órgãos da Administração Direta que compõem a 
estrutura admi nistrativa estão subordinados ao Gabinete do Prefeito, cuja organização se dá na 
conformidade do Anexo I, que é pa rte integrante desta lei, distribuídos da seguinte forma: 

I. Órgãos de Ação Governamental, Assessoramento e 
Controle; 

11. Órgãos de Planejamento Administrativo e de Finanças; 
111. Órgãos de Execuções Administrativas; 
IV. Órgão Executor do Controle Interno. 
Capítulo 11 
DOS ÓRGÃOS DE AÇÃO GOVERNAMENTAL, ASSESSORAMENTO 

E CONTROLE. 
Artigo 6º · Integram-se como Órgãos de Ação Governamental, 

Assessoramento e Controle, as Divisões e o Setor Jurídico, pela seguinte composição : 
r-- I. Divisão Executiva de Gabinete; 

li. Divisão de Assuntos Jurídicos. 
Parágrafo único- Compõe-se como Órgão da Divisão de Assuntos 

Jurídicos: 

a. Setor Jurídico. 
Capítulo III 
DOS ÓRGÃOS DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E DE 

FINANÇAS. 

Artigo 7º - Integram-se como Órgãos de Planejamento 
Administrativo e de Finanças, as Secretarias, Divisões e Setores pela seguinte composição: 

I. Secretaria Municipal de Administração; 
11. Secretaria Municipal de Finanças. 
§1º - Compõem-se como Órgãos da Secretaria Municipal de 

Administração: 

I. Divisão de Expediente; 
11. Divisão de Pessoal; 
Ill. Divisão de Compras e Materiais; 
IV. Divisão de Licitação e Contratos; 
V. Divisão de Tecnologia da Informação; 
§2º- Compõem-se como Órgãos da Divisão de Expediente: 

a. Setor de Arquivos e Protocolo; 
b. Setor de Comunicação e Expedição; 
c. Setor da Junta do Serviço Militar; 
d. Setor de Engenharia e Projetos. 
§3º- Compõem-se como Órgãos da Divisão de Pessoal: 

a . Setor de Recursos Humanos; 
b. Setor de Folha de Pagamento. 
§4º- Compõem-se como Órgãos da Divisão de Compras e Materiais: 

a. Setor de Orçamentos e Cadastros; 
b. Setor de Aquisições em Geral. 
§5º - Compõem-se como Órgãos da Divisão de Licitação e 

Contratos: 
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a. Setor de Coordenação de Procedimentos; 
b. Setor de Gestão de Contratos. 
§6º - Compõem-se como Órgãos da Divisão de Tecnologia da 

a. Setor de Reparação em Hardware; 
b. Setor de Análises de Softwares e Programações. 
§7º - Compõem-se como Órgãos da Secretaria Municipal de 

I. Divisão de Finanças e Tributação; 
I!. Divisão de Contabilidade e Lançadoria. 
§8º - Compõem-se como Órgãos da Divisão de Finanças e 

a. Setor de Tesouraria, Recebimentos e Pagamentos; 
b. Setor de Tributação e Fiscalização Tributária. 
§9º - Compõem-se como Órgãos da Divisão de Contabilidade e 

a. Setor de Contábil; 
b. Setor de Lançadoria. 
Capítulo IV 
DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Artigo 8º Integram-se como Órgãos de Execuções 
Administrativas, as Secretarias, Divisões e Setores pela seguinte composição : 

I. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos; 
I!. Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, 

Abastecimento e Meio Ambiente; 
111. 
IV. 

Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens; 
Secretaria M unici pai de Esportes, Recreação, Cultura e 

Turismo; 
V. Secretaria Municipal de Saúde; 
VI. Secretaria Municipal de Educação; 
VII. Secretaria Municipal de Ação Social. 
§1 º -Compõem-se como Órgãos da Secretaria Municipal de Obras 

e Serviços Públicos: 
I. Divisão de Almoxarifado; 
11. Divisão de Obras e Serviços Públicos. 
§2º - Compõem-se como Órgãos da Secretaria Municipal de 

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente : 
I. Divisão de Pecuária; 
11. Divisão de Agricultura, Agronomia e Ambiente. 
§3º - Compõem-se como Órgãos da Secretaria Municipal de 

Estradas e Rodagens: 
I. Divisão de Estradas e Rodagens; 
11. Divisão de Manutenção da Frota. 
§4º - Compõem-se como Órgãos da Secretaria Municipal de 

Esportes, Recreação, Cultura e Turismo: 
I. Divisão de Esportes e Recreação; 
11. Divisão de Cultura e Turismo. 
§5º- Compõem-se como Órgãos da Secretaria Municipal de Saúde 
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Social: 

Geral; 

Públicos: 

jardins; 

Agronomia e Ambiente: 

Rodagens : 

Territorial; 

Frota : 

Maquinários; 

Geral. 

Recreação: 

Como a gente sempre quis! 

I. 
11. 

Diretoria Clínica da Unidade Básica de Saúde; 

III. 
IV. 
v. 
VI. 

Divisão de Atenção Básica da Saúde; 
Divisão de Estratégias da Saúde da Família; 
Divisão de Saúde Coletiva; 
Divisão de Odontologia e Saúde Bucal; 
Divisão Administrativa de Saúde; 

VII. Divisão de Fisioterapia; 
VIII. Divisão de Gestão de Transporte da Saúde; 
IX. Divisão de Controle e Cadastro de Medicamentos. 
§6º - Compõem-se como Órgãos da Secretaria Municipal de 

I. Divisão de Ensino Infantil; 
11. Divisão de Ensino Fundamental e Médio; 
111. Divisão de Alimentação Escolar; 
IV. Divisão de Transporte Escolar e Administrativo. 
§7º - Compõem-se como Órgãos da Secretaria Municipal de Ação 

I. Divisão de Ações a Cidadania; 
li. Divisão de Gestão do Sistema Único de Assistência Social. 
§8º- Compõem-se como Órgãos da Divisão de Almoxarifado: 
a. Setor de Peças e Materiais de Manutenção de Veículos em 

b. Setor de Materiais de Expediente, Escolar e Escritório. 
§9º - Compõem-se como Órgãos da Divisão de Obras e Serviços 

a. Setor de Conservação e Execução de Vias Urbanas e Rurais; 
b. Setor de Conservação e Execução de Prédios, Praças e 

c. Setor de Cemitério. 
§10- Compõem-se como Órgãos da Divisão de Pecuária: 
a. Setor de Veterinária; 
b. Setor de Abate Animal. 
§11 - Compõem-se como Órgãos da Divisão de Agricultura, 

a. Setor de Análise e Amortização de Impacto Ambiental; 
b. Setor Agrícola e de Agricultura; 
c. Setor de Viveiro de Mudas e Horta Municipal. 
§12 - Compõem-se como Órgãos da Divisão de Estradas e 

a. Setor de Elaboração do Programa de Ordenamento 

b. Setor de Vias e Conservação de Estradas Vicinais. 
§13 - Compõem-se como Órgãos da Divisão de Manutenção da 

a. Setor Mecânico e Borracharia de Veículos Leves, Pesados e 

b. Setor de Lanternagens, Funilaria e Pinturas de Autos em 
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a. Setor de Técn icas Desportivas e Praças Esportivas; 
b. Setor de Recreação e Eventos Recreativos. 
§15 -Compõem-se como Órgãos da Divisão de Cultura e Turismo: 
a. Setor de Teatro e Música; 
b. Setor de Biblioteca; 
c. Setor de Turismo. 
§16 - Compõem-se como Órgão da Diretoria Clínica da Unidade 

Básica de Saúde: 

I. Divisão de Atenção Básica da Saúde. 
§17 - Compõem-se como Órgãos da Divisão de Atenção Básica da 

Saúde: 

a . Setor de Medicina e Enfermagem das Unidades Básicas de 
Saúde; 

b. Setor de Elaboração de Programas de Saúde. 
§18- Compõem-se como Órgãos da Divisão de Estratégias da Saúde 

da Família: 

a . Setor de Medicina e Enfermagem a Saúde da Família; 
b. Setor de Núcleo de Apoio da Saúde da Família. 
§19 - Compõem-se como Órgãos da Divisão de Saúde Coletiva: 

a. Setor de Vigilância Sanitária; 
b. Setor de Vigilância Epidemiológica; 
c. Setor de Controle de Zoonoses. 
§20- Compõem-se como Órgãos da Divisão de Odontologia e Saúde 

Bucal: 

a. Setor de Tratamento Dentário; 
b. Setor de Cirurgias Odontológicas. 
§21 - Compõem-se como Órgãos da Divisão Administrativa de 

Saúde: 

a. Setor de Atendimento ao Público, Recepção e Telefonia; 
b. Setor Administrativo de Escrituração. 
§22 -Compõem-se como Órgãos da Divisão de Fisioterapia: 

a. Setor de Avaliação e Reabilitação Físico Motora; 
b. Setor de Controle e Acompanhamento Domiciliar. 
§23 - Compõem-se como Órgãos da Divisão de Gestão de 

Transporte da Saúde: 

a. Setor de Planejamento e Agendamentos de Viagens; 
b. Setor de Transporte Coletivo e Individual da Saúde. 
§24- Compõem-se como Órgãos da Divisão de Controle e Cadastro 

de Medicamentos: 

a. Setor de Controle de Vencimentos e Estoque de 
Medicamentos; 

b. Setor de Cadastros e Distribuição de Medicamentos. 
§25- Compõem-se como Órgãos da Divisão de Ensino Infantil: 
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a. Setor de Creches; 
b. Setor de Pré-Escolas . 
§26- Compõem-se como Órgãos da Divisão de Ensino Fundamental 

e Médio: 

a. Setor de Ensino Fundamental; 
b. Setor de Ensino Médio. 
§27 - Compõem-se como Órgãos da Divisão de Alimentação 

Escolar: 

a. Setor de Controle de Qualidade de Alimentos; 
b. Setor de Coordenação e Cuidado Nutricional; 
§28- Compõem-se como Órgãos da Divisão de Transporte Escolar 

e Administrativo: 

a. Setor de Transporte Rural de Alunos; 
b. Setor de Transporte Urbano de Alunos; 
c. Setor de Transporte Coletivo e Individual de Pessoal 

Administrativo. 
§29- Compõem-se como Órgãos da Divisão de Ações a Cidadania: 

a . Setor de Proteção Social Básica; 
b. Setor de Proteção Social Especial. 

§30 - Compõem-se como Órgãos da Divisão de Gestão do Sistema 
Único de Assistência Social: 

a. Setor de Vigilância Sócio Assistencial; 
b. Setor de Planejamento, Avaliação e Controle de Parcerias. 

Capítulo V 
DO ÓRGÃO EXECUTOR DO CONTROLE INTERNO 
Artigo 9Q - A fiscalização do município será exercida pelo Poder 

Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelo Sistema de Controle Interno efetivado 
pelo Órgão Executor do Controle Interno, na forma da lei. 

§1Q- O Sistema de Controle Interno será regulamentado por lei de 
iniciativa do executivo municipal no prazo de noventa dias, a contar da publicação desta lei. 

§2º - O Executivo manterá o Sistema de Controle Interno com a 
finalidade de: 

I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano 
Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; 

11. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à 
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimoni al nos órgãos e entidades da 
administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito 
privado; 

III. Exercer o controle das operações de crédito, avais e 
garantias, bem como dos direitos e haveres do município; 

IV. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão.G7 ___ 
institucional; V --= 
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V. Em conjunto com autoridades da Administração Financeira 
do Município, ass inar o Relatório de Gestão Fiscal; 

VI. Atestar a regularidade da tomada de contas dos 
ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados. 

VII. Outras competências e atribuições definidas na lei do 
Sistema de Controle Interno. 

§3º - O Controle Interno será exercido por, no mínimo, três 
servidores efetivos e estáveis, capacitados tecnicamente, com experiência atualizada em 
administração pública e que tenham postura ética e moral. 

§4º - Compete aos nomeados para o Controle Interno : I -
Supervisionar, coordenar e executar trabalhos de avaliação das metas do Plano Plurianual, bem 
como dos programas e orçamento do governo municipal. 11 - Exami nar a legalidade e avaliar 
resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos 
órgãos da Administração Municipal, bem como da apli cação de recursos públicos e subsídios em 
benefício de empresas privadas. 111 - Exercer control e das operações, avais e garantias, bem como 
dos direitos e deveres do Município. IV- Avaliar a execução das metas do Plano Plurianual e dos 
programas do governo, visando a comprovar o alcance e adequação dos seus objetivos e 
diretrizes. V- Avaliar a execução dos orçamentos do município tendo em vista sua conformidade 
com as destinações e limites previstos na legislação pertinente. VI - Avaliar a gestão dos 
administradores municipais para comprovar a legalidade, legitimidade, razoabilidade e 
impessoalidade dos atos admi nistrativos pertinentes aos recursos humanos e materiais . VII -
Avaliar o objeto dos programas do governo e as especifi cações estabelecidas, sua coerência com 
as condições pretendidas e a eficiência dos mecanismos de controle interno. VIII - Subsidiar, 
através de recomendações, o exercício do cargo do Prefeito, dos Secretários e dirigentes dos 
órgãos da administração indireta, objetivando o aperfeiçoamento da gestão pública. IX- Verificar 
e controlar, periodicamente, os limites e condições relativas às operações de crédito, assim como 
os procedimentos e normas sobre restos a pagar e sobre despesas com pessoal nos termos da Lei 
de Responsabilidade Fiscal e do Regimento Interno do Sistema de Controle Interno do Município. 
X - Prestar apoio ao órgão de controle externo no exercício de suas funções constitucionais e 
legais. XI - Auditar os processos de licitações dispensa ou de inexigibilidade para as contratações 
de obras, serviços, fornecimentos e outros. XII - Auditar as multa dos veículos do município, 
sindicâncias administrativas, documentação dos veículos, seus equipamentos. XIII - Auditar o 
sistema de previdência dos servidores, regime próprio ou regime geral de previdência social. XIV 
- Auditar a investidura nos cargos e funções públicas, a realização de concursos públicos, 
publicação de editais, prazos, bancas examinadoras. XV- Auditar as despesas com pessoal, limites, 
reajustes, aumentos, reavaliações, concessão de vantagens, previsão na lei de diretrizes 
orçamentárias, plano plurianual e orçamento. XVI -Anali sar contratos emergenciais de prestação 
de serviço, autorização legislativa e prazos. XVII -Apurar existência de servidores em desvio de 
função. XVIII -Analisar procedimentos relativos a processos disciplinares, publicidade, portarias 
e demais atos. XIX - Auditar lançamento e cobrança de tributos municipais, cadastro, revisões, 
reavaliações e prescrição. XX- Examinar e analisar os procedimentos da tesouraria, saldo de caixa, 
pagamentos, recebimentos, cheques, empenhos, aplicações financeiras, rendimentos, plano de 
contas, escrituração contábil, balancetes. 

Capítulo VI 

DAS HIERARQUIAS 

Artigo 10 - Os Órgãos da Administcação Direta abarcam ~ 
hierarquias de comando e determinação na seguinte nivelação vertical: 



PREFEITURA MUNI~!,~~o~~ ~iNJ~u~~ DA PONTE PENSA ~, 
CNPJ: 45.138.088/0001-40 ,... 201 7-2020 

Avenida São Joaquim, 513- Centro- Fone (17) 3692-1101- Fax (17) 3692-1145 SANTANA 
CEP: 15765-000- Santana da Ponte Pensa- SP DA PONTE PENSA 

~ 
Como a gente sempre quis! 

§1 º - Cada Setor subordina-se à sua respectiva Divisão, consoante 
as distribuições do parágrafo único do artigo 6º; §2º ao §6º e §8º ao §9º, todos do Artigo 7º; §8º 
ao §15 e §17 ao §30, todos do Artigo 8º, desta lei. 

§2º - Cada Divisão subordina-se à sua respectiva Secretaria, 
consoante as disposições dos incisos I e 11 do Artigo 6º; Incisos I ao V do §1 ºe Incisos I e 11 do §7º, 
todos do Artigo 7º; incisos I e li do §1º, incisos I e II do §2º, incisos I e II do §3º, incisos I e II do 
§4º, incisos li ao IX do §5º, incisos I ao IV do §6º e incisos I e 11 do §7º, todos do Artigo 8º, desta 
lei. 

§3º - A Divisão de Atenção Básica da Saúde, bem como o Setor de 
Medicina e Enfermagem das Unidades Básicas de Saúde e o Setor de Elaboração de Programas de 
Saúde, subordina-se e responderão diretamente à Diretoria Clínica da Unidade Básica de Saúde. 

§4º -A Diretoria Clínica da Unidade Básica de Saúde subordina-se 
à Secretaria Municipal de Saúde, consoante o inciso I, do §5º, do Artigo 8º, desta lei. 

§5º- Não há nível de hierarquia vertical entre Setores. 

§6º - Em nivelação horizontal as Secretarias, Divisões e Setores, 
não se subordinam entre si. 

§7º - Não havendo lotação em alguma Secretaria, as Divisões a ela 
correspondentes estarão diretamente subordinadas ao Gabinete do Prefeito ou por acumulação 
de outro Órgão, mediante ato próprio de designação, observando-se os níveis de hierarquia, não 
podendo ser inferior a do subordinado, condicionado ao agente acumulador estar capacitado e, 
quando necessário, habilitado na competência da acumulação. 

§8º- O Órgão Executor do Controle Interno tem autonomia própria 
de comando e execução, sendo hierarquicamente insubordinado a quaisquer Órgãos 
Administrativos. 

Capítulo VII 

DAS COMPETÊNCIAS 

Artigo 11 - As competências entre Secretarias, entre Divisões e 
entre Setores em nível horizontal são autônomas e independentes, observadas as disposições do 
artigo 15 desta lei. 

Artigo 12 - As atividades da administração pública municipal se 
desenvolvem por Competências Em Geral, Comuns e Específicas, nos termos dos Capítulos VIII, IX 
eX. 

Capítulo VIII 

DAS COMPETÊNCIAS EM GERAL 

Artigo 13 - O controle das atividades da administração municipal 
deverá exercer-se em todos os níveis hierárquicos, competindo a todos os Órgãos da 
Administração Direta, em geral: 

I. A execução das normas que disciplinam as atividades {}--
específicas de cada Órgão; 
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11. A utilização e guarda do patrimônio público alicerçado 
pelos princípios basilares da administração pública; 

III. São competências gerais de todas as Divisões: acompanhar, 
determinar, controlar e fazer executar as atividades de competências de seus setores vinculados, 
mediante chefia. 

IV. São competências gerais de todas as Secretarias fazer 
gestão do plano de governo mediante tomada de decisões, formulação de programas e projetos 
relacionados com a área de sua competência, bem como dirigir a unidade organizativa sob sua 
responsabilidade dentro das normas e diretrizes superiores da Administração Municipal, assim 
como prestar contas por resultados sobre o cumprimento das metas e objetivos do Plano de 
Governo sob sua responsabilidade. 

Capítulo IX 
DAS COMPETÊNCIAS COMUNS 

Artigo 14 - São Competências Comuns dos Órgãos da 
Administração Direta: 

§1Q- Órgãos de Ação Governamental, Assessoramento e Controle: 

I. Controlar a ordenação e a licitude das decisões oriundas do 
gabinete do prefeito objetivando o alcance das realizações das ações de governo; 

11. Aperfeiçoar a complementação, atualização ejou 
modernização das ações de governo, planejamentos e as execuções distribuídas aso demais 
Órgãos da Administração Direta; 

III. Descentralizar as tarefas de planejamentos e execuções 
objetivando a otimização, por distribuição, das ações de governo de acordo com as esferas de 
competências e atribuições. 

§2Q- Órgãos de Planejamento Administrativo e de Finanças: 

I. O planejamento da política administrativa interna na fase 
anterior à execução das ações de governo, sendo o momento em que se estabelecem a preparação 
das execuções de ações do governo com precisão no desenvolvimento das atividades a serem 
realizadas. 

§3Q- Órgãos de Execuções Administrativas: 

I. O desenvolvimento das atividades e tarefas a serem 
realizadas, no âmbito do interesse coletivo. 

Artigo 15 -Todas as atividades de ações de governo realizar-se-ão 
de forma coordenada entre os órgãos e seus níveis hierárquicos de modo a conterem 
desenvolvimento sincrético. 

Artigo 16 - É facultado ao Prefeito Municipal e aos Secretários 
delegarem serviços de inerência as atribuições do cargo, para a prática de atos administrativos 
conforme se dispuser em regulamento, ressalvada a competência privativa de cada divisão ejou 
setor. 

§1Q- A delegação de competência será utilizada com o objetivo de 
assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, situando-as na proximidade dos fatos, pessoas 
ou problemas a atender. 
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§2Q - O desenvolvimento das ações de governo pelas Secretarias, 
Divisões e Setores deverá ser permanentemente atualizado e visar modernização e a 
racionalização dos métodos de trabalho com o objetivo de torná-los mais econômicos e ágeis. 

Capítulo X 

DAS COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DAS SECRETARIAS 

Artigo 17 - As Secretarias Municipais competem fazer a gestão, o 
planejando, a normatização, o cumprimento do plano de governo, a supervisão, as determinações 
de cúpula, a iniciação de processo administrativo contra servidores de seu seguimento e a garantia 
das execuções de todas as atividades de competência de suas Divisões e Setores. 

Artigo 18- São as competências específicas das Secretarias: 

I. Secretaria Municipal de Administração: 
a) Articular com o Setor Jurídico na e laboração de 

anteprojetos de lei e demais atos relacionados com as ações de sua área de competência; 
b) Gerenciar o arquivo histórico visando à preservação, à 

manutenção e à divulgação do patrimônio documental do município; 
c) Expedir circulares, instruções, portarias, ordens de serviço 

e demais disposições normativas para cumprimentos dos atos gerais direto do chefe do executivo; 
d) Desenvolver, de forma articulada com as outras Secretarias, 

as atividades relacionadas com o planejamento, a formulação e a execução de políticas e planos 
de desenvolvimento municipal; 

e) Normatizar, supervisionar, controlar, orientar e formular 
políticas de gestão de recursos humanos, envolvendo: Benefícios funcionais; Ingresso, 
movimentação e lotação; Programas de capacitação e de educação continuada; Planos de carreira, 
cargos e vencimento; plano de saúde dos servidores públicos e seus dependentes; progressão 
funcional; remuneração; perícia médica; melhoria das condições de saúde ocupacional dos 
servidores públicos municipais e a prevenção contra acidentes de trabalho; adoção de estratégias 
de comprometimento dos servidores em substituição às estratégias de controle; programas de 
atração e permanência dos servidores públicos; programas de valorização do servidor público, 
calcados no desempenho; 

f) Propor políticas e instrumentos de modernização 
administrativa, de gestão de pessoas; 

g) Normatizar, supervisionar, orientar e formular políticas de 
gestão de materiais e serviços, envolvendo: licitações de material e serviços; contratos de material 
e serviços; estocagem e logística de distribuição de material; 

h) Normatizar, supervisionar, orientar e formular políticas de 
gestão patrimonial, envolvendo: material adjudicado; bens móveis; 

i) Gerenciar os contratos administrativos; 
i) Supervisionar, controlar e coordenar os procedimentos de 

compras da Administração, de acordo com as normas e diretrizes superiores do Governo 
Municipal; 

k) Orientar e normatizar a aplicação, execução e gestão da 
Tecnologia de Informação e Comunicações no âmbito das atividades relacionadas às 
competências das Secretárias, integrando-as; 

I) Normalizar e compatibilizar as ações de modernizaçã(íl . --------
informação e informática; ~ 
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m) Estimular a realização de estudos e pesquisas, visando ao 
desenvolvimento e à absorção de novas tecnologias e de instrumentos de modernização 
administrativa, especialmente nas áreas de informática, informação, desenvolvimento 
institucional, métodos e procedimentos; 

n) Estabelecer as diretrizes para as aquisições de 
equipamentos de informática, de software e de novas tecnologias, bem como fazer as 
especificações técnicas para as aquisições e aprovar tecnicamente os processos pertinentes; 

o) Analisar e instruir processos para contratação de bens e 
serviços de informática, observando as políticas, diretrizes, normas e padrões; 

p) Coordenar o acesso dos usuários internos aos dados e aos 
sistemas informatizados da Secretaria; 

q) Propor a auditoria e a análise de riscos e de vulnerabilidade 
dos ambientes e sistemas informatizados; 

r) Administrar a utilização da rede de comunicação de dados; 
s) Assessorar na elaboração de editais e na celebração de 

contratos e convênios. 
11. Secretaria Municipal de Finanças: 
a) Articular-se com os órgãos setoriais a programação 

financeira e de contabilidade visando ao adequado desempenho das funções orçamentárias; 
b) Supervisionar e avaliar a execução das atividades relativas 

a execução da despesa; 
c) Cuidar para que a prefeitura não se torne inadimplente 

junto aos órgãos estaduais e federais; 
d) Elaborar estudos e pesquisas para a previsão da receita, 

bem como adotar as providências executivas para a obtenção de recursos financeiros de origem 
tributária e outros; 

e) Elaborar o Plano de Ação Global da Secretaria Municipal de 
Finanças; 

f) Efetuar as notificações, atuações e imposições de multa 
relativa ao Código Tributário Municipal, Código de Posturas do Município e demais leis 
especificas; 

g) Submeter ao Chefe do Executivo a minuta da proposta 
orçamentária destinada à ma nutenção administrativa; 

h) Fiscalizar a manutenção de atividades não cadastradas no 
Fisco Municipal; 

i) Administrar a fiscalização de tributos, contribuições e taxas 
municipa is conforme regulamenta o Código Tributário do Município. 

III. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos: 
a) Gerenciar permanentemente os dados e informações de 

gestão de materi ais, serviços, obras e serviços de engenharia para diagnóstico e proposição de 
melhorias e de inovações para administração pública; 

b) Atrair e administrar recursos prezando pelos princípios da 
legalidade e economicidade além de otimizá-los e garantir novas ações e projetos na área de 
gestão de materiais e serviços; 

c) 
d) 

urbana e rural; 

Planejar a política de obras públicas no município; 
Desenvolver orçamentos de obras públicas nas áreas 

e) Fiscalizar as obras executadas por empresas contratadas 
pelo município; 
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f) Gerenciar e elaborar cronograma de projetos de obras 
públicas nos distritos rurais, viabilizando a execução de serviços e obras de infraestrutura rural; 

g) Desenvolver projetos em conjunto com as organizações 
representativas dos distritos, visando melhorar a qualidade de vida na área rural; 

h) Elaborar estratégias de obras públicas que visem a 
melhoria na qualidade de vida da população; 

i) Programar _as atividades de manutenção dos próprios 
municipais; 

j) Programar a execução da política de obras públicas do 
município, abrangendo construções, reformas e reparos; 

k) Supervisionar o controle de entrada e saída de materiais 
destinados as atividades administrativas; 

I) Administrar a guarda e distribuição de material; 
m) Registrar e manter atualizado o controle físico-financeiro 

dos materiais adquiridos, distribuídos e em estoque. 
IV. Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, 

Abastecimento e Meio Ambiente: 
a) 

do município e da região; 
Promover a coleta de dados sobre a produção agropecuária 

b) Efetuar levantamentos das pragas em caráter epidêmicos 
que afetam a lavoura; 

c) Recolher amostras de solo para exames e mapeamento; 
d) Elaborar instruções, avisos e orientações a agricultores; 
e) Desenvolver estudos sobre a lavoura tradicional da região 

instituir programas de reflorestamento; 
f) Manter relações públicas de contatos com os demais órgãos 

governamentais e entidades não governamentais de agricultura e defesa ambiental; 
g) Promover a integração da comunidade à política do meio 

ambiente desenvolvida pelo município; 
h) Desenvolver mecanismos e instrumentos com a finalidade 

de preservar e melhorar a qualidade da vida no município; 
i) Estimular a Educação Ambiental nas escolas. 
V. Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens: 
a) Realizar os estudos necessários à revisão periódica, pelos 

menos de 5 em 5 anos, do plano rodoviário Municipal, a ser submetido á aprovação do 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado; 

b) Manter atualizado o mapa da sede rodoviária municipal; 
c) Fiscalizar todos os serviços técnicos e administrativos 

concernentes a estudos, projetos, especificações, orçamentos, locação, construção, reconstrução e 
melhoramentos das estradas e caminhos municipais, inclusive pontes e demais obras 
complementares; 

d) Prestar ao Departamento de Estradas de Rodagem do 
Estado informações sobre assuntos pertinentes ás estradas de rodagem e caminhos municipais e 
preparar relatório anual das atividades rodoviárias do município a ser enviado ao Departamento 
de Estradas de Rodagem do Estado; 

e) 
promovendo a sua conservação; 

f) 
g) 

manutenção da frota municipal; 

Inspecionar periodicamente as estradas vicinais, 

Supervisionar os veículos e máquinas diariamente; 
Planejar e supervisionar a execução das atividades 
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h) Elaborar, após análise, parecer sobre material didático 
escolar; 

i) Elaborar parecer e acompanhar o desenvolvimento de 
projetos propostos pelas escolas e demais instituições; 

j) Implementar e acompanhar o desenvolvimento dos 
projetos e programas propostos pelas unidades educacionais; 

k) Promover a gestão democrática, por meio da garantia da 
eleição de diretores e atuação dos conselhos escolares; 

I) Assegurar a autonomia das escolas por meio da gestão 
democrática e o Projeto Político Pedagógico; 

m) Acompanhar a aplicabilidade do Currículo na prática 
pedagógica das escolas Públicas Municipais 

n) Promover encontros com consultores, por área de 
conhecimento para assessoria pedagógica, quando necessário 

o) Elaborar, após análise, parecer sobre materiais didáticos e 
projetos propostos pelas Escolas; 

p) Analisar e aprovar as propostas pedagógicas das Escolas 
Públicas Municipais; 

q) Apoiar o desenvolvimento sustentável, com incentivos para 
a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e 
preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais; 

r) Fazer garantir a segurança alimentar e nutricional dos 
alunos, com acesso de forma igualitári a, respeitando as diferenças biológicas entre idades e 
condições de saúde dos alunos que necessitem de atenção específica e aqueles que se encontrem 
em vulnerabilidade social; 

s) Assegurar a inclusão da educação alimentar e nutricional 
no processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema 
alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida na perspectiva da 
segurança alimentar e nutricional. 

e do serviço social; 

IX. 
a) 

Secretaria Municipal de Ação Social: 
Promover estudo, em todos os seus aspectos, da assistência 

b) Desenvolver pesquisa das causas de desequilíbrio social e 
ambiental, considerando as condições de vida e de trabalho; 

c) Elaborar o plano de organização de assistência ou de 
colaboração dos movimentos comunitários; 

d) Realizar estudo, registro e classifi cação por objetivos da 
instituição de caráter privado existentes, para o fim de opinar sobre a concessão de auxílios e 
subvenções; 

e) Organizar a coletânea e o levantamento de informações e 
dados estatísticos do serviço social; 

f) Suplementar a ação do Estado, coordenar a ação da 
iniciativa privada, executar os serviços de profilaxia e polícia sanitária; 

g) Zelar pelo atendimento especial aos carentes e orientação 
de ordem geral; 

h) Buscar soluções para os problemas sociais que intervém ou 
obstaculizam o desenvolvimento normal do indivíduo; ~ 

i) Propor estudo na realização de convênios de assistência , 
social com entidades congêneres, federais e estaduais; 
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e) Estabelecer diretrizes para desenvolvimento do programa 
de controle de infecção nas áreas de abrangência do município 

f) Elaborar e realizar pesquisa científica e tecnológica na área 
de saúde; 

g) Elaborar, discutir, pactuar e recomendar as diretrizes 
básicas e as guias operacionais do atendimento integral às urgências no seu âmbito de 
responsabilidade, em consonância com as diretrizes estaduais e nacionais; 

h) Promover e normatizar a organização e o desenvolvimento 
da política de média e alta complexidade, ambulatorial e hospitalar do SUS; 

i) Promover campanhas de esclarecimento, visando a 
preservação da saúde da população; 

j) Elaborar, discutir, pactuar e recomendar as diretrizes 
básicas e as guias operacionais do atendimento integral em saúde bucal no seu âmbito de 
responsabilidade, em consonância com as diretrizes estaduais e federais ; 

k) Implantar e fiscalizar posturas municipais relativas a 
higiene e a saúde pública; 

I) Promover, coordenar e normatizar a organização e o 
desenvolvimento da política de assistência farmacêutica em consonância com a Política Nacional 
de Medicamentos, observando os princípios do Plano Municipal de Saúde; 

m) Articular com outros órgãos e secretarias municipais, 
estaduais e federa is, entidades da iniciativa privada para o desenvolvimento de programas 
conjuntos; 

n) Elaborar, discutir, pactuar e recomendar as diretrizes 
básicas e as guias operacionais do atendimento integral em saúde mental no seu âmb ito de 
responsabilidade em consonância com as diretrizes estaduais e nacionais; 

o) Estimular e apoiar o bom funcionamento do Conselho 
Municipal de Saúde, criando mecanismos para sua ava li ação de forma permanente; 

p) Subsidiar os processos de elaboração, implantação e 
implementação de normas, instrumentos e métodos necessários ao fortalecimento do modelo de 
gestão do SUS; 

q) Intermediar convênios, acordos, ajustes, termos de 
cooperação técnica ejou financeira ou instrumentos congêneres, com entidades privadas sem fins 
lucrativos e órgãos da administração direta e indireta da União, Estados e outros municípios; 

r) Desenvolver ações integradas com outras Secretarias 
Municipais. 

VIII. Secretaria Municipal de Educação : 
a) Promover a realização de pesquisas, estudos e 

levantamentos de dados de forma sistemática, considerados relevantes para o desenvolvimento 
do Ensino Infantil, Fundamental e Médio da rede municipal; 

b) Emitir informações, pareceres e orientações sobre sua área 
de atuação, sempre que julgar oportuno ou quando forem solicitados; 

c) Propiciar momentos de formação continuada para todos os 
profissionais da educação, visando à melhoria da educação municipa l; 

d) Orientar, analisar, aprovar e acompanhar a execução dos 
Projetos Políticos Pedagógicos das Escolas Públicas Municipais; 

Ação das Unidades de ensino; 

sua área de atuação; 

e) Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do Plano de 

f) 

g) 

Implementar diretrizes específicas para a diversidade em &---
Realizar visitas técnicas as escolas; 
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h) Planejar e supervisionar a execução das atividades do posto 
de combustíveis do município, bem como das atividades de lavagem, lubrificação e borracharia; 

i) Propor ações que concorram para a redução de custos da 
frota, por meio da manutenção preventiva e da substituição de veículos e equipamentos cuja 
manutenção corretiva seja um indicativo para tal procedimento; 

VI. Secretaria Municipal de Esportes, Recreação, Cultura e 
Turismo: 

a) Formular e avaliar as políticas municipais de cultura, em 
consonância com as diretrizes gerais do governo municipal e da legislação vigente; 

b) Formular e avaliar os planos, programas e projetos 
atinentes ao desenvolvimento da cultura no âmbito do município; 

c) Promover o acesso a bens culturais materiais e imateriais à 
população do município, de forma equânime e participativa, visando o fortalecimento da 
identidade local e a valorização da diversidade cultural; 

d) Elaborar e supervisionar o Plano Municipal de Cultura em 
consonância com as diretrizes gerais do Governo Municipal e a legislação vigente; 

e) Formular programas e ações que visem o tombamento, 
registro e preservação dos bens materiais e imateriais com valor histórico, cultural, arquitetônico, 
ambiental e afetivo para a população, em consonância com as diretrizes gerais do Governo 
Municipal e da legislação vigente; 

f) Formular programas e ações que visem à promoção da 
produção cultural nas suas diversas manifestações como música, teatro, dança, pintura, gravura, 
fotografia, audiovisual, cinema, literatura, artesanato, entre outras, visando o fortalecimento da 
identidade local e a valorização da diversidade cultural do município; 

g) Planejar e avaliar os serviços e atividades de proteção do 
patrimônio artístico, arqueológico, histórico e cultural do município; 

h) Promover a estruturação e organização do turismo a fim de 
focalizar e articular os esforços públicos e privados no desenvolvimento do turismo no município, 
em consonância com a estratégia de desenvolvimento econômico de longo prazo; 

i) Fomentar programas destinados à formação do setor 
turístico, a fim de criar o turismo no município e promover a inserção produtiva da população 
economicamente ativa; 

j) Fomentar e coordenar a identificação, formulação, 
avaliação e promoção de projetos e empreendimentos que objetivem o aproveitamento das 
oportunidades de turismo no município; 

k) Promover o acesso a bens culturais materiais e imateriais à 
população do município, de forma equânime e participativa, visando o fortalecimento da 
identidade local e a valorização da diversidade cultural. 

VII. Secretaria Municipal de Saúde: 
a) Elaborar o planejamento operacional e executar a política 

municipal de saúde, através da implementação do sistema municipal da saúde e do 
desenvolvimento de ações de prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde da 
população com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas; 

b) Coordenar, controlar e fiscalizar o Sistema Único de Saúde 
(SUS) no âmbito do município; Formular a política de saúde ambiental e ações de prevenção, 
promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva; 

c) Definir a política de regulação da Secretaria em relação ao 
Sistema Municipal de Saúde; 

d) Elaborar boletins sobre informações da saúde; 
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i) Implementar a política social do município, voltada para o 
atendimento dos direitos sociais e aspirações da população de baixa renda; 

k) Criar mecanismos que respondam às de mandas sociais no 
município e que, de forma concomitante, atuem sobre os fatores geradores dessas demandas; 

I) Propor soluções alternativas para atendimento dos 
problemas sociais emergentes que envolvam outros órgãos públicos 

m) Estabelecer diretrizes gerais e programáticas e definir 
normas e padrões técnicos de atuação na área do bem estar social; 

n) Planejar, coordenar, controlar e avaliar a execução de 
programas e atividades no campo do bem estar sociat priorizando as áreas de assistência à 
criança e ao adolescente, assistência e promoção social; 

o) Realizar estudos e pesquisas sobre a realidade social do 
município, de modo a subsidiar a ação dos Setores. 

Capítulo XI 

DAS COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DAS DIVISÕES 

Artigo 19 - São as competências específicas das Divisões: 
I. Divisão Executiva de Gabinete: 
a) Coordenar as atividades de cerimonial da Prefeitura 

Municipat com o objetivo de organizar eventos e reuniões com a presença do Chefe do Poder 
Executivo e demais autoridades; 

b) Coordenar a elaboração da agenda do Chefe do Poder 
Executivo e adotar as providências correlatas para sua adequada realização; 

c) Apoiar a elaboração da agenda especial de governo, com o 
objetivo de garantir a inserção de temas estratégicos na rotina de atividades do Chefe do Poder 
Executivo, em articulação com Órgãos da Administração Direta; 

d) Recepcionar, analisar e preparar os despachos 
administrativos do Chefe do Poder Executivo Municipat bem como registrar, arquivar e controlar 
os atos oficiais; 

e) Recepcionar lideranças políticas e parlamentares do 
município, bem como outras autoridades das demais esferas de governo e dos Poderes da 
República, administrando a agenda do Chefe do Poder Executivo; 

f) Prestar assessoria especial e direta ao Chefe do Poder 
Executivo, conforme demanda dos Secretários; 

g) Planejar, coordenar e supervisionar a execução das 
atividades administrativas necessárias para o cumprimento das atribuições legais e 
constitucionais do Chefe do Poder Executivo Municipal; 

h) Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao 
Chefe do Poder Executivo Municipal no planejamento, gestão e avaliação de assuntos e atividades 
estratégicas relacionadas com o cumprimento de suas atribuições legais e constitucionais; 

i) Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao 
Chefe do Poder Executivo Municipal na revisão e implantação de normas e procedimentos 
relativos às atividades dos órgãos da Administração Direta; 

j) Em coordenação com as Secretarias formular e implantar o 
Plano de Comunicação que vise à melhoria dos sistemas e processos organizativos da Prefeitura, 
a qualidade na prestação dos serviços ofertados à sociedade e o acesso democrático e 
transparente às informações sobre gestão pública municipat na forma da Lei; f}-----

k) Monitorar e avaliar o cumprimento das diretrizes, metas e 
objetivos institucionais sob sua responsabilidade, apresentando ao Chefe do Executivo Municipal 
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as propostas de decisão e adequação que permitam o cumprimento dos compromissos assumidos 
com a população no Plano de Governo; 

I) Desempenhar outras atividades afins e assemelhadas, 
sempre por determinação do Chefe do Executivo Municipal. 

11. Divisão de Assuntos jurídicos: 
a) Sugerir e recomendar ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal medidas de caráter jurídico, essenciais à satisfação e tutela do interesse público; 
b) Coordenar com exclusividade as atividades de 

assessoramento jurídico ao Chefe do Poder Executivo Municipal e aos demais Órgãos da 
Administração Direta, através do procurador jurídico; 

c) Dar suporte de assessoria jurídica ao Chefe do Executivo 
Poder Municipal na elaboração das mensagens e projetos à Câmara Municipal, analisando as 
minutas e demais providências de instrução processual desenvolvidas pelo procurador jurídico; 

d) Analisar a redação dos projetos de leis, justificativas de 
vetos, decretos, ordens de serviço, instruções, regulamentos, contratos, convênios, portarias e 
pareceres sobre questões técnicas e jurídicas, bem como outros documentos de natureza jurídica, 
encaminhados pelo procurador jurídico; 

e) Estruturar, unificar e coordenar o sistema de 
assessoramento e consultoria jurídicos ao conjunto de Secretarias Municipais garantindo a 
correta aplicação das leis e das demais normas legais e administrativas, podendo, para tanto, 
ordenar a expedição de pareceres normativos pelo procurador jurídico; 

f) Propor medidas de caráter jurídico que visem proteger o 
patrimônio dos órgãos da administração direta e indireta do município; 

g) Avaliar e Coordenar o cumprimento das diretrizes, metas e 
objetivos institucionais sob sua responsabilidade apresentando ao Chefe do Poder Executivo as 
propostas de decisão e adequação que permitam o cumprimento dos compromissos assumidos 
com a população no Plano de Governo; 

h) Desempenhar outras atividades afins, previstas na 
legislação, sempre por determinação do Chefe do Executivo Municipal. 

III. Divisão de Expediente: 
a) Otimizar a forma de recepção e envio de documentos, 

protocolos e correspondências aos demais órgãos; 
b) Preparar e encaminhar expediente à Secretaria de sua 

alçada 
c) Criar formas de arquivamentos de toda espécie que não 

sejam de inerência se outras divisões ou setores. 
d) Coordenar a preparação dos Projetos de Lei, Decretos, 

Editais, Portarias, Ofícios e demais Atos Administrativos. 
e) Supervisionar a emissão de certificado de alistamento 

militar, dispensa do serviço, atestado de desobrigação, regularização de situação reservista, 
emissão de 2ª via de documentos militares, retificação de dados. 

urbano. 

humanos; 

servidores; 

f) Supervisionar a elaboração de projetos e planejamento 

IV. 
a) 

b) 
c) 

Divisão de Pessoal: 
Controlar os processos relativos à área de recursos 

Analisar o processo de recrutamento e se leção de pessoal; 
Coordenar na profissionalização e capacitação dos 
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d) 
municipal; 

e) 
f) 

pagamento; 
g) 

treinamento de pessoal; 
h) 

cargos; 
v. 
a) 

geral; 
b) 

preços; 
c) 
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Promover a profissionalização e valorização do servidor 

Administrar o Sistema de classificação de cargos; 
Aprimorar os programas administração da folha de 

Coordenar os concursos públ icos, processos seletivos e 

Administrar o sistema de classificação classificado de 

Divisão de Compras e Materiais: 
Supervisionar os orçamentos de materiais e serviços em 

Gerenciar o cadastramento de fornecedores, materiais e 

Aprovar orçamentos; 
d) Dar encaminhamento a autorização de despesas, 

procedimentos licitatórios e outros expedientes; 
VI. Divisão de Licitação e Contratos : 
a) Coordenar a programação e controle dos procedimentos de 

certames, dispensas, inexigibilidades e das várias espécies de contratações e avenças. 
b) Realizar periodicamente reuniões com os Secretários a 

respeito da programação das despesas; 
c) Fornecer subsídios à sua Secretaria para avaliação do 

acompanhamento das licitações e dos contratos; 
d) Acompanhar a execução contratual junto às unidades 

técnica; 
e) Acompanhar o andamento e tramitação dos pedidos de 

aquisição I contratação. 
VII. Divisão de Tecnologia da Informação: 
a) Responsabilizar-se pela gestão e manutenção da política de 

segurança da informação; 
b) Zelar pela garantia da manutenção dos equipamentos e 

sistemas de informática; 
c) Coordenar o desenvolvimento e a implantação dos sistemas 

de informação; 
d) Elaborar ou garantir a atualização das rotinas e da 

documentação relativa aos sistemas desenvolvidos; 
e) Responsabilizar-se pela manutenção e o bom 

funcionamento dos equipamentos e sistemas de informática. 
VIII. Divisão de Finanças e Tributação: 
a) Administrar e fiscalizar a cobrança e arrecadação de 

tributos e contribuições municipais; 
b) Administrar e aplicar os recursos públicos; 
c) Administrar as dívidas públicas internas e externas do 

município; 
d) Aval iar e contratar a estruturação de operações financeiras . 
IX. Divisão de Contabilidade e Lançadoria: 
a) Gerenciar as atividades atinentes à elaboração de balanços, ~ 

balancetes e outros demonstrativos legais e a consolidação com os órgãos e as entidades da 
Administração Pública Municipal, com fundamento nas normas gerais de direito financeiro; 
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b) Gerenciar os fatos que alterem o patrimônio da 
Administração Pública Municipal Direta e a sua escrituração contábil, nas diversas contas e 
sistemas contábeis envolvidos; 

c) Cuidar do processamento de dados relativos à execução 
orçamentária necessários à produção de relatórios gerenciais; 

d) Informar as unidades sobre a necessidade de providências, 
quando constatadas irregularidades que influenciem nos registros contábeis dos adiantamentos, 
auxílios e subvenções sociais e bens patrimoniais; 

e) Retificar ou cancelar de ofício os lançamentos tributários 
que efetuar, quando constatado erro em sua emissão; 

f) Efetuar o registro e exclusão de autos de infração. 
X. Divisão de Almoxarifado: 
a) Supervisionar o balancete mensal da movimentação de 

material de consumo, equipamentos e material permanente no Almoxarifado; 
b) Manter informada a sua Secretaria quanto a regularidade 

do controle na movimentação de entrada e saída de materiais; 
c) Coordenar as atividades de manutenção preventiva e 

corretiva dos bens de consumo. 

ocupação e uso do solo; 

municipais 

pública do município; 

XI. 
a) 

Divisão de Obras e Serviços Públicos: 
Observar o cumprimento do código de posturas e obras, da 

b) Coordenar a execução da política urbanística do município; 
c) Manter as atividades de manutenção dos parques e praças 

d) Acompanhar as diretrizes e políticas do tráfego viário; 
e) Supervisionar as atividades concernentes à iluminação 

f) Viabilizar os serviços públicos de água e esgoto; 
g) Administrar o funcionamento do cemitério e do serviço 

funerário municipal e fiscalizar as atividades funerárias no município. 
XII. Divisão de Pecuária: 
a) Programar e executar atividades de assistência e orientação 

técnica ao pequeno e médio pecuarista; 
b) Inspecionar periodicamente as condições sanitárias de 

estabelecimentos que fabriquem, criem, manuseiem ou comercializem alimentos e derivados; 
c) Fiscalizar e zelar pela higiene sanitária nos próprios 

municipais, no tangente à pecuária; 
d) Investigar qu e envolvam situações contrárias à saúde 

pública animal; 
e) Sugerir medidas para melhorar as condições sanitárias 

consideradas insatisfatórias à saúde animal; 
f) Realizar tarefas de educação no tratamento da saúde 

animal; 
g) Acompanhar a execução de programas de limpeza sanitária 

relacionadas à pecuária; h) executar outras tarefas correlatas. 
XIII. Divisão de Agricultura, Agronomia e Ambiente : 
a) Programar e executar atividades de assistência e orientação 

técnica ao pequeno e médio agricultor; 
b) Captar e orientar o meio empresarial, a fim de investir no 1) 

município, através de adequadas políticas financeiras, tributárias e fiscais; .(()!.-.-/ 
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c) Executar tarefas de proteção ao homem compatibilizando 
com as outras formas de vida e ao patrimônio ambiental; 

d) Incentivar ao desenvolvimento de tecnologias apropriadas 
de reciclagem e proteção ambiental; 

e) Disponibilizar informações sobre os recursos ambientais 
de interesse local; 

f) Coordenar programas de capacitação de agricultores e 
trabalhadores rurais. 

XIV. Divisão de Estradas e Rodagens: 
a) Promover a abertura e manutenção de vias públicas no 

perímetro urbano e rural, 
b) Fiscalizar as obras de recuperação, manutenção e 

adequação das estradas rurais e a manutenção de pontes e bueiros; 
,...--., c) Gerenciar as obras de pavimentação e drenagem; 

d) Manter permanentemente as rodovias e caminhos 
municipais; 

e) Fiscalizar os serviços municipais de Transporte coletivo de 
passageiros; 

f) Conceder licença para o uso anormal das estradas e 
caminhos municipais, tais como colocação de pontes, instalação de anúncios e outros, de acordo 
com a legislação respectiva. 

XV. Divisão de Manutenção da Frota: 
a) Administrar a frota geral da administração direta; 
b) Manter atualizado cadastro dos serviços executados, 

constando volume de combustível utilizando, quilometragem de veículos, horas trabalhadas das 
máquinas e controle de pessoal empregado nestas atividades; 

c) Promover a manutenção diária dos veículos e máquinas; 
d) Impedir o funcionamento e utilização de veículos e 

maquinas, quando verificados defeitos e propor imediatamente conserto; 
e) Controlar as autorizações e habilitação dos motoristas; 
f) Programar e acompanhar as manutenções preventivas e 

corretivas, procedendo à avaliação; 
g) Atender e assistir aos acidentes de trânsito, que envolvam 

veículos municipais; 
h) Controlar o serviço de socorro à frota; 
i) Solicitar, sempre que necessário, combustíveis e 

lubrificantes; 
j) Providenciar renovação de seguros obrigatórios de 

veículos; 
k) Controlar o processo de ressarcimento de multas de 

trânsito; 
I) Coordenar os mecânicos, borracheiros e lavadores de 

carros e máquinas que prestam serviços de manutenção e reparo; 
m) Planejar o consumo de combustíveis e lubrificantes, de 

forma a manter um estoque mínimo que atenda a demanda. 
XVI. Divisão de Esportes e Recreação: 
a) Coordenar a realização de competições, eventos, festivais e 

outras atividades que possam implicar a ampliação do número de munícipes realizando () ~ 
cotidianamente práticas corporais; v----
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b) Promover a coleta, a guarda, conservação e preservação de 
documentos e demais peças que compõem o acervo cultural e histórico do esporte no município; 

c) Apoiar e incentivar a realização e a difusão das 
manifestações esportivas; 

d) Garantir os espaços esportivos e as condições de máxima 
utilização do potencial de atividades; 

e) Fiscalizar a manutenção dos ginásios, estádios, praças 
esportivas, áreas de lazer e demais equipamentos em ótimas condições de asseio e conforto a 
atletas, espectadores e equipes técnicas. 

XVII. Divisão de Cultura e Turismo: 
a) Propiciar apoio à implantação de programas e projetos na 

área da cultura, bem como fomentar as atividades turísticas; 
b) Incentivar as atividades e práticas esportivas organizadas 

pela população, as atribuições de planejamento, coordenação e controle dos programas e 
atividades relacionadas ao aumento do turismo e da promoção de eventos de natureza econômica; 

c) Formular e incentivar a criação de produtos turísticos no 
município; 

d) Promover a realização de eventos de interesse para o 
desenvolvimento das atividades turísticas; 

e) Viabilizar a preservação do patrimônio histórico, artístico e 
cultural e das tradições e manifestações folclóricas e esportivas do município. 

XVIII. Divisão de Atenção Básica da Saúde: 
a) Prestar assistência ao Secretário Municipal de Saúde na 

tomada de decisões e na formulação e implementação de políticas de assistência à saúde, nos 
programas e projetos relacionados à atenção básica; 

b) Administrar as unidades assistenciais sob sua 
responsabilidade, dentro das normas e diretrizes superiores da administração municipal e 
seguindo os princípios do Sistema Único de Saúde- SUS; 

c) Coordenar a programação e execução de programas, 
projetos, atividades referentes à assistência básica de saúde; 

d) Acompanhar a execução das atividades nas unidades 
assistenciais sob sua responsabilidade; 

e) Desenvolver as atividades necessárias para realizar as 
linhas de cuidado prioritária da atenção básica: Hipertensão e Diabetes e Gestante e trabalhar 
como responsável sendo a base para as redes temáticas implantadas pelo governo federal; 

XIX. Divisão de Estratégias da Saúde da Família: 
a) Conhecer a realidade das famílias pelas quais são 

responsáveis, com ênfase nas suas características sociais, demográficas e epidemiológicas; 
b) Identificar os problemas de saúde prevalentes e situações 

de risco aos quais a população está exposta; 
c) Elaborar, com a participação da comunidade, um plano 

local para o enfrentamento dos determinantes do processo saúde/doença; 
d) Prestar assistência integral, respondendo de forma 

contínua e racionalizada à demanda organizada ou espontânea, com ênfase nas ações de 
promoção à saúde; 

e) Resolver, através da adequada utilização do sistema de 
referência e contra-referência, os principais problemas detectados; 

f) Desenvolver processos educativos para a saúde, voltados~ 
melhoda do autocuidado dos indivíduos; {7 -
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g) Promover ações Intersetoriais para o enfrentamento dos 
problemas identificados. 

XX. Divisão de Saúde Coletiva: 
a) Recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle 

das doenças ou agravos; 
b) Promover atendimento de necessidades coletivas, urgentes 

e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção 
de epidemias; 

c) Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o 
controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano; 

d) Realizar pesquisas e estudos na área de saúde; 
e) Coordenar e executar programas e projetos estratégicos e 

de atendimento emergencial; 
f) Coordenar e participar na execução das ações de vigilância 

epidemiológica; 
g) Promover controle de doenças transmitidas por animais 

através do controle de populações de animais domésticos e de animais sinantrópicos. 
XXI. Divisão de Odontologia e Saúde Bucal: 
a) Coordenar a realização de diagnósticos com a finalidade de 

obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal; 
b) Realizar os procedimentos clínicos em saúde bucal, 

incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias; 
c) Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e 

proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da 
saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com 
planejamento local, com resolubilidade; 

d) Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a 
outros níveis de assistência, mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e 
o segmento do tratamento; 

e) Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à 
promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais. 

XXII. Divisão Administrativa de Saúde: 
a) Providenciar o cadastramento de todas as pessoas de seu 

micro área e manter os cadastros atualizados; 
b) Estar em contato permanente com as famílias 

desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e a prevenção das doenças, de 
acordo com o planejamento da equipe; 

c) Desenvolver atividades de promoção da saúde, de 
prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de 
ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a equipe 
informada, principalmente a respeito daquelas em situação de risco; 

d) Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as 
famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela 
equipe; 

definida, a micro área. 
e) Trabalhar com adstrição de famílias em base geográfica 

XXIII. Divisão de Fisioterapia: () ~ 
a) Setor de Avaliação e Reabilitação Físico Motora- Articular~ · 

os serviços de saúde para atenção às necessidades da pessoa com necessidade reabilitação físico 
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Desenvolver projeto terapêutico, de forma a prevenir agravos e dar desenvolver 
potencialidades; 

b) Setor de Controle e Acompanhamento Domiciliar- Oferecer 
à pessoa com deficiência físico motora, os serviços domiciliar de atenção, acompanhamento, 
apoio, esclarecimento e orientação. 

XXIV. Divisão de Gestão de Transporte da Saúde: 
a) Gerir políticas públicas para o desenvolvimento da 

mobilidade urbana de pacientes; 
b) Controlar os transportes intermunicipal individuais e 

coletivos de pacientes; 
c) Programar a execução do Plano de viagens buscando o 

atendimento com maior economia; 
d) Supervisionar a condução de pessoas estranhas sem prévia 

autorização, junto do paciente; 
e) Supervisionar o uso de tabaco e similares no interior do 

veículo; 
f) Providenciar a manutenção do veículo em boas condições 

de higiene interno e externo; 
g) Atender às solicitações da Secretaria de Saúde por ocasião 

das alterações na instrução normativa, quanto ao transporte de pacientes; 
h) Supervisionar a realização do transporte de pacientes 

apenas por ambulâncias ou veículos autorizados e adaptados para tal; 
i) Administrar a disposição de veículos para as consultas 

intermunicipais pré-agendadas. 
XXV. Divisão de Controle e Cadastro de Medicamentos: 
a) Programar as quantidades de medicamentos a serem 

adquiridas para atender determinada demanda em um período definido de tempo 
b) Implantar métodos de controle das necessidades de 

medicamentos; 
c) Administrar o cadastro relacionado entre fornecimento de 

medicamentos e o paciente; 
d) Adotar procedimentos técnicos e administrativos que 

envolvam as atividades de recepção, estocagem e guarda, conservação e controle de estoque; 
e) Fiscalizar o controle de entrada, saída e vencimentos de 

medicamentos; 
f) Fiscalizar a conformidade das especificações, quantidades e 

qualidades dos medicamentos estabelecidos no contrato ou ata de registro. 
XXVI. Divisão de Ensino Infantil: 
a) Administrar a política de acompanhamento pedagógico das 

unidades de ensino considerando as especificidades da Educação Infantil; 
b) Fiscalizar o funcionamento de escolas de educação infantil; 
c) Cuidar das esferas pedagógica e administrativa das 

unidades escolares, oferecendo assessoria técnica às unidades de educação infantil; 
d) Controlar os processos relativos à autorização e 

funcionamento das escolas de educação infantil; 
e) Elaborar levantamentos a fim de atender as necessidades 

de vagas, do ensino infantil; 
f) Promover o desenvolvimento saudável da criança de até 06 

anos de idade para ser socialmente competente, emocionalmente segura e mentalmente 
estimulada, alerta e pronta para aprender; 
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g) Acompanhar a criança de 4 meses a 5 anos e 11 meses no 
seu processo de desenvolvimento pleno de aprendizagem formal e informal; 

h) Acompanhar o trabalho pedagógico nas unidades de 
educação infantiC na aplicação dos projetos e programas que enfatizem o processo ensino
aprendizagem; 

i) Zelar pelo bom desempenho dos servidores cobrando 
funções e realizando treinamentos. 

XXVII. Divisão de Ensino Fundamental e Médio: 
a) Promover a realização de pesquisas, estudos e 

levantamentos de dados de forma sistemática, considerados relevantes para o desenvolvimento 
do Ensino Fundamental da rede pública; 

b) Emitir informações, pareceres e orientações sobre sua área 
de atuação, sempre que julgar oportuno ou quando forem solicitados; 

c) Propiciar momentos de formação continuada para todos os 
profissionais da educação, visando à melhoria da educação municipal; 

Unidades de ensino; 

escolar; 

d) Acompanhar o desenvolvimento do Plano de Ação das 

e) Elaborar, após análise, parecer sobre material didático 

f) Organizar e realizar Oficinas Práticas e Assessoramentos; 
g) Organizar Mostras, Seminários e Encontros. 
XXVIII. Divisão de Alimentação Escolar: 
a) Fiscalizar o emprego da alimentação saudável e adequada, 

compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os 
hábitos alimentares saudáveis; 

b) Estabelecer critérios para a aquisição, armazenagem, 
distribuição, conservação e preparo dos gêneros alimentícios usados na merenda escolar; 

c) Estabelecer critérios para a instalação das cantinas 
escolares; 

d) 
medidas preventivas e corretivas; 

e) 

Realizar inspeção nas cantinas escolares, adotando 

Acompanhar o processo de análise do controle de qualidade 
dos gêneros alimentícios. 

XXIX. Divisão de Transporte Escolar e Administrativo: 
a) Definir os roteiros do Transporte Escolar de forma a 

otimizar os itinerários buscando sempre a redução dos custos operacionais; 
b) Definir os pontos de passagens do veículo escolar 

delimitando a distância a ser percorrida pelo aluno; 
c) Garantir a utilização do transporte escolar somente para o 

aluno matriculado na rede pública de ensino municipal; 
d) Garantir o acesso escolar aos alunos rurais; 
e) Administrar o cadastro de alunos atendidos pelo transporte 

da educação; 
f) Identificar qualquer situação que coloque em risco a 

segurança dos alunos, cientificando por escrito a Secretaria de Educação; 
g) Alterar itinerários do transporte escolar, atendendo ao 

interesse da administração pública, sem com isso, ferir os direitos elementares; 
h) Promover a regularidade na observância dos horários 

dispostos para cada trajeto do transporte escolar. 
XXX. Divisão de Ações a Cidadania: 
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b) Monitorar os Serviços, Programas e Projetos voltados as 
ações Sociais Básica e Especial; 

c) Avaliar ações e projetos Intersetoriais que possibilitem o 
fomento, a garantia e a ampliação do acesso aos direitos da cidadania; 

d) Gerenciar a implementação das ações direcionadas à 
melhoria dos indicadores sociais, em áreas expostas às situações de risco e vulnerabilidade social; 

e) Promover o nivelamento de oportunidades para inclusão 
social dos jovens; 

f) Articular institucionalmente entre o Poder Público e a 
Sociedade Civil, visando oportunizar ações de cidadania e inclusão social; 

g) Desenvolver atividades de sistematização de informação, 
,........__ de estatística e de acompanhamento de dados criminais e de vulnerabilidade social; 

h) Coordenar atividades de mobilização social comunitária; 
i) Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência 

e à velhice; 
XXXI. Divisão de Gestão do Sistema Único de Assistência Social: 
a) Coordenar e acompanhar a formalização, execução e gestão 

dos contratos, convênios, acordos de cooperação técnica, protocolo de intenções e congêneres; 
b) Analisar territorialmente a capacidade protetiva das 

famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos; 
c) Garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das 

provisões sócio assistenciais; 
d) Participar a população, por meio de organizações 

representativas, na formulação das políticas e no controle de ações em todos os níveis; 
e) Monitorar o sistema de informação, acompanhamento e 

avaliação para promover o aprimoramento, qualificação e integração contínuos dos serviços da 
rede socioassistencial; 

f) Coordenar a vigilância socioassistencial no âmbito 
municipal, visando ao planejamento e à oferta qualificada de serviços, benefícios, programas e 
projetos socioassistenciais; 

g) Coordenar os benefícios eventuais em consonância com as 
deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social; 

h) Coordenar a formulação e a implementação da Política 
Municipal de Assistência Social, em consonância com a Política Nacional de Assistência Social e 
com a Política Estadual de assistência social e as deliberações de competência do Conselho 
Municipal de Assistência Social, observando as deliberações das conferências nacional, estadual e 
municipal Social; 

i) Gerir de forma integrada, os serviços, benefícios e 
programas de transferência de renda de sua competência; 

j) Coordenar a ouvidoria do SUAS, preferencialmente com 
profissionais do quadro efetivo. 

XXXII. São competências específicas da Diretoria Clínica da 
Unidade Básica de Saúde, a Direção da Divisão de Atenção Básica da Saúde, Assessorando a 
Secretaria Municipal de Saúde nas seguintes atividades: 

a) Coordenar as estratégias articuladas entre as gestões 
estaduais e municipais do SUS tendo em vista a qualidade da Atenção Básica de Saúde no 
município; 
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b) Supervisionar os mecanismos técnicos e estratégias 
organizacionais de qualificação da força de trabalho para gestão e atenção à saúde; 

c) Garantir o fluxo de informações dos programas de atenção 
à Saúde, desenvolvidas nas Unidades que compõe o Sistema Municipal de Saúde em consonância 
com as diretrizes do SUS; 

d) Assegurar as disponibilidades dos programas específicos, 
estabelecendo os regulamentos pertinentes as metodologias de trabalho e à sistemática 
operacional dos programas de saúde; 

e) Encaminhar denúncias ao Secretário de 
Saúde sobre falências das estratégias organizacionais do o bom desenvolvimento das ações de 
saúde da atenção básica; 

f) Assegurar que todo paciente seja atendido por um médico 
de plantão; 

g) Exigir as condições técnica de trabalho; 
h) Supervisionar a organização dos prontuários dos pacientes; 
i) Zelar pelo cumprimento das disposições legais e 

regulamentares em vigor; 
j) Assegurar condições dignas de trabalho e os meios 

indispensáveis à prática dos profissionais de saúde em benefício da população; 
k) Assegurar o pleno e autônomo funcionamento das 

Unidades Básicas de Saúde; 
I) Cientificar à Secretaria Municipal de Saúde das 

irregularidades que se relacionem com a boa ordem, asseio e disciplina das Unidades Básicas de 
Saúde; 

m) Fazer executar a orientação dada pela Secretaria Municipal 
de Saúde em matéria administrativa; 

n) Representar as Unidades Básicas de Saúde em suas relações 
com as autoridades sanitárias e outras, quando exigirem a legislação em vigor; 

o) Supervisionar a execução das atividades de assistência 
médica e ambulatorial das Unidades Básicas de Saúde. 

§1Q - Todas as Divisões deverão desempenhar outras atividades 
afins e assemelhadas, sempre por determinação do Secretário Municipal da Secretaria a qual está 
subordinada, na conformidade do Anexo I desta Lei, não estando exclusivamente restritas as 
competências estipuladas, abrangendo-se às demais competências de inerência e natureza de 
suas atividades, eventualmente não dispostas por esta lei. 

§ZQ -Todas as Divisões articular-se-ão junto aos seus Setores para 
apresentação de suas programações dos gêneros de compras para o exercício subsequente, 
necessários ao bom andamento de seu seguimento. 

§3Q - As Divisões determinarão aos seus Setores data e prazo para 
apresentação das programações de compras as quais deverão ser encaminhadas à sua Secretaria 
em data por esta agendada. 

Capítulo XII 

DAS COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DOS SETORES 
Artigo 20 - São as competências específicas dos Setores: 
I. Setor Jurídico: 
a) Representar jurídica ejou administrativamente em polo h)/ ' 

ativo ou passivo, o município; (/ 
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b) Prestar assessoria, orientações e informações de natureza 
jurídica com emissões ou não de pareceres à todos os Setores, Divisões, Secretarias e o Gabinete. 

11. Setor de Arquivos e Protocolo: 
a) Receber, protocolizar, encaminhar documentos, 

expedientes, correspondências e gêneros; 
b) Arquivar toda espécie de documentos que não sejam 

próprios à inerência de outros setores. 
III. Setor de Comunicação e Expedição: 
a) Efetivar por digitação os Projetos de Lei, Decretos, Editais, 

Portarias, Ofícios e demais Atos Administrativos; 
IV. Setor da Junta do Serviço Militar: 
a) Emissão de certificado de alistamento militar, dispensa do 

serviço, atestado de desobrigação, regularização de situação reservista, Emissão de 2ª via de 
documentos militares, Retificação de dados. 

V. Setor de Engenharia e Projetos: 
a) Elaboração de projetos e planejamento urbano. 
VI. Setor de Recursos Humanos: 
a) Recrutar, selecionar, fazer a demisso de servidores; 
b) Efetuar o exame legal dos atos relativos ao servidor e 

promover o seu registro e publicação; 
c) Conceder vantagens previstas na legislação de pessoal. 
d) Manter mecanismos permanentes de controle e avaliação 

das despesas com pessoal efetuadas pelo município; 
e) Emitir a Declaração de Relação Anual de Informações 

Sociais-RAIS, a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, documentos 
previdenciários e Informações à Previdência Social - SEFIP- Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais- PPRA; 

f) Entregar e enviar em prazo hábil legal os relatórios que a 
legislação determina. 

VII. Setor de Folha de Pagamento: 
a) Processar a folha de pagamento; 
b) Controlar o ponto geral; 
VIII. Setor de Orçamentos e Cadastros: 
a) Orçamento de materiais e serviços em geral; 
b) Cadastramento de fornecedores. 
IX. Setor de Aquisições em Geral: 
a) Promover as compras de materiais e de serviços em geral. 
X. Setor de Coordenação de Procedimentos: 
a) Coordenar a programação e controle dos procedimentos de 

certames, dispensas, inexigibilidades e das várias espécies de contratações e avenças. 
XI. Setor de Gestão de Contratos: 
a) Executar o controle de vencimentos de contratos, atas de 

registros, co nvênios e demais espéc ies de avenças; 

tecnologia da informação. 

b) Comunicar os vencimentos em tempo hábil. 
XII. Setor de Reparação em Hardware: 
a) Executar a correção em defeitos de equipamentos da 

XIII. 
a) 

Setor de Análises de Softwares e Programações: 
Efetuar análise de programas de computadores; 

-
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b) Elaborar de softwares de serviços administrativos, 
eventualmente. 

XIV. Setor de Tesouraria, Recebimentos e Pagamentos: 
a) Dar recebimento, pagamento e dação de quitação; 
b) Movimentar valores do município; 
c) Disponibilizar os recursos dos adiantamentos bancários. 
XV. Setor de Tributação e Fiscalização Tributária: 
a) Controlar a tributação, dívidas e créditos e demais receitas 

municipais; 
b) Proceder a investigação da veracidade das informações 

prestadas ao Fisco Municipal. 
XVI. Setor de Contábil: 
a) Processamento de despesa, contabilização orçamentária, 

financeira e patrimonial. 
b) Realizar anualmente o inventário contábil dos bens 

patrimoniais; 
c) Manter atualizados os controles relacionados à 

movimentação patrimonial. 
XVII. Setor de Lançadoria: 
a) Desenvolver atividades relativas aos assuntos financeiros e 

fiscais de lançamento com eventual lançamento em dívida ativa; 
b) Proceder a verificação de condições de funcionamento dos 

estabelecimentos. 
XVIII. Setor de Peças e Materiais de Manutenção de Veículos em 

Geral: 
a) Proceder a manutenção no controle e estoque eventual de 

peças em geral e de licença e documentação dos veículos. 
XIX. Setor de Materiais de Expediente, Escolar e Escritório: 
a) Controlar e armazenar os materiais de consumo, para 

atendimento às demandas das unidades administrativas; 
b) Gerir o estoque e a distribuição dos materiais de consumo. 

Gerar relatório estatístico sobre a demanda anual dos materiais de consumo. 
XX. Setor de Conservação e Execução de Vias Urbanas e Rurais: 
a) Proceder a manutenção das vias públicas, saneamento e 

limpeza pública dentro do âmbito de atuação do município; 
b) Acompanhar a fluidez do trafego viário e a sinalização de 

trânsito nos limites do município; 
c) Executar os serviços de implantação, extensão e 

manutenção da iluminação pública, da infraestrutura de vias e logradouros públicos, das estradas 
municipais e servidões administrativas. 

XXI. Setor de Conservação e Execução de Prédios, Praças e 
jardins: 

a) Gerenciar a manutenção das obras de arte; 
b) Manter e implantar a urbanização de praças e áreas verdes 

e a arborização das vias públicas; 
c) Manter os próprios municipais e os utilizados pela 

Administração Pública Municipal. 
XXII. Setor de Cemitério: 
a) Administrar o funcionamento do cemitério e do serviço 

funerário municipal e fiscalizar as atividades funerárias no município. 
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XXIII. Setor de Veterinária: 
a) Conduzir investigação epidemiológica e implementação de 

medidas de combate/controle de acidentes com animais; 
b) Cuidar da saúde animal quando se tornar necessidade 

pública com avaliação das condições em que o animal se encontra, direcionando para adequar a 
resolução do problema; 

c) Fiscalizar a criação de animais, visando o controle de 
epidemias. 

XXIV. Setor de Abate Animal: 
a) Fiscalizar o Regulamento Técnico de Métodos de 

Insensibilização para o Abate Humanitário de Animais de Açougue; 
b) Inspecionar estabelecimentos que comercializam produtos 

de origem animal, dentro do município. Coordenar a agropecuária municipal. 
.---., XXV. Setor de Análise e Amortização de Impacto Ambiental: 

a) Localizar e identificar os problemas e mazelas ambientais 
de cada localidade do município; 

b) Fiscalizar e aplicar as normas; 
c) Despertar a conscientização sobre a importância do meio 

ambiente e de sua proteção; 
d) Planejar, coordenar, supervisionar e controlar a política 

municipal e nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. 
XXVI. Setor Agrícola e de Agricultura: 
a) Desenvolver políticas de apoio ao produtor rural, incluindo 

programas e projetos nas áreas de piscicultura, agricultura familiar, abastecimento, inspeção e 
hortas escolares e comunitárias; 

b) Incentivar o aumento da comercialização da produção 
agrícola com técnicas apropriadas; 

c) Desenvolver estudos e diretrizes objetivando planejar e 
gerenciar as ações de desenvolvimento de programas e projetos do setor agrícola do município. 

XXVII. Setor de Viveiro de Mudas e Horta Municipal: 
a) Promover o plantio de mudas das diversas espécies nativas 

diferentes; 
b) Produzir de mudas de hortaliças e plantas medicinais, que 

serão doadas à comunidade em dias pré-estabelecidos; 
c) Promover horta comunitária de bairros; 
d) Destinar plantas de reflorestamento de matas ciliares, 

recomposição de matas degradadas, áreas verdes ejou calçadas no município. 
XXVIII.Setor de Elaboração do Programa de Ordenamento 

Territorial: 
a) Promover, no que couber, adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 
urbano. 

XXIX. Setor de Vias e Conservação de Estradas Vicinais: 
a) Promover a manutenção, melhoria, construção ou de 

rodovias, estradas municipais ou vicinais com base em levantamento e estudo; 
b) Informar aos munícipes sobre o andamento dos serviços 

pendentes, bem como a conclusão dos mesmos. 
XXX. Setor Mecânico e Borracharia de Veículos Leves, Pesados e 

Maquinários: 
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a) Promover a execução e a manutenção de funcionamento 
mecamco, elétricos, e de pneus, câmaras e borracharia em geral, de forma preventiva e 
eventualmente corretiva; 

b) Executar a limpeza dos equipamentos e dos veículos e 
máquinas da frota. 

XXXI. Setor de Lanternagens, Funilaria e Pinturas de Autos em 
Geral: 

a) Efetuar reparação de pinturas, latarias, estofamentos, 
acabamentos internos e externos nos veículos e maquinários em geral da frota municipal. 

XXXII. Setor de Técnicas Desportivas e Praças Esportivas: 
a) Exercer e promover, atividades de valorização esportivas 

locais. Elaborar calendário de atividades esportivas do município; 
b) Elaborar e executar programas de iniciação esportivas, nas 

escolas, bairros, associações, clubes e proporcionar meios de estender a comunidade o interesse 
a prática esportiva; 

população. 

práti ca de recreação; 

c) 
d) 

Manter intercâmbio esportivo com outros municípios; 
Incentivar, atividades que visem a promoção de lazer a 

XXXIII. Setor de Recreação e Eventos Recreativos: 
a) Administrar os equipamentos municipais destinados a 

b) Analisar e propor atividades recreativas e de lazer, que 
atenda m as expectativas e especificidade de cada região da cidade. 

XXXIV. Setor de Teatro e Música: 
a) Formular, executar e avaliar as políticas mumc1pais de 

cultura, em consonância com as diretrizes gerais do governo municipal e da legislação vigente; 
b) Formular e executar programas e ações que visem à 

promoção da produção cultural nas suas diversas manifestações como música, t eatro, dança, 
pintura, gravura, fotografia, audiovisual, cinema, artesanato, entre outras, visando o 
fortalecimento da identidade local e a valorização da diversidade cultural do município. 

XXXV. Setor de Biblioteca: 
a) Realizar o empréstimo do acervo à população; 
b) Divulgar o material bibliográfico e audiovisual constante do 

acervo municipal; 
c) Efetuar pesquisa de material conforme demanda; 
d) Dirigir a execução de projetos, programas e atividades de 

ação literárias e culturais no â mbito do município. 
XXXVI. Setor de Turismo: 
a) Exercer atividades de suporte e coordenação dos órgãos 

afins às áreas do turismo; 
b) Formular, executar e avaliar a Política Municipal de 

Turismo, visando sua divers ificação e integrando suas potencialidades e oportunidades à 
melhoria da qualidade de vida de sua população, em co nsonância co m as diretrizes gerais do 
Governo Municipal e da legisl ação vigente; 

c) Promover a estruturação e organização da cadeia 
produtivas do turismo, a fim de focalizar e articular os esforços públicos e privados no 
desenvolvimento e diversificação do turismo no município, em consonância com a estratégia de 
desenvolvimento econômico de longo prazo do município. 

XXXVII. Setor de Medicina e Enfermagem das 
Básicas de Saúde: 

Unidades~ 

-= 
. .. :? • 
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a) Definir e rever periodicamente as diretrizes da política 
municipal de atenção básica, observando os princípios e diretrizes do SUS; 

b) Desenvolver estratégias de articulação entre as gestões 
estaduais e municipais do SUS com vistas à institucionalização da avaliação e qualificação da 
Atenção Básica de Saúde; 

c) Desenvolver mecanismos técnicos e estratégias 
organizacionais de qualificação da força de trabalho para gestão e ate nção à saúde, estimular e 
viabi lizar a formação, educação permanente e continuada ofertados à população; 

d) Estabelecer mecanismos de auto avaliação, controle, 
regulação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados pelas ações da Atenção 
Básica, como parte do processo de planejamento e programação. 

XXXVIII. Setor de Elaboração de Programas de Saúde: 
a) Planejar, coordenar, implantar e executar as políticas, ações 

e programas de atenção à Saúde, desenvolvidas nas Unidades que compõe o Sistema Municipal de 
Saúde em consonância com as diretrizes do SUS, visando a redução das causas de mortalidade e 
morbidade da população; 

b) Propor, assessorar e manter convênios com instituições de 
saúde, com o Estado e a União, fiscalizando a sua execução, visando o bom desenvolvimento das 
Ações de Saúde; 

c) Elaborar, coordenar e acompanhar a execução e 
implantação dos programas específicos, estabelecendo, através de Regulamentos, as normas 
pertinentes a metodologia de trabalho e à sistemática operacional dos programas de saúde. 

XXXIX. Setor de Medicina e Enfermagem a Saúde da Família: 
a) Apoiar ações de proteção à família, à maternidade, à 

infância, à adolescência, à velhice, pessoas portadoras de defici ência e ao adulto em situação de 
risco, através de benefícios e de programas; 

b) Realizar assistência integral (promoção e proteção da 
saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos 
indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade 
adulta e terceira idade; 

c) Indicar a necessidade de internação hospitalar ou 
domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário. 

XL. Setor de Núcleo de Apoio da Saúde da Família: 
a) Apoiar ações de proteção à família, à maternidade, à 

infância, à adolescência, à velhice, pessoas portadoras de deficiência e ao adulto em situação de 
risco, através de projetos e serviços implementados dentro de um sistema descentralizado e 
participativo; 

b) Promover articulações com as demais políticas sociais nas 
três esferas de governo, visando a ampliação da oferta de bens e serviços à população carente. 

XLI. Setor de Vigilância Sanitária: 
a) Promover vistorias sanitárias realizadas na instalação de 

um novo comércio varejista de alimentos; 
b) Interditar locais . Atender reclamações gerais; 
c) Fiscalizar o atendimento dos comandos sanitários; 
d) Verificar o saneamento do problema causador das 

interdições realizadas; 
e) Promover o a tendimento de surtos de toxinfecções 

alimentares noticiadas; 
f) Desenvolver as ações de preservação da saúde 

consumidor e, em especial, no tocante à vigilância sanitária de alimentos. 
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XLII. Setor de Vigilância Epidemiológica: 
a) Identificar as variáveis importantes para a coleta a 

depender do agravo ou evento monitorado, a partir dos dados disponíveis de notificação e 
investigação; 

doenças e agravos; 
b) Recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de 

c) Fornecer orientações técnicas permanentes às autoridades 
que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e 
agravos; 

d) Planejar, organizar e operacionalizar os serviços de saúde, 
conhecendo o comportamento epidemiológico da doença ou agravo como alvo das ações; 

e) Manter dados dos programas do Ministério da Saúde: API 
(Imunização), Sinan (Doenças de Notificação Compulsória), Sim (Sistema de Informação de 
Mortalidade), Sinasc (Sistema de Informação Nascidos Vivos) e TB (Tuberculose); 

f) Planejar, organizar e operacionalizar campanhas de 
imunização. 

XLIII. Setor de Controle de Zoonoses: 
a) Elaborar programas de guarda ou posse responsável de 

animais que visam à saúde animal, o bem-estar animal ou a segurança pública; 
b) Receber e recolher animais domésticos com causas de risco 

a saúde pública; 
c) Promover a castração de cães e gatos numa ação de controle 

reprodutivo e de redução da população animal; 
d) Efetuar o controle de pragas, com determinações ao 

particular para a remoção de entulho, mato e lixo; 
e) Fiscalizar os maus tratos a animais. Realizar fiscalização de 

barulho causado por animais; 
f) Fiscalizar a existência do registro do animal segundo as 

normas do IBAMA e comunicar o Órgão responsável, caso necessário; 
g) Coordenar e incentivar as atividades para o controle da 

leshmaniose, lepstospirose, esquistossomose, doenças de chagas, febre amarela e febre maculosa, 
assim como o controle de outras parasitoses; 

h) Planejar ações de vigilância entomológica e de combate a 
vetores. 

XLIV. Setor de Tratamento Dentário: 
a) Identificar as necessidades da população carente em 

relação as atividades educativas e preventivas em saúde bucal e restauração dentária. 
XLV. Setor de Cirurgias Odontológicas: 
a) Realizar exame clínico com a finalidad e de conhecer a 

realidade epidemiológica de saúde bucal da comunidade; 
b) Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas 

urgências. Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais. 
XLVI. Setor de Atendimento ao Público, Recepção e Telefonia: 
a) Ministrar informações, orientar locais de atendimentos da 

administração inerentes ao assunto do interessado, pessoal ou por telefone, transmitir recados de 
trabalho. 

XLVII. Setor Administrativo de Escrituração: 
a) Manter em dia a escrituração dos livros de registro; 
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b) Manter atualizada e em ordem 
registros de pacientes, zelando pela sua fidedignidade; 

c) Manter atualizada a coleção de leis, regulamentos, 
instruções, circulares, avisos e despachos que dizem respeito às atividades da saúde. 

XLVIII. Setor de Avaliação e Reabilitação Físico Motora: 
a) Articular os serviços de saúde para atenção às necessidades 

da pessoa com necess idade reabilitação físico motora; 
b) Desenvolver projeto terapêutico, de forma a prevenir 

agravos e dar desenvolver potencialidades. 
XLIX. Setor de Controle e Acompanhamento Domiciliar: 
a) Oferecer à pessoa com deficiência físico motora, os serviços 

domiciliar de atenção, acompanhamento, apoio, esclarecimento e orientação. 
L. Setor de Planejamento e Agendamentos de Viagens : 
a) Controlar o uso da frota da saúde; 
b) Distribuir as viagens de acordo com escala de serviço dos 

motoristas. Controlar os gastos com diárias dos motoristas, os empenhos de viagens e os gastos 
com combustíveis na saúde. 

LI. Setor de Transporte Coletivo e Individual da Saúde: 
a) Coordenar e controlar as viagens intermunicipais 

agendando de forma articulada em aproveitamento ao maior número de atendimento em outros 
municípios, conciliado à economia dos gastos; 

b) Controlar a agenda de viagens no encaminhamento de 
pacientes para fora do município. 

LII. Setor de Controle de Vencimentos e Estoque de 
Medicamentos: 

a) Receber os itens e documentos de medicamentos 
realizando conferência quantitativa, lote e validade de cada item recebido; 

b) Identificar divergências registrando em documento e 
comunicar o responsável pelas compras; 

c) Dar entrada do documento no sistema; 
d) Otimizar o controle dos vencimentos de acordo com a 

programação da quantidade comum de saída. Manter estoque rotativo e controle mínimo de 
quantidades. 

LIII. Setor de Cadastros e Distribuição de Medicamentos: 
a) Dispensar de forma organizada medicamento ao paciente 

mediante cadastramento e anotação na conformidade da prescrição médica; 
b) Comunicar o estoque mínimo. Agendar retorno em 

distribuição continuada ou impossibilitada. 
LIV. Setor de Creches : 
a) Recepcionar crianças de zero a três anos de idade; 
b) Aplicação de cuidados físicos, mental, de higiene e de 

educação à faixa etária. 
LV. Setor de Pré-Escolas: 
a) Recepcionar crianças acima de três anos até cinco anos de 

idade; 
b) Aplicação de cuidados físicos, mental, de higiene e de 

educação à faixa etária; 
c) Subsidiar o trabalho pedagógico das unidades escolares 

solicitando a compra do material pedagógico necessário, estimulando discussões sobre diversos 
assuntos relacionados ao ensino infantil; ~ 
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d) Organizar com a direção da unidade escolar, projetos para 
a melhoria do trabalho nas unidades. 

LVI. Setor de Ensino Fundamental: 
a) Subsidiar o trabalho pedagógico das unidades escolares 

solicitando a compra do material pedagógico necessário, estimulando discussões sobre diversos 
assuntos relacionados ao ensino fundamental; 

b) Organizar com a direção da unidade escolar, projetos para 
a melhoria do trabalho nas unidades. 

LVII. Setor de Ensino Médio : 
a) Subsidiar o trabalho pedagógico das unidades escolares 

solicitando a compra do material pedagógico necessário, estimulando discussões sobre diversos 
assuntos relacionados ao ensino para jovens e adultos; 

b) Organizar com a direção da unidade escolar, projetos para 
a melhoria do trabalho nas unidades. 

LVIII. Setor de Controle de Qualidade de Alimentos: 
a) Inspecionar todos os alimentos adquiridos; 
b) Controlar sob o ponto de vista sanitário todos os produtos 

comestíveis, de origem animal, vegetal, preparados, transformados, manipulados, 
acondicionados; 

c) Elaborar as diretrizes de ação governamental para inspeção 
de produtos alimentares com vistas a subsidiar a reformulação da política de aquisições de 
alimentos; 

d) Programar e promover a execução das atividades de 
inspeção nas unidades de preparação de alimentos antes, durante, após procedimentos. 

LIX. Setor de Coordenação e Cuidado Nutricional: 
a) Manter unidade e consonância com as atribuições do Setor 

de Controle de Qualidade de Alimentos; 
b) Subsidiar as atividades do Setor de Controle de Qualidade 

de Alimentos; 
c) Elaborar cardápios escolares de acordo com os termos 

nutricionais; 
d) Promover auditorias técnico-fiscal e operacional das 

atividades pertinentes a sua área de competência. 
e) Planejar, acompanhar e avaliar programas sociais 

relacionados à alimentação e nutrição. 
LX. Setor de Transporte Rural de Alunos: 
a) Fornecer acesso ao ensino obrigatório e gratuito; 
b) Assumir o transporte coletivo escolar dos alunos da rede 

municipal; 
c) Articular-se com o Estado a melhor forma de prover o 

transporte de alunos rurais para eventuais escolas estaduais da forma que melhor atenda aos 
interesses dos alunos; 

d) Constituir conjunto de infraestrutura, logística de 
transporte, veículos e equipamentos utilizados para o deslocamento de alunos da área rural, às 
unidades de ensino. 

LXI. Setor de Transporte Urbano de Alunos: 
a) · Constituir conjunto de infraestrutura, logística de 

transporte, veículos e equipamentos utilizados para o deslocamento de alunos da área urbana &--- _ 
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---para outras unidades escolares quando não houver o ensino médio local, ou pela assunção de 
política de educação do governo municipal. 

LXII. Setor de Transporte Coletivo e Individual de Pessoal 
Administrativo: 

a) Garantir transporte intermunicipal eficiente e seguro, 
coletivo ou individual, ao pessoal do administrativo diante da necessidade demonstrada pelo 
interesse público. 

LXIII. Setor de Proteção Social Básica: 
a) Definir conceitos essenciais e as bases de organização do 

Sistema de Assistência Social Básica Municipal; 
b) Estruturar a organicidade municipal consolidando a 

Assistência Social como direito dos cidadãos e a responsabilidade do município; 
c) Fortalecer a articulação no esteio das lutas da sociedade 

carente do município. 
LXIV. Setor de Proteção Social Especial: 
a) Estruturar a organicidade municipal consolidando a 

Assistência Social Especial com o direito das crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas com 
deficiência, pessoas em situação de rua, mulheres, entre outros segmentos. 

LXV. Setor de Vigilância Sócio Assistencial: 
a) Apoiar atividades de planejamento, organização e execução 

de ações desenvolvidas pela gestão municipal; 
b) Promover serviços, produzindo, sistematizando e 

analisando informações territorializadas sobre as situações de vulnerabilidade e risco que 
incidem sobre famílias e indivíduos e sobre os padrões de oferta dos serviços e benefícios sócio 
assistenciais. 

LXVI. Setor de Planejamento, Avaliação e Controle de Parcerias: 
a) Planejar, avaliar propostas, coordenar e controlar junto às 

Secretaria interessadas, todos os tipos de Parcerias ejou Convênios e demais do gênero, entre o 
município e quaisquer outros órgãos da esfera pública ou privada; 

b) Acompanhar e monitorar as ferramentas de parcerias. 
Instituir-se como o "elo" entre a secretaria o setor jurídico e o órgão convenente na consecução 
até a realização da parceria e no acompanhamento até o final da execução do plano de trabalho. 

§1º- Nenhum Setor ficará exclusivamente restrito as competências 
estipuladas, estendendo-se às demais inerentes e de natureza das suas atividades, eventualmente 
não dispostas por esta lei. 

§2º - Todos os setores articular-se-ão junto as suas Divisões na 
apresentação de suas programações dos gêneros de compras para o exercício subsequente, 
necessários ao bom andamento de suas atividades. 

TÍTULO IV 
DOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS 
Capítulo I 
DOS CARGOS E EMPREGOS EM GERAL 
Artigo 21- Todos os cargos ou empregos de provimentos efetivos 

ou comissionados, criados, reclassificados, redenominados, ou de qualquer forma alterados, por 
leis anteriores, passam a ser regidos exclusivamente por esta lei complementar, em face de suas 
revogações. 

§1 º -Quaisquer cargos ou empregos, de provimentos efetivos ou 
comissionados, criados ou de alguma forma tratados por leis anteriores, que não forem expressos 
por esta lei ficam automaticamente extintos. ~ 
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§2 2 - Os profissionais que ingressaram mediante requisitos de 
admissibilidade inferiores aos exigidos por esta lei terão, terão suas situações de admissão, caso 
necessário, regulamentadas por decreto do executivo municipal, no tocante aos prazos para 
adequações, observados: a estabilidade, o direito adquirido e a dispensabilidade conforme a 
exigência da classe do cargo. 

§3º - Os novos ingressos deverão ser contemplados pelos 
requisitos desta lei e quando necessários por exigências de legislações esparsas, complementados 
em novas criações de cargos ou empregos e nos editais dos concursos públicos ou dos processos 
seletivos. 

§42 - As atribuições dos cargos e empregos, efetivos e 
comissionados, não estão exclusivamente restritas as atribuições estipuladas em cada um deles, 
abrangendo-se às demais de inerência e natureza de suas atividades, eventualmente não dispostas 
por esta lei. 

§5 2 - Os padrões dos cargos e empregos, efetivos e comissionados 
seguirão pelo ordenamento desta lei . 

§6º - Os valores dos padrões e das referências manter-se-ão pelos 
ordenamentos já estipulados em normas anteriores vigentes, bem como ficam mantidas as 
referências já adquiridas pelos servidores. 

§72 - O Setor de Recursos Humanos adequará, nos casos 
necessários, a nova situação do servidor mediante Portaria, reconduzindo-o à nova situação. 

§82 - As reclassificações de padrões, redenominações, novos 
requisitos de admissão, novas atribuições, reconduções não interrompem os cargos ejou 
empregos enquanto não houver a expressa exoneração por ato próprio, e a desvinculação do 
servidor em relação ao quadro de servidores públicos do município. 

§9º - Além das atribuições do próprio cargo ou emprego, os 
servidores, efetivos e comissionados, obrigam-se e vinculam-se às competências comuns e, em 
especial, às específicas dos Setores, ou Divisões, ou Secretarias, na conformidade de onde 
estiverem lotados a desenvolver serviços ejou atividades. 

§10 - Nenhuma atribuição ficará exclusivamente restrita àquelas 
estabelecidas por esta lei, referente ao cargo ou ao emprego, estendendo-se para outras mais 
determinadas por seu superior hierárquico quando forem inerentes e da mesma natureza do 
cargo ou emprego, efetivo ou comissionado. 

Capítulo 11 
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO - (VINTE HORAS 

SEMANAIS) 
Artigo 22 - Ficam mantidos, nos termos do artigo 21 e seus 

parágrafos, os seguintes cargos de provimento efetivo, com carga horária de vinte horas semanais, 
conferindo-lhes os seguintes atributos: 

I. MÉDICO 
a) Quantidade:- 03 (três); 
b) Padrão Reclassificado:- Z; 
c) Requisitos de Admissibilidade:- Nível Superior Completo 

com Registro no Órgão Competente; 
d) Atribuições:- Clinicar e medicar pacientes. Assumir 

responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa. 
Responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este 
tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal. Respeitar a ética 
médica. Planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal. Guardar (l _ 
sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior ~ 
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l'iierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 
interferir no regular andamento do serviço público. Apresentação de relatórios semestrais das 
atividades para análise. 

11. 
a) 
b) 
c) 

com Registro no Órgão Competente; 

DENTISTA 
Quantidade:- 03 (três); 
Padrão:- O; 
Requisitos de Admissibilidade:- Nível Superior Completo 

d) Atribuições:- Realizar exame clínico com a finalidade de 
conhecer a realidade epidemiológica de saúde bucal da comunidade. Realizar os procedimentos 
clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde e na Norma 
Operacional da Assistência à Saúde (NOAS) . Assegurar a integralidade do tratamento no âmbito 
da atenção básica para a população. Encaminhar e orientar os usuários, que apresentarem 
problemas mais complexos, a outros níveis de especialização, assegurando o seu retorno e 
acompanhamento, inclusive para fins de complementação do tratamento. Realizar atendimentos 
de primeiros cuidados nas urgências. Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais. Prescrever 
medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados. Emitir laudos, 
pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência. Executar as ações de assistência 
integrat aliando a atuação clínica à de saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupos 
específicos, de acordo com plano de prioridades locais. Coordenar ações coletivas voltadas à 
promoção e prevenção em saúde bucal. Programar e supervisionar o fornecimento de insumos 
para as ações coletivas. Supervisionar o trabalho desenvolvido por técnicos e atendentes na sua 
área de atuação. Capacitar às equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e 
preventivas em saúde bucal. 

III. 
a) 
b) 
c) 

com Registro no Órgão Competente; 

FISIOTERAPEUTA 
Quantidade:- 01 (um); 
Padrão:- N; 
Requisitos de Admissibilidade:- Nível Superior Completo 

Atribuições :- Atender pacientes. Realizar ações de prevenção, 
promoção, proteção, educação, intervenção, recuperação, habilitação e reabilitação do paciente, 
utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia e ortoptia. Realizar diagnósticos 
específicos. Analisar condições dos pacientes. Desenvolver programas de prevenção, promoção 
de saúde e qualidade de vida. Realizar demais atividades inerentes ao emprego. Solicitar e realizar 
interconsulta e encaminhamentos. Realizar ações de prevenção, promoção, proteção, educação, 
intervenção, recuperação, habilitação e reabilitação do paciente crítico ou potencialmente crítico, 
em Unidade de Terapia Intensiva - UTC utilizando protocolos e procedimentos específicos de 
fisioterapia. Realizar avaliação física e cinesiofuncional específica. Realizar avaliação e 
monitoramento da via aérea natural e artificial. Planejar e executar medidas de prevenção, 
redução de risco e descondicionamento cardiorrespiratório. Prescrever e executar terapêutica 
cardiorrespiratória e neuromúsculo-esquelética. Aplicar métodos, técnicas e recursos de 
expansão pulmonar, remoção de secreção, fortalecimento muscular, recondicionamento 
cardiorrespiratório e suporte ventilatório. Avaliar e monitorar os parâmetros 
cardiorrespiratórios, inclusive em situações de deslocamentos do paciente crítico ou 
potencialmente crítico. Gerenciar a ventilação espontânea, invasiva e não invasiva; Realizar o 
desmame e extubação do paciente em ventilação mecânica. 

Artigo 23 - Fica extinto o seguinte cargo de provimento efetivo, 
com carga horária de vinte horas semanais: 

--

I. Um (01) cargo de FARMACÊUTICO, Padrão "N", de que trata M 
o artigo 73, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009. v-

. 
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Artigo 24 - Fica criado o seguinte cargo efetivo de vinte horas 
semanais, conferindo-lhes os seguintes atributos: 

I. PROCURADOR JURÍDICO 
a) Criado:- 01 (um); 
b) Padrão:- X; 
c) Requisitos de Admissibilidade:- Bacharel em Direito, com 

Habilitação na Ordem dos Advogados do Brasil; 
d) Atribuições:- Atuar em qualquer foro ou instância judicial 

ou administrativa em defesa do município, nos feitos em que seja autor, réu, assistente, oponente, 
interessado, etc., no sentido de resguardar seus interesses. Prestar assessoria jurídica às unidades 
administrativas da prefeitura, emitindo pareceres sobre assuntos fiscais, trabalhistas, 
administrativos, previdenciários, constitucionais, civis, contratos, processos licitatórios, de 
habite-se, parcelamento do solo e outros, através de pesquisas da legislação, jurisprudências, 
doutrinas e instruções regulamentares. Estudar e redigir minutas de projetos de leis, decretos, 
portarias, atos normativos, bem como documentos contratuais de toda espécie, em conformidade 
com as normas legais. Interpretar normas legais e administrativas diversas, para responder a 
consultas das unidades da Prefeitura. Promover desapropriações de forma amigável ou judicial. 
Estudar questões de interesse da Prefeitura que apresentem aspectos jurídicos específicos. 
Assistir à Prefeitura na negociação de contratos, convênios e acordos com outras entidades 
públicas ou privadas. Analisar processos referentes a aquisição, transferência, alienação, cessão, 
permuta, permissão e concessão de bens ou serviços, conforme o caso, em que for interessado o 
Município, examinando a documentação concernente à transação. Prestar assessoramento 
jurídico aos Conselhos Municipais, analisando as questões formuladas e orientando quanto aos 
procedimentos cabíveis. Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação. Participar das atividades administrativas, 
de controle e apoio referentes à sua área de atuação. Participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e 
palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação. Participar de grupos de trabalho ejou reuniões com unidades da Prefeitura e 
outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo 
exposições sobre situações ejou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnicos científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos 
e programas de trabalho afetos ao Município. Realizar outras atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 

Capítulo III 
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO - (TRINTA HORAS 

SEMANAIS) 
Artigo 25 - Ficam mantidos, nos termos do artigo 21 e seus 

parágrafos, os seguintes cargos de provimento efetivo, com carga horária de trinta horas 
semanais, conferindo-lhes os seguintes atributos: 

I. ASSISTENTE SOCIAL 
a) Quantidade :- 02 (dois); 
b) Padrão:- W; 
c) Requisitos de Admissibilidade:- Nível Superior Completo 

com Registro no Órgão Competente; 
d) Atribuições: Prestar serviços de âmbito social a indivíduos 

e grupos, identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais e psíquicas e de fJ-
outra ordem e aplicando métodos e processos básicos do serviço social para prevenir ou eliminar 
desajustes de natureza biopsicossocial e promover a integração ou reintegração dessas pessoas à 
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dade. Estudar e analisar as causas de desajustamento social, estabelecendo planos de ações 
que busquem o restabelecimento da normalidade do comportamento dos indivíduos em relação 
a seus semelhantes ou ao meio social. Aconselhar e orientar indivíduos afetados em seu equilíbrio 
emocional para conseguir o seu ajustamento ao meio social. Ajudar as pessoas que estão em 
dificuldades decorrentes de problemas psicossociais, como menores carentes ou infratores, 
agilização de exames, remédios e outros que facilitem e auxiliem a recuperação de pessoas com 
problemas de saúde. Elaborar diretrizes, atos normativos e programas de assistência social, 
promovendo atividades educativas, recreativas e culturais, para assegurar o progresso e melhoria 
do comportamento individual. Assistir as famílias nas suas necessidades básicas, orientando-as e 
fornecendo-lhes suporte material, educacional, médico e de outra natureza, para melhorar sua 
situação e possibilitar uma convivência harmônica entre os membros. Organizar programas de 
planejamento familiar, materno-infantil, atendimento à hansenianos e desnutridos, bem como 
demais enfermidades graves. Elaborar e emitir pareceres sócio econômicos, relatórios mensais de 
planejamento familiar e relação de material e medicamentos necessários. Participar de programas 
de reabilitação profissional, integrando equipes técnicas multiprofissionais, para promover a 
integração ou reintegração profissional de pessoas física ou mentalmente deficientes por doenças 
ou acidentes decorrentes do trabalho. 

11. PSICÓLOGO 
a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- W; 
c) Requisitos de Admissibilidade:- Nível Superior Completo 

com Registro no Órgão Competente; 
d) Atribuições:- Proceder ao estudo e avaliação dos 

mecanismos de comportamento humano, elaborando e aplicando técnicas psicológicas, como 
testes, para a determinação de características afetivas, intelectuais e motoras e outros métodos 
de verificação, para possibilitar a orientação, seleção e treinamento no campo profissional; emite 
parecer técnico, programa, desenvolve e acompanha serviços, participa de equipe 
multiprofissional. Avaliar pacientes, utilizando métodos e técnicas próprias, analisando, 
diagnosticando e emitindo parecer técnico, para acompanhamento, atendimento ou 
encaminhamento a outros serviços especializados. Elaborar e aplicar testes, utilizando seu 
conhecimento e prática dos métodos psicológicos, para determinar o nível de inteligência, 
faculdades, aptidões, traços de personalidade e outras características pessoais, possíveis 
desajustamentos ao meio social ou de trabalho ou outros problemas de ordem psíquica e 
recomenda a terapia adequada. Prestar atendimento psicológico de ordem psicoterápica e ou de 
curso preventivo, através de sessões individuais e grupais. Participar das atividades relativas ao 
processo de recrutamento, seleção, acompanhamento, treinamento e reciclagem de servidores e 
estagiários, quando solicitado pelo Secretário de Administração e Finanças, utilizando métodos e 
técnicas apropriadas aos objetivos da Prefeitura Municipal. Diagnosticar a existência de possíveis 
problemas na área da psicomotricidade, disfunções cerebrais mímicas, disritmias, dislexias e 
outros distúrbios psíquicos, aplicando e interpretando provas e outros reativos psicológicos, para 
aconselhar o tratamento ou a forma de resolver as dificuldades momentaneamente. Participar de 
programa de saúde mental, através de atividades com a comunidade, visando o esclarecimento e 
coparticipação. Colaborar nos serviços de assistência social, analisando e diagnosticando casos na 
área de sua competência. Participar na elaboração de normas programáticas de materiais e de 
instrumentos necessários a realização de atividades da área, visando dinamizar e padronizar 
serviços para atingir objetivos estabelecidos. Encarregar-se de se ocupar dos aspectos 
psicológicos dos programas e medidas de prevenção de acidentes nas atividades da Prefeitura. 
Participar da equipe multiprofissional, em atividades de pesquisas e de projetos, de acordo com 
padrões técnicos propostos, visando o incremento, aprimoramento e desenvolvimento de áreas ~ (!;)__--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA ~I 

,-- lli]f~ Estado de São Paulo 
CNPJ: 45.138.088/0001-40 p 2017-2020 

Avenida São Joaquim, 513- Centro- Fone (17) 3692-1101 -Fax (17) 3692-1145 SANTANA 
CEP: 15765-000- Santana da Ponte Pensa- SP DA PONTE PENSA 

~ 
Como a gente sempre quis! 

trabalho e de interesse da Prefeitura Municipal. Colaborar nas atividades de readaptação de 
indivíduos incapacitados por acidentes e outras causas. 

Artigo 26 - Fica Redenominado o seguinte cargo de provimento 
efetivo, com carga horária de trinta horas semanais, conferindo-lhe os seguintes atributos: 

I. TELEFONISTA 1- Nova Denominação :- TELEFONISTA; 
a) Quantidade:- 02 (dois); 
b) Padrão :- M; 
c) Requisitos de Admissibilidade:- Ensino Fundamental; 
d) Atribuições:- Manipular equipamentos telefônicos, 

estabelecendo comunicações internas e externas . Zelar pelo equipamento comunicando defeitos, 
solicitando conserto e sua manutenção. Registrar a duração ejou custo das ligações. Atender 
pedidos de informações solicitados. Anotar recados e registrar chamadas. Executar pequenas 
tarefas de apoio administrativo referente a sua área de trabalho, tais como coletar requisições de 
ligações interurbanas particulares. Utilizar recursos de informática. Auxiliar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 

Artigo 27 - Fica criado o seguinte cargo de provimento efetivo com 
carga horária de trinta horas semanais, a integrar os que ficam mantidos nos termos do artigo 21 
e seus parágrafos, conferindo-lhes os seguintes atributos: 

I. AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
a) Criados- 02 (dois); Mantidos:- 02 (dois); Total:- 04 

(quatro); 
b) Padrão:- P; 
c) Requisitos de Admissibilidade:- Ensino Fundamental 

Completo com curso da área; 
d) Atribuições:- Executar atividades de apoio, preparando os 

pacientes para consulta e organizando as chamadas ao consultório e o posicionamento adequado 
do mesmo. Verificar os dados vitais, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e 
pressão, a fim de registrar anomalias nos pacientes. Realizar curativos, utilizando medicamentos 
específicos para cada caso, fornecendo esclarecimentos sobre os cuidados necessários, retorno, 
bem procede retirada de pontos, de cortes já cicatrizados. Atender crianças e pacientes de 
dependem de ajuda, auxiliando na alimentação e higiene dos mesmos, para proporcionar-lhes 
conforto e recuperação mais rápida. Prestar atendimentos de primeiros socorros, conforme a 
necessidade de cada caso. Prestar atendimentos básicos a nível domiciliar. Auxiliar na coleta de 
material para exame preventivo de câncer ginecológico. Participar em campanhas de educação 
em saúde e prevenção de doenças. Orientar e fornecer métodos anticoncepcionais, de acordo com 
a indicação. Preencher carteiras de consultas, vacinas, aprazamento, formulários e relatórios. 
Preparar e acondiciona materiais para a esterilização em autoclave e estufa. Requisitar materiais 
necessários para o desempenho de suas funções. Orientar o paciente no período pós-consulta. 
Administrar vacinas e medicações, conforme agendamentos e prescrições respectivamente. 
Identificar os fatores que estão ocasionando, em determinado momento, epidemias e surtos de 
doenças infecto contagiosas, para atuar de acordo com os recursos disponíveis, no bloqueio destas 
doenças notificadas. Acompanhar junto com a equipe, o tratamento dos pacientes com doenças 
infecto contagiosas notificadas para o devido controle das mesmas. 

Artigo 28 - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento 
efetivo, com carga horária de trinta horas semanais: 
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I. Dois (02) cargos de TELEFONISTA II, padrão "N", de que 
trata o artigo 69, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009; 

11. Dois (02) cargos de TELEFONISTA III, padrão "0", de que 
trata o artigo 69, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009; 

III. Dois (02) cargos de ENFERMEIRO, padrão "T'', de que trata 
o artigo 69, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009; 

IV. Dois (02) cargos de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, padrão 
"Q", de que trata o artigo 69, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009. 

Capítulo IV 
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO MAGISTÉRIO -

(TRINTA HORAS SEMANAIS) 

Artigo 29 - Fica criado o seguinte cargo do Magistério de 
provimento efetivo, com carga horária de trinta horas semanais, a integrar os que ficam mantidos 
nos termos do artigo 21 e seus parágrafos, conferindo-lhes os seguintes atributos: 

I. PROFESSOR I - PEB I; 
a) Criado:- 01 (um); Mantidos:- 07 (sete); Total:- 08 (oito); 
b) Classe:-A; 
c) Requisitos de Admissibilidade:- Curso Normal Superior, 

com habilitação em Magistério das séries iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil; ou, 
Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério das séries iniciais do Ensino 
Fundamental e Educação Infantil; ou, Licenciatura em Pedagogia e habilitação de 2º grau para o 
magistério, ou equivalente, com formação para as séries iniciais do Ensino Fundamental e 
Educação Infantil; ou habilitação adquirida através de Programa Especial de Formação 
Pedagógica Superior, qualquer que seja a nomenclatura do curso, com habilitação em Magistério 
das séries iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil. 

d) Atribuições:- Organizar e promover as atividades 
educativas em estabelecimentos de educação infantil, creches, levando as crianças a exprimirem
se de atividades recreativas e culturais, visando seu desenvolvimento educacional e social. 
Planejar e executar trabalhos complementares de caráter cívico, cultural e recreativo, 
organizando jogos, entretenimento e demais atividades, visando desenvolver nas crianças as 
capacidades de iniciativa, cooperação, criatividade e relacionamento social; Ministrar aulas, 
aplicando exercícios de coordenação motora, para que as crianças desenvolvam as funções 
específicas necessárias à aprendizagem da leitura e da escrita. Elaborar boletins de controle e 
relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos alunos, anotando 
atividades efetuadas, métodos empregados e problemas surgidos, para possibilitar a avaliação do 
desenvolvimento do curso. Desenvolver nas crianças hábitos de limpeza, obediência, tolerância e 
outros atributos morais e sociais, empregando recursos audiovisuais e outros, para contribuir 
com a sua educação. Participar na elaboração da proposta pedagógica da escola. Elaborar e 
cumprir o Plano de Trabalho, segundo a proposta pedagogia da escola. Ministrar os dias letivos e 
as horas/aula estabelecidas. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, 
avaliação e ao desenvolvimento profissional, tais como os HTPS 's. Colaborar com atividades de 
articulação com as famílias e as comunidades. 

Artigo 30 - Fica extinto o seguinte cargo de provimento efetivo do 
Magistério, com carga horária de trinta horas semanais: 

I. Seis (06) cargos de PROFESSOR II- PEB 11, Classe- 8, de que 
trata o artigo 13, da Lei Complementar nº 1.253 de 09 de outubro de 2009; 

Capítulo V 
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DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO- (QUARENTA HORAS 
SEMANAIS) 

Artigo 31 - Ficam mantidos, nos termos do artigo 21 e seus 
parágrafos, os seguintes cargos de provimento efetivo, com carga horária de quarenta horas 
semanais, conferindo-lhes os seguintes atributos: 

I. TESOUREIRO 
a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- T; 
c) Requisitos de Admissibilidade:- Ensino Médio Completo; 
d) Atribuições:- Reali zar controles diários dos extratos 

bancários conferindo pagamentos e recebimentos, saldos, taxas e limites disponíveis das linhas 
de crédito, visando obter recursos da forma menos onerosa possível ou rentabilidades por meio 

,.~ dos investimentos. Lançar, conferir e gerar relatórios diários sobre a guarda de dinheiro, talões 
de cheques e recebíveis da empresa, seus recebimentos e desembolsos, juros e encargos 
financeiros pagos ou recebidos. Executar rotinas administrativas e financeiras de tesouraria 
como: lançamentos contábeis, conciliação e reconciliação bancária, relacionamento bancário, 
práticas bancárias. Realizar controles diários dos extratos bancários, conferindo pagamentos e 
recebimentos, saldos, taxas e limites disponíveis das linhas de crédito, lançar. Conferir e gerar 
relatórios diários sobre a guarda de dinheiro, talões de cheques e emissão, juros e encargos 
financeiros pagos ou recebidos. Elaborar o fluxo de caixa por meio das provisões de recebimentos 
e pagamentos. Gerar relatórios que permita antecipar à possíveis faltas ou excedentes. Fazer 
conciliação bancária, separando e organizando os extratos bancários, conferindo os lançamentos 
a débito e a crédito no período, os pagamentos e recebimentos realizados com os respectivos 
comprovantes, para envio ao setor contábil. 

11. AUXILIAR DE TESOUREIRO 
a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- O; 
c) Requisitos de Admissibilidade:- Ensino Fundamental 

Completo; 
d) Atribuições:- Receber ou a pagar. Controlar o fluxo 

financeiro pela organização da caixa. Realizar o pagamento a fornecedores e alimentar o sistema 
com entradas e saídas. Atuar com rotinas administrativas e financeiras de tesouraria, com 
lançamentos contábeis e conciliações bancárias, despesas realizadas e tributos arrecadados. 
Conferir e lançar boletos relativos a compras. Efetuar cálculos e recebimentos de receitas. Fechar 
o caixa diariamente. Conferir e lançar cheques. Efetuar a conferência do movimento financeiro . 
Acompanhar o fluxo de caixa. Organizar e controlar os serviços da tesouraria. 

III. MECÂNICO 
a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- N; 
c) Requisitos de Admissibilidade:- Ensino Fundamental com 

experiência na atividade; 
d) Atribuições:- Responsabilizar-se por consertos 

relacionados a mecânica automotiva. Diagnosticar falhas de funcionamento do veículo, fazer 
desmonte, limpeza e a montagem do motor, sistema de transmissão, diferencial e outras partes. 
Realizar manutenção de motores, sistemas e partes do veículo. Instalar sistemas de transmissão 
no veículo. Substituir peças dos diversos sistemas. Reparar componentes e sistemas de veículos. 
Testar desempenho de componentes e sistemas de veículos. Providenciar o recondicionamentof}-_ 
do equipamento elétrico, o alinhamento da direção e regulagem de faróis do veículo. Regular o 
motor: ignição, carburação e o mecanismo das válvulas. Zelar pela conservação, limpeza e 
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manutenção de aparelhos, ferramentas e ambiente de trabalho. fazer o controle e a manutenção 
preventiva dos veículos. Planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos 
e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal. 
Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do 
superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que 
possa interferir no regular andamento do serviço público. Apresentar de relatórios semestrais das 
atividades para análise. 

IV. PEDREIRO 
a) Quantidade:- 10 (dez); 
b) Padrão:- M; 
c) Requisitos de Admissibilidade:- Ensino Fundamental com 

experiência na atividade; 
d) Atribuições:- Assentar tijolos e outros materiais de 

construção, para edificar muros, paredes, abóbadas, chaminés e outras obras, assentar tijolos de 
material refratário, para construir e fazer reparos. Construir passeios nas ruas e meios fios. 
Revestir as paredes, muros e fachadas dos edifícios com argamassa de cimento, gesso ou material 
similar. Verificar as características da obra examinando a planta, estudando qual é a melhor 
maneira de fazer o trabalho. Misturar as quantidades adequadas de cimento, areia e água para 
obter argamassa a ser empregada no assento de alvejarias, tijolos, ladrilhos e materiais afins. 
Construir alicerces, muros e demais construções similares, assentando tijolos ou pedras em 
fileiras ou seguindo o desenho e formas indicadas e unindo-os com argamassa. Rebocar as 
estruturas construídas, atentando para o prumo e o nivelamento das mesmas. Fazer as 
construções de "boca de lobo", calhas com grades para captação de águas pluviais das ruas, com o 
auxílio do mestre de obras. Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e 
estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, 
manilhas e outros. Colaborar com a limpeza e organização do local que está trabalhando. 

V. OFICIAL ADMINISTRATIVO 
a) Quantidade:- 02 (dois); 
b) Padrão:- S; 
c) Requisitos de Admissibilidade:- Ensino Fundamental; 
d) Atribuições:- Proceder estudos específicos, coletando e 

analisando dados e examinando trabalhos especializados sobre administração, para colaborar nos 
trabalhos técnicos relativos a projetos básicos de ação, e para se atualizar em questões relativas a 
aplicação de leis e regulamentos sobre assuntos de pessoal. Preencher documentos, tais como: 
certidão de subdivisão de lotes, certidão de incorporação de lotes, alvará de construção, habite-
se, datilografando ou digitando, obtendo assinatura do responsável. Redigir e digitar textos da 
secretaria sempre que necessário. Efetuar cálculos para obter informações necessárias ao 
cumprimento da rotina administrativa. Operar máquinas de escrever, microcomputador, telefone 
e fax. Atualizar fichários e arquivos, mantendo a ordem dos documentos. Atender ao público 
informando sobre requerimentos, projetos de construção, escrituras, divisões de lotes e chácaras. 
Consultar e coletar documentos, transcrições, arquivos e fichários, sempre que necessário. Redigir 
cartas, comunicados, informativos e outros tipos de comunicação de interesse do município. 
Verificar negativas de impostos e taxas, protocolo de requerimento, verificação de débitos, 
confecção da negativa e guias de cobrança. Tomar parte em estudos referentes a atribuições de 
cargos ou empregos do quadro dos Servidores. Atuar na programação e elaboração das atividades 
de seleção, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, consultando dados já existentes e 
colaborando na análise e colheita de novos informes, a fim de contribuir para o melhoramento das 
práticas em uso. 

VI. 
a) 

VISITADOR SANITÁRIO 
Quantidade:- 01 (um); 
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c) Requisitos de Admissibilidade:- Ensino Fundamental; 
d) Atribuições:- Observar o ambiente físico. Avaliar as 

condições de higiene. Verificar a existência de animais. Detectar problemas de saúde e social. 
Encaminhar o serviço de saúde. Controlar as condições de armazenamento de lixo no domicílio. 
Avali ar as condições de saúde dos animais. Acionar os profissionais de saúde quando necessário. 
Acionar os órgãos públicos em casos de negligência. Verificar as condições do local. Verificar 
fontes de risco. Checar informações. Informar aos órgãos competentes. Orientar sobre o uso da 
água. Orientar sobre condições de higiene, tratamento e limpeza de caixa d 'água, disposição do 
lixo e coleta seletiva de lixo. Participar de campanhas preventivas. Distribuir material educativo, 
preservativos, material preventivo. Incentivar atividades comunitárias. Organizar grupos de 
apoio. Fazer cumprir a legislação municipal relativa à saúde e saneamento, mediante a fiscalização 
permanente. lavrar de autos de infração e encaminhamento à unidade competente para aplicação 
de multa. Interditar estabelecimento. Apreender de bens e mercadorias. Fazer cumprir 
diligências. Prestar informações que visem à expedição de autorização, licença, permissão e 
concessão. Colaborar na coleta de dados e informações necessárias ao Cadastro Técnico 
Municipal. Sugerir medidas que visem o aperfeiçoamento da legislação municipal. 

VII. ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- P; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Nível Superior Completo com Registro no 
Órgão Competente; 

d) Atribuições:- A organização, 
direção e execução dos serviços técnicos oficiais, federais, 
estaduais e municipais, concernentes às matérias e atividades 
seguintes: a) ensino agrícola em seus diferentes graus; b) 
experimentações racionais e científicas referentes à 
agricultura, e, em geral, quaisquer demonstrações práticas de 
agricultura em estabelecimentos federais, estaduais e 
municipais; c) propagar a difusão de mecânica agrícola, de 
processos de adubação, de métodos aperfeiçoados de colheita 
e de beneficiamento dos produtos agrícolas, bem como de 
métodos de aproveitamento industrial da produção vegetal; 
d) estudos econômicos relativos à agricultura e indústrias 
correlatas; e) genética agrícola, produção de sementes, 
melhoramento das plantas cultivadas e fiscalização do 
comércio de sementes, plantas vivas e partes vivas de plantas; 
f) fitopatologia, entomologia e microbiologia agrícolas; g) 
aplicação de medidas de defesa e de vigi lância sanitária vegetal; 
h) química e tecnologia agrícolas; i) reflorestamento, 
conservação, defesa, exploração e industrialização de matas; j) 
administração de colônias agrícolas; I) ecologia e meteorologia 
agrícolas; m) fiscalização de estabelecimentos de ensino 
agronômico reconhecidos, equiparados ou em via de 
equiparação; n) fiscali zação de empresas agrícolas ou de 
indústrias correlatas, que gozarem de favores oficiais; o) 
barragens em terra que não excedam de cinco metros de altura; 
p) irrigação e drenagem para fins agrícolas; q) estradas de (Í ____ 
rodagem de interesse local e destinadas a fins agrícolas, desde U _ 
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que nelas não existam bueiros e pontilhões de mais de cinco 
metros de vão; r) construções rurais, destinadas a moradias ou 
fins agrícolas; s) avaliações e perícias relativas às alíneas 
anteriores; t) agrologia; u) peritagem e identificação, para 
desembaraço em repartições fiscais ou para fins judiciais, de 
instrumentos, utensílios e máquinas agrícolas, sementes, 
plantas ou partes vivas de plantas, adubos, inseticidas, 
fungicidas, maquinismos e acessórios e, bem assim, outros 
artigos utilizados na agricultura ou na instalação de indústrias 
rurais e derivadas; v) determinação do valor locativo e venal 
das propriedades rurais, para fins administrativos ou judiciais, 
na parte que se relacione com a sua profissão; x) avaliação e 
peritagem das propriedades rurais, suas instalações, rebanhos 
e colheitas pendentes, para fins administrativos, judiciais ou de 
crédito; z) avaliação dos melhoramentos fundiários para os 
mesmos fins da alínea x. 

VIII. ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 
a) Quantidade:- 04 (quatro); 
b) Padrão:- T; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental Completo; 
d) Atribuições:- Preencher 

documentos, tais como: certidão de subdivisão de lotes, 
certidão de incorporação de lotes, alvará de construção, habite
se, obtendo assinatura do diretor responsável. Redige e digita 
textos do departamento sempre que necessário. Efetuar 
cálculos para obter informações necessárias ao cumprimento 
da rotina administrativa. Operar máquinas de escrever, de 
cálculos, fotocopiadora e microcomputador. Atualizar fichários 
e arquivos, mantendo a ordem dos documentos. Atender ao 
público informando sobre requerimentos, projetos de 
construção, escrituras, divisões de lotes e chácaras. Consultar e 
coleta documentos, transcrições, arquivos e fichários, sempre 
que necessário; Redigir cartas, comunicados, informativos e 
outros tipos de comunicação de interesse do município. 
Verificar negativas de impostos e taxas, protocolo de 
requerimento, verificação de débitos, confecção da negativa e 
guias de cobrança. Executar as tarefas de fiscalização de 
tributos do mumc1p1o, inspecionando estabelecimentos 
industriais, comerciais, de prestação de serviços e demais 
entidades, examinando rótulos, faturas, selos de controle, notas 
fiscais e outros documentos, para defender os interesses da 
Fazenda Pública e da economia popular. Manter-se informado 
a respeito da política de fiscalização, acompanhando as 
divulgações feitas em publicações oficiais e especializadas, para 
difundir a legislação e proporcionar instituições especializadas. 

IX. LANÇADOR 
a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- N; 
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c) Requisitos de 
Admissibilidade:- Ensino Fundamental Completo; 

d) Atribuições:- Atender ao 
público. Elaborar de cálculos dos tributos devidos ao 
município. Verificar os setores da cidade para apuração de fato 
gerador dos lançamentos. Manter conhecimento atualizado em 
assuntos e legislação de natureza tributária. Revisar o 
lançamento dos imóveis urbanos, compreendendo medição e 
classificação. 

X. COORDENADOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão :- V; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental Completo e Curso 
Técnico Específico; 

d) Atribuições:- Auxiliar na 
manutenção de equipamentos de informática; auxiliar na 
supervisão dos serviços contratados nos departamentos em 
aspectos referentes à informática. Realizar manutenção básica 
nos equipamentos e, quando necessário, acompanhar serviços 
feitos por empresas contratadas. Supervisionar o uso, 
empréstimo e manutenção de equipamentos de informática do 
município. 

XI. TÉCNICO AGRÍCOLA 
a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- M; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Médio Completo e Curso Técnico 
Agrícola ou equivalente; 

d) Atribuições:- Realizar 
serviços de assistência aos agricultores. Fazer experimentações 
agrícolas. dirigir demonstrações técnicas de agricultura, tudo 
compatível com o nível técnico. Realizar experimentações 
racionais referentes à agricultura. Executar e dirigir 
demonstrações práticas de agricultura em estabelecimentos no 
município. Elaborar programas e divulgar processos de 
mecanização, de adubação, de aperfeiçoamento de colheitas de 
lavouras; elaborar programas e divulgar processos 
beneficiamento e métodos de industrialização de produtos 
agrícolas. Participar de estudos de genética agrícola. Orientar e 
fomentar a produção de sementes. Fazer pesquisas visando ao 
aperfeiçoamento de plantas cultivadas. Exercer atividades 
fiscalizadoras sobre o comércio de sementes e plantas ou parte 
de plantas vivas. Fazer estudos sobre a tecnologia agrícola, 
reflorestamento, conservação, defesa, exploração e 
industrialização de matas. Administrar hortos de produção de 
mudas. Fazer trabalhos de ecologia e meteorologia agrícola. 9--·, 
Fiscalizar empresas agrícolas ou industriais correlatas que 
gozarem de benefícios do município; orientar a construção de 

--
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pequenas barragens de terra. Orientar e coordenar trabalhos 
de irrigação e drenagem para fins agrícolas. Realizar avaliações 
e perícias agronômicas. Fiscalizar construções rurais, executar 
quaisquer tarefas correlatas a nível técnico da atividade. 
Executar, orientar, coordenar e incentivar o sistema 
agropecuário, industrial, comercial e turístico do município. 
Coletar dados sobre a produção agropecuária do município e da 
região. Recolher amostras de solo para exames e mapeamento. 
Promover programas de distribuição de sementes e 
fertilizantes. Efetuar levantamentos das pragas que afetam em 
caráter epidêmico, a lavoura, elaborando instruções e avisos 
aos agricultores. Promover exposições e feiras. 

XII. TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS 
a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- U; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Médio Completo com Curso Técnico 
na Área; 

d) Atribuições:- Elaborar 
programas de computador conforme definição do analista de 
informática. Instalar e configurar softwares e hardwares, 
orientando os usuários nas especificações e comandos 
necessários para sua utilização. Organizar e controlar os 
materiais necessários para a execução das tarefas de operação, 
ordem de serviço, resultados dos processamentos, 
suprimentos, bibliografias etc. Operar equipamentos de 
processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda 
a malha de dispositivos conectados. Interpretar as mensagens 
exibidas no monitor, adotando as medidas necessárias. 
Notificar e informar aos usuários do sistema ou ao analista de 
informática, sobre qualquer falha ocorrida. Executar e 
controlar os serviços de processamento de dados nos 
equipamentos que opera. Executar o suporte técnico 
necessano para garantir o bom funcionamento dos 
equipamentos, com substituição, configuração e instalação de 
módulos, partes e componentes. Administrar cópias de 
segurança, impressão e segurança dos equipamentos em sua 
área de atuação. Executar o controle dos fluxos de atividades, 
preparação e acompanhamento da fase de processamento dos 
serviços ejou monitoramento do funcionamento de redes de 
computadores. Controlar e zelar pela correta utilização dos 
equipamentos. Ministrar treinamento em área de seu 
conhecimento. Auxiliar na execúção de planos de manutenção, 
dos equipamentos, dos programas, das redes de computadores 
e dos sistemas operacionais. Elaborar, atualizar e manter a 
documentação técnica necessana para a operação e 
manutenção das redes de computadores. 

XIII. GARI 
a) Quantidade:- 1 O (dez); 
b) Padrão:- A; 

-
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c) Requisitos de 
Admissibilidade:- Ensino Fundamental; 

d) Atribuições:- Varrer ruas, 
praças, parques e jardins municipais, utilizando vassouras, 
ancinhos e outros instrumentos similares para manter os 
referidos locais em condições de higiene e trânsito. Recolher os 
montes de lixos, acondicionando-os em sacos plásticos, latões, 
cestos, carrinhos de tração manual e outros depósitos 
adequados, para posterior coleta e transporte. Percorrer os 
logradouros, seguindo roteiros pré-estabelecidos, para coletar 
lixo. Despejar o lixo amontoado ou acondicionado em latões e 
sacos plásticos, em caminhões especiais da Prefeitura, 
possibilitando assim seu transporte aos locais apropriados. 
Esvaziar as lixeiras distribuídas pelas vias públicas. Raspar 
meio fios, limpar ralos e saídas de esgotos. 

XIV. AGENTE DE SANEAMENTO 
a) Quantidade :- 01 (um); 
b) Padrão:- M; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental; 
d) Atribuições:- Inspecionar 

estabelecimentos comerciais, industriais, feiras, mercados etc., 
verificando as condições sanitárias, para garantir a qualidade 
do produto. Colher amostras de alimentos e embalagens, 
interditando-os e encaminhando-os para análise em 
laboratórios especializados. Lavrar auto de infração, expedir 
intimação e aplicar penalidade de advertência, quando 
necessário, visando preservar a saúde da comunidade. 
Encaminhar as amostras de fontes naturais como poços, minas, 
bicas etc., para análise dos pedidos relacionados com serviços 
individuais de abastecimento de água. Receber solicitação de 
alvará e caderneta de controle sanitário para os 
estabelecimentos comerciais ejou industriais, fazendo os 
registros e protocolos para a expedição do respectivo 
documento. Vistoriar a zona rural no que diz respeito ao 
saneamento, orientando sobre a adução de água potável, 
destino de dejetos e uso adequado de agrotóxicos para manter 
a saúde da população. Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 

XV. JARDINEIRO 
a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- F; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental com prática na 
atividade; 

d) Atribuições:- Cultivar flores 
e outras plantas ornamentais, preparando a terra, fazendo 
canteiros, plantando sementes e mudas para conservar a f)--
embelezar parques e jardins públicos. Preparar a terra, arando-
a, irrigando-a e efetuando outros tratos necessários, para 
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proceder ao plantio de flores, árvores, arbustos e outras plantas 
ornamentais. Preparar canteiros e arruamentos, colocando 
anteparos de madeira ou de outros materiais, seguindo os 
contornos estabelecidos, para atender à estética dos locais. 
Fazer o plantio de sementes e mudas, colocando-as em covas 
previamente preparadas nos canteiros, para obter a 
germinação e o enraizamento. Dispensar tratos culturais aos 
parques e jardins, renovando-lhes as partes danificadas, 
transplantando mudas, erradicando ervas daninhas e 
procedendo à limpeza dos mesmos, para mantê-los em bom 
estado de conservação. Efetuar a poda das plantas, aparando-
as em épocas determinadas, com tesouras apropriadas, para 
assegurar o desenvolvimento adequado das mesmas. 
Dispensar tratos fito sanitários às plantas, aplicando inseticidas 
por pulverização ou por processo, para evitar ou erradicar 
pragas e moléstias. 

XVI. ESCRITURÁRIO I 
a) Quantidade:- 12 (doze); 
b) Padrão:- F; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental; 
d) Atribuições:- Execução de 

atividades de menor complexidade na área administrativa 
mediante tarefas administrativas simples e rotineiras. Atender 
ao público em geral, executando os serviços solicitados e 
prestando informações relacionadas ao seu setor de trabalho, 
ou encaminhando-os a outros setores, quando necessário. 
Atender às chamadas telefônicas, anotando ou enviando 
recados, para obter ou fornecer informações. Digitar textos, 
documentos, tabelas e outros originais. Arquivar processos, 
leis, publicações, atos normativos e documentos diversos de 
interesse do departamento, segundo normas preestabelecidas. 

XVII. ESCRITURÁRIO 11 
a) Quantidade:- 12 (doze); 
b) Padrão:- J; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental Completo; 
d) Atribuições:- Execução de 

atividades de menor complexidade na área administrativa 
mediante tarefas administrativas simples e rotineiras. Atender 
ao público em geral, executando os serviços solicitados e 
prestando informações relacionadas ao seu setor de trabalho, 
ou encaminhando-os a outros setores, quando necessário. 
Atender às chamadas telefônicas, anotando ou enviando 
recados, para obter ou fornecer informações. Digitar textos, 
documentos, tabelas e outros originais. Arquivar processos, 
leis, publicações, atos normativos e documentos diversos de 
interesse do departamento, segundo normas preestabelecidas. 
Realizar serviços administrativos ligados à sua Divisão, cor?) / 
orientação e supervisão do responsável pelo setor. v 
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a) Quantidade:- 12 (doze); 
b) Padrão:- M; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental Completo com prática 
de digitação e informática; 

d) Atribuições:- Execução de 
atividades de menor complexidade na área administrativa 
mediante tarefas administrativas simples e rotineiras. Atender 
ao público em gerat executando os serviços solicitados e 
prestando informações relacionadas ao seu setor de trabalho, 
ou encaminhando-os a outros setores, quando necessário. 
Atender às chamadas telefônicas, anotando ou enviando 
recados, para obter ou fornecer informações. Digitar textos, 
documentos, tabelas e outros originais. Arquivar processos, 
leis, publicações, atos normativos e documentos diversos de 
interesse do departamento, segundo normas preestabelecidas. 
Realizar serviços administrativos ligados à sua Divisão, com 
orientação e supervisão do responsável pelo setor. Operar 
microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, 
para incluir, alterar e obter dados e informações, bem como 
consultar registros e outros. Executar atividades que requerem 
noções básicas de informática. 

XIX. ESCRITURÁRIO IV 
a) Quantidade:- 12 (doze); 
b) Padrão:- P; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Médio Completo com prática de 
digitação, informática, conferência de documentos e relatórios, 
e atividade de lançamentos em contas; 

d) Atribuições:- Execução de 
atividades de menor complexidade na área administrativa 
mediante tarefas administrativas simples e rotineiras. Atender 
ao público em geral, executando os serviços solicitados e 
prestando informações relacionadas ao seu setor de trabalho, 
ou encaminhando-os a outros setores, quando necessário. 
Atender às chamadas telefônicas, anotando ou enviando 
recados, para obter ou fornecer informações. Digitar textos, 
documentos, tabelas e outros originais. Arquivar processos, 
leis, publicações, atos normativos e documentos diversos de 
interesse do departamento, segundo normas preestabelecidas. 
Realizar serviços administrativos ligados à sua Divisão, com 
orientação e supervisão do responsável pelo setor. Operar 
microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, 
para incluir, alterar e obter dados e informações, bem como 
consultar registros e outros. Executar atividades que requerem 
noções básicas de informática. Lavrar e registrar serviços de . 
atos administrativos, arquivos e cadastros gerais. Administra;./} ./ 
o sistema de arquivo. Executar os serviços de almoxarifado, d~ 
patrimônio, de aquisição de material, de cadastro de bens 
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móveis e imóveis. Elaborar editais e outras notificações. 
Fiscalizar a distribuição e guarda de todo o estoque de material 
utilizado nos serviços do município. Promover a manutenção e 
controle, dos bens patrimoniais móveis e imóveis. 

XX. MOTORISTA I 
a) Quantidade:- 10 (dez); 
b) Padrão:- H; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade :- Ensino Fundamental Completo, com 
Habilitação Mínima na Categoria "B"; 

d) Atribuições:- Conduzir 
veículo motorizado com peso bruto total inferior a 3.500 quilos 
e lotação máxima de oito lugares, além do motorista. Dirigir 
veículos motorizados para transporte de pessoas ou cargas. 
Cuidar da limpeza, conservação e manutenção dos veículos e 
fazer-lhes pequenos reparos quando da sua utilização. 
Preencher fichas de controle. Comunicar seu superior 
hierárquico sobre qualquer necessidade de manutenção 
percebida nos veículos. Conduzir os veículos com segurança, 
respeitando as leis do trânsito. Cumprir o regulamento, 
normas, rotinas em vigor. Entregar e receber documentos e 
outros objetos. Manter o veículo em condições de conservação 
e funcionamento, solicitando conserto, abastecimento, 
lubrificação, limpeza e troca de peças. Atender às normas de 
segurança e higiene do trabalho e cumprir obrigatoriamente o 
que determina a legislação de trânsito. Cumprir o regulamento, 
normas, rotinas em vigor. Recolher o veículo à garagem ou local 
destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando 
qualquer defeito porventura existente. Manter os veículos em 
perfeitas condições de funcionamento. Fazer reparos de 
emergência. Zelar pela conservação do veículo que lhe for 
entregue. Encarregar-se do transporte e da entrega de 
correspondência ou de pacotes, pequenas cargas que lhe forem 
confiadas. Verificar o funcion amento do sistema elétrico, 
lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção. 
Providenciar a lubrificação quando indicada. Verificar o grau de 
densidade e nível de água da bateria, bem como a calibração 
dos pneus. Auxiliar na carga e descarga do material ou 
equipamento. Tratar os passageiros com respeito e urbanidade. 
Manter atualizado o documento de habilitação profissional e 
comunicando seu superior a respeito do vencimento de licença 
do veículo. Efetuar troca de pneus, quando em serviço. 
Proceder ao mapeamento de viagens, identificando o usuário, 
tipo de carga, seu destino, quilometragem, horários de saída e 
chegada. 

XXI. MOTORISTA li 
a) Quantidade:- 10 (dez); 
b) Padrão:- I; 
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c) Requisitos de 
Admissibilidade:- Ensino Fundamental Completo, com 
Habilitação Mínima na Categoria "C"; 

d) Atribuições: - Conduzir 
veículo motorizado usado para transporte de carga ou pessoas, 
com peso bruto superior a 3.500 quilos, tais como caminhões. 
Dirigir veículos motorizados para transporte de pessoas ou 
cargas. Cuidar da limpeza, conservação e manutenção dos 
veículos e fazer-lhes pequenos reparos quando da sua 
utilização. Preencher fichas de controle. Comunicar seu 
superior hierárquico sobre qualquer necessidade de 
manutenção percebida nos veículos. Conduzir os veículos com 
segurança, respeitando as leis do trânsito. Cumprir o 
regulamento, normas, rotinas em vigor. Entregar e receber 
documentos e outros objetos. Manter o veículo em condições 
de conservação e funcionamento, solicitando conserto, 
abastecimento, lubrificação, limpeza e troca de peças. Atender 
às normas de segurança e higiene do trabalho e cumprir 
obrigatoriamente o que determina a legislação de trânsito . 
Cumprir o regulamento, normas, rotinas em vigor. Recolher o 
veículo à garagem ou local destinado quando concluída a 
jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura 
existente. Manter os veículos em perfeitas condições de 
funcionamento. Fazer reparos de emergência. Zelar pela 
conservação do veículo que lhe for entregue. Encarregar-se do 
transporte e da entrega de correspondência ou de pacotes, 
pequenas cargas que lhe forem confiadas. Verificar o 
funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, 
buzinas e indicadores de direção. Providenciar a lubrificação 
quando indicada. Verificar o grau de densidade e nível de água 
da bateria, bem como a calibração dos pneus. Auxiliar na carga 
e descarga do material ou equipamento. Tratar os passagei ros 
com respeito e urbanidade. Manter atualizado o documento de 
habilitação profissional e comunicando seu superior a respeito 
do vencimento de licença do veículo. Efetuar troca de pneus, 
quando em serviço. Proceder ao mapeamento de viagens, 
identificando o usuano, tipo de carga, seu destino, 
quilometragem, horários de saída e chegada. Dirigir veículo 
colocado à disposição do gabinete do prefeito para transporte 
de pessoas, especialmente do prefeito municipal ou de outras 
autoridades por ele indicadas. 

XXII. MOTORISTA 111 
a) Quantidade:- 10 (dez) ; 
b) Padrão :- J; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental Completo, com 
Habilitação Mínima na Categoria "D"; 

d) Atribuições:- Conduzir 
veículo motorizado usado no transporte de passageiros, com~ ~ 
lotação superior a oito lugares além do motorista tais comv----
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ônibus e vans. Dirigir veículos motorizados para transporte de 
pessoas ou cargas. Cuidar da limpeza, conservação e 
manutenção dos veículos e fazer-lhes pequenos reparos 
quando da sua utilização. Preencher fichas de controle. 
Comunicar seu superior hierárquico sobre qualquer 
necessidade de manutenção percebida nos veículos. Conduzir 
os veículos com segurança, respeitando as leis do trânsito. 
Cumprir o regulamento, normas, rotinas em vigor. Entregar e 
receber documentos e outros objetos. Manter o veículo em 
condições de conservação e funcionamento, solicitando 
conserto, abastecimento, lubrificação, limpeza e troca de peças. 
Atender às normas de segurança e higiene do trabalho e 
cumprir obrigatoriamente o que determina a legislação de 
trânsito. Cumprir o regulamento, normas, rotinas em vigor. 
Recolher o veículo à garagem ou local destinado quando 
concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito 
porventura existente. Manter os veículos em perfeitas 
condições de funcionamento. Fazer reparos de emergência. 
Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue. 
Encarregar-se do transporte e da entrega de correspondência 
ou de pacotes, pequenas cargas que lhe forem confiadas . 
Verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, 
sinaleiras, buzinas e indicadores de direção. Providenciar a 
lubrificação quando indicada. Verificar o grau de densidade e 
nível de água da bateria, bem como a calibração dos pneus. 
Auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento. 
Tratar os passageiros com respeito e urbanidade. Manter 
atualizado o documento de habilitação profissional e 
comunicando seu superior a respeito do vencimento de licença 
do veículo. Efetuar troca de pneus, quando em serviço. 
Proceder ao mapeamento de viagens, identificando o usuário, 
tipo de carga, seu destino, quilometragem, horários de saída e 
chegada. Dirigir veículo colocado à disposição do gabinete do 
prefeito para transporte de pessoas, especialmente do prefeito 
municipal ou de outras autoridades por ele indicadas. Auxiliar 
médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo 
caixas de medicamentos, tubos de oxigênio, macas e operar 
rádio transceptor. 

XXIII. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I (MASCULINO) 
a) Quantidade:- 35 (trinta e 

cinco); 
b) Padrão:- A; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental; 
d) Atribuições:- Receber e 

distribuir correspondências, documentos, pequenos volumes 
ou encomendas, assinando ou solicitando protocolos. Receber 
e transmitir recados, registrando as informações recebidas 
para possibilitar comunicações posteriores aos interessad~ __. 
Prestar informações simples a visitantes, indicando-lhe~ 
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localização de setores ou pessoas procuradas. Auxiliar nos 
serviços de copa, portaria, recepção, telefonia, limpeza e 
arrumação. Zelar e cuidar da conservação de próprios 
municipais. Efetuar pequenos reparos e consertos. Zelar e 
efetuar pela limpeza e conservação de praças, parques, jardins, 
recintos e prédios. Auxiliar serviços de jardinagem. Cuidar de 
árvores frutíferas e ornamentais. Limpar estátuas e 
monumentos. Aplicar inseticidas e fungicidas. Zelar pelo 
funcionamento e a limpeza dos equipamentos utilizados ou em 
uso. Carregar e descarregar veículos em geral. Transportar, 
arrumar e elevar mercadorias, materiais de construção e 
outros. Fazer mudanças. Proceder à abertura de valas. Efetuar 
serviço de capina em geral. Varrer, escovar, lavar e remover 
lixos e detritos das vias públicas e próprios municipais. Zelar 
pela conservação e manutenção de sanitários públicos. Auxiliar 
no recebimento, pesagem e contagem de materiais. Cavar 
sepulturas e auxiliar no sepultamento. Cuidar de currais e 
terrenos baldios. Lavar peças e dependências de oficinas, 
garagens e similares. Irrigar, adubar e conservar plantios. Fazer 
os trabalhos necessários para o assentamento de pedras 
irregulares, paralelepípedos ou alvenaria poliédrica. Fazer 
assentamentos de meio-fio. Remover o pó de móveis e 
ambientes de trabalho. Limpar escadas, pisos, passadeiras, 
tapetes e utensílios. Arrumar banheiros e toaletes. Lavar e 
encerar assoalhos. Coletar lixo dos depósitos. Lavar vidros, 
espelhos, persianas, etc. Varrer pátios. Fazer café e similares e 
servir. Fechar portas, janelas e outras vias de acesso. Preparar 
e servir alimentos no Setor em que atua. Executar tarefas de 
limpeza do ambiente, móveis e utensílios. 

XXIV. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I (FEMININO) 
a) Quantidade:- 45 (quarenta e 

cinco); 
b) Padrão:- A; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental; 
d) Atribuições:- Receber e 

distribuir correspondências, documentos, pequenos volumes 
ou encomendas, assinando ou solicitando protocolos. Receber 
e transmitir recados, registrando as informações recebidas 
para possibilitar comunicações posteriores aos interessados. 
Prestar informações simples a visitantes, indicando-lhes a 
localização de setores ou pessoas procuradas. Auxiliar nos 
serviços de copa, portaria, recepção, telefonia, limpeza e 
arrumação. Zelar e cuidar da conservação de próprios 
municipais. Zelar e efetuar pela limpeza e conservação de 
praças, parques, jardins, recintos e prédios. Auxiliar serviços de 
jardinagem. Cuidar de árvores frutíferas e ornamentais. Limpar 
estátuas e monumentos. ~plicar inseticid~s e fungicida·s~· Ze 
pelo funcionamento e a limpeza dos equ1pamentos ut1h a s 
ou em uso. Transportar, arrumar e elevar merca · 
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materiais de construção e outros. Efetuar serviço de capina em 
geral. Varrer, escovar, lavar e remover lixos e detritos das vias 
públicas e próprios municipais. Zelar pela conservação e 
manutenção de sanitários públicos. Auxiliar no recebimento, 
pesagem e contagem de materiais. Lavar peças e dependências 
de oficinas, garagens e similares. Irrigar, adubar e conservar 
plantios. Remover o pó de móveis e ambientes de trabalho. 
Limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios. 
Arrumar banheiros e toaletes. Lavar e encerar assoalhos. 
Coletar lixo dos depósitos. Lavar vidros, espelhos, persianas, 
etc. Varrer pátios. Fazer café e similares e servir. Fechar portas, 
janelas e outras vias de acesso. Preparar e servir alimentos no 
Setor em que atua. Executar tarefas de limpeza do ambiente, 
móveis e utensílios, em geral. 

XXV. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS li 
a) Quantidade:- 35 (trinta e 

cinco); 
b) Padrão:- B; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental com conhecimento em 
higienização de ambientes; 

d) Atribuições:- Receber e 
distribuir correspondências, documentos, pequenos volumes 
ou encomendas, assinando ou solicitando protocolos. Receber 
e transmitir recados, registrando as informações recebidas 
para possibilitar comunicações posteriores aos interessados. 
Executar serviços de rua em geral, efetuando pequenas 
compras, pagamentos de contas, entrega e recebimento de 
documentos, volumes, encomendas e outros em locais pré
determinados. Prestar informações simples a visitantes, 
indicando-lhes a localização de setores ou pessoas procuradas. 
Auxiliar nos serviços de copa, portaria, recepção, telefonia, 
limpeza e arrumação. Providenciar a reprodução de cópias de 
documentos quando solicitados. Auxiliar em serviços simples 
de escritório, separando documentos, providenciando cópias e 
realizando outras pequenas tarefas, sob orientação. Executar 
serviços bancários simples, tais como depósitos, saldos, 
pagamentos e outros solicitados pelos funcionários. Atender à 
comunidade, fazendo ligações telefônicas locais e interurbanas, 
em posto de serviço telefônico. Zelar e cuidar da conservação 
de próprios municipais. Efetuar pequenos reparos e consertos. 
Zelar e efetuar pela limpeza e conservação de praças, parques, 
jardins, recintos e prédios. Executar tarefas auxiliares em 
operação de máquinas de pequeno porte. Auxiliar serviços de 
jardinagem. Cuidar de árvores frutíferas e ornamentais. Limpar 
estátuas e monumentos. Aplicar inseticidas e fungicidas. Zelar 
pelo funcionamento e a limpeza dos equipamentos utilizados 
ou em uso. Carregar e descarregar veículos em geral.&--
Transportar, arrumar e elevar mercadorias, materiais de 
construção e outros. Fazer mudanças. Proceder à abertura de 
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valas. Efetuar serviço de capina em geral. Varrer, escovar, lavar 
e remover lixos e detritos das vias públicas e próprios 
municipais. Zelar pela conservação e manutenção de sanitários 
públicos. Auxiliar no recebimento, pesagem e contagem de 
materiais. Cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento. Cuidar 
de currais e terrenos baldios. Alimentar animais sob sua 
supervisão. Lavar peças e dependências de oficinas, garagens e 
similares. Irrigar, adubar e conservar plantios. Fazer os 
trabalhos necessários para o assentamento de pedras 
irregulares, paralelepípedos ou alvenaria poliédrica. Fazer 
assentamentos de meio-fio. Remover o pó de móveis e 
ambientes de trabalho. Limpar escadas, pisos, passadeiras, 
tapetes e utensílios. Arrumar banheiros e toaletes. Lavar e 
encerar assoalhos. Coletar lixo dos depósitos. Lavar vidros, 
espelhos, persianas, etc. Varrer pátios. Fazer café e similares e 
servir. Fechar portas, janelas e outras vias de acesso. Preparar 
e servir alimentos no Setor em que atua. Executar tarefas de 
limpeza do ambiente, móveis e utensílios. 

XXVI. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS III 
a) Quantidade:- 35 (trinta e 

cinco); 
b) Padrão:- C; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental com conhecimento em 
higienização de ambientes, movimentação e organização de 
móveis, manuseio de objetos delicados e reposição de 
materiais; 

d) Atribuições:- Receber e 
distribuir correspondências, documentos, pequenos volumes 
ou encomendas, assinando ou solicitando protocolos. Receber 
e transmitir recados, registrando as informações recebidas 
para possibilitar comunicações posteriores aos interessados. 
Executar serviços de rua em geral, efetuando pequenas 
compras, pagamentos de contas, entrega e recebimento de 
documentos, volumes, encomendas e outros em locais pré
determinados. Prestar informações simples a visitantes, 
indicando-lhes a localização de setores ou pessoas procuradas. 
Auxiliar nos serviços de copa, portaria, recepção, telefonia, 
limpeza e arrumação. Providenciar a reprodução de cópias de 
documentos quando solicitados. Auxiliar em serviços simples 
de escritório, separando documentos, providenciando cópias e 
realizando outras pequenas tarefas, sob orientação. Executar 
serviços bancários simples, tais como depósitos, saldos, 
pagamentos e outros solicitados pelos funcionários. Atender à 
comunidade, fazendo ligações telefônicas locais e interurbanas, 
em posto de serviço telefônico. Zelar e cuidar da conservação 
de próprios municipais. Efetuar pequenos reparos e conse~tos. 
Zelar e efetuar pela limpeza e conservação de praças, parque , 
jardins, recintos e prédios. Executar tarefas auxiliares 
operação de máquinas de pequeno porte. Auxiliar serviço 
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jardinagem. Cuidar de árvores frutíferas e ornamentais. Limpar 
estátuas e monumentos. Aplicar inseticidas e fungicidas. Zelar 
pelo funcionamento e a limpeza dos equipamentos utilizados 
ou em uso. Carregar e descarregar veículos em geral. 
Transportac arrumar e elevar mercadorias, materiais de 
construção e outros. Fazer mudanças. Proceder à abertura de 
valas. Efetuar serviço de capina em geral. Varrer, escovar, lavar 
e remover lixos e detritos das vias públicas e próprios 
municipais. Zelar pela conservação e manutenção de sanitários 
públicos. Auxiliar no recebimento, pesagem e contagem de 
materiais. Cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento. Cuidar 
de currais e terrenos baldios. Alimentar animais sob sua 
supervisão. Lavar peças e dependências de oficinas, garagens e 
similares. Irrigar, adubar e conservar plantios. Fazer os 
trabalhos necessários para o assentamento de pedras 
irregulares, paralelepípedos ou alvenaria poliédrica. Fazer 
assentamentos de meio-fio. Remover o pó de móveis e 
ambientes de trabalho. Limpar escadas, pisos, passadeiras, 
tapetes e utensílios. Arrumar banheiros e toaletes. Lavar e 
encerar assoalhos. Coletar lixo dos depósitos. Lavar vidros, 
espelhos, persianas, etc. Varrer pátios. Fazer café e similares e 
servir. Fechar portas, janelas e outras vias de acesso. Preparar 
e servir alimentos no Setor em que atua. Executar tarefas de 
limpeza do ambiente, móveis e utensílios. Auxiliar no 
treinamento dos servidores de seu grupo de atuação. Auxiliar 
na organização de arquivos e orientação do envio e 
recebimento de documentos. Colaborar com os técnicos de sua 
área de atuação na elaboração de seus serviços. Participar, sob 
orientação dos técnicos, de cursos para formação dos recursos 
humanos, visando simplificar e aumentar a eficácia das 
atividades funcionais. 

XXVII. CARPINTEIRO 
a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- M; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental com prática na 
atividade; 

d) Atribuições:- Construir e 
consertar estruturas e objetos em madeiras. Preparar e 
assentar assoalhos e madeiramento para tetos e telhados. Fazer 
e montar esquadrias. Preparar e montar portas e janelas. Cortar 
e colocar vidros. Fazer reparos em diferentes objetos de 
madeira. Concertar caixilhos de janelas. Colocar fechaduras. 
Construir e montar andaimes. Construir palanques. Construir 
cercas. Construir e concertar madeirame de carrocerias de 
veículos, carro de mão e similares. Colocar cabos e afiar 
ferramentas. Organizar pedidos de suprimentos de materiais e 
equipamentos para a carpintaria. Operar com maquinas d~ 
carpintaria, tais como: serra-fita, furadeira, desempenadeira e . 
outros. Zelar e responsabilizar-se pela limpeza, conservação 
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funcionamento da maquinaria e do equipamento próprio de 
trabalho; calcular orçamentos de trabalhos de carpintaria. 
Ministrar ensinamentos da profissão a ajudantes e auxiliares. 
Executar tarefas afins, conforme a necessidade. 

XXVIII.MESTRE DE OBRAS 
a) Quantidade:- 02 (dois) ; 
b) Padrão:- Q; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade: - Ensino Fundamental Completo com prática 
na atividade; 

d) Atribuições: - Estudar o 
programa de produção, interpretando projetos, desenhos, 
especificações, ordens e outros documentos, para avaliar as 
necessidades de mão de obra, materiais, ferramentas, 
equipamentos e prazos para execução. Distribuir, orientar e 
coordenar as tarefas individuais ou em grupos, assegurando o 
processo de execução dentro de prazos e normas estabelecidos. 
Requisitar os materiais, ferramentas, equipamentos e demais 
elementos de trabalho, encaminhando os pedidos à unidade de 
obras da prefeitura, para assegurar os recursos necessários à 
produção. Supervisionar os trabalhos a serem executados, 
dando instruções, procurando adaptar os trabalhadores aos 
métodos de trabalho e dando-lhes, quando necessário, um 
treinamento em serviço, para tornar esses métodos 
perfeitamente assimilados pelos executores. Explicar aos 
trabalhadores as normas de segurança, higiene ou de outra 
natureza, efetuando reumoes, ministrando eventuais 
treinamentos ou empregando outros meios de informação, 
para assegurar o cumprimento dos regulamentos e as 
condições de segurança e incentivo ao trabalho. Providenciar a 
limpeza, conserto, manutenção e substituição de ferramentas e 
equipamentos, distribuindo aos setores responsáveis os 
diversos encargos, para assegurar a normalidade do trabalho e 
o pleno rendimento de sua unidade. Elaborar relatórios 
periódicos, indicando os trabalhos executados ou em execução, 
resultados de inspeção, ocorrências e assuntos de interesse, 
para informar os superiores ou para outros fins. 

XXIX. INSPETOR DE ALUNOS 
a) Quantidade:- 02 (dois); 
b) Padrão:- H; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental; 
d) Atribuições:- Cuidar da 

segurança do aluno nas dependências e proximidades da 
escola. Inspecionar o comportamento dos alunos no ambiente 
escolar. Orientar alunos sobre regras e procedimentos, 
regimento escolar, cumprimento de horários. ouvir 
reclamações e analisar fatos. Prestar apoio às atividades 
acadêmicas. Controlar as atividades livres dos alunos, orientar 
entrada e saída de alunos, fiscalizar espaços de recreação, 

www.santanapontepensa.sp.gov.br - e-mail: prefeitura@santanapontepensa.sp.gov.br 
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definir limites nas atividades livres. Organizar ambiente 
escolar e providenciar manutenção predial. Auxiliar 
professores e profissionais da área artística. Auxiliar a 
Secretaria da Associação no tocante ao controle e 
desenvolvimento das atividades de formação cultural. Auxiliar 
alunos com deficiência física. Identificar pessoas suspeitas nas 
imediações da escola. Comunicar à chefia a presença de 
estranhos nas imediações da escola. Chamar ronda escolar ou a 
polícia. Verificar iluminação pública nas proximidades da 
escola. Controlar fluxo de pessoas estranhas ao ambiente 
escolar. Chamar resgate. Confirmar irregularidades 
comunicadas pelos alunos. Identificar responsáveis por 
irregularidades. Identificar responsáveis por atos de 
depredação do patrimônio escolar. Reprimir furtos na escola. 
Vistoriar latão de lixo. Liberar alunos para pessoas autorizadas. 
Comunicar à diretoria casos de furto entre alunos. Retirar 
objetos perigosos dos alunos. Vigiar ações de intimidação entre 
alunos. Auxiliar na organização de atividades culturais, 
recreativas e esportivas. Inibir ações de intimidação entre 
alunos. Separar brigas de alunos. Conduzir aluno indisciplinado 
à diretoria. Comunicar à coordenação atitudes agressivas de 
alunos. Explicar aos alunos regras e procedimentos da escola. 
Informar sobre regimento e regulamento da escola. Orientar 
alunos quanto ao cumprimento dos horários. Ouvir 
reclamações dos alunos. Analisar fatos da escola com os alunos. 
Aconselhar alunos . Controlar manifestações afetivas. Informar 
à coordenação a ausência do professor. Restabelecer disciplina 
em salas de aula sem professor. Fornecer informações à 
professores. Orientar entrada e saída dos alunos. Vistoriar 
agrupamentos isolados de alunos. Orientar a utilização dos 
banheiros. Fixar avisos em mural. Abrir as salas de aula. 
Controlar carteira de identidade escolar. Relatar ocorrência 
disciplinar. Inspecionar a limpeza nas dependências da Escola. 
Verificar o estado da lousa. Comunicar à Gerência de Serviços 
sobre equipamentos danificados. Controlar acesso de alunos e 
professores. Controlar as atividades de formação cultural sob 
orientação da Secretaria da Associação. Exercer o controle de 
frequência de alunos e professores. 

XXX. ASSISTENTE TÉCNICO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
a) Quantidade:- 10 (dez) ; 
b) Padrão:- T; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental; 
d) Atribuições:- Executar 

serviços administrativos para atender rotinas pré
estabelecidas ou eventuais na unidade, organizar todos os 
serviços administrativos e atividades de competência da 
unidade. Examinar expedientes submetidos à apreciação de n 
seu Superior, executando as diligências necessárias. Prestar u-----
assistência técnica administrativa ao superior, auxiliando-o no 
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exercício das atribuições que lhe são inerentes. Auxiliar e 
executar tarefas, visando ao aprimoramento das atividades da 
unidade. Redigir e digitar correspondência e documentação 
inerente à unidade para dar cumprimento à rotina 
administrativa. Atendimento ao expediente normal da unidade, 
bem como, a organização e manutenção do arquivo, 
objetivando a manutenção da atualização do arquivo da 
unidade. Informar situações problema; requisitar 
acomodações e vagas em equipamentos sociais da instituição; 
formular relatórios, rotinas e procedimentos. 

XXXI. FISCAL SANITÁRIO 
a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão :- N; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental Completo; 
d) Atribuições:- Executar 

serviços de profilaxia e política sanitária sistemática. 
Inspecionar estabelecimentos onde sejam fabricados ou 
manuseados alimentos para verificar as condições sanitárias 
dos seus interiores, limpeza do equipamento, refrigeração 
adequada para alimentos perecíveis, suprimento de água 
para lavagem de utensílios, gabinetes sanitários e condições 
de asseio e saúde dos funcionários. Inspecionar 
estabelecimentos de ensino, verificando suas instalações, 
alimentos fornecidos aos alunos, condições de ventilação e 
sanitários. Fazer inspeções rotineiras nos açougues e 
matadouros. Fiscalizar os locais de matança verificando as 
condições sanitárias dos seus interiores, limpeza e refrigeração 
convenientes ao produto e derivados. Zelar pela obediência à 
legislação sanitária. Reprimir matanças clandestinas, 
adotando as medidas que se fizerem necessárias. Apreender 
carnes e derivados que estejam à venda sem a necessária 
inspeção. Fiscalizar locais que prestam serviços à saúde ou 
manuseiem insumos relacionados a ela. Revisar e lavrar autos 
de infração e aplicar multas em decorrência da violação à 
legislação pertinente. Investigar medidas para melhorar as 
condições sanitárias consideradas insatisfatórias. Identificar 
problemas e apresentar soluções às autoridades 
competentes. Participar do desenvolvimento de programas 
sanitários. Participar na organização de comunidades e 
realizar atividades educativas e de saneamento. Vistoriar os 
estabelecimentos de venda de produtos. Proceder e 
acompanhar processos administrativos. Instruir autorizações 
e licenças na respectiva área de atuação. Dirigir veículos da 
municipalidade, mediante autorização da autoridade 
administrativa, para cumprimento de suas atribuições 
específicas. Executar atividades para cumprir convênios . 
firmados com outros órgãos. Cadastrar, licenciar, inspeciona~. 
autuar, coletar amostras e apreender produtos no 
estabelecimentos e áreas de fiscalização de sua competência. 
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XXXII. ENCARREGADO DE FROTAS 
a) Quantidade:- 02 (dois); 
b) Padrão:- N; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental Completo e Habilitação 
Mínima Categoria "8"; 

d) Atribuições:- Orientar-se do 
andamento dos trabalhos da oficina mecânica de veículos leves 
e pesados. Retirar as peças do almoxarifado para reposição nos 
veículos e máquinas. Orientar-se do andamento dos trabalhos 
da borracharia. Controlar os materiais da borracharia e 
produtos do lavador de veículos. Controlar os gastos de pneus 
e óleos lubrificantes. Encarregar-se do controle de oficinas 
mecamcas externas contratadas. Administrar a parte 
administrativa geral da manutenção da frota de veículos. 
Registrar entradas e saídas de todos os veículos da oficina. 
Registrar todos os serviços que foram realizados em cada 
veículo, bem como as peças e materiais utilizados. Elaborar 
requisições e documentos. Controlar os arquivos de 
manutenção da frota de veículos. Encaminhar as requisições de 
peças. Manter permanentemente organizado os arquivos de 
quaisquer documentos, separando-os em pastas, por assuntos, 
visando fa cilitar e agilizar consultas. Elaborar controles 
referente a frota municipal emitindo todos os relatórios 
necessários. Controlar a situação dos veículos da frota. 
Coordenar os encaminhamentos para manutenção, 
conservação e revisão dos veículos. Controlar a prestação de 
serviços realizados nos veículos. Analisar os relatórios de 
percurso dos veículos. Coordenar a emissão de relatórios e 
planilhas de controle. Organizar os documentos de habilitação 
dos veículos. Coordenar o encaminhamento dos motoristas 
para capacitação e formação correspondentes. Controlar os 
registros patrimoniais da frota. Fornecer dados e informações 
do Sistema Municipal de Ensino inerente à função. Acompanhar 
os transportes realizados pelos ônibus próprios do município, 
orientando os estudantes e motoristas sobre as normas de 
trânsito. Controlar o recebimento de veículos novos, 
acompanhado do gestor do contrato de compra, conferindo as 
especificações do edital. Orientar os motoristas que utilizam a 
frota da Secretaria Municipal de Educação para que sigam as 
normas . de trânsito de forma correta. Controlar o correto 
cumprimento da carga horária dos servidores sob sua 
responsabilidade, zelar pelo cumprimento das atribuições dos 
cargos e fiscalizar o uso correto dos equipamentos de 
segurança individual. Controlar as atividades desenvolvidas 
pelos servidores sob sua responsabilidade, a fim de evitar 
desvios de função e, se necessário, demandar as providências 
necessárias para regularização, junto a Administração. Dirigi~ 
veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, . 
desde que devidamente habilitado. 
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a) Quantidade:- 02 (dois); 
b) Padrão:- K; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental, Habilitação Mínima 
Categoria "D" e prática no manuseio de tratores; 

d) Atribuições:- Executar 
tarefas de operação de tratores e reboques, montados sobre 
rodas, para carregamento e descarregamento de materiais. 
Executar roçagem de terrenos e limpeza de vias públicas, 
praças e jardins. Conduzir tratores providos ou não de 
implementas diversos, como lâmina e máquinas varredoras ou 
pavimentadoras, dirigindo-as e operando o mecanismo da 
tração ou impulsão, para movimentar cargas e executar 
operações de limpeza ou similares. Zelar pela boa qualidade do 
serviço, controlando o andamento das operações, colocando 
em prática as medidas de segurança recomendadas, para 
operação e estacionamento da máquina. Efetuar a limpeza e 
lubrificação das máquinas e seus implementas, para assegurar 
seu bom funcionamento. Efetuar o abastecimento dos 
equipamentos com óleo diesel, observando o nível do óleo 
lubrificante e lubrificando as partes necessárias, utilizando 
graxa, para mantê-las em condições de uso. Registrar as 
operações realizadas, anotando em um diário ou em impressos, 
os tipos e os períodos de trabalho, para permitir o controle dos 
resultados. Executar outras tarefas correlatas. 

XXXIV. CONTADOR 
a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- U; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Nível Superior Completo com Registro no 
Órgão Competente; 

d) Atribuições:- Planejar, 
controlar e executar as atividades relacionadas à contabilidade 
da Prefeitura, supervisionando sua execução e participando das 
mesmas, de acordo com as exigências legais. Desenvolver os 
trabalhos de contabilização dos documentos, analisando e 
orientando o seu processamento, inspecionando regulamente. 
Desenvolver os trabalhos de análise e conciliação de contas, 
classificação e avaliação das despesas, cálculos de reavaliação 
do ativo e de depreciação de veículos, máquinas, moveis, 
utensílios e instalações. Montar e assinar balancetes, balanços 
e demonstrativos de contas, declarações e outras peças ou 
documentos. Elaborar relatórios sobre a situação patrimonial e 
financeira da Prefeitura, apresentando dados estáticos e 
pareceres técnicos. Coordenar, organizar e orientar os 
trabalhos relativos a contabilidade, planejando sua execução de 
acordo com plano de contas vigentes e as exigências legais~ 
administrativas, participar na elaboração dos plano ' 
orçamentários e financeiros e controle geral de patrimôni , 
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orientar e supervisionar estagiários e outros profissionais na 
execução de seus serviços. 

XXXV. FONOAUDIÓLOGO 
a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- U; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade: - Nível Superior Completo com Graduação em 
Fonoaudiologia e Registro no Órgão Competente; 

d) Atribuições:- Avaliar as 
deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, de 
linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias, 
para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico. 
Orientar o paciente com problemas de linguagem e audição, 
utilizando a logopedia e audiologia em sessões terapêuticas, 
visando sua reabilitação. Orientar a equipe pedagógica, 
preparando informes e documentos sobre assuntos de 
fonoaudiologia, a fim de possibilitar-lhe subsídios. Controlar e 
testa periodicamente a capacidade auditiva dos servidores, 
principalmente daqueles que trabalham em locais onde há 
muito ruído. Aplicar testes audiométricos para pesquisar 
problemas auditivos, determina a localização de lesão auditiva 
e suas conseqüências na voz, fala e linguagem do indivíduo. 
Orientar os professores sobre o comportamento verbal da 
criança, principalmente com relação à voz. Atender e orientar 
os pais sobre as deficiências ejou problemas de comunicação 
detectadas nas crianças, emitindo parecer de sua especialidade 
e estabelecendo tratamento adequado, para possibilitar-lhes a 
reeducação e a reabilitação. 

XXXVI. MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 
a) Quantidade:- 04 (quatro); 
b) Padrão:- R; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental Completo; 
d) Atribuições:- Acompanhar 

alunos desde o embarque no transporte escolar até seu 
desembarque na escola de destino, assim como acompanhar os 
alunos desde o embarque, no final do expediente escolar, até o 
desembarque nos pontos próprios. Verificar se todos os alunos 
estão assentados adequadamente dentro do veículo de 
transporte escolar. Orientar e auxiliar os alunos, quando 
necessário a colocarem o cinto de segurança. Orientar os alunos 
quanto ao risco de acidente, evitando colocar partes do corpo 
para fora da janela. Zelar pela limpeza do transporte durante e 
depois do trajeto. Identificar a instituição de ensino dos 
respectivos alunos e deixá-los dentro do local; Ajudar os alunos 
a subir e descer as escadas dos transportes. Verificar a 
segurança dos alunos no momento do embarque e do 
desembarque; verificar os horários dos transportes, 
informando aos pais e alunos. Conferir se todos os alunos 
frequentes no dia estão retornando para os lares; ajudar os pais& 
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de alunos especiais na locomoção dos alunos. Tratar os alunos 
com urbanidade e respeito, comunicar casos de conflito ao 
responsável pelo transporte de alunos. Ser pontual e assíduo, 
ter postura ética e apresentar-se com vestimentas confortáveis 
e adequadas para o melhor atendimento às necessidades dos 
alunos. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem 
determinadas pelo superior imediato. 

Artigo 32- Ficam Redenominados, nos termos do artigo 21 e seus 
parágrafos, os seguintes cargos de provimento efetivo, com carga horária de quarenta horas 
semanais, conferindo-lhes os seguintes atributos: 

I. ELETRICISTA/ENCA 
NADOR- Nova Denominação: ELETRICISTA; 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão Reclassificado:- Q; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental Completo e prática na 
atividade; 

d) Atribuições:- Montar e 
reparar instalações de baixa e alta tensão, em edifícios públicos 
ou outros locais, guiando-se por esquemas e outras 
especificações, utilizando ferramentas normais, comuns e 
especiais, aparelhos de medição elétrica e eletrônica, material 
isolante e equipamento de soldar, para possibilitar o 
funcionamento dos mesmos. Estudar o trabalho a ser realizado, 
consultando plantas, esquemas, especificações e outras 
informações, para estabelecer o roteiro das tarefas. Colocar e 
fixar os quadros de distribuição, caixas de fusíveis, tomadas e 
interruptores, utilizando ferramentas normais, comuns e 
especiais, materiais e elementos de fixação para estruturar a 
parte geral da instalação elétrica. Executar o corte, dobradura e 
instalação de condutos isolantes e enfiação ou instala 
diretamente os cabos elétricos, utilizando equipamentos de 
cortar e dobrar tubos, puxadores de aço, grampos e 
dispositivos de fixação, para dar prosseguimento à montagem; 
liga os fios à fonte fornecedora de energia utilizando alicates, 
chaves apropriadas, conectares e material isolante para 
completar a tarefa de instalação. Testar a instalação, fazendo-a 
funcionar em situações reais repetidas vezes, para comprovar 
a exatidão do trabalho executado. Testar os circuitos de 
instalação, utilizando aparelhos de comparação e verificação, 
elétricos ou eletrônicos, para detectar partes ou peças 
defeituosas; substitui ou repara fios ou unidades danificadas, 
utilizando ferramentas normais, comuns e especiais, materiais 
isolantes e soldas, para devolver à instalação elétrica condições 
normais de funcionamento; monta e repara as instalações 
elétricas e o equipamento auxiliar de veículos automotores, 
como automóveis caminhões e outros similares. Fazer serviç~s 
de manutenção como troca de lâmpadas e reparos no 
controlador. 
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11. PINTOR DE PAREDE 
-Nova Denominação:- PINTOR; 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão Reclassificado:- P; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental Completo e prática na 
atividade; 

d) Atribuições:- Executar 
outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. Realizar serviços de 
preparo das superfícies a serem pintadas: raspar e lixar 
manualmente ou com lixadeiras elétricas, retirar corrosões e 
aplicar massa corrida, sintética e antioxidante. Realizar 
serviços de preparo de tinta. Adicionar diluentes, secantes, 
pigmentos, solventes e outros agregados em quantidades 
convenientes. Misturar para obtenção de coloração, 
viscosidade, homogeneidade e fixação. Efetuar serviços de 
pintura de paredes, forros, portas, esquadrias, casas de 
comando, ferragens, sinalização de segurança. Zelar pelos 
equipamentos ejou ferramentas aplicáveis ao serviço de 
pintura. Preparar e pintar as superfícies externas e internas de 
edifícios e outras obras civis, raspando, limpando, emassando e 
cobrindo com uma ou várias camadas de tinta. Pintar 
carrocerias de automóveis, caminhões, ônibus e outros veículos 
automotores, pulverizando-os com camadas de tinta ou 
produto similar. 

III. OPERADOR DE 
MÁQUINAS 111 - Nova Denominação:- OPERADOR DE 
MÁQUINAS; 

a) Quantidade:- 03 (três); 
b) Padrão :- L; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental e prática na atividade; 
d) Atribuições:- Operar 

máquinas rodoviárias para executar trabalhos de construção, 
de melhoramento, de restauração, de conservação e de 
sinalização de estradas. Operar máquinas pesadas como trator, 
retroescavadeira, trator de esteira, motoniveladora, trator 
agrícola, pá mecânica. Grade, arado e roçadeira mecanizada 
acoplada ao trator agrícola. Executar outras tarefas correlatas, 
conforme necessidade do serviço e orientação superior. 
Verificar periodicamente o nível de óleo, de água e quantidade 
de combustível da máquina, efetuando o abastecimento 
quando necessário. Comunicar ao superior imediato a 
necessidade de lubrificação ou reparos da máquina. 

IV. SECRETÁRIO DA 
JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - Nova Denominação:
ENCARREGADO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR; 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- O; 
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c) Requisitos 
Admissibilidade:- Ensino Fundamental Completo; 

de 

d) Atribuições:- Executar e 
controlar sob a chefia do Delegado do Serviço Militar, os 
trabalhos de alistamento militar no município, bem como a 
transferência de residência, fichários e cadastros de alistados e 
reservistas. Auxiliar os componentes de juntas de seleção e 
recrutamento e outras atribuições determinadas pelo Delegado 
do Serviço Militar. Cooperar no preparo e execução da 
mobilização de pessoal, de acordo com as normas baixadas pela 
Região Militar. Efetuar o alistamento militar dos brasileiros, 
procedendo de acordo com as normas vigentes. Informar ao 
cidadão alistado sobre as providências a serem tomadas 
quando de sua mudança de domicílio. Solicitar a cópia da Ficha 
de Alistamento Militar (FAM) do alistado que tenha transferido 
residência para o município. Providenciar a atualização dos 
dados cadastrais do cidadão, relativos à mudança de domicílio. 
Orientar os brasileiros que não possuem registro civil a 
comparecerem a um cartório de registro civil, a fim de 
possibilitar o seu alistamento. Realizar o controle necessário 
dos arquivos de alistamento. Manter atualizado um livro 
registro contendo as datas e números dos arquivos de 
alistamento. Realizar as consultas de cidadão sempre que julgar 
necessário. Providenciar a retificação dos dados cadastrais. 
Organizar e manter em dia o fichário dos alistados pela Junta 
do Serviço Militar por classe e em ordem alfabética, caso a JSM 
não seja informatizada. Restituir aos interessados os 
documentos apresentados para fins de alistamento militar, 
depois de extraídos os dados necessários. Providenciar a 
averbação dos dados dos Exercícios de Apresentação da 
Reserva. 

Artigo 33 - Ficam criados os seguintes cargos de provimento 
efetivo, com carga horária de quarenta horas semanais, a integrar os que ficam mantidos nos 
termos do artigo 21 e seus parágrafos, conferindo-lhes os seguintes atributos: 

I. AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

a) Criado:- 01 (um); Mantidos:-
04 (quatro); Total:- OS (cinco); 

b) Padrão:- R; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Médio Completo com Curso Técnico 
de Agente Comunitário de Saúde, nos termos da Lei Federal nº 
13.59S, DE OS de janeiro de 2018; 

d) Atribuições:- Desenvolver 
ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a 
população adstrita à UBS, considerando as características e as 
finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e 
grupos sociais ou coletividade. Trabalhar com adstrição de 
famílias em base geográfica definida, a micro área. Estar em I n 
contato permanente com as famílias desenvolvendo ações~ 
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educativas, visando à promoção da saúde e a prevenção das 
doenças, de acordo com o planejamento da equipe. Cadastrar 
todas as pessoas de sua micro área e manter os cadastros 
atualizados. Orientar famílias quanto à utilização dos serviços 
de saúde disponíveis. Desenvolver atividades de promoção da 
saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à 
saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas 
individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, 
mantendo a equipe informada, principalmente a respeito 
daquelas em situação de risco. Acompanhar, por meio de visita 
domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua 
responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas 
pela equipe. Cumprir com as atribuições atualmente definidas 
para os ACS. 

11. AGENTE DE 
COMBATE ÀS ENDEMIAS 

a) Criados :- 03 (três); 
Mantido:- 01 (um); Total :- 04 (quatro); 

b) Padrão:- Q; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Médio Completo com Curso Técnico 
de Agente de Combate às Endemias, nos termos da Lei Federal 
nº 13.595, DE OS de janeiro de 2018; 

d) Atribuições: - O exercício de 
atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças 
endêmicas e infectocontagiosas. Promoção da saúde, mediante 
ações de vigilância de endemias e de seus vetores, inclusive, se 
for o caso, fazendo uso de substâncias químicas, brangendo 
atividades de execução de programas de saúde, desenvolvidas 
em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do 
gestor municipal. Desenvolver o trabalho de controle vetorial, 
ficando sob sua responsabilidade a execução das atividades de 
combate ao vetor realizadas nos imóveis do município. 
Atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do 
Reconhecimento Geográfico (RG), e o levantamento de Pontos 
Estratégicos (PE) para que estes sejam cadastrados. Realizar 
pesquisa larvária (Li e LIRa) em imóveis para levantamento de 
índices e descobrimento de focos VI- Identificar (inspecionar) 
criadouros para identificar as formas imaturas (larvas) dos 
vetores. Eliminar criadouros do mosquito em todos os imóveis, 
incluindo realização de mutirões de limpeza. Orientar 
moradores e responsáveis para a eliminação ejou proteção de 
possíveis criadouros - EDUCAÇÃO EM SAÚDE. Executar a 
aplicação focal e residual, quando indicado, como medida 
complementar ao controle mecânico, aplicando os larvicidas 
indicados, conforme orientação técnica; Registrar nos 
formulários específicos, de forma correta e completa, as 
informações referentes às atividades executadas em campo. 
Atuar junto aos domicílios, informando os seus moradoréí:'J ~ 
sobre a doença, seus sintomas e riscos, o agente transmissorv-
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medidas de prevenção. Comunicar ao supervisor de turma os 
obstáculos para a execução de sua rotina de trabalho, durante 
as visitas domiciliares. Executar outras tarefas correlatas que 
lhe forem determinadas pelo superior imediato. 

Artigo 34 - Ficam criados os seguintes cargos de provimento 
efetivo, com carga horária de quarenta horas semanais, conferindo-lhes os seguintes atributos: 

I. COVEIRO 
a) Criado:- 01 (um); 
b) Padrão:- P; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental, com prática em 
zeladoria; 

d) Atribuições:- Controlar 
segundo normas estabelecidas, o cumprimento das exigências 
para sepultamento, exumação e localização de sepulturas. Abrir 
covas e moldar lajes para tampá-las. Sepultar e exumar 
cadáveres . Auxiliar no transporte de caixões. Limpar e capinar 
o cemitério, mantendo-o limpo. Abrir e fechar os portões e 
controlar o horário de visita. Transportar materiais e 
equipamentos de trabalho. Preparar e adubar a terra, ajudar no 
plantio de árvores e espécies ornamentais e aguá-las. Participar 
dos trabalhos de caiação de muros, paredes, etc. 

11. FARMACÊUTICO 
a) Criado:- 01 (um); 
b) Padrão:- U; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Nível Superior Completo com Registro no 
Órgão Competente; 

d) Atribuições:- Desempenhar 
funções de dispensação ou manipulação de fórmulas magistrais 
e farmacopeicas. Fiscalizar profissional sanitária. Participar da 
elaboração e ou fazer cumprir normas e disposições gerais 
relativas ao armazenamento, controle de estoque e distribuição 
de medicamentos, germicidas e produtos correlatos, 
garantindo sua qualidade e otimizando a terapia 
medicamentosa. Participar de discussões técnicas para seleção 
e aquisição de medicamentos, germicidas e produtos 
correlatos, garantindo sua qualidade e otimizando a terapia 
medicamentosa. Elaborar manuais de procedimentos, manuais 
técnicos, formulários e lista de medicamentos, buscando 
normatizar e operacionalizar o funcionamento da assistência 
farmacêutica, criando padrões técnicos e sanitários de acordo 
com a legislação. Gerir racionalmente recursos materiais e 
humanos, de forma a dar garantia de qualidade aos serviços 
prestados na área de medicamentos. Atender os receituários 
médicos, observando a legalidade da receita, avaliando a 
compatibilidade física e química, bem como averiguando a {)-
dose, via de administração, duração do tratamento e dose 
cumulativa dos medicamentos prescritos. Informar de forma 
clara e compreensiva, sobre o modo correto de administração 
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dos medicamentos, alertando sobre reações adversas e 
interações medicamentos ou com alimentos cj ou produtos 
ingeridos concomitantemente. Atuar na promoção da educação 
dos profissionais de saúde e de pacientes. Atuar como fonte de 
informação sobre medicamentos aos outros profissionais de 
saúde. Participar de equipe multidisciplinar, colaborando na 
elaboração, execução e avaliação de programas de saúde 
pública. Atuar em farmácia clínica. Participar como membro de 
comissões de sua competência como: comissão de farmácia e 
terapêutica, padronização de medicamentos, comissão de 
controle de infecção hospitalar, licitações e pareceres técnicos. 
Executar e ou superv1s1onar análises físico-químicos, 
sensona1s, microscop1cas, toxicológicas, microbiológicas, 
fotoquímicas, ensaios biológicos e outras, fazendo uso de 
metodologias e equipamentos necessários. Atuar em farmácia 
homeopática, desde que devidamente habilitado. Programar, 
supervisionar, inspecionar, bem como responder tecnicamente 
pela realização de exames laboratoriais, controle de qualidade 
de insumos de natureza biológica, química e física, emitindo 
laudos, pareceres e diagnósticos. Fazer pesquisas quantitativas 
e qualitativas em amostras de materiais, dos exames 
requisitados. Coordenar, executar e supervisionar atividade 
específica do laboratório de análises clínicas, desde a coleta do 
material para análise, até entrega do laudo final ao cliente. 
Executar ejou superv1s10nar análises hematológicas, 
sorológicas, bacteriológicas, parasitológicas e outras, 
utilizando-se de aparelhos e técnicas específicas. Assumir 
responsabilidades pelos laudos dos exames realizados no 
laboratório, assinando-os, oferecendo assim maior 
credibilidade e segurança ao requisitante. Participar em 
comissões técnicas e auditorias, com fins diversos, emitindo 
laudos e pareceres de sua competê ncia. Participar efetivamente 
da política de saúde do município, através dos programas 
implantados pela secretaria municipal de saúde. 

III. ENFERMEIRO 
e) Criado:- 02 (dois); 
f) Padrão:- U; 
g) Requisitos de 

Admissibilidade:- Nível Superior Completo com Registro no 
Órgão Competente; 

h) Atribuições:- Dirigir o órgão 
de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de 
Saúde Pública ejou unidade de enfermagem. Organizar e dirigir 
serviços de enfermagem e suas atividades técnicas e auxiliares. 
Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, executar e 
avaliar os serviços de assistência de enfermagem. Elaborar e 
atualizar manual de enfermagem (normas, rotinas e 
procedimentos) visando à melhoria da assistência !2----. 
enfermagem. Definir e avaliar a previsão e distribuição 
recursos humanos, materiais e custos necessários à assistê · 
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h) de enfermagem. Realizar 
consultoria, auditoria e emissão de pareceres técnicos 
administrativos sobre matéria de enfermagem. Aplicar o 
processo de enfermagem individual e comunitário seguindo os 
passos da consulta de enfermagem. Planejar e executar os 
cuidados diretos de enfermagem ao usuário em estado grave, 
que exijam conhecimentos científicos adequados à capacidade 
de tomar decisões imediatas. Realizar avaliação da 
complexidade das atividades de enfermagem, delegando-as sob 
sua supervisão. Elaborar e executar programas de formação e 
desenvolvimento de pessoal de enfermagem, bem como, a sua 
avaliação no setor e unidade. Participar na elaboração de 
normas, medidas de prevenção e controle sistemático de danos 
que possam ser causados aos pacientes durante à assistência 
de enfermagem e na infecção hospitalar. Participar no 
planejamento, execução, superv1sao e avaliação de 
programação de saúde e planos assistenciais, atividades de 
assistência integral à saúde individual e de grupos específicos 
de alto risco, além da família e comunidade. Desenvolver ou 
colaborar em pesquisas na área de saúde e de enfermagem que 
resultem no desenvolvimento da tecnologia apropriada à 
assistência de saúde. Colaborar na elaboração e oficialização do 
sistema de referência e contra referência no atendimento à 
saúde da população. Controlar e distribuir medicamentos 
controlados. Prestar assistência de enfermagem à gestante, à 
parturiente e ao recém-nascido . Registrar todos os 
procedimentos e condutas de enfermagem. Realizar atividades 
educativas. Executar atendimentos de emergência. 

Artigo 35 - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento 
efetivo, com carga horária de quarenta horas semanais: 

I. 10 (Dez) cargos de 
AUXILIAR DE SERVIÇOS ESPECIAIS, Padrão "D", de que 
trata o artigo 72, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de 
janeiro de 2009; 

11. 01 (Um) cargo de 
PINTOR DE AUTO, Padrão "L", de que trata o artigo 72, da 
Lei Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009; 

III. 02 (Dois) cargos de 
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO, Padrão "S", de que trata o 
artigo 72, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro 
de 2009; 

IV. 03 (Três) cargos de 
OPERADOR DE MÁQUINAS I, Padrão "]", de que trata o 
artigo 72, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro 
de 2009; 

V. 03 (Três) cargos d~e 
OPERADOR DE MÁQUINAS II, Padrão "K", de que trata o 
artigo 72, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de janeir . 
de 2009; 
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VI. 10 (Dez) cargos de 
TRABALHADOR BRAÇAL, Padrão "A", de que trata o artigo 
72, da Lei Complementar n º 1.218 de 30 de janeiro de 2009; 

VII. 1 O (Dez) cargos de 
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS, Padrão "E", de que 
trata o artigo 72, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de 
janeiro de 2009; 

VIII. 02 (Dois) cargos de 
ASSISTENTE GERAL DE EDUCAÇÃO, Padrão "R", de que 
trata o a rtigo 72, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de 
janeiro de 2009; 

IX. 02 (Dois) cargos de 
A TENDENTE DE ENFERMAGEM, Padrão "G", de que trata o 
artigo 72, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro 
de 2009; 

X. 01 (Um) cargo de 
FISCAL NOTIFICANTE, Padrão "F", de que trata o artigo 72, 
da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009; 

XI. 01 (Um) cargo de 
COORDENADOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
INFORMATICA I, Padrão "W", de que trata o artigo 72, da 
Lei Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009; 

XII. 01 (Um) cargo de 
BORRACHEIRO, Padrão "F", de que trata o artigo 66, da Lei 
Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009; 

XIII. 01 (Um) cargo de 
AUXILIAR DE MECÂNICO, Padrão "L", de que trata o artigo 
72 da Lei Complementar n º 1.218 de 30 de janeiro de 2009; 

XIV. 03 (Três) cargos de 
CONTRAMESTRE, Padrão "0", de que trata o artigo 72 da 
Lei Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009. 

Capítulo VI 
DOS EMPREGOS DE PROVIMENTO EFETIVO - (QUARENTA 

Artigo 36 - Ficam mantidos, nos t e rmos do artigo 21 e seus 
parágrafos, sob vacância, os seguintes em pregos de provimento efetivo, com carga horária de 
quarenta horas semanais, confe rindo-lhes os seguintes atributos : 

I. TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE 

a) Quantidade:- 01 (um) ; 
b) Padrão :- Q; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Médio Completo; 
d) Atribuições:- Receber, 

conferir e classificar documentos contábeis de prestações de 
contas e de análise e contabilização de despesas. Efetuar m 
registros simples de natureza contábil. Auxiliar na escrituraçãt~ 
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de livros ou fichas contábeis e diversos. Auxiliar na preparação 
e conferência de balancetes de movimento contábil. Preencher 
lançamento contábil. Auxiliar no controle e na contabilização 
de contas bancárias. Auxiliar na conferência de mapas e 
registros. Conferir os boletins de tesouraria. Conferir os 
inventários de bens patrimoniais e de almoxarifado. Conferir 
balancetes contábeis. Manter os dados contábeis atualizados . 
Manter-se informado juridicamente sobre questões que 
envolvam seu trabalho, como prazos de vencimento, tributos e 
demais exigências governamentais. 

11. ASSISTENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- T; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental Completo; 
d) Atribuições:- Preencher 

documentos, tais como: certidão de subdivisão de lotes, 
certidão de incorporação de lotes, alvará de construção, hab ite
se, obtendo assinatura do diretor responsável. Redige e digita 
textos do departamento sempre que necessário. Efetuar 
cálculos para obter informações necessárias ao cumprimento 
da rotina administrativa. Operar máquinas de escrever, de 
cálculos, fotocopiadora e microcomputador. Atualizar fichários 
e arquivos, mantendo a ordem dos documentos. Atender ao 
público informando sobre requerimentos, projetos de 
construção, escrituras, divisões de lotes e chácaras. Consultar e 
coleta documentos, transcrições, arquivos e fichários, sempre 
que necessário; Redigir cartas, comunicados, informativos e 
outros tipos de comunicação de interesse do município. 
Verifica r negativas de impostos e taxas, protocolo de 
requerimento, verificação de débitos, confecção da negativa e 
guias de cobrança. Executar as tarefas de fiscalização de 
tributos do mumCip!O, inspecionando estabelecimentos 
industriais, comerciais, de prestação de serviços e demais 
entidades, examinando rótulos, faturas, selos de controle, notas 
fiscais e outros documentos, para defender os interesses da 
Fazenda Pública e da economia popular. Manter-se informado 
a respeito da política de fiscalização, aco mpanhando as 
divulgações feitas em publicações oficiais e especializadas, para 
difundir a legislação e proporcionar instituições especializadas. 

111. ESCRITURÁRIO 
a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão :- P; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Funda mental Completo; 
d) Atribuições:- Execução de 

atividades de menor complexidade na área administrativa 
mediante tarefas administrativas simples e rotineiras. Atender /() 
ao público em geral, executando os serviços solicitados e~ 
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prestando informações relacionadas ao seu setor de trabalho, 
ou encaminhando-os a outros setores, quando necessário. 
Atender às chamadas telefônicas, anotando ou enviando 
recados, para obter ou fornecer informações. Digitar textos, 
documentos, tabelas e outros originais. Arquivar processos, 
leis, publicações, atos normativos e documentos diversos de 
interesse do departamento, segundo normas preestabelecidas. 
Realizar serviços administrativos ligados à sua Divisão, com 
orientação e supervisão do responsável pelo setor. Operar 
microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, 
para incluir, alterar e obter dados e informações, bem como 
consultar registros e outros. Executar atividades que requerem 
noções básicas de informática. Lavrar e registrar serviços de 
atos administrativos, arquivos e cadastros gerais . Administrar 
o sistema de arquivo. Executar os serviços de almoxarifado, do 
patrimônio, de aquisição de material, de cadastro de bens 
móveis e imóveis . Elaborar editais e outras notificações. 
Fiscalizar a distribuição e guarda de todo o estoque de material 
utilizado nos serviços do município. Promover a manutenção e 
controle, dos bens patrimoniais móveis e imóveis. 

IV. AUXILIAR DE 
ADMINISTRAÇÃO 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- M; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental; 
d) Atribuições:- Preencher de 

construção e habite-se. Redige e digita textos do departamento 
sempre que necessário . Operar máquinas de escrever, de 
cálculos, fotocopiadora e microcomputador. Atualizar fichários 
e arquivos, mantendo a ordem dos documentos. Atender ao 
público informando sobre requerimentos, projetos de 
construção, escrituras, divisões de lotes e chácaras. Consultar e 
coletar documentos, transcrições, arquivos e fichários, sempre 
que necessário; Verificar negativas de impostos e taxas, 
protocolo de requerimento, verificação de débitos. Manter-se 
informado a respeito da política de fiscalização, acompanhando 
as divulgações feitas em publicações oficiais e especializadas, 
para difundir a legislação e proporcionar instituições 
especializadas. 

V. OPERADOR DE 
EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO II 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- K; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade :- Ensino Fundamental com Habilitação e 
Prática em Máquinas; 

d) Atribuições:- Operar 
veículos motorizados, especiais, tais como: guindastes, f5:J___ 
máquinas de limpeza de redes de esgoto, retroescavadeiras,V _ 
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carro plataforma, máquinas rodoviárias agrícolas, tratores, 
carregadeiras, rolo compactador, trator de esteiras, 
motoniveladoras e outros. Abrir valetas, cortar taludes, 
proceder escavações, transporte de terra, compactação, aterro 
e trabalhos assemelhados com máquinas. Auxiliar no conserto 
das máquinas, lavrar e discar terras, obedecendo curvas de 
níveis, cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando 
pelo seu bom funcionamento e executar outras tarefas afins. 

VI. ENCARREGADO DE 
SERVIÇOS DIVERSOS 

a) Quantidade :- 01 (um); 
b) Padrão:- B; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental; 
d) Atribuições:- Acompanhar 

os serviços de limpeza. Verificar se as equipes estão 
dimensionadas para o volume de atividades, controlando 
assiduidade, pontualidade e reposição de quadros. Controlar 
estoque de equipamentos, uniformes e insumos. Administrar 
processos de controle de ponto, atestados, afastamentos entre 
outras atividades administrativas. Fazer o controle dos 
funcionários terceirizados. Identificar as necessidades de 
reparos prediais, definindo as prioridades, visando preservar 
as condições de funcionamento das instalações. Supervisionar 
e orientar os serviços de atendimento interno, visando 
assegurar a qualidade e presteza nesses serviços. 
Supervisionar os serviços de copa, reprografia, limpeza, 
visando o adequado atendimento das necessidades das áreas 
usuárias desses serviços. Controlar as escalas de trabalho e 
tarefas do pessoal de serviços gerais, visando otimizar a 
utilização do tempo e dos recursos humanos disponíveis. 
Supervisionar o recebimento e distribuição de 
correspondências e o serviço de malotes. Efetuar ou solicitar a 
compra dos materiais necessários à manutenção. 

VII. MOTORISTA- NÍVEL 
li 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- I; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental, com Habilitação 
Mínima na Categoria "C"; 

d) Atribuições :- Conduzir 
veículo motorizado usado para transporte de carga ou pessoas, 
com peso bruto superior a 3.500 quilos, tais como caminhões. 
Dirigir veículos motorizados para transporte de pessoas ou 
cargas. Cuidar da limpeza, conservação e manutenção dos 
veículos e fazer-lhes pequenos reparos quando da sua 
utilização. Preencher fichas de contro le. Comunicar seu ÇJ -----
superior hierárquico sobre qualquer necessidade de~ 
manutenção percebida nos veículos. Conduzir os veículos com 
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segurança, respeitando as leis do trânsito. Cumprir o 
regulamento, normas, rotinas em vigor. Entregar e receber 
documentos e outros objetos. Manter o veículo em condições 
de conservação e funcionamento, solicitando conserto, 
abastecimento, lubrificação, limpeza e troca de peças. Atender 
às normas de segurança e higiene do trabalho e cumprir 
obrigatoriamente o que determina a legislação de trânsito. 
Cumprir o regulamento, normas, rotinas em vigor. Recolher o 
veículo à garagem ou local destinado quando concluída a 
jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura 
existente. Manter os veículos em perfeitas condições de 
funcionamento. Fazer reparos de emergência. Zelar pela 
conservação do veículo que lhe for entregue. Encarregar-se do 
transporte e da entrega de correspondência ou de pacotes, 
pequenas cargas que lhe forem confiadas. Verificar o 
funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, 
buzinas e indicadores de direção. Providenciar a lubrificação 
quando indicada. Verificar o grau de densidade e nível de água 
da bateria, bem como a calibração dos pneus. Auxiliar na carga 
e descarga do material ou equipamento. Tratar os passageiros 
com respeito e urbanidade. Manter atualizado o documento de 
habilitação profissional e comunicando seu superior a respeito 
do vencimento de licença do veículo. Efetuar troca de pneus, 
quando em serviço. Proceder ao mapeamento de viagens, 
identificando o usuano, tipo de carga, seu destino, 
quilometragem, horár ios de saída e chegada. Dirigir veículo 
colocado à disposição do gabinete do prefeito para transporte 
de pessoas, especialmente do prefeito municipal ou de outras 
autoridades por ele indicadas. 

VIII. MOTORISTA- NÍVEL 
III 

a) Quantidade:- 02 (dois); 
b) Padrão:-); 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental, com Habilitação 
Mínima na Categoria "O"; 

d) Atribuições:- Conduzir 
veículo motorizado usado no transporte de passageiros, com 
lotação superior a oito lugares além do motorista tais como 
ônibus e vans. Dirigir veículos motorizados para transporte de 
pessoas ou cargas. Cuidar da limpeza, conservação e 
manutenção dos veículos e fazer-lhes pequenos reparos 
qu ando da sua utilização. Preencher fichas de controle. 
Comunicar seu superior hierárquico sobre qualquer 
necessidade de manutenção percebida nos veículos. Conduzir 
os veículos com segurança, respeitando as leis do trânsito. 
Cumprir o regulamento, normas, rotinas em vigor. Entregar e 
receber documentos e outros objetos. Manter o veículo e~ 
condições de conservação e funcionamento, solicitan 
conserto, abastecimento, lubrificação, limpeza e troca de peç 
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Atender às normas de segurança e higiene do trabalho e 
cumprir obrigatoriamente o que determina a legislação de 
trânsito. Cumprir o regulamento, normas, rotinas em vigor. 
Recolher o veículo à garagem ou local destinado quando 
concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito 
porventura existente. Manter os veículos em perfeitas 
condições de funcionamento. Fazer reparos de emergência. 
Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue. 
Encarregar-se do transporte e da entrega de correspondência 
ou de pacotes, pequenas cargas que lhe forem confiadas. 
Verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis , 
sinaleiras, buzinas e indicadores de direção. Providenciar a 
lubrificação quando indicada. Verificar o grau de densidade e 
nível de água da bateria, bem como a calibração dos pneus. 
Auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento. 
Tratar os passageiros com respeito e urbanidade. Manter 
atualizado o documento de habilitação profissional e 
comunicando seu superior a respeito do vencimento de licença 
do veículo. Efetuar troca de pneus, quando em serviço. 
Proceder ao mapeamento de viagens, identificando o usuário, 
tipo de carga, seu destino, quilometragem, horários de saída e 
chegada. Dirigir veículo colocado à disposição do gabinete do 
prefeito para transporte de pessoas, especialmente do prefeito 
municipal ou de outras autoridades por ele indicadas. Auxiliar 
médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo 
caixas de medicamentos, tubos de oxigênio, macas e operar 
rádio transceptor. 

Parágrafo único- Os empregos de que tratam os incisos de I a VIII 
deste artigo, estão sob vacância e ficarão automaticamente extintos, pelo sua desocupação total. 

Artigo 37 - Ficam extintos os seguintes empregos de provimento 
efetivo, com carga horária de quarenta horas semanais: 

SEMANAIS) 

I. 01 (Um) emprego de 
MOTORISTA- NÍVEL 111, Padrão "}", de que trata o artigo 
71, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009; 

11. 01 (Um) emprego de 
ZELADOR DE CEMITÉRIO, Padrão "A", de que trata o artigo 
71, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009; 

III. 02 (Dois) empregos 
de SERVENTE, Padrão "A", de que trata o artigo 71, da Lei 
Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009. 

Capítulo VII 
DOS EMPREGOS DE PROVIMENTO EFETIVO- (TRINTA HORAS 

Artigo 38- Fica extinto o seguinte emprego de provimento efetivo, 
com carga horária de trinta horas semanais: 

I. 01 (Um) emprego~ 
TELEFONISTA I, Padrão "M", de que trata o artigo 70, da L 
Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009; 

Capítulo VIII 
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DOS CARGOS EM COMISSÃO- (QUARENTA HORAS SEMANAIS) 
Artigo 39 - Ficam mantidos, nos termos do artigo 21 e seus 

parágrafos, e Redenominados os seguintes cargos comissionados, com carga horária de quarenta 
horas semanais, de que trata o artigo 29 da Lei Complementar nº 1.217 de 30 de janeiro de 2009, 
conferindo-lhe os seguintes atributos: 

I. Secretário 
Municipal de Administração e Planejamento da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO Nova Denominação:
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Requisitos de 

Admissibilidade:- Nível Superior Completo com Conhecimento 
Prático na Área de Atuação; 

c) Atribuições:- Assessorar ao 
Prefeito e aos órgãos mumc1pais de Governo, na 
operacionalização dos gastos públicos, zelando pela boa e 
regular aplicação dos recursos municipais; Tem como principal 
atribuição propor a instituição de ações estratégicas dos 
diversos órgãos nas áreas de pessoal, material, patrimônio, 
modernização administrativa, divulgação dos atos oficiais do 
município, administração da folha de pagamento, bem como 
executar e coordenar as ações inerentes a esses sistemas, 
promover concursos públicos, e políticas de treinamento do 
pessoal do Município; Além do elemento de confiança da 
autoridade nomeante, compete coordenar a divulgação dos 
atos e fatos originados nos reais interesses Municipais, das 
diversas células da administração municipal e toda a forma de 
atividades desenvolvidas por qualquer das unidades internas 
do Executivo Municipal; Compete também atuar como porta
voz de governo e assessorar o Prefeito Municipal na 
coordenação e divulgação das atividades de imprensa, 
publicidade, exposição de ações, diretrizes, planos, programas 
e outros assuntos de interesse político, econômico e social da 
Administração Pública, bem como a coordenação das 
atividades de imprensa de modo em geral; Organizar, em 
conjunto com o Gabinete, a agenda de atividades e programas 
oficiais do Prefeito e tomar as providências necessárias para a 
sua observância; Programar solenidades, em conjunto com o 
Gabinete; Coordenar a expedição de convites e anotar as 
providências que se tornarem necessárias ao fiel cumprimento 
dos programas; Coordenar as solicitações de entrevistas 
coletivas ou individuais; Acompanhar o Prefeito em suas 
viagens, quando solicitado. 

11. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE FINANÇAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS - Nova Denominação :
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS; 

a) Quantidade:- 01 (um); 
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b) Requisitos de 
Admissibilidade:- Nível Superior Completo com Conhecimento 
Prático na Área de Atuação; 

c) Atribuições:- Propor ao 
prefeito, ou a outras autoridades municipais, as medidas 
necessárias à defesa dos interesses municipais, especialmente 
nas áreas conexas à sua esfera de atribuição; Representar a 
Finança Municipal em juízo ou fora dele, zelar pelo estrito 
cumprimento da legislação concernente ao município; Executar 
todos os controles contábeis da administração direta, 
atendendo às solicitações da Câmara Municipal e do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE); planejar as atividades pertinentes 
ao levantamento contábil para apuração de receita e despesa, 
de acordo com a legislação vigente; realizar todos os 
levantamentos contábeis e elaborar relatórios, prestação de 
contas e convênios nas esferas Federal, Estadual e Municipal; 
Definir e implementar políticas de arrecadação de tributos ao 
município; formular e desenvolver projetos que estimulem e 
melhorem a arrecadação; desenvolver políticas de 
implementação de arrecadação do ISSQN, IPTU, ITR e IPVA, 
sempre primando por políticas de justiça social e tributárias 
adequadas; definir as ações administrativas de fiscalização 
tributária, cadastro imobiliário e dívida ativa. 

111. SECRETARIO 
MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS 
PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 
URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - Nova 
Denominação:- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS; 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Requisitos de 

Admissibilidade:- Nível Superior Completo com Conhecimento 
Prático na Área de Atuação; 

Atribuições:- Coordenar, supervisionar, executar e fiscalizar todas 
as obras públicas municipais, assim como a conservação dos prédios públicos e a construção 
destes, quando a execução da obra for de responsabilidade da Administração Direta Municipal; 
Construir, conservar e manter as estradas e caminhos do sistema rodoviário, tanto no setor 
urbano quanto no rural e exercer a fiscalização dos serviços contratados de terceiros; Também 
está sob sua responsabilidade a construção e conservação das redes de energia elétrica e de 
telefonia da municipalidade; É sua atribuição também desenvolver ações de manutenção da 
cidade, englobando serviços de pavimentação, recuperação asfáltica e tapa-buracos de vias 
públicas; construção e reparo de pontes, passarelas e galerias; Limpar e conservar praças, 
parques, recantos e jardins, plantar e podar árvores, assim como os serviços de roçada, capinação, 
limpeza de bocas de lobo e dragagem de córregos. 

IV. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 
PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Nova Denominação:- SECRETÁRIO MUNICIPAL D 
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AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
MEIO AMBIENTE; 

ABASTECIMENTO E 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Requisitos de 

Admissibilidade:- Nível Superior Completo com Conhecimento 
Prático na Área de Atuação; 

c) Atribuições:- Executar 
políticas de apoio, incentivo e desenvolvimento às atividades 
agropecuárias; de proteção e preservação ambiental; manter 
intercambio cultuai, técnico e de cooperação com os 
organismos estaduais e federais, de fomento à agricultura e à 
pecuária; planejar e executar sistema de cadastramento da 
produção e produtividade, bem como das necessidades básicas 
para incremento da produtividade ; Prestar informações 
técnicas ao produtor e trabalhador rural; buscar e adotar 
tecnologia eficaz para aumento da produtividade agropecuária 
e melhoria na qualidade de vida do produtor; executar 
atividades de apoio ao pequeno produtor rural; organizar 
seminários, participar de congressos, simpósios e outras 
atividades pertinentes à Secretaria; Manter intercambio com os 
órgãos de defesa ambiental, especialmente com a Policia 
Florestal; propagar orientações e cobrar a observância da 
legislação sobre a preservação dos recursos naturais e 
conservação do meio ambiente; Manter sob permanente 
vigilância o Parque Ecológico, Ambiental e Recreativo do 
Município de Santana da Ponte Pensa. 

V. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E 
RODAGENS - Nova Denominação:- SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS; 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Requisitos de 

Admissibilidade:- Nível Superior Completo com Conhecimento 
Prático na Área de Atuação; 

c) Atribuições:- Inspecionar 
regularmente as estradas e caminhos municipais sugerindo as 
medidas necessárias à sua conservação; Organizar e manter 
atualizado o cadastro e informações estatísticas das rodovias 
municipais para fins de conservação, elaborando e mantendo 
atualizado o mapa da rede viária municipal incluindo a 
toponímia dos arruamentos, caminhos e estradas; Executar 
todas as tarefas de que seja incumbido, resultantes de estudos 
e projetos de ordenamento de trânsito, depois de devidamente 
aprovados; Propor a colocação de sinais, zebras, passadeiras e 
locais de estacionamento, procedendo às marcações e registo 
de todos os sinais de trânsito colocados na via pública, com 
informação das forças de segurança; Manter em perfeito 
funcionamento toda a sinalização existente, horizontal e~ 
vertical; Programar e desenvolver os programas de transporte\_ _/ 
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públicos e urbanos e propor medidas tendentes à melhoria 
desses serviços públicos; Fiscalizar a conservação e 
manutenção da frota Municipal. 

VI. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO, CULTURA 
E TURISMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES, RECREAÇÃO, CULTURA E TURISMO -
Nova Denominação:- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
ESPORTES, RECREAÇÃO, CULTURA E TURISMO; 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Requisitos de 

Admissibilidade:- Nível Superior Completo com Conhecimento 
Prático na Área de Atuação; 

c) Atribuições:- A atribuição o 
estudo, a elaboração, coordenação e implementação, por meio 
da Secretaria Municipal de Esportes, políticas que visem o 
desenvolvimento das mais variadas modalidades esportivas no 
município; Organização das ligas e entidades esportivas, 
convênios e parcerias, para garantir e regular o andamento da 
Secretaria; Elaborar, a coordenação e implementação, por meio 
de estratégias que visem o desenvolvimento das prioridade às 
categorias de base em todas as categorias esportivas praticadas 
no município; Despachar organização das ligas e entidades 
esportivas, convênios e parcerias. 

VII. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - Nova Denominação:
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE; 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Requisitos de 

Admissibilidade:- Nível Superior Completo com Conhecimento 
Prático na Área de Atuação; 

c) Atribuições:- A centralização 
de todos os dados, quer sejam epidemiológicos, de faturamento 
ou produção a fim de subsidiar a Secretaria Municipal de Saúde 
no planejamento das políticas públicas de saúde; Sua principal 
responsabilidade é implementar a política de Saúde municipal 
junto às unidades; Integrar aos diversos meios, numa prática 
unificada de trabalho que considere a primazia da saúde 
pública. 

VIII. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Nova Denominação:
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Requisitos de 

Admissibilidade:- Nível Superior Completo com Conhecimento 
Prático na Área de Atuação; 

c) Atribuições:- A ~ 
responsabilidade é de execução da política municipal d(__j/ ------.. 
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manutenção e desenvolvimento do ensino, prioritariamente do 
pré-escolar, promoção da cultura, competindo lhe 
especialmente, coordenar, acompanhar e executar as 
atividades de planejamento e cumprimento da cultura do 
município; Administrar, manter e desenvolver o sistema de 
ensino regular e complementarmente, coordenar o ensino pré
escolar e supletivo; Promover atividades escolares, manter 
biblioteca pública e incentivar as manifestações culturais 
populares; planejar, coordenar e adotar práticas esportivas 
estudantis; Coordenar e executar os programas de alimentação 
escolar, transporte estudantil e assistência a educandos; 
Articular -se com os Conselhos Municipais, de Educação, do 
Estado e da esfera Federal; Integrar outros conselhos, 
promover participar de seminários e simpósios educacionais e 
culturais .. 

IX. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Nova 
Denominação:- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO 
SOCIAL; 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Requisitos de 

Admissibilidade:- Nível Superior Completo com Conhecimento 
Prático na Área de Atuação; 

c) Atribuições:- Possibilitar 
apoio técnico e administrativo do equipamento, da equipe de 
profissionais dos programas casa de acolhida e abrigos, bem 
como a responsabilidade de elaborar e conduzir a política de 
abrigos para crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social. Representar a Secretaria Municipal de 
Ação Social junto aos órgãos públicos e privados; orientar e 
acompanhar projetos sócio educativos em meio aberto, 
programas de abrigo não governamentais e articular a rede de 
atendimento, visando aprimorar o sistema de garantia dos 
direitos humanos da população carente; Compete ao Secretario 
Municipal, garantir o planejamento e o desenvolvimento das 
políticas públicas de assistência social, com vistas ao 
atendimento das necessidades básicas dos segmentos 
populacionais vulnerabilizados pela pobreza e pela exclusão 
social, buscando a inserção, prevenção, promoção e proteção 
do indivíduo; Elaborar projetos e programas nas áreas 
abrangidas pela assistência social; coordenar e supervisionar 
grupos de trabalho específicos; fornecer subsídios à 
formulação do Plano Municipal de Assistência Social e integrar 
as propostas elaboradas pelos grupos específicos, entre outras 
atribuições. 

§1º - Os subsídios dos Secretários Municipais serão fixados 
conforme os termos do inciso V, do artigo 29 da Constituição Federal. Ç\1 _ 

§2º - O subsídio dos Secretários Municipais não poderá ser~ . 
superior a 50% (cinquenta por cento) do subsídio recebido pelo Prefeito Municipal. 
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§3º - O reajuste dos Secretários Municipais serão os mesmos do 
subsídio do Prefeito Municipal. 

§4º- Além das atribuições estabelecidas nas alíneas "c" dos incisos 
I a IX, deste artigo, os Secretários obrigam-se as Competências Gerais de que trata o inciso IV, do 
artigo 13 desta lei. 

§5º - As atribuições dos Secretários não estão exclusivamente 
restritas as atribuições estipuladas, abrangendo-se às demais de inerência e natureza de suas 
atividades, eventualmente não dispostas por esta lei. 

Artigo 40 - Ficam extintos a partir de 01 de março de 2019 os 
seguintes cargos em comissão, com carga horária de quarenta horas semanais: 

I. 01 (Um) cargo 
comissionado de CHEFE DO SETOR AMBULATORIAL DA 

,____..,.. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Padrão "0", de que 
trata o artigo 65, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de 
janeiro de 2009; 

11. 
comissionado de CHEFE DO 
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 

01 (Um) cargo 
SETOR DE 

DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, Padrão "N", de que trata o artigo 65, 
da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009; 

III. 01 (Um) cargo 
comissionado de CHEFE MUNICIPAL DE OBRAS 
ESERVIÇOS PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS, Padrão "0", de 
que trata o artigo 65, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 
de janeiro de 2009; 

IV. 01 (Um) cargo 
comissionado de CHEFE DE GABINETE, Padrão "V", de que 
trata o artigo 65, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de 
janeiro de 2009; 

V. 01 (Um) cargo 
comissionado de CHEFE DO SETOR DE ABATE ANIMAL 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 
PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, Padrão 
"H", de que trata o artigo 65, da Lei Complementar nº 1.218 
de 30 de janeiro de 2009; 

VI. 01 (Um) cargo 
comissionado de CHEFE DO SETOR OBRAS E SERVIÇOS 
PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 
URBANISMO E SERVIÇO PÚBLICOS, Padrão "T", de que 
trata o artigo 65, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de 
janeiro de 2009; 

VII. 01 (Um) cargo 
comissionado de CHEFE DO SETOR DE AGRICULTURA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, Padrão "R", de que fi} 
trata o artigo 65, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de ~ 
janeiro de 2009; 
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VIII. 01 (Um) cargo 
com issionado de CHEFE DO SETOR DE ASSISTÊNCIA A 
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, Padrão "N", de que trata o 
artigo 65, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro 
de 2009; 

IX. 01 (Um) cargo 
comissionado de CHEFE DO SETOR DE FARMÁCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Padrão "N", de que 
trata o artigo 65, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de 
janeiro de 2009; 

X. 01 (Um) ca rgo 
comissionado de CHEFE DO SETOR DE ESPORTES, DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO, 
CULTURA E TURISMO, Padrão "N", de que trata o artigo 65, 
da Le i Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009; 

XI. 01 (Um) cargo 
comiss ionado de CHEFE DE EVENTOS E FANFARRA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, RECREAÇÃO, 
CULTURA E TURISMO, Padrão "N", de que trata o artigo 75, 
da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009; 

XII. 01 (Um) cargo 
comissionado de CHEFE DE SETOR DE SAÚDE DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Padrão "N", de que 
trata o artigo 75, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de 
janeiro de 2009; 

XIII. 01 (Um) cargo 
comissionado de CHEFE DE SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E 
RODAGENS, Padrão "M", de que trata o artigo 75, da Lei 
Complementar nº 1.218 de 30 de jane iro de 2009; 

XIV. 01 (Um) ca rgo 
comissionado de CHEFE DA DIVISÃO DE ESTRADAS E 
RODAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E 
RODAGENS, Padrão "U", de que trata o artigo 75, da Lei 
Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009; 

XV. 01 (Um) cargo 
comissionado de CHEFE DA DIVISÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 
Padrão "Y", de que trata o artigo 75, da Lei Complementar 
nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009 e o artigo 6º da Lei 
Complementar nº 1.438 de 22 de maio de 2013; 

XVI. 01 (Um) cargo 
comissionado de CHEFE DO SETOR DE ENSINO INFANTIL 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Padrão "N", 
de que trata o artigo 65, da Lei Complementar nº 1.218 de 
30 de janeiro de 2009; 

XVII. 01 (Um) cargo 
comiss ionado de CHEFE DA DIVI_S ÃO DE AÇÃO SOCIAL D~ fl 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, Padrão "U", d[./---,: 

• 
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que trata o artigo 75, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 
de janeiro de 2009; 

XVIII. 01 (Um) cargo 
comissionado de CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Padrão "U", de que 
trata o artigo 75, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de 
janeiro de 2009; 

XIX. 01 (Um) cargo 
comissionado de CHEFE DA DIVISÃO DE ESPORTES, 
RECREAÇÃO, CULTURA E TURISMO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO, CULTURA E 
TURISMO, Padrão "V", de que trata o artigo 75, da Lei 
Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009 e o artigo 
11 da Lei Complementar nº 1.438 de 22 de maio de 2013; 

XX. 01 (Um) cargo 
comissionado de CHEFE SETOR DE TRANSPORTE DE 
ALUNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
Padrão "P", de que trata o artigo 75, da Lei Complementar 
nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009; 

XXI. 01 (Um) cargo 
comissionado de CHEFE DO SETOR DE SERVIÇOS 
URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 
URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS, Padrão "0", de que 
trata o artigo 2º da Lei Complementar nº 1.438 de 22 de 
maio de 2013; 

XXII. 01 (Um) cargo 
comissionado de CHEFE DA DIVISÃO DE APOIO ESCOLAR 
DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, Padrão "U", de que trata o artigo 75, da Lei 
Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009; 

XXIII. 01 (Um) cargo 
comissionado de CHEFE DOS PROGRAMAS DE 
ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, Padrão "U", de que trata o artigo 1 º, da Lei 
Complementar nº 1.233 de 17 de junho de 2009; 

XXIV. 01 (Um) cargo 
comissionado de CHEFE DO SETOR DE PROGRAMAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, Padrão "U", de 
que trata o artigo 1 º, da Lei Complementar nº 1.233 de 17 
de junho de 2009; 

XXV. 01 (Um) cargo 
comissionado de CHEFE DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA 
AGRONÔMICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E MEIO 
AMBIENTE, Padrão 1/T", de que trata o artigo 1 º, da Lei 
Complementar nº 1.233 de 17 de junho de 2009; 

XXVI. 01 (Um) cargo 
comissionado de ASSESSOR DA DIVISÃO DE ATENÇÃO 
BÁSICA DA SAÚDE, Padrão "0", de que trata o artigo 65, d/17 
Lei Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009; o-------
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XXVII. 01 (Um) cargo 
comissionado de ASSESSOR DO SETOR DE PESSOAL DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Padrão 
"P", de que trata o artigo 65, da Lei Complementar nº 1.218 
de 30 de janeiro de 2009; 

XXVIII. 01 (Um) 
cargo co missionado de ASSESSOR DO SETOR DE VIAS E 
CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 
URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS, Padrão "S", de que 
trata o artigo 65, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de 
janeiro de 2009; 

XXIX. 01 (Um) cargo 
comissionado de ASSESSOR DO SETOR DA AÇÃO SOCIAL 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, Padrão "N", 
de que trata o artigo 65, da Lei Complementar nº 1.218 de 
30 de janeiro de 2009; 

XXX. 01 (Um) cargo 
comissionado de ASSESSOR DE SERVIÇOS DA SAÚDE DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Padrão "Q", de que 
trata o artigo 65, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de 
janeiro de 2009 e o artigo 10 da Lei Complementar nº 1.438 
de 22 de maio de 2013; 

XXXI. 02 (Dois) cargos 
comissionados de ASSESSOR DO SETOR DE ENSINO 
PROFISSIONALIZANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AÇÃO SOCIAL, Padrão "K", de que trata os artigos 65 e 75, 
da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009; 

XXXII. 01 (Um) cargo 
comissionado de ASSESSOR DO SETOR DE 
CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICPAL DE 
FINANÇAS, Padrão "P", de que trata o artigo 65, da Lei 
Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009 e o artigo 
10 da Lei Complementar nº 1.438 de 22 de maio de 2013; 

XXXIII. 02 (Dois) 
cargos comissionados de ASSESSOR EDUCACIONAL DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Padrão "L", de 
que trata o artigo 65, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 
de janeiro de 2009; 

XXXIV.01 (Um) cargo 
comissionado de ASSESSOR DE ATENDIMENTO 
AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
Padrão "T", de que trata o artigo 65, da Lei Complementar 
nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009; 

XXXV. 01 (Um) cargo 
comissionado de ASSESSOR DO SETOR DE MÁQUINAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS, 
Padrão "0", de que trata o artigo 65, da Lei Complementar 
nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009; 

XXXVI.01 (Um) cargo 
comissionado de ASSESSOR DO SETOR DE FROTAS DA(}---
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS, 
Padrão "P", de que trata o artigo 65, da Lei Complementar 
nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009; 

XXXVII. 03 (Três) 
cargos comissionados de ASSESSOR DO SETOR DE 
TRANSPORTE URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESTRADAS E RODAGENS, Padrão "P", de que trata o artigo 
75, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009; 

XXXVIII. 01 (Um) 
cargo comissionado de ASSESSOR DE SERVIÇOS ESPECIAIS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO, Padrão"]", de que trata o artigo 75, da Lei 
Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009; 

XXXIX.01 (Um) cargo 
comissionado de ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO, Padrão "Y", de que trata o artigo 65, da 
Lei Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009 e o 
artigo 9º da Lei Complementar nº 1.438 de 22 de maio de 
2013; 

XL. 01 (Um) cargo 
comissionado de ASSESSOR JURÍDICO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS, Padrão "Z", de que 
trata o artigo 65, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de 
janeiro de 2009 e o artigo 7º da Lei Complementar nº 1.438 
de 22 de maio de 2013; 

XLI. 02 (Dois) cargos 
comissionados de ASSESSOR DO SETOR AGRÍCOLA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, Padrão "V", de que 
trata o artigo 65, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de 
janeiro de 2009 e o artigo 1º da Lei Complementar nº 1.534 
de 02 de setembro de 2015; 

XLII. 04 (Quatro) cargos 
comissionados de ASSESSOR TÉCNICO, Padrão "U", de que 
trata o artigo 75, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de 
janeiro de 2009; 

XLIII. 02 (Dois) cargos 
comissionados de ASSESSOR TÉCNICO DE INFORMÁTICA E 
PROGRAMAÇÕES, Padrão "R", de que trata o artigo 65, da 
Lei Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009 e o 
artigo 5º da Lei Complementar nº 1.438 de 22 de maio de 
2013; 

XLIV. 01 (Um) cargo 
comissionado de ASSESSOR TÉCNICO DE ESPORTE DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO, 
CULTURA E TURISMO, Padrão "M", de que trata o artigo 65, 
da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009; 

XLV. 03 (Três) cargos Ç\ 
comissionados de ASSESSOR DO SETOR DE TRANSPORTES~ 
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DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Padrão "P", de que 
trata o artigo 65, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de 
janeiro de 2009; 

XLVI. 01 (Um) cargo 
comissionado de ASSESSOR MUNICIPAL DE 
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS, 
Padrão "T', de que trata o artigo 65, da Lei Complementar 
nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009; 

XLVII. 01 (Um) cargo 
comissionado de ASSESSOR DA DIVISÃO DE FINANÇAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Padrão "Y", de que 
trata o artigo 65, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de 
janeiro de 2009 e o artigo 13 da Lei Complementar nº 1.438 
de 22 de maio de 2013; 

XLVIII.01 (Um) cargo 
comissionado de ASSESSOR DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
Padrão "Q", de que trata o artigo 65, da Lei Complementar 
nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009; 

XLIX. 02 (Dois) cargos 
comissionados de ASSESSOR DO SETOR DE ENFERMAGEM 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Padrão "U", de que 
trata os artigos 65 e 75, da Lei Complementar nº 1.218 de 
30 de janeiro de 2009; 

L. 04 (Quatro) cargos 
comissionados de ASSESSOR DE SERVIÇOS DIVERSOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Padrão "M", de 
que trata o artigo 75, da Lei Complementar nº 1.218 de 30 
de janeiro de 2009; 

LI. 01 (Um) cargo 
comissionado de ASSESSOR DE SERVIÇOS DIVERSOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E 
SERVIÇOS PÚBLICOS, Padrão "M", de que trata o artigo 75, 
da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009; 

LII. 01 (Um) cargo 
com iss ionado de ASSESSOR TÉCNICO DE SERVIÇOS DE 
ELETRIFICAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 
URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS, Padrão "U", de que 
trata o artigo 75, da Lei Complementar nº 1.2 18 de 30 de 
janeiro de 2009; 

LIII. 01 (Um) cargo 
comissionado de ASSESSOR DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS 
RODOVIÁRIAS DA SECRETAR IA MUNICIPAL DE ESTRADAS 
E RODAGENS, Padrão "Q", de que trata o artigo 75, da Lei 
Complementar nº 1.218 de 30 de jane iro de 2009; 

LIV. 01 (Um) cargo 
comissionado de ASSESSOR MUNICIPAL DE CRÉDITO DO 
SETOR DO BANCO DO POVO DA SECRETARIA MUNICIPA:B__ 
DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Padrão "V", du -
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que trata o artigo 3º da Lei Complementar nº 1.438 de 22 
de maio de 2013; 

LV. 01 (Um) cargo 
comissionado de DIRETOR MUNICIPAL DO SETOR DE 
ENFERMAGEM, Padrão "Y", de que trata o artigo 4º da Lei 
Complementar nº 1.438 de 22 de maio de 2013; 

Artigo 41 - Ficam criados os seguintes cargos em comissão, com 
carga horária de quarenta horas semanais, conferindo-lhes os seguintes atributos: 

I. CHEFE DA DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- Z; 
c) Requisitos de 

Admissibi lidade:- Bel. Ciências Jurídicas e Sociais ou Direito, 
com inscrição na OAB; 

d) Atribuições :- Coordenar e 
supervisionar a Divisão de Assuntos Jurídicos. Assessorar 
juridicamente o Prefeito Municipal e demais Órgãos da 
Administração Direta através de suas Secretarias e Divisões no 
que dize respeito aos serviços públicos mumc1pais. 
Supervisionar a defesa, extra ou judicial, dos interesses do 
município. Supervisionar pareceres sobre assuntos jurídicos do 
interesse da municipalidade, receber intimações e citações 
judiciais na ausência do prefeito municipal. Promover estudos 
das leis decretadas pelo Poder Legislativo supervisionando 
sanções ou vetos. Aprovar a redação definitiva de anteprojetos 
da Lei, Decretos e mensagens do Executivo. Aguardar ou 
executar ordens, na Prefeitura Municipal, em seu escritório ou 
em atividades externas. Exercer a consultoria jurídica do 
Prefeito Municipal. Auxiliar juridicamente o controle interno 
dos atos administrativos. Prestar informações as autoridades 
do Poder Legislativo em mandados de segurança ou mandados 
de injunção. Apreciar previamente os atos relativos as 
obrigações a serem assumidas pelo Poder Executivo, 
excetuando-se os processos de licitação, ajustes e convênios, 
opinando somente quando requisitado. 

11. ASSESSOR DA 
DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- X; 
c) Requisitos de 

Admiss.ibilidade:- Bel. Direito, com inscrição na OAB; 
d) Atribuições:- Realizar 

assessoria técnica, estudando a matéria, consultando normas, 
teorias, códigos, leis, doutrinas, jurisprudência e outros 
documentos, procurando instruir procedimentos 
administrativos internos. Complementar, analisar e operar as 
informações levantadas para obter o prosseguimento de 
procedimentos, acompanhando-os em todas as suas fases . 
Examinar e emitir pareceres e relatórios sobre situações, f) __. 
processos e expedientes administrativos, consultando a( / _ 
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matéria pertinente, submetendo-os à apreciação do Chefe da 
Divisão de Assuntos Jurídicos. Prestar informações as 
autoridades do Poder Legislativo em mandados de segurança 
ou mandados de injunção. Emitir informações sobre matérias 
relacionadas com processo judiciais em que o legislativo tenha 
interesse. Subsidiar os Órgãos da Administração Direta em 
assuntos jurídicos. 

III. CHEFE DA DIVISÃO 
DE EXPEDIENTE 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão :- U; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Médio Completo; 
d) Atribuições:- Coordenar as 

ativ idades dos Setores: de Arquivos e Protocolo, de 
Comunicação e Exped ição, da Junta do Serviço Militar, de 
Engenharia e Projetos. Efetuar o controle de todos os tipos de 
documentos a serem arquivados. Promover gestão de 
documentos em tramitação. Garantir a disponibilização ao 
público interno e externo concedendo informações quanto a 
documentos e protocolos. Garantir a disponibilização das 
publicações legais e institucionais. Supervisionar as ativ idades 
relacionadas à Assessoria de Comunicação. Supervisionar a 
e laboração de projetos e planejamento urbano. Otimizar a 
forma de recepção e envio de documentos, protocolos e 
correspondências aos demais órgãos. Supervisionar a emissão 
de certificado de a listamento militar. Coordenar a preparação 
dos Projetos de Lei, Decretos, Editais, Portarias, Ofícios e 
demais Atos Administrativos. 

IV. ASSESSOR DA 
DIVISÃO DE EXPEDIENTE 

a) Quantidade :- 01 (um); 
b) Padrão:- S; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Médio Completo; 
d) Atribuições:- Assessorar nas 

matérias a servem levadas aos órgãos de comunicação social 
quanto a divulgação das atividades administrativas de 
interesse público. Assessorar o Chefe da Divisão de Expediente 
no fornecimento de dados e informações ao público em geral. 
Fazer divu lgar os eventos da administração quando se tratar de 
interesse da sociedade. Coordenar e acompanhar as atividades 
re lac ionadas à comunicação de imprensa. Controlar a 
atualização do site institucional no que tange às informações 
gerais de interesse público. Manter o Chefe da Divisão de 
Exped iente informado sobre publicações do interesse da 
administração e do público. Preparar e encaminhar expediente 
à Secretaria de sua alçada. Criar formas de arquivamentos de 
toda espécie que não sejam de inerência se outras divisões ouÇiJ 
setores. {7--
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V. CHEFE DA DIVISÃO 
DE PESSOAL 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- U; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Médio Completo; 
d) Atribuições:- Gerenciar as 

atividades de atos de pessoal e recursos humanos. 
Supervisionar e orientar a elaboração de cadastro de 
se rvidores . Acompanhar as anotações e registros em carteiras 
e fichas, e preenchimento de relação de admissões, nomeações, 
demissões, aposentadorias e rescisões. Analisar e informar 
processos relativos à contratação, transferência, alteração de 
categoria funcional, suspensão contratual, prorrogação de 
contrato de trabalho e quando for o caso afastamento, licença 
para tratar de assuntos particulares e outros da mesma 
natureza, alusivo ao pessoal. Prestar informações e instruir 
expedientes referentes ao Setor de Pessoal direitos e vantagens 
dos servidores. Orientar, controlar e promover a correta 
aplicação da legislação, observadas as diretrizes e normas 
legais. Orientar e promover a correta interpretação e aplicação 
da legislação trabalhista e o estatuto dos servidores públicos do 
município. Efetuar os registros dos cargos e das funções em 
comissão, da lotação e do cadastro funcional dos servidores. 
Administrar a expedição de carteiras de identificação funcional 
dos servidores, bem como certidões e declarações funcionais. 
Controlar os procedimentos fornecimento de informações ao 
INSS, Ministério do Trabalho, PASEP, FGTS, GFIP e outros 
órgãos que envolvam encargos sociais, inclusive TCESP. 
Analisar os cálculos relativamente utilizando-se de fórmulas e 
envolvendo dados comparativos, visando a elaboração e 
pagamento de: vencimentos mensais, horas extras, licenças, 
prêmio, licenças médicas, contas finais, suplementares, etc. 
Supervisionar informações sobre controle de férias, seguros, 
contas finais, licenças, abonos, ponto digital, horas extras, etc. 
Supervisionar cálculos relativamente complexos na elaboração 
e pagamento de vencimentos mensais, horas extras, licenças 
prêmios, licenças médicas, contas finais, suplementares, etc. 
Controlar de tempo de serviço e aposentadorias. Programar a 
avaliação e a implantação da sistemática promocional aos 
servidores em geral. Administrar o levantamento e preparação 
de dados e gráficos estatísticos, tais como: oscilação de mão de 
obra, estatística mensal, etc .. 

VI. ASSESSOR 
DIVISÃO DE PESSOAL 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- S; 
c) Requisitos 

Admissibilidade:- Ensino Médio Completo; 

DA 

de 
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d) Atribuições :- Instruir os 
processos relativos a acidentes em serviço. Organizar e manter 
atualizado o cadastro de pessoal. Fornecer informações ao 
INSS, Ministério do Trabalho, PASEP, FGTS, e outros órgãos que 
envolvam encargos sociais. Analisar a frequência dos 
funcionários e servidores em geral. Elaborar minutas e 
expedição de portarias e certidões. Controlar prontuários, 
registros de empregados e documentação microfilmada. 
Promover cálculos de caracterização do adicional de 
insalubridade e pericu losidade de acordo com as atividades. 
Prestar assessoria quanto aos procedimentos funcionais e 
financeiros do pessoal sob o regime estatutário ou celetista. 
Gerir o processo de movimentação funcional. Estabelecer 
diretrizes para a elaboração da folha de pagamento. Gerir o 
Serviço de Segurança e em Medicina do Trabalho. Assessorar 
na formulação do orçamento e na análise crítica da execução 
orçamentária das despesas de pessoal. 

VII. CHEFE DA DIVISÃO 
DE COMPRAS E MATERIAIS 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- U; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Médio Completo; 
d) Atribuições:- Estabelecer 

diretrizes para o levantamento de orçamentos para aquisição 
de bens e serviços. Fomentar o incremento e a melhoria do 
cadastro de fornecedores. Normatizar as condições e prazos de 
pagamento dos processos de aquisição de bens e serviços. 
Estabelecer diretrizes para a avaliação de desempenho das 
empresas inscritas no cadastro de fornecedores. Normatizar os 
procedimentos para formalização dos processos de compras. 
Estabelecer diretrizes para aquisição de materiais. Gerir o 
sistema de registro de preços. Normatizar a distribuição dos 
materiais registrados pelos órgãos do município. Gerir o 
sistema de manutenção de veículos, máquinas e equipamentos. 
Autor izar a execução dos serviços de manutenção de veículos, 
máquinas e equipamentos. Supervisionar a aquisição de 
materiais ou serviços na conformidade das normas legais em 
vigor. Fazer promover a realização dos processos de compra 
com dispensa de licitação, conforme dispositivos em lei. 

VIII. ASSESSOR DA 
DIVISÃO DE COMPRAS E MATERIAIS 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- S; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Médio Completo; 
d) Atribuições:- Fiscalizar os 

serviços de levantamento de preços a fim de orientar as 
compras mais vantajosas para a municipalidade. Supervisionar 
os processos referentes à realização de orçamentos prévios de 
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d) preço para parâmetros nas 
licitações. Controlar os serviços de guarda de documentos 
relativos às compras. Controlar e a manutenção de cadastros 
atualizados de empresas fornecedoras de bens e serviços ao 
Município. Assessorar e cooperar com o setor de licitações no 
controle das aquisições a serem feitas, com pleno cumprimento 
da Lei de Licitação. Fiscalizar a organização e atualização do 
cadastro de fornecedores. Encaminhar à contabilidade notas 
fiscais, solicitação de empenho e demais documentos 
necessários à contabilização e pagamento. Elaborar pesquisas 
de preços para a instauração de processos de licitação. Elaborar 
pedidos de empenho referentes às compras dos processos 
acima. Acompanhar o controle de saldos de contratos. 

IX. CHEFE DA DIVISÃO 
DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- U; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Médio Completo; 
d) Atribuições:- Coordenar a 

execução dos processos licitatórios para aquisição de materiais 
e equ ipamentos e prestação de serviços e alienação de bens, 
para os Órgãos da Administração Direta. Coordenar os 
expedientes, convocações, comunicações, relatórios e 
documentos afins, relativos à preparação, comunicação de 
resultados, manifestação em recursos e impugnações, e demais 
providências decorrentes de procedimentos licitatórios, bem 
como, de dispensas e inexigibilidades. Coordenar a 
disponibilização dos editais de licitação. Coordenar o 
recebimento das solicitações de compras emitidas pelas 
Secretarias Municipais e a definição da modalidade que será 
utilizada para o atendimento. Supervisionar a organização e a 
gestão centralizada dos cadastros dos licitantes e dos 
contratados. Supervisionar a regulamentação e a gestão do 
sistema de registro de preços. Coordenar os procedimentos 
relativos à redação, publicação e arquivo dos contratos 
oriundos de procedimentos licitatórios. Coordenar as 
atividades operacionais de suporte administrativo nos 
processos de licitações dentro das normas superiores de 
delegações de competências e as diretrizes gerais do governo 
municipal. Dirigir os processos licitatórios nas diversas 
modalidades para aquisição de bens, obras e serviços, sempre 
que a lei o exigir. Coordenar a regular manutenção dos registros 
e re latórios instituídos pela administração. 

X. ASSESSOR DA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- S; 
c) Requisitos 

Adm iss ibilidade:- Ensino Médio Completo; 
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d) Atribuições:- Acompanhar as 
publicações legais relativas aos processos licitatórios. 
Responsabilizar-se pela perfeita organização, controle, guarda 
e arquivamento de todos os processos licitatórios. 
Supervisionar o recebimento e aprovação da documentação 
exigida dos fornecedores. Acompanhar o recebimento das 
solicitações de compras emitidas pelas Secretarias Municipais, 
a verificação de sua conformidade com as políticas de compras, 
a comprovação de sua real necessidade. Acompanhar a 
verificação da documentação para homologação do certame 
licitatório e adjudicação do objeto. Fiscalizar os 
encaminhamentos ao Tribunal de Contas do Estado toda a 
documentação relativa aos procedimentos licitatórios. Dirigir e 
coordenar a manutenção dos registros cadastrais dos 
fornecedores, bem como a em1ssao dos respectivos 
certificados . Fiscalizar a apresentação de relatórios periódicos 
completos de atividades realizadas. 

XI. CHEFE DA DIVISÃO 
DE TECNOLOGIA DA IN FORMAÇÃO 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- U; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Médio Completo; 
d) Atribuições:- Supervisionar 

o uso da rede de computadores nas atividades de interesse 
administrativo . Gerir a preparação de inventário do hardware 
existente, controlando notas fiscais de aquisição, contratos de 
manutenção e prazos de garantia. Supervisionar o treinamento 
dos usuários nos aplicativos disponíveis na solução de 
problemas. Participar do processo de análise dos novos 
softwares e do processo de compra de softwares aplicativos. 
Sugestionar pequenos programas para facilitar a interface 
usuário-suporte. Implantar procedimentos de restrição do 
acesso e utilização da rede, como senhas, eliminação de drives 
etc. Fazer instalar softwares de upgrade e fazer outras 
adaptações/modificações para melhorar o desempenho dos 
equipamentos. Participar da análise de partes/acessórios e 
materiais de informática que exijam especificação ou 
configuração. Chefiar a área de informática em todos os setores 
da Administração Municipal, obedecendo as diretrizes 
definidas. Coordenar o controle, a implantação, a padronização, 
execução e fiscalização dos sistemas programas, serviços e 
equipamentos relativos ao processo de informatização da 
administração municipal. Gerenciar a aquisição, a manutenção, 
a entrada e saída de equipamentos de informática. Coordenar a 
implantação dos programas de informática e acompanhar a sua 
execução. 

XII. ASSESSOR DA 
DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

a) Quantidade:- 01 (um); 
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c) Requisitos de 
Admissibilidade: - Ensino Médio Completo; 

d) Atribuições:- Fiscalizar a 
instalação e o remanejamento dos equipamentos de 
informática. Assessorar nas orientações técnicas aos 
servidores municipais para a adequada utilização de 
equipamentos e programas implantados. Administrar a 
emissão de relatórios relacionados à área de informática. 
Assessorar o setor de informática para divulgação dos eventos 
e atos administrativos no site do Município. Preparar relatórios 
de acompanhamento do trabalho técnico realizado, e realizar 
outras atividades correlatas. Fiscalizar a manutenção e 
conservação dos equipamentos, efetuar os back-ups e outros 
procedimentos de segurança dos dados armazenados. 
Fiscalizar a montagem, reparos e configurações de 
equipamentos e a utilização do hardware e software 
disponíveis. Contatar fornecedores de software para solução de 
problemas quanto aos aplicativos adquiridos, montagem dos 
equipamentos e implantação dos sistemas utilizados pelas 
unidades de serviço e treinamento dos usuários. 

XIII. CHEFE DA DIVISÃO 
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- Y; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Médio Completo; 
d) Atribuições:- Assistir junto 

ao prefeito a estipulação de políticas, programas, planos, 
projetos, diretrizes e meta quanto aos aspectos econômicos 
financeiros e econômico-tributários do município. Coordenar 
os assuntos financeiros, fiscais, de lançamentos, arrecadação e 
fiscalização de tributos e demais receitas. Supervisionar o 
recebimento, a guarda e a movimentação dos valores do 
município. Orientar na legislação tributária e demais 
prescrições fiscais, as atividades cujos fatos geradores 
caracterizem os tributos municipais . Estabelecer diretrizes de 
lançamento, controle e fiscalização dos tributos municipais. 
Gerir o processo de lançamento e emissão de guias de 
recolhimento de tributos e taxas. Estabelecer juntamente com 
o Secretário Municipal de Finanças a política de distribuição 
dos avisos de lançamentos. 

XIV. ASSESSOR DA 
DIVISÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- X; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Médio Completo; 
d) Atribuições:- Assessorar na 

execução da política tributária, fiscal e financeira. Gerir~ 
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inscrição e cadastramento de contribuintes. Supervisionar o 
lançamento, a arrecadação e a fiscalização dos tributos devidos 
ao município . Gerir o processo de alvarás de licença para a 
localização de atividades econômicas. Gerir o processo de 
inscrição dos débitos de imposto em Dívida Ativa. Orientar o 
despacho de processos e documentos relativos à tributação. 
Assessorar na análise crítica do fluxo de caixa realizado. 
Estabelecer diretrizes para revisão de cobrança de multas, 
juros e atualização monetária de tributos. 

XV. CHEFE DA DIVISÃO 
DE CONTABILIDADE E LANÇADORIA 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- Y; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Superior Completo; 
d) Atribuições:- Elaborar e 

supervisionar a política de crédito do município. Supervisionar 
o processamento das despesas, contabilização orçamentária, 
financeira, patrimonial e econômica. Orientar as Secretarias na 
elaboração das prestações de contas, nos termos das 
Legislações Federal, Estadual e Municipal. Exercer, através de 
auditoria, todas as atividades necessárias à exata execução do 
controle interno das unidades administrativas e orçamentárias. 
Supervisionar, orientar e elaborar os orçamentos municipais e 
planos de aplicações, nos termos da legislação vigente, em 
coordenação com as programações das unidades 
administrativas e orçamentárias. Elaborar os planos de 
aplicações referentes aos fundos Federais, Estaduais e 
Municipais, em coordenação com as demais unidades 
administrativas e orçamentárias. Articular junto a órgãos da 
Administração federal ou estadual, benefícios financeiros para 
o município. Estabelecer diretrizes para o controle da receita 
municipal. Gerir o processo de execução da despesa pública 
municipal. Estabelecer diretrizes para atendimento e 
adequação dos procedimentos contábeis. Dirigir assuntos 
relativos à contabilidade aplicada ao setor público. Orientar a 
aplicação de recursos da prefeitura no mercado financeiro . 
Prover valores à execução da política municipal de 
desapropriação. 

XVI. ASSESSOR DA 
DIVISÃO DE CONTABILIDADE E LANÇADORIA 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- X; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Médio Completo com Curso Técnico 
Contábil; 

d) Atribuições:- Fiscalizar as 
unidades da administração quanto às medidas financeiras e de 
materiais, levadas a efeito, para assegurar o controle de gastos. 
Gerir a contabilização dos bens e valores patrimoniais. Gerir 
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políticas, ações e projetos de tecnologia da informação no 
âmbito contábil. Assessorar na elaboração de balancetes, 
demonstrativos e balanços da Prefeitura, bem como a 
publicação dos informativos financeiros determinados pela 
legislação. Gerir na prestação de contas e cumprimento das 
exigências do controle in terno e externo. Supervisionar os 
registros e controles contábeis da administração orçamentária, 
financeira e patrimonial. Orientar os gestores de Convênios e 
Contratos de Repasses. Orientar nos relatórios econômico
financeiros. Supervisionar os convênios e contratos de repasse 
celebrados entre os municípios e os demais entes federados. 
Assessorar na análise crítica de demonstrativos contábeis e 
fiscais. Definir instruções aos bancos quanto às formas e prazos 
de pagamentos. Gerir o sistema de controle dos bens 
patrimoniais. Gerir o cadastro do patrimônio imobiliário do 
município. Orientar os procedimentos para avaliação de áreas. 
Orientar a negociação de bens patrimoniais de interesse 
público. 

XVII. CHEFE DA DIVISÃO 
DE ALMOXAR IFADO 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- U; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade :- Ensino Fundamental Completo; 
d) Atribuições:- Supervisionar 

o adequado armazenamento dos produtos, visando preservar 
sua integridade e segurança. Planejar e organizar a disposição 
das mercadorias estocadas, facilitando sua identificação, 
localização e manuseio, por linha e por produto. Orientar a 
equipe do Almoxarifado quanto aos aspectos técnicos dos 
produtos e procedimentos para manuseio e estocagem, visando 
manter a integridade, características e condições de uso dos 
produtos. Examinar a qualidade dos produtos adquiridos, 
informando ao departamento de compras qualquer desvio em 
relação às especificações estabelecidas. Supervisionar o serviço 
de transporte na entrega dos produtos vendidos, visando 
assegurar a eficácia no atendimento. Identificar necessidades 
de aprimorar e modernizar equipamentos e instalações de uso 
do almoxarifado, visando melhorar seu desempenho e 
produtividade. Supervisionar a manutenção da limpeza e 
organização do almoxarifado. Atender as solicitações dos 
setores, assegurando o nível ideal de abastecimento dos seus 
estoques. Interagir com o Setor de compras nos processos de 
devo luções de produtos, visando assegurar que os 
procedimentos estejam sendo seguidos . Promover o controle 
do consumo de bens e materiais, pelos setores . Formular 
normas e procedimentos relativos às atividades de 
armazenamento e suprimento de materiais. Propor políticas e 
diretrizes relativas a estoques, programação de aquisi çã;r) ----
fornecimento e racionalização na utilização de material V 
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consumo. Elaborar balancete mensal da movimentação de 
material de consumo, equipamentos e material permanente. 
Coordenar a atualização dos registros de movimentação de 
materiais. 

XVIII. ASSESSOR DA 
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- O; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental Completo; 
d) Atribuições:- Promover, 

através dos meios próprios, o controle de entrada e saída de 
material. Administrar inventário com manutenção atualizada 
dos dados sobre o estoque. Coordenar e controlar a guarda, 
manutenção e utilização de materiais . Coordenar a organização 
de peças de veículos e maqu inários. Acompanhar a execução 
automatizada do Sistema de Controle de Material, no que diz 
respeito à atualização de documentos pertinentes. 
Supervisionar o recebimento, conferência e armazenamento de 
material de consumo, equipamentos e material permanente. 
Supervisionar o estoque físico de material de consumo. 
Estabelecer as necessidades de aquisição de material de 
cons umo para fins de reposição de estoque, bem como solicitar 
sua aquis ição . Promover a verificação do estoque físico a 
exis tência de material de co nsumo em des uso, propondo a 
criação de comissão para estudar sua destinação. 

XIX. CHEFE DA DIVISÃO 
DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- U; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental Completo; 
d) Atribuições:- Gerenciar a 

elaboração e a execução de projetos e orçamentos, 
especificações técnicas e cronogramas que envolvam 
planejamento e execução de obras em próprios públicos, 
mesmo as relativas à energia elétrica. Padronizar e normatizar 
tecnicamente todos os projetos desenvolvidos pela 
Municipalidade. Manter acervo técnico e caderno de encargos 
atualizado, com todos os elementos que propiciem subsídios ao 
desenvolvimento de qualquer ação que requeira o 
conhecimento de estudos e projetos já executados ou em 
execução. Planejar, coordenar, orientar e fiscalizar a execução 
de projetos de obras públicas executadas por terceiros. 
Desenvolver projetos oriundos de estudos preliminares 
efetuado s pelos demais órgãos da Municipalidade. Coordenar 
obras públicas, empreitadas ou executadas diretamente. 
Gerenciar contratos de obras por meio de controle dos 
cronogramas físico-financeiros. Executar projetos paisagísticos 
e de serviços de jardinagem e arborização; a administração, 
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manutenção e conservação de parques, praças e área de lazer. 
Definir a política de limpeza urbana, através do gerenciamento 
e fiscalização da coleta, reciclagem e disposição do lixo. Prestar 
informações diretamente aos munícipes a respeito do 
vencimento do período de sepultamento e outras relacionadas 
às competências da Divisão. Supervisionar a administração do 
cemitério. Responder pela tramitação dos documentos de óbito 
para sepultamento. Gerir os processos e planos de 
manutenções preventivas e corretivas da iluminação pública. 

XX. ASSESSOR DA 
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- O; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental Completo; 
d) Atribuições:- Coordenar ou 

executar a manutenção ou obras de pavimentação de vias e 
calçadas, galerias, obras de arte, edificações, abertura e 
implantação de vias urbanas e rurais. Coordenar serviços de 
conservação de ruas, estradas e próprios municipais. Definir a 
política dos serviços de limpeza, conservação e controle de 
terrenos no perímetro urbano. Definir a política de apreensão 
de animais soltos nas ruas. Supervisionar os serviços de: a) 
poda, retirada e plantio de arvores; b) poda de gramados e 
equipe de roçada; c) plantio de mudas ornamentais; d) projetos 
pai sagís ticos; e) irrigação; f) maquinário utilizados para 
execução de serviços. Organizar, planejar, supervisionar, 
fiscali zar e manter os serviços de cemitério. Fiscalizar as urnas 
mortuárias, desde a data de seu recebimento até o 
sepultamento. Definir horário para sepultamentos. Indicar os 
carneiros onde serão feitos os sepultamentos. Administrar as 
prorrogações dos carneiros, exumações e traslados. 
Supervisionar a limpeza e conservação do cemitério. Orientar a 
execução dos serviços de iluminação pública. 

XXI. CHEFE DA DIVISÃO 
DE PECUÁRIA 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- U; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Superior Completo na Área de 
Veterinária; 

d) Atribuições:- Coordenar 
exames e aplicações de terapêutica médica e cirúrgica 
veterinária. Dimensionar plantei e estudar viabilidade 
econômica da atividade. Desenvolver programas de controle 
sanitário de plantéis. Coordenar avaliação de características 
reprodutivas de animais. Elaborar programas de nutrição 
animal e supervisionar qualidade dos ingredientes utilizados 
na alimentação animal. Supervisionar o estado de sanidade de 
animais domésticos e dos produtos de origem animal, em suas 
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fontes da produção, fabricação ou de manipulação. Orientar os 
técnicos laboratoriais quanto aos procedimentos de coletas e 
análises anatomopatológicas, histopatológica, hematológica, 
imunológica e demais que se fizerem necessárias. Elaborar 
programas de tratamento e medidas de proteção e prevenção. 
Analisar relatório técnico de produtos de uso veterinário. 
Planejar a manutenção de linhagens, promovendo o 
melhoramento das espécies animais. Desenvolver programas 
de reprodução, nutrição e higiene sanitária. Supervisionar e 
controlar a inspeção do animal ante e post. mortem. Fiscalizar 
o trabalho animal, punindo os infratores pelos excessos, na 
forma do regulamento. Coibir, por todos os meios legais, 
eventos competitivos que submetam animais a confrontos de 
crueldade. 

XXII. ASSESSOR DA 
DIVISÃO DE PECUÁR IA 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- O; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade :- Ensino Médio Completo; 
d) Atribuições:- Propor 

medidas para utilização racional do matadouro municipal. 
Gerir o controle de entrada e abate de animais. Supervisionar a 
escala de abate, entrada, saída e horário. Supervisionar o 
isolamento de qualquer animal com suspeita de moléstia e 
impedir que o mesmo seja abatido. Supervisionar as 
dependências do matadouro para mantê-las em perfeitas 
condições de higiene e ordem. Promover a conservação do 
matadouro. Coordenar o controle dos serviços de inseminação 
artifi cial. Coordenar a rea li zação de exames clínicos de animais 
e coletas de materiais. Interpretar resultados de exames 
auxiliares de diagnóstico e diagnosticar patologias. Vistoriar e 
controlar trânsito de animais, eventos agropecuários e 
propriedades rurais. Coordenar a realização de eutanásia e 
necropsia animal. Coordenar a notificação de doenças de 
interesse público quanto à saúde animal. Coordenar programas 
de intervenções odontologia veterinária. 

XXIII. CHEFE DA DIVISÃO 
DE AGRICULTURA, AGRONOMIA E AMBIENTE 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- U; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Médio Completo; 
d) Atribuições:- Planejar e 

avaliar as ações na área da agricultura, meio ambiente e ações 
congêneres . Desenvolver e apoiar ações voltadas ao 
desenvolvimento da agricultura no município. Promover 
medidas visando aplicação correta de defensivos e fertilizantes, 
incentivando a proteção do solo. Promover ações visando .f} __.
preservação do meio ambiente. Participar de eventos~ 
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promoções relacionadas com o setor agropecuário e demais 
atividades de produção primária. Organizar e implementar, ao 
nível municipal, um centro de abastecimento de 
hortifrutigranjeiros, com a finalidade de agilizar a 
comercialização e o consumo destes produtos. Desenvolver 
ações objetivando a prática da inseminação artificial e outras 
que visem ao melhoramento genético dos rebanhos. Promover 
medidas visando a educação e a defesa sanitária vegetal. 
Promover a execução de açudagem, irrigação e demais práticas 
visando o desenvolvimento da piscicultura. Apoiar o 
cooperativismo, o associativismo, a pesquisa, a extensão rural, 
a integração agroindustrial e outras formas de organização do 
produtor e da produção. Promover medidas visando o 
desenvolvimento de atividades de estímulo à economia 
doméstica. Promover medidas visando auxiliar o 
abastecimento por meio da produção de hortifrutigranjeiros. 
Criar mecanismos de apoio à mecanização e infraestrutura da 
propriedade rural. Promover a implantação de viveiros para a 
produção de mudas de essências florestais, visando o 
florestamento e o reflorestamento. Definir espaços de controle 
e preservação permanente de interesse público e social do 
mumClpiO, promovendo as respectivas declarações ou 
tombamento, conforme o caso. Controlar a produção, a 
comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem riscos para a vida, à qualidade de 
vida e ao meio ambiente. Proteger a fauna e a flora, evitando 
práticas que as coloquem em risco. Proteger as fontes e 
mananciais de águas. Controlar processos de florestamento e 
reflorestamento decorrentes de legislação municipal. 

XXIV. ASSESSOR DA 
DIVISÃO DE AGRICULTURA, AGRONOMIA E AMBIENTE 

a) Qua ntidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- O; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Médio Completo; 
d) Atribuições:- Incentivar o 

ensino agrícola formal e informal, articuladamente com Setores 
da Secretaria da educação do Município. Promover e apoiar 
ações voltadas ao desenvolvimento da pecuária no município. 
Incentivar a implantação de hortas comunitárias nos bairros e 
comunidades do interior, onde elas não existem. Orientar as 
comunidades que já possuem as suas hortas, no sentido de 
aumentar a qualidade, produtividade e variedade de produtos 
cultivados, bem como na sua adequada comercialização e 
consumo. Organizar e implantar as feiras livres e feiras para a 
comercialização dos produtos diretamente do produtor ao 
consumidor. Organiza r, ao nível municipal, feiras e exposições 
agropecuárias. Promover a educação ambiental, 
articuladamente, com as unidades de ensino do município em Q 
todos os níveis de ensino e a conscientização pública para t_;t----
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respeito ao meio ambiente. Fiscalizar e denunciar aos órgãos 
competentes os abusos contra o meio ambiente. Executar todas 
e quaisquer ações na área de produção primana, 
principalmente aquelas eficazes às condições e expectativas 
dos produtores rurais. Apoiar e desenvolver campanhas 
visando à conscientização da comunidade para a preservação 
do meio ambiente sadio. Exigir de cada interessado na 
implantação de obra ou atividade potencialmente prejudicial 
ao meio ambiente o respectivo estudo prévio de impacto 
ambiental, com ampla divulgação. Incentivar o armazenamento 
e silagens, visando a formação de estoques regulares. 

XXV. CHEFE DA DIVISÃO 
DE ESTRADAS E RODAGENS 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- U; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Médio Completo; 
d) Atribuições:- Estabelecer 

diretrizes de planejamento, implantação e manutenção de vias 
muniCipais. Gerir os recursos, determinar a logística e 
estabelecer prazos e metas para as obras de pavimentação de 
vias municipais. Implantar ou modificar o sistema viário do 
município. Elaborar a política de controle e localização dos 
postos de estacionamento de veículos de aluguel e de 
embarque de passageiros, bem como o sistema de carga e 
descarga de mercadorias no âmbito do município. Promover 
serviços relativos a abertura e pavimentação de logradouros 
públicos. Planejar políticas estratégicas de ampliação, 
desenvolvimento e conservação da infraestrutura rural do 
município. Desenvolver métodos e sistemas de melhoria na 
infraestrutura rural do município. Planejar estudos técnicos 
voltados à abertura, pavimentação e conservação de estradas 
rurais. Elaborar planos e cronogramas de realização e 
conservação de obras públicas no meio rural. Coordenar a 
elaboração de manuais e atos normativos voltados à condução, 
uso, procedimentos de guarda, abastecimento, limpeza e 
lubrificação do maquinário. Coordenar a implantação e 
execução de obras de infraestrutura, construção e manutenção 
de estradas, caminhos, escolas e próprios municipais, na área 
rural e urbana, em coordenação com a Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos. 

XXVI. ASSESSOR DA 
DIVISÃO DE ESTRADAS E RODAGENS 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- O; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Médio Completo; 
d) Atribuições:- Orientar a 

contratação e execução de obras de pavimentação. Orientara%~~ 
execução da manutenção de estradas rurais. Executar todas ~ 
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atividades relativas ao desenvolvimento dos serviços de 
trânsito, bem como a administração do terminal rodoviário. 
Coordenar e fiscalizar o sistema de transporte coletivo 
municipal. Executar o plano de circulação de veículos e 
pedestres na área urbana do município. Coordenar o sistema de 
sinalização do município. Planejar e orientar a utilização de 
ferramentas e metodologias de gestão, visando à qualificação 
da infraestrutura rural. Coordenar projetos e sistemas de 
manutenção e construção de pontes e bueiros, drenagem e 
infraestrutura de transportes no meio rural. Planejar a 
atualização da redistribuição territorial dos distritos do 
município, de acordo com diretrizes que visem otimizar os 
deslocamentos de equipes e os serviços de realização de obras. 
Coordenar métodos de serviços e utilização de máquinas e 
equipamentos do município. 

XXVII. CHEFE DA DIVISÃO 
DE MANUTENÇÃO DA FROTA 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- U; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental Completo; 
d) Atribuições:- Emitir 

relatórios de serviços realizados e veículos vistoriados e enviá
los ao Secretário Municipal de Estradas e Rodagens. Coordenar 
o controle de abastecimento dos veículos. Acompanhar a 
regularidade documental dos veículos. Controlar os veículos 
para viagens intermunicipais. Coordenar a elaboração e análise 
de relatórios mensais de gastos de combustíveis e peças. 
Coordenar e controlar os registros de multas e sinistros. 
Determinar serviços à oficina mecânica de veículos leves e 
pesados. Determinar serviços de borracharia e lanternagens. 
Controlar os materiais da borracharia e produtos do lavador de 
veículos. Encarregar-se do controle de oficinas mecânicas 
externas contratadas. Administrar o sistema informatizado de 
manutenção da frota. Controlar os arquivos de manutenção da 
frota de veículos. Registrar as requisições de peças. 

XXVIII. ASSESSOR 
DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- O; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental Completo; 
d) Atribuições:- Supervisionar 

os serviços realizados na oficina, borracharia e lanternagem do 
parque de máquinas do município. Atestar os serviços 
realizados por oficinas terceirizadas em veículos do patrimônio 
municipal. Controlar o desperdício de lubrificantes e materiais 
utilizados na manutenção dos veículos. Zelar pelo perfeito 
funcionamento dos veículos pertencentes da frota m~nicipal. Q _ 
Acompanhar o andamento das ordens de serviços deo-
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manutenção dos veículos que compõem a frota . Supervisionar 
a oficina mecânica de veículos leves e pesados . Retirar as peças 
do almoxarifado para reposição nos veículos e máquinas. 
Controlar os gastos de pneus e óleos lubrificantes. 
Supervisionar o registro de entradas e saídas de todos os 
veículos da oficina. Supervisionar o registro de todos os 
serviços que foram realizados em cada veículo, bem como as 
peças e materiais utilizados. Coordenar os arquivos de 
quaisquer documentos, separando-os em pastas, por assuntos, 
visando facilitar e agilizar consultas. 

XXIX. CHEFE DA DIVISÃO 
DE ESPORTES E RECREAÇÃO 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- U; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade :- Ensino Fundamental Completo; 
d) Atribuições :- Elaborar 

políticas municipais de esporte e lazer e as políticas anti drogas, 
bem como as ações necessárias à sua implantação. Articular-se 
com o governo federal, estadual e demais órgãos públicos, o 
terceiro setor e o setor privado, objetivando promover a 
intersetorialidade das ações voltadas para o incremento das 
atividades físicas e da prática esportiva, do lazer e do 
protagonismo juvenil. Criar escolas de esportes nas suas 
diversas modalidades. Proporcionar condições para o 
desenvolvimento do potencial desportivo da população . 
Garantir o acesso da população a atividades físicas e práticas 
esportivas e aprimorar a gestão da política pública de esportes. 
Ampliar a recuperação e a modernização das estruturas 
destinadas à prática de atividades físicas e de esportes no 
mumCJpiO, observados os objetivos dos programas 
governamentais e as demandas locais. Promover ações que 
visem à preservação e à recuperação da memória esportiva no 
município. Promover a inclusão social nas atividades física de 
recreação e de lazer. Fomentar os esportes de contato através 
de projetos nas escolas do município. Promover a participação 
de esportistas que representem o município em torneios e 
campeonatos realizados por Federações, Ligas ejou 
Associações, na esfera regional, estadual, nacional e 
internacional. Promover a prática de esporte de alto 
rendimento. Coordenar a política relativa aos esportes voltados 
para competição, desenvolvendo gestões de planejamento, 
avaliação e controle de programas, projetos e ações. Incentivar 
a assistência pré-escolar proporcionando recreação sadia à 
formação de bons hábitos. Estimular a organização e 
competições do esporte escolar, amador e profissional. 
Estimular a organização comunitária, objetivando a instituição 
de associações com fins desportivos, recreativos e de lazer. 
Estimular as competições esportivas entre as entidades 
organizadas no município. Desenvolver programas e planos 
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para a prática de educação física, recreação e lazer em âmbito 
municipal. Propor e executar políticas e diretrizes nas áreas de 
lazer em consonância com a esfera federal e estadual. Gerir 
convênios e parcerias com instituições públicas ou privadas. 

XXX. ASSESSOR DA 
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão :- O; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental Completo; 
d) Atribuições:- Promover o 

esporte sócio educativo como meio de inclusão, bem como 
ações que visem a estimular o surgimento e o desenvolvimento 
de lideranças jovens e de vocações esportivas. Promover a 
prática de esporte para pessoas portadoras de necessidades 
especiais. Verificar e indicar os equipamentos necessários para 
o desenvolvimento dos projetos esportivos. Realizar torneios 
de bairros com jogos de salão e atividades recreativas. Realizar 
atividades intersecretar iais, objetivando o lazer, a recreação e 
a atividade física da população. Coordenar a realização de 
eventos para a divulgação das diversas artes marciais no 
município. Articular-se com a indústria, o comércio e o setor de 
serviços na busca de patrocínio. Gerir os espaços de esporte e 
lazer, tais como ginás io, estádio e quadras poliesportivas. 
Coordenar a execução de ações voltadas para a utilização dos 
potenciais das áreas de esportes e lazer inutilizadas. Cooperar 
na organização de eventos esportivos para a projeção de atletas 
e equipes que representam o município. Orientar a logística de 
uso dos espaços públicos no esporte. 

XXXI. CHEFE DA DIVISÃO 
DE CULTURA E TURISMO 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- U; 
c) Requisitos de 

Admiss ibilidade:- Ensino Fundamental Completo; 
d) Atribuições:- Promover o 

acesso a bens culturais materiais e imateriais à população do 
Município, de forma equânime e participativa, visando o 
fortalecimento da identidade local e a valorização da 
diversidade cultural. Instituir a cultura como instrumento de 
transformações sociais em parceria com a iniciativa privada e 
governamental, a fim de estabelecer um trabalho participativo 
e conjunto. Garantir a diversidade cultural em todas as suas 
manifestações e expressões como previsto no Plano Nacional 
de Cultura. Implantar e implementar escola de artes em suas 
diversas formas de expressão artística e cultural, teatro, 
audiovisual, fotografia, dança, desenho, artes plásticas, 
quadrinhos, poesia, literatura, musica dentre outras. Difundir a 
cidade, seu patrimônio histórico material e imaterial, suas 
belezas naturais, seu urbanismo, suas paisagens e 
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monumentos, para que a cidade passe a ser procurada para 
filmagens de comerciais, longasjcurta metragens, novelas e 
afins. Planejar e coordenar programas, projetos e atividades 
que visem a ampliação e criação de bibliotecas no município 
garantindo o desenvolvimento cultural dos cidadãos. Formular 
as políticas municipais de cultura, em consonância com as 
diretrizes gerais do governo municipal e da legislação vigente. 
Formular e executar programas e ações que visem o 
tombamento, registro e preservação dos bens materiais e 
imateriais com valor histórico, cultural, arquitetônico, 
ambiental e afetivo para a população. Promover, coordenar e 
executar programas e ações, relativos ao desenvolvimento da 
economia cultural do município, visado a integração social e 
produtiva das comunidades, famílias e pessoas com vocação 
cultural, artística e artesanal. Promover o intercâmbio cultural, 
artístico e literário com entidades públicas e particulares 
regionais, estaduais, nacionais e internacionais. Definir, 
promover e divulgar a Agenda Cultural Oficial do Município de 
forma articulada e participativa com as organizações culturais, 
sociais e comunitárias do Município. Planejar, coordenar, 
executar e avaliar as atividades artísticas e culturais como 
instrumentos de inclusão social no município. Planejar, 
coordenar, executar e avaliar os serviços e atividades de 
proteção do patrimônio artístico, arqueológico, histórico e 
cultural do município. Formular, executar e avaliar a Política 
Municipal de Turismo, visando sua diversificação e integrando 
suas potencialidades e oportunidades à melhoria da qualidade 
de vida de sua população, em consonância com as diretrizes 
gerais do Governo Municipal e da legislação vigente. Promover 
a estruturação e organização da cadeia produtivas do turismo, 
a fim de focalizar e articular os esforços públicos e privados no 
desenvolvimento e diversificação do turismo no município, em 
consonância com a estratégia de desenvolvimento econômico 
de longo prazo. Fomentar programas destinados à formação e 
qualificação de força de trabalho no setor turístico, a fim de 
melhorar a produtividade e competitividade do turismo do 
município e promover a inserção produtiva da população 
economicamente ativa. Fomentar e coordenar a identificação, 
formulação, avaliação e promoção de projetos e 
empreendimentos que objetivem o aproveitamento das 
oportunidades do turismo receptivo e de negócios visando o 
respeito das normas ambientais vigentes e a integração social e 
produtiva da população economicamente ativa do município. 

XXXII. ASSESSOR DA 
DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- O; 
c) Requisitos 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental Completo; 
de 

~ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA ~· 
SÃNTÃi\IÃ 

Estado de São Paulo 
CNPJ: 45.138.088/0001-40 

Avenida São Joaquim, 513- Centro- Fone (17) 3692-1101 -Fax (17) 3692-1145 
CEP: 15765-000 -Santana da Ponte Pensa- SP DA PONTE PENSA 

~ 
Como a gente sempre quis! 

d) Atribuições:- Elaborar e 
acompanhar, com os setores diretamente interessados, 
eventos, festivais, seminários, festas populares em todas as 
suas vertentes tais como: teatro, audiovisual, dança, artes 
plásticas, música, cultura urbana entre outras. Dirigir, 
movimentar e acompanhar os equipamentos públicos de 
cultura, com a finalidade de difundir, preservar e promover o 
intercambio entre as várias formas de expressão cultural. 
Realizar o empréstimo do acervo à população. Efetuar pesquisa 
de material conforme demanda. Divulgar o material 
bibliográfico e audiovisual constante do acervo municipal. 
Manter o acervo municipal atualizado. Recuperar o acervo 
danificado. Incentivar a formação de leitores. Participar de 
ações de incentivo à leitura. Dirigir a execução de projetos, 
programas e atividades de ação literárias e culturais no âmbito 
do município. Realizar oficinas de contos de histórias. 
Promover o encontro da população com escritores. Realizar 
oficinas de promoção de leitura de textos literários. Exercer 
atividades de suporte e coordenação dos órgãos co legiados 
afins às áreas da cultu ra e turismo. Administrar o 
funcionamento, manutenção e aprimoramento da 
infraestrutura física de apoio e orientação ao turista. 
Acompanhar e apoiar as atividades dos órgãos colegiados afins 
com vistas a colher subsídios para a definição de políticas, 
diretrizes e estratégias para o desenvolvimento turístico do 
município. 

XXXIII. CHEFE DA 
DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE 

a) Quantidade:· 01 (um); 
b) Padrão:- U; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Superior Completo; 
d) Atribuições:- Promover 

ações de preservação das condições de saúde da população de 
baixa renda. Gerir programas e convênios do Sistema Único de 
Saúde relativos à competência da Divisão. Implantar 
estratégias e ações de ate nção à saúde para grupos prioritários 
da população, apontados em Plano Municipal de Saúde e 
Planejamento Estratégico. Participar da formulação da política 
municipal de saúde e atuar no controle de sua execução, 
inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros e nas 
estratégias para sua aplicação, respeitando as decisões 
emanadas das instâncias legais e a programação estabelecida 
anualmente. Colaborar na formulação da política municipal de 
saúde e no controle de sua execução, especialmente quanto às 
estratégias de sua ap li cação na atenção à saúde. Propor e 
implantar mecanismos operacionais de referência e contra 
referência dos usuários, aplicáveis à condição de gestão do 
município. Acompanhar o processo de planejamento das açõe~ 
de saúde no âmbito do município, observando ênfase n 

---
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promoção, prevenção, recuperação e reabilitação sob enfoque 
dos principais problemas de saúde da população, em coerência 
com o Plano Municipal de Saúde e com a pactuação 
intergestores. Proporcionar apoio técnico às unidades locais e 
às regionais de saúde, quanto às atividades de execução das 
ações de saúde. Responsabilizar-se pela manutenção, 
encaminhamento de informações e ajustes de sistemas, 
vinculados ao sistema nacional de informações do Ministério 
da Saúde, articulando-se à Área de Geoprocessamento e Gestão 
da Informação. Participar dos estudos de definição de 
indicadores de avaliação das ações e das políticas de saúde, 
junto à Área de Avaliação de Ações e Políticas de Saúde. 
Articular-se com a Área de Comunicação e Marketing visando a 
divulgação das informações pertinentes à atenção básica. 
Participar da definição ejou do ajuste da política municipal de 
assistência farmacêutica, imunobiológicos e de apoio 
diagnóstico, em sintonia com o Plano Municipal de Saúde, 
estabelecendo os mecanismos para sua avaliação. Assessorar e 
apoiar tecnicamente as Unidades Locais de Saúde na solução de 
problemas específicos detectados na sua gestão e na 
implantação de programas, projetos e ações assistenciais 
relacionados à atenção básica. Assessorar os demais setores da 
Secretaria Municipal de Saúde no desenvolvimento de planos e 
projetos experimentais relacionados com atenção à saúde. 
Colaborar com a Assessoria de Planejamento, especificamente 
com a Área de Avaliação de Ações e Políticas de Saúdes, no que 
diz respeito à avaliação sistemática de resultados pertinentes à 
sua área. Parti c i par de grupos técnicos específicos para 
elaboração de programas, projetos e ações de saúde. Participar 
das reuniões do Conselho Municipal de Saúde. Representar o 
Departamento de Saúde Pública quando solicitado. Participar 
colegiado ampliado, colaborando especialmente na elaboração, 
definição e implementação da política de saúde no município. 

XXXIV.ASSESSOR DA 
DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- S; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Superior Completo; 
d) Atribuições:- Colaborar na 

interface com órgãos técnicos, setores governamentais e não 
governamentais de interesse da assistência e da vigilância em 
saúde. Apoiar, sistematicamente, os Conselhos Locais de Saúde, 
visando a potencialização do exercício do controle social. 
Assessorar na formulação de planos de expansão da rede de 
atenção básica à saúde. Colaborar na implementação do modelo 
de atenção à saúde em consonância com as diretrizes 
assistenciais definidas pela política municipal de saúde, 
propondo e coordenando estratégias para sua C\ 
operacionalização. Assessorar no processo de coordenação de lf 
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ações e serviços advindos da atenção básica de saúde e das 
ações programáticas estratégicas. Detectar necessidades de 
protocolos de atenção que visem a garantia do acesso, da 
integralidade, da qualidade e da equidade nas ações de saúde, 
propondo estudos pertinentes. Atuar em conjunto com a 
Assessoria de Vigilância em Saúde visando o desenvolvimento 
de operações de interesse comum. Participar e acompanhar os 
procedimentos de programação e orçamento realizados junto 
às Unidades Locais e Regionais de Saúde. Colaborar na 
orientação sobre coleta de dados no campo de atenção à saúde, 
visando o desenvolvimento e confiabilidade dos sistemas de 
informação em saúde. 

XXXV. CHEFE DA DIVISÃO 
DE ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA 

a) Quantidade: - 01 (um); 
b) Padrão:- U; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Superior Completo; 
d) Atribuições:- Elaborar o 

projeto de implantação da estratégia de Saúde da Família para 
a reorientação das unidades básicas de saúde eleger áreas 
prioritárias para a implantação de projetos. Selecionar e 
contratar os profissionais que comporão a equipe de Saúde da 
Família. Promover, com apo io da Secretaria Estadual de Saúde, 
a capacitação das equ ipes de saúde. Implantar o sistema de 
informações e avali ação da estratégia de Saúde da Família. 
Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de 
saúde da população local, bem como as previstas nas 
prioridades e protocolos da gestão local. Promover busca ativa 
e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória 
e de outros agravos e situações de importância local. 
Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a 
coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de 
atenção em outros serviços do sistema de saúde. Participar das 
atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a 
partir da utilização dos dados disponíveis. Promover a 
mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar 
o controle social. Identificar parceiros e recursos na 
comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com 
a eq uipe, sob coo rdenação da Secretaria Municipal de Saúde. 
Substituir as práticas tradicionais de assistência, com foco nas 
do enças, por um novo processo de trabalho, comprometido 
com a solução dos problemas de saúde e a qualidade de vida 
da população. 

XXXVI.ASSESSOR DA 
DIVISÃO DE ESTRATÉG IAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- S; 
c) Requisitos dÚ/ 

Admissibilidade:- Ensino Superior Completo; [;7 
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d) Atribuições:- Acompanhar e 
avaliar sistematicamente o desempenho das unidades de Saúde 
da Família. Implantar processo de territorialização e 
mapeamento da área de atuação da equipe, identificando 
grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive 
aqueles relativos ao trabalho. Realizar o cuidado em saúde da 
população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de 
saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações, entre outros), quando necessário. 
Garantir a integralidade da atenção por meio da realização de 
ações de promoção da saúde, prevenção de agravos. Garantir o 
atendimento da demanda espontânea, da realização das ações 
programáticas e de vigilância à saúde. Realizar a escuta 
qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, 
proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o 
estabelecimento do vínculo. Garantir a qualidade do registro 
das atividades nos sistemas nacionais de informação. Priorizar 
as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das 
pessoas, de forma integral e contínua, garantindo a 
resolutividade no atendimento à população. Levar a saúde 
para mais perto da família, com um atendimento humanizado 
e assim melhorar a qualidade de vida das 
coletividades. Assistir o usuário/família na sua 
integralidade. Adotar instrumentos permanentes de 
acompanhamento e avaliação. 

XXXVII. CHEFE DA 
DIVISÃO DE SAÚDE COLETIVA 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- U; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Superior Completo; 
d) Atribuições:- Participar do 

planejamento das ações dos programas de saúde dos serviços 
juntamente co m a equipe técnica, se preocupando e 
contribuindo co m seus aspectos educativos e a metodologia a 
ser empregada. Desenvolver atividades educativas 
(capacitações, treinamentos, reuniões de equipe, fóruns de 
participação) para os funcionários do sistema e para a 
comunidade, utilizando a educação permanente e popular 
como instrumento, respeitando o diagnóstico levantado pela 
Secretaria ejou demandas suscitadas por esses públicos alvos. 
Planeja i· o desenvolvimento de se rviços e ações de 
investigação, fiscalização e vigilância sanitária em 
conformidade com a legislação vigente e em articulação com os 
demais órgãos e instituições municipais, estaduais e federais . 
Emitir pareceres técnicos referentes às ações de vigilância 
sanitária. Elaborar a programação das ações de vigilância 
sanitária em consonância com o Sistema Único de Saúde. 
Elaborar as ações pactuadas em vigilância sanitária, avalian~ 
os resultados alcançados no âmbito municipal. Elaborar b _ 

-~'""!1"'"'1 
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planejamento dos recursos financeiros transferidos pela união 
e pelo estado para o cumprimento das ações de vigilância 
sanitária, avaliando o cumprimento das mesmas. Planejar e 
padronizar as ações desenvolvidas pelos setores subordinados 
ao departamento de vigilância sanitária. Promover programas 
de treinamento, através da promoção de cursos e seminários, 
com vistas a permitir a capacitação, tanto em nível gerencial, 
como operacional e técnico, dos profissionais em vigilância 
sanitária. Prever as mudanças de comportamento 
epidemiológico das doenças, em decorrência dos programas de 
controle ou erradicação. Supervisionar diretamente a avaliação 
visando a melhor qualidade do trabalho. Difundir noções gerais 
de saúde e saneamento. Fazer realizar pesquisa de campo, 
entrevista gestantes, mães, crianças, escolares e pacientes de 
clínicas especializadas para estimular a frequência aos serviços 
de saúde. Propor medidas para utilização racional do 
matadouro municipal. 

XXXVIII. ASSESSOR 
DA DIVISÃO DE SAÚDE COLETIVA 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- S; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Superior Completo; 
d) Atribuições:- Prestar 

assessoria à Secretaria de Saúde e às equipes técnicas da rede 
nas ações de cunho educativo e de promoção em saúde. 
Trabalhar de forma intersetorial com as demais secretarias do 
município, buscando instituições parceiras também nas demais 
instâncias. Coordenar a fiscalização no âmbito municipal, a 
produção, a comercialização, a circulação de bens e produtos, a 
prestação de serviços de interesse a saúde, bem como, dos 
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. Fazer 
cumprir, através da autoridade sanitária, a legislação vigente, 
no âmbito municipal, por meio da legislação federal, estadual e 
municipal. Manter arquivo, controle e registro das atividades 
desenvolvidas pela Divisão. Articular-se com os demais órgãos 
do município, governos estadual e federal, entidades da 
administração pública e organizações não governamentais, 
objetivando obter dados, informações e subsídios para 
melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços de vigilância 
sanitária. Manter um conhecimento atualizado da situação 
epidemiológica das doenças e dos fatores que a condicionam. 
Selecionar as medidas de controle a serem usadas. Promover 
visitas em domicílios para fazer controle de vetores: ratos, 
baratas, morcegos, escorpiões. Conhecer e prever a evolução do 
comportamento epidemiológico das doenças. Gerir a 
dedetização de órgãos públicos, como escolas, creches, 
parques, unidades de saúde, etc. Verificar suspeita de casos de 
dengue. Supervisionar visitas domiciliares para promoção 
preservação da saúde da comunidade de acordo com 
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instruções e normas vigentes. Elaborar boletins de produção e 
relatórios de visitas. Colaborar em inquéritos epidemiológicos 
e pesquisas de interesse sanitário. Promover arrastões e 
mutirões de limpeza, quando há campanha. Controlar o Aedes 
Aegypti em pontos estratégicos como: cemitério, borracharias, 
ferro-velho, etc. 

XXXIX.CHEFE DA DIVISÃO 
DE ODONTOLOGIA E SAÚDE BUCAL 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- U; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Superior Completo; 
d) Atribuições:- Elaborar 

projetos realizados nos serviços de odontologia que virem a 
extensão, ampliação e aperfeiçoamento dos serviços 
odontológicos. Organizar reuniões com os funcionários e 
participar de reuniões na regional para melhor avaliar as 
condutas e técnicas realizadas. Coordenar e participar de ações 
coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de 
doenças bucais. Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades 
referentes à saúde bucal buscando aproximar e integrar ações 
de saúde de forma multidisciplinar. Promover a atenção 
integral em saúde bucal individual e coletiva a grupos 
específicos, segundo programação. Realizar ações de promoção 
e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e 
indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de 
atenção à saúde. Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da Unidade 
Odontológica. Consolidar os processos de planejamento e 
avaliação, bem como as análises de resultados e impactos. 
Estimular a realização do processo de planejamento do sistema 
de saúde do município, incluindo os investimentos em saúde 
bucal. Acompanhar o município na 
implantação/implementação / reorientação da política 
municipal de Saúde Bucal de modo a respeitar e integrar as 
políti cas Federais e Estaduais de saúde. Identificar situações 
problema e prioridade de intervenção em saúde bucal. 
Identificar, a partir dos indicadores de qualidade, da análise do 
perfil epidemiológico, os riscos à saúde bucal. Avaliar o impacto 
das ações de saúde bucal na qualidade de vida da população. 
Gerenciar as demandas odontológicas do município, de acordo 
com as prioridades definidas a partir das análises do 
levantamento. Desenvolver o planejamento de ações e serviços 
odontológicos, conforme as necessidades identificadas. 
Orientar as normas sanitárias para a correta instalação de 
consultórios odontológicos. 

XL. ASSESSOR DA 
DIVISÃO DE ODONTOLOGIA E SAÚDE BUCAL 

a) Quantidade:- 01 (um); ~ 
b) Padrão:- S; D 
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de 

d) Atribuições:- Coordenar 
ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em 
saúde bucal. Realizar atividades e programas de prevenção de 
saúde bucal. Fiscalizar a eficiência e qualidade do atendimento 
na unidade odontológica. Providenciar a constante atualização 
dos profissionais. Atualizar equipamentos odontológicos de 
consumo de acordo com os avanços tecnológicos. Apoiar as 
atividades nas ações de prevenção e promoção da saúde bucal. 
Supervisionar a desinfecção e à esterilização de materiais e 
instrumentos utilizados. Supervisionar a manutenção e 
conservação dos equipamentos odontológicos. Organizar a 
agenda clínica. Promover e Participar de eventos afins à área de 
saúde bucal. Monitorar os resultados das ações através da 
avaliação dos indicadores de saúde bucal para melhoria 
contínua do processo de atenção à saúde. Monitorar os 
resultados dos projetos realizados. Acompanhar a rede de 
apoio à Campanha de Câncer Bucal. Coordenar a manutenção e 
a conservação dos equipamentos odontológicos. Participar de 
forma articulada, do desenvolvimento do processo de trabalho, 
envolvendo os profissionais da área de saúde bucal. 

XLI. CHEFE DA DIVISÃO 
ADMINISTRATIVA DE SAÚDE 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- U; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Médio Completo; 
d) Atribuições:- Supervisionar 

o controle da documentação das atividades administrativas da 
saúde. Supervisionar o cadastramento no Sistema de Gestão da 
Saúde, das fichas livros e processos em geral. Supervisionar o 
controle de documentos recebidos e distribuídos, objetivando 
disponibilizar informações quanto ao destino dos mesmos. 
Analisar os assuntos contidos nos diversos documentos de 
entrada no expediente com o objetivo de efetuar o registro no 
sistema de gestão, bem como sua distribuição adequada. 
Acompanhar o registro de todos os documentos recebidos via 
sistema de gestão da saúde, supervisionando todos os campos 
de preenchimento, para que nenhum deles permaneça em 
branco. Elaborar sistema de informação quanto o destino dos 
processos sempre que solicitado, pessoalmente ou via telefone. 
Analisar os expedientes relativos à Secretaria e despachar 
diretamente com o Secretário de Saúde. Supervisionar a 
harmonia e a boa conduta de seus subordinados dos setores 
para como os pacientes. Supervisionar o funcionamento da 
central telefônica. Supervisionar os trabalhos de 
recepcionistas. Gerenciar a execução de tarefas 
administrativas envolvendo a interpretação e observância de(Í/) ___ 
lei, regulamentos, portarias e normas gerais. v 

-r~ 
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XLII. ASSESSOR DA 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA DE SAÚDE 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão: - S; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Médio Completo; 
d) Atribuições:- Gerenciar a 

distribuição de documentos para os Setores de 
correspondência da Secretaria de Saúde. Assessorar os serviços 
de guarda de documentos físicos . Responsabilizar-se pela 
atualização de dados e informações de pacientes. 
Responsabilizar-se pelo atendimento as dúvidas do paciente no 
que diz respeito a prestação de informações pertinentes à sua 
ficha. Atestar as contas telefô nicas do PABX. Supervisionar, 
ofícios, ordens de serviço ejoutros. Supervisionar os trabalhos 
de digitação e datilografia. Supervisionar o preenchimento de 
fichas, formulários, mapas ejou outros, encaminhando-os aos 
órgãos específicos. 

XLIII. CHEFE DA DIVISÃO 
DE FISIOTERAPIA 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão: - U; 
c) Requisito s de 

Admissibilidade :- Ensino Superior Completo; 
d) Atribuições:- Planejar, 

propor, elaborar, coordenar e executar políticas, programas e 
projetos na área de Fisioterapia. Desenvolver ações, em 
conjunto com outras áreas, para a promoção de saúde, o bem 
estar e a prevenção de doenças. Avaliar os programas de 
tratamento fisioterápico. Gerenciar a realização de 
diagnósticos específicos pertinentes à área de fisioterapia . 
Controlar a apli cação de age ntes fototerápicos, termoterápicos 
e eletroterápicos prescritos. Analisar fatores ambientais 
co ntributivos ao conhecimento de distúrbios funcionais 
laborativos para promover ações preventivas e co rretivas, 
entre outras. Analisar e instruir processos administrativos 
vistoriando pareceres, laudos e relatórios referentes à área de 
atuação. Acompanhar e analisar a legislação e as inovações 
re lacionadas à área de atuação. Analisar aspectos cognitivos e 
sócio culturais dos pacientes . Traçar plano 
terapêutico. Planejar, organizar, coo rdenar e promover 
assistência da equipe nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, 
terapia ocupacional e educação física aos pacientes. Efetivar a 
horizontalização do cuidado multiprofissional, assegurando o 
vínculo da equipe com o usuário e familiares. Assegurar a 
implantação e revisão dos protocolos operacionais padrão 
relacionados aos cuidados desenvolvidos na unidade de 
reabilitação. Id entifica r necess idades e propor ações de 
educação permanente das equipes multiprofissionais inerentes n~ 
a unidade de reabilitação, de modo a sempre manter os V 
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d) profissionais capacitados e 
aptos à prestação de assistência de qualidade. Definir os 
processos de trabalho no âmbito da unidade de reabilitação, de 
acordo com as exigências institucionais, proporcionando 
retorno adequado à chefia superior e a sua equipe. Coordenar 
as condições ambientais, equipamentos e materiais necessários 
à atenção fisioterapêutica competente, resolutiva e segura. 
Estimular de forma contínua a capacitação da equipe de 
fisioterapia que atua na atenção domiciliar /H o me Care. 

XLIV. ASSESSOR DA 
DIVISÃO DE FISIOTERAPIA 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- S; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Superior Completo; 
d) Atribuições :- Requerer 

pareceres técnicos especializados de outros profissionais de 
saúde, quando necessários. Participar de atividades internas e 
externas relacionadas à área. Propor melhorias em normas e 
procedimentos pertinentes à área de atuação. Promover 
campanhas educativas. Produzir manuais e folhetos 
explicativos. Conferir as escalas de trabalho e programação de 
férias, conforme normativas legais . Encorajar o grupo sob seu 
acompanhamento pa ra a elaboração de protocolos e 
procedimentos operacionais padrão, assim como participar da 
mesma, conforme as exigências legais. Promover a integração 
de toda a equipe sob o seu acompanhamento e mantê-la ciente 
das exigências institucionais, por meio de reuniões ou 
informativos. Gerenciar o atendimento nos serviços próprios 
do município e no domicílio de pacientes. Dimensionar a equipe 
de Fisioterapia. Gerenciar a realização de testes musculares, 
articulares e funcionais pertinentes à área de atuação. 

XLV. CHEFE DA DIVISÃO 
DE GESTÃO DE TRANSPORTE DA SAÚDE 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- U; 
c) Requisitos de 

Admiss ibilidade:· Ensino Fundamental Completo; 
d) Atribuições:- Coordenar e 

fiscali zar o sistema de transporte coletivo e individual da saúde. 
Planejar a logística de transporte de pessoas e de materiais. 
Organizar e administrar os formulários de requisição de 
viagem mantendo em arquivo datado para histórico e 
verificação. Responsabilizar-se pela manutenção dos 
documentos dos motoristas em sua área de atuação em 
obediência à legislação, para evitar ca ncelamento das viagens 
pelo referido motivo. Gerenciar o arquivamento dos 
documentos inerentes ao setor de forma a facilitar a obtenç~
de seus dados para fins de gestão. Solicitar, justificadamen , 
eventuais horas extras e diárias dos motoristas da saú . 
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Acompanhar os contratos dos serviços de abastecimento de 
combustível, manutenções dos veículos da saúde e outros 
relacionados a esta Divisão. Implantar o sistema de controle de 
veículos. Aplicar as medidas administrativas cabíveis relativas 
a infrações. Normatizar os procedimentos do Regime de 
Diárias. Regulamentar as despesas de pronto pagamento. 
Responsabilizar-se por adiantamentos de viagens. 

XLVI. ASSESSOR DA 
DIVISÃO DE GESTÃO DE TRANSPORTE DA SAÚDE 

a) Quantidade:- 01 (um) ; 
b) Padrão:- S; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental Completo; 
d) Atribuições:

Responsabilizar-se para que os formulários inerentes à viagem 
estão a bordo. Responsabilizar-se pela realização de vistoria 
nos veículos de sua área de atuação. Responsabilizar-se pelo 
trafego de veículos da saúde de acordo com a legislação. 
Orientar os motoristas no cumprimento de suas 
responsabilidades. Possibilitar o contato com os motoristas 
mesmo estando viajando. Providenciar as manutenções dos 
veículos da saúde observando os prazos. Providenciar o 
abastecimento dos veículos da saúde. Providenciar a lavagem 
dos veículos da saúde. Gerenciar o controle de notas de 
despesas dos motoristas da saúde. 

XLVII. CHEFE DA DIVISÃO 
DE CONTROLE E CADASTRO DE MEDICAMENTOS 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- U; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental Completo; 
d) Atribuições:- Supervisionar 

a conferencia de validade dos medicamentos. Supervisionar a 
dispensação dos medicamentos respeitando a validade e a 
quantidade. Gerenciar relatórios de consumo de medicamentos 
e insumos. Gerenciar ajuste de cota de medicamentos. Garantir 
o acesso de qualidade aos medicamentos. Supervisionar o 
estoque de itens. Monitorar as baixas para manter atualizado o 
estoque no sistema para evitar faltas. Monitorar as quantidades 
entregues em conferência periódica com último histórico do 
estoq ue. Supervisionar o não recebimento de medicamentos e 
correlatos vencidos ou próximos do vencimento com validade 
menor que 30 dias. Gerenciar entregas a menor dos 
medicamentos e materiais requisitados e providenciar a 
correção do evento. Supervisionar se o medicamento entregue 
corresponde requisitado nos termos da licitação ou da compra 
direta. 

XLVIII.ASSESSOR DA 
DIVISÃO DE CONTROLE E CADASTRO DE MEDICAMENT?:J / 

a) Qua ntidade:- 01 (um); if _ 
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c) Requisitos de 
Admissibilidade:- Ensino Fundamental Completo; 

d) Atribuições:- Gerenciar o 
controle de validade das medicações em geral. Gerenciar a 
organização da farmácia e almoxarifado. Gerenciar contagem 
do estoque para o pedido mensal. Gerenciar o controle de baixa 
de todos os medicamentos para selecionar os medicamentos e 
quantidades corretas. Gerenciar os pedidos de medicações e 
materiais médicos hospitalares. Gerenciar os pedidos de 
medicamentos e materiais específicos. Supervisionar a data de 
validade dos medicamentos e materiais recebidos. 

XLIX. CHEFE DA DIVISÃO 
DE ENSINO INFANTIL 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- U; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Superior Completo; 
d) Atribuições:- Auxiliar na 

elaboração de materiais e recursos pedagógicos para as creches 
e unidades de educação infantil que compõem a rede municipal 
de ensino. Analisar e avaliar os resultados do ensino e propor 
medidas para a correção de rumos e de aprimoramento do 
processo nas unidades de educação infantil. Planejar e gerir 
programas de formação continuada de permanente atualização 
e produção de conhecimentos e saberes aos profissionais que 
atuam nas unidades de educação infantil da rede municipal de 
ensino. Acompanhar o trabalho pedagógico de educação 
infantil desenvolvendo projetos e programas que enfatizem o 
processo de ensino e aprendizagem. Promover o 
acompanhamento da execução física e financeira dos contratos 
na área da educação infantil. Promover o acompanhamento e 
avaliação da execução dos convênios na área da educação 
infantil. Prestar contas dos recursos financeiros recebidos 
pelas unidades municipais de educação infantil. Garantir a 
gestão democrática e o apoio técnico às unidades de educação 
infantil. Estudar medidas que visem melhorar os processos 
pedagógicos na educação infantil. Participar da elaboração de 
instrumentos específicos de orientação pedagógica e 
educacional. Orientar os manuais e catálogos de técnicas 
pedagógicas. Orientar estudos de revisão de currículo e 
programas de ensino. Implementar programas de tecnologia 
educacional. Participar do processo de seleção e qualificação de 
se rvidores das unidades de educação infantil. 

L. ASSESSOR DA 
DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- S; 
c) Requisitos {l de_ 

Admissibilidade:- Ensino Superior Completo; ~ 

~~~ 
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d) Atribuições:- Zelar pelo bom 
desempenho dos servidores da Divisão cobrando funções e 
realizando treinamentos. Orientar a implantação e a execução 
das diretrizes curriculares da educação infantil. Orientar o 
trabalho dos coordenadores, assessores pedagógicos, 
professores e demais servidores das unidades municipais de 
educação infantil. Fiscalizar os serviços de limpeza, vigilância, 
manutenção predial, controle de estoques e de patrimônio, 
merenda escolar, e outras atividades de manutenção nas 
unidades municipais de educação infantil. Coordenar e avaliar 
as ações das equipes atuantes nas unidades de educação 
infantil. Integrar ações com os demais Setores da Secretaria 
Municipal de Educação. Coordenar projetos e programas de 
educação infantil. Acompanhar ações de eventos integrados à 
Educação Infantil. Organizar as atividades individuais e 
coletivas de crianças em idade pré-escolar. Orientar divulgação 
de atividades pedagógicas. Zelar pelo funcionamento das 
unidades de educação infantil. 

LI. CHEFE DA DIVISÃO 
DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- U; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Superior Completo; 
d) Atribuições:- Acompanhar as 

ações de qualificação do ensino fundamental, considerando 
dimensões pedagógicas e políticas. Acompanhar a implantação 
e a execução das diretrizes curriculares do ensino fundamental 
e médio. Estimular a interação entre escolas e comunidades. 
Estabelecer diretrizes para a definição de metas e prioridades 
orçamentárias do ensino fundamental e médio. Supervisionar o 
trabalho dos diretores escolares, coordenadores e assessores 
pedagógicos, professores e demais servidores do ensino 
fundamental e médio . Solicitar a obtenção de materiais 
didáticos indispensáveis à realização de planos de ensino, 
consultando a diretoria do estabelecimento, para assegurar o 
pleno cumprimento dos mesmos. Zelar pelo constante 
aperfeiçoamento do pessoal docente, levando-o a participar de 
programas de treinamento e reciclagem, para manter em bom 
nível o processo educativo e possibilitar o acompanhamento da 
evolução do ensino. Integrar ações com as demais diretorias da 
Secretaria Municipal de Educação. Exigir a elaboração e o 
cumprimento do Plano de Carreira e Remuneração do 
Magistério e supervisionar o Censo Escolar anual. Promover 
reuniões com diretores, professores, coordenadores e equipe 
de apoio do ensino fundamental e médio. Integrar-se no 
acompanhamento de prestação de contas mensal da verba de 
adiantamento. Promover o atendimento diário a pais e 
comunidade na Secretaria da Educação, providências~ 
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encaminhamentos necessários. Promover o encaminhamento 
de alunos para consultas médicas e visitas da Assistente Social. 

LII. ASSESSOR DA 
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- S; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Superior Completo; 
d) Atribuições:- Coordenar e 

avaliar as ações das equipes das unidades do ensino 
fundamental e médio. Garantir a gestão democrática e o apoio 
técnico às unidades do ensino fundamental e médio. 
Acompanhar ações de eventos integrados às unidades do 
ensino fundamental e médio. Acolher todas as solicitações e 
empenho na busca de soluções de problemas diversos. 
Promover o levantamento das necessidades materiais nas 
unidades do ensino fundamental e médio. Promover o 
levantamento de dados para formação de classes, turmas de 
reforço e sala de recursos. Responsabilizar-se pelo 
acompanhamento de projetos e censo escolar. Responsabilizar
se pelo atendimento diário aos diretores, professores e 
servidores de apoio . Responsabilizar-se pelo levantamento e 
orientação quanto a distribuição: dos uniformes; dos kits 
escolares, materiais pedagógicos; dos materiais de limpeza. 
Participar das atribuições de aulas nas Unidades Escolares. 
Apoiar os cursos oferecidos para os servidores. Participar em 
reuniões de pais para esclarecimento de dúvidas ou resolução 
de conflitos. Acompanhar o levantamento do Censo Escolar. 

LIII. CHEFE DA DIVISÃO 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- U; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Médio Completo; 
d) Atribuições:- Subsidiar o 

Secretário de Educação nas tomadas de decisão referentes a 
alimentação escolar. Planejar e acompanhar os processos de 
compra para a merenda escolar. Programar compras, 
armazenamento e distribuição de gêneros alimentícios 
necessários ao programa de merenda escolar. Organizar a 
realização de estudos, a fim de diagnosticar as necessidades 
alimentares dos alunos das escolas municipais, e de entidades 
conveniadas que participam do Programa .. Dar orientação 
técnica a todos os envolvidos no Programa. Sugerir, executar, 
controlar e avaliar projetos relacionados ao programa da 
merenda escolar. Desenvolver com a Equipe Técnica, 
programas e projetos na área de educação nutricional. 
Coordenar a distribuição de gêneros, de utensílios e 
equipamentos para preparo e distribuição da merenda escolar, 
para todas as unidades; Definir critérios relativos à 
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manutenção, reposição e renovação dos equipamentos e 
materiais permanentes utilizados nas cozinhas da rede escolar. 
Acompanhar e controlar a repartição, transferências e 
aplicações dos recursos do PNAE exigindo a elaboração e 
cumprimento. Apoiar o Conselho de Alimentação Escolar no 
desenvolvimento de todas as suas ações. Programar, elaborar e 
avaliar cardápios conforme orientação do Programa de 
Alimentação Escolar (PAE). Calcular parâmetros nutricionais. 
Supervisionar as atividades de seleção compra, 
armazenamento, produção e distribuição dos alimentos, 
zelando pela qualidade dos produtos observados sempre as 
boas práticas higiênicas e sanitárias de todos os ambientes, 
transporte e fornecedores. Estimular a identificação de 
crianças portadoras de patologias. Desenvolver projetos de 
educação alimentar e nutricional junto a comunidade escolar. 
Interagir com o Conselho de Alimentação Escolar. Participar do 
processo de ava li ação técnica de fornecedores com o objetivo 
de estabelecer critérios qualitativos para a participação dos 
mesmos no processo de aquisição de alimentos . 

LIV. ASSESSOR DA 
DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- S; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Médio Completo; 
d) Atribuições:- Oferecer 

subsídios ao Setor de Compras quanto às especificações 
necessárias à compra de gêneros alimentícios e de utensílios e 
equipamentos, e verificar seu atendimento quanto às 
especificações e entrega. Colaborar na elaboração do cardápio 
semanal a ser oferecido pelas esco las e entidades, submetendo
o à aprovação do Conselho de Alimentação Escolar. Elaborar 
relatórios mensais com conteúdos relacionados aos custos dos 
recursos aplicados na alimentação. Acompanhar, avaliar, 
fiscalizar e controlar as condições sanitárias e técnicas de 
preparo e de fornecimento da merenda escolar, oferecendo 
assessoria às escolas municipais. Gerenciar o controle da 
estocagem, e fornecimento de gêneros, de utensílios e 
equipamentos para preparo e distribuição da merenda escolar. 
Elaborar, anualmente, diagnóstico básico da situação dos 
materiais permanentes e equipamentos existentes, apontando 
as necessidades. Coordenar a área de recursos humanos da 
Divisão, inclusive as ações de capacitação. Planejar e coordenar 
a ap licação de testes de aceitabilidade. Participar do 
recrutamento, seleção e capacitação de pessoal. 

LV. CHEFE DA DIVISÃO 
DE TRANSPORTE ESCOLAR E ADMINISTRATIVO 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- U; 
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c) Requisitos de 
Admissibilidade:- Ensino Fundamental Completo; 

d) Atribuições:- Supervisar os 
serviços de transporte escolar do município, visando a 
implementação e a eficácia da Política da Administração. 
Planejar, coordenar e executar a política municipal de 
transporte escolar, prioritariamente ao educando do ensino 
infantil e fundamental. Exigir a vistoria dos veículos que 
operam no sistema de transporte escolar municipal. Controlar 
a frota de veículos envolvidos no transporte escolar, zelando 
sempre pela segurança dos estudantes, mantendo os veículos 
em bom estado de conservação. Supervisionar todas as ações 
relacionadas ao planejamento de roteiros, organizar trajetos. 
Supervisionar a necessidade em relação aos endereços de 
alunos, em especial da zona rural e localização das escolas. 
Supervisionar as condições das vias de acesso às residências 
dos alunos, em especial as estradas rurais. Organizar o 
agendamento de viagens com o ônibus rodoviário para as 
Unidades de Ensino. Organizar o agendamento de viagens com 
veículos de passeio após autorização do Secretário Municipal 
de Educação. Supervisionar a aquisição de peças, pneus, 
câmaras de ar, óleos, etc. supervisionar manutenções 
preventivas e corretivas através de prestadores de serviço 
mediante solicitações feitas ao Setor de Compra. 

LVI. ASSESSOR DA 
DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E ADMINISTRATIVO 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- S; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Fundamental Completo; 
d) Atribuições:- Organizar as 

linhas de transporte estudantil. Supervisionar e garantir o 
cumprimento dos horários das viagens e os itinerários. 
Orientar e fiscalizar prestadores de serviço de transporte de 
estudantes. Controlar o licenciamento junto aos órgãos de 
trânsito e seguros obrigatórios para o transporte escolar. 
Acompanhar os alunos que utilizam o transporte escolar do 
Município. Controlar do trafego dos veículos através de 
relatórios diários preenchidos pelos motoristas. Controlar 
relatório mensal de quilometragem percorrida, o consumo de 
combustível e a média de consumo dos veículos. Organizar do 
patrimônio relativo ao transporte escolar. Organizar as 
atividades desenvolvidas pelos servidores encarregados do 
transporte escolar. Controlar o ponto diário dos motoristas. 
Supervisionar o desempenho dos motoristas. Gerir a 
necessidade do uso do transporte. 

LVII. CHEFE DA DIVISÃO 
DE AÇÕES A CIDADANIA 

a) Quantidade:- 01 (um); 
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c) Requisitos de 
Admissibilidade:- Ensino Superior Completo; 

d) Atribuições:- Garantir a 
execução da política e administrativa da gestão pública 
municipal na proteção social básica, por meio da coordenação 
do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). 
Assessorar diretamente a Secretaria Municipal de Ação Social e 
o Prefeito Municipal no planejamento, monitoramento e 
avaliação e definição de programas projetos, serviços e 
benefícios sociais da proteção social básica com vistas a 
qualificar a Política de Assistência Social. Monitorar a aplicação 
dos Benefícios Eventuais. Contribuir com o planejamento, 
monitoramento e avaliação de programas, projetos e serviços 
de Proteção social Básica e as coordenações dos CRAS. Garantir 
a execução política e administrativa da gestão pública 
municipal por meio da coordenação de proteção social especial 
de média e alta complexidade da Assistência Social. Assessorar 
o Secretário e o Prefeito Municipal no planejamento, 
monitoramento e avaliação dos programas, projetos, serviços e 
benefícios sociais da proteção social especial, com vistas a 
qualificar a Política de Assistência Social. Realizar a gestão local 
do benefício de prestação continuada, garantindo aos seus 
beneficiários e famílias o acesso aos projetos da rede 
socioassistencial. 

LVIII. ASSESSOR DA 
DIVISÃO DE AÇÕES A CIDADANIA 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- U; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Superior Completo; 
d) Atribuições:- Coordenar as 

tarefas e diretrizes políticas estabelecidas pela Secretaria 
Municipal de Ação Social. Preparar e encaminhar expediente da 
Secretaria Municipal de Ação Social prestando suporte técnico 
e administrativo aos programas voltados a Proteção Social 
Básica. Transmitir determinações da Secretaria Municipal de 
Ação Social. Controlar a organização de arquivos e documentos 
da Secretaria Municipal de Ação Social e dos Setores 
correspondentes. Controlar as agendas diárias dos veículos 
designados para a Secretaria na Proteção Social Básica. 
Controlar as informações da realidade social das famílias 
atendidas pela proteção básica no município. Garantir a 
execução das demais tarefas e diretrizes políticas estabelecidas 
pelo Secretário ou Prefeito Municipal. Realizar o 
monitoramento e a avaliação da política de assistência social 
em seu âmbito. Atender às ações socioassistenciais de caráter 
de emergência. Monitorar a rede de serviços da proteção social 
básica e especial, articulando as ofertas de serviços locais. 
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Executar projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a 
parceria com organizações da sociedade civil. 

LIX. CHEFE DA DIVISÃO 
DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- Y; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Superior Completo; 
d) Atribuições:- Sugerir à 

Secretaria Municipal de Ação Social a adoção de medidas para 
atendimento as metas do Ministério de Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome em relação ao Sistema Único de Assistência 
Social. Reapresentar ao Secretário Municipal em reuniões, nos 
assuntos relacionados ao Programa Social em questão. 
Programar as atividades e reestruturar o processo de trabalho, 
sempre que necessário. Reunir com as equipes dos programas 
sociais para análise de dados fornecidos pelo Programa Bolsa 
Família e outros para garantir a oferta de serviços adequados à 
necessidade da população. Discutir de forma permanente junto 
à comunidade, a metodologia exigida em cada projeto 
referenciado nos programas sociais com o objetivo de melhor 
adequá-los aos usuários. Coordenar ejou participar de 
atividades de educação continuada, visando a melhoria de vida 
da população assistida. Desenvolver oficinas sociais -
educacionais através de grupos voltados à recuperação da 
autoestima, troca de experiência, apoio mútuo, cuidado 
próprio, reinserção familiar e comunitária. Orientar os gestores 
de convênios e contratos de repasse da Prefeitura Municipal, 
visando ao acesso e à operacionalização no Sistema de Gestão 
de Convênios e Contrato de Repasse- SICONV, ou equivalente. 
Elaborar, quando necessário, projetos de captação de recursos 
da Prefeitura Municipal, com vistas ao desenvolvimento 
econômico e sustentável do Município e à melhoria da 
qualidade de vida da população. Solicitar à autoridade 
competente a indicação de um fis cal para acompanhar a 
execução dos convênios e contratos de parcerias. Zelar pelo 
controle dos prazos, alertando os gestores 90 dias antes do 
término dos co nvênios, reiterando oficialmente em 60 e 30 
dias, respectivamente, antes do término do prazo de vigência. 
Supervisionar as fontes de recursos para os programas de 
governo, junto a União, Estado, Entidades e Empresas privadas. 
Coordenar a execução dos projetos e serviços a serem 
disponibilizados à comunidade no âmbito do assessoramento 
social. Coordenar o processo de implantação do CRAS e dos 
programas, serviços, projetos e benefícios em conjunto com a 
Divisão de Ações a Cidadania. Coordenar a execução das ações 
de forma a manter o diálogo e garantir a participação das 
famílias inseridas nos serviços ofertados pelo CRAS. 
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LX. ASSESSOR DA 
DIVISÃO DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- U; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Ensino Superior Completo; 
d) Atribuições:- Coordenar as 

ações que deverão ser praticadas pela equipe dos Programas 
Sociais implantados no município. Organizar junto à Secretaria 
Municipal de Ação Social e a administração municipal 
seminários ejou cursos de capacitação para os profissionais e 
trabalhadores sociais vinculados aos programas sociais 
existentes. Mapear e referenciar as famílias em situação de 
vulnerabilidade social dentro do serviço de Assistência Social. 
Executar de acordo com o processo de busca ativa realizado 
pelos profissionais de Serviço Social, Psicologia e ações 
correlatas. Promover ações intersetoriais com organizações 
governamentais e não governamentais existentes na 
comunidade para o enfrentamento dos problemas. 
Supervisionar a prestação da Assistência Integral aos 
indivíduos ejou famílias de acordo com a oferta de serviço de 
cada Programa Social existente. Orientar sobre procedimentos 
de instruções relativos a convênios e termos de parceria 
fornecendo subsídios técnicos e administrativos. Manter 
atualizado o registro no SICONV das transferências de recursos 
oriundos de convênios. Em coordenação com a Secretaria 
Municipal de Ação Social, monitorar e avaliar o cumprimento 
das diretrizes, metas e objetivos institucionais. Manter 
atualizado o Sistema de Convênios Interno da Instituição. 
Manter a memória dos convênios encerrados. Zelar pela guarda 
de termos de parcerias e demais documentos relacionados. 
Coordenar a articu lação do processo de implantação, execução, 
monitoramento, registro e avaliação das ações, atividades e 
serviços prestados. Coordenar junto com a equipe de 
profissionais e representantes da rede socioassistencial, o fluxo 
de entrada e desligamento das famílias e indivíduos nos 
serviços de Assistência Social. 

Capítulo IX 
DOS CARGOS EM COMISSÃO DO MAGISTÉRIO - (QUARENTA 

Artigo 42 - Ficam mantidos, nos termos do artigo 21 e seus 
parágrafos, os seguintes cargos em comissão, com carga horária de quarenta horas semanais, 
conferindo-lhes os seguintes atributos: 

I. DIRETOR DE 

ESCOLA 
a) Quantidade:- 01 (Um); 
b) Padrão:- 8; 
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c) Requisitos 
Admissibilidade:- Curso de pedagogia em nível superior ou 
pós-graduação específica na área da educação; 

d) Atribuições :- Dirigir 
estabelecimento de ensino de primeiro e segundo graus ejou 
pré-escolar, planejando, organizando e coordenando a 
execução dos programas de ensino e os serviços 
administrativos para possibilitar o desempenho regular das 
atividades docentes e discentes. Planejar, organizar e 
coordenar a execução dos programas de ensino e os serviços 
administrativos, como a elaboração de currículo, calendário 
escolar e a organização das atividades administrativas, para 
assegurar bons índices de rendimento escolar. Analisar o plano 
de organização das atividades dos professores como 
distribuição de turnos, horas jaula, disciplinas e turmas sob sua 
responsabilidade, examinando todas as suas implicações, para 
verificar sua adequação à necessidades do ensino. Coordenar 
os trabalhos administrativos, supervisionando a admissão de 
alunos, previsão de materiais e equipamentos, providenciando 
alimentos e transporte par os alunos, a fim de assegurar a 
regularidade no funcionamento da entidade que dirige. 
Comunicar às autoridades de ensino ou à diretoria-geral, os 
trabalhos pedagógicos-administrativos da escola, enviando 
relatórios ou prestando pessoalmente os esclarecimentos 
solicitados, para possibilitar o controle do processo educativo. 
Estabelecer o regulamento da escola, traçando normas de 
disciplina, higiene e comportamento, para propiciar ambiente 
adequado à formação física, mental e intelectual dos alunos. 

11. COORDENADOR 
PEDAGÓGICO 

e) Quantidade:- 01 (Um); 
f) Padrão:- A; 
g) Requisitos de 

Admissibilidade:- Curso de pedagogia em nível superior ou 
pós-graduação específica na área da educação; 

h) Atribuições:- Realizar 
estudos e pesquisas relacionadas às atividades pedagógicas, 
utilizando documentação e fontes de informações, para ampliar 
e aperfeiçoar sua atuação. Planejar e organizar as atividades de 
corpo docente, distribuindo horários, número de horasjaula, 
determinando turmas que cada docente terá sob sua 
responsabilidade, para possibilitar os desenvolvimentos 
educativos dentro da escolar. Zelar pelo constante 
aperfeiçoamento do pessoal docente, levando-os a participar 
do programa de treinamento e reciclagem, para manter o 
processo educativo em um bom nível. Elaborar boletins de 
controle e relatórios sobre a situação do processo educativo, 
observando e intervindo na atuação professor-aluno, para 
manter um registro que permita dar as informações solicitadas. 
Promover e coordenar reuniões com pais, visando à integração 
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escola-família comunidade. Colaborar na fase de elaboração do 
currículo pleno da escola, opinando sobre suas implicações no 
processo de orientação educacional, para contribuir no 
planejamento do sistema de ensino. Avaliar os resultados das 
atividades pedagógicas, analisando conceitos emitidos sobre os 
alunos e problemas surgidos, para julgar a eficácia dos métodos 
aplicados. 

Capítulo X 
DOS CARGOS EM COMISSÃO - (VINTE HORAS SEMANAIS) 
Artigo 43 - Ficam criados os seguintes cargos em comissão, com 

carga horária de vinte horas semanais, conferindo-lhes os seguintes atributos: 
I. DIRETOR CLÍNICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- V; 
c) Requisitos de 

Admissibilidade:- Nível Superior Completo com Graduação na 
Área da Enfermagem e Registro no Órgão Competente; 

d) Atribuições:- Coordenar o 
corpo clínico da Unidade Básica de Saúde. Supervisionar a 
execução das atividades de assistência médica, comunicando ao 
Secretário Municipal de Saúde para que tome as providências 
cabíveis quanto às condições de funcionamento de 
aparelhagem e equipamentos. Supervisionar o abastecimento 
de medicamentos e insumos necessário ao fiel cumprimento 
das prescrições clínicas na Unidade Básica de Saúde. Zelar pelo 
fiel cumprimento do Regimento Interno do Corpo Clínico. 
Supervisionar a efetiva realização do ato médico, da 
compatibilidade dos recursos disponíveis, da garantia das 
prerrogativas do profissional médico e da garantia de 
assistência disponível aos pacientes. Assegurar, aos estagiários 
acadêmicos, condições de exercer suas atividades com os 
melhores meios de aprendizagem, com a responsabilidade de 
sua habilitação. Assegurar que todo paciente tenha um médico 
que o atenda. Exigir dos médicos ao menos uma prescrição de 
seus pacientes assentada no prontuário. Organizar os 
prontuários dos pacientes de acordo com o que determina as 
Resoluções inerentes ao tema. Exigir dos médicos o 
assentamento no prontuário de suas intervenções médicas com 
as respectivas prescrições. Disponibilizar livro ou meio digital 
para registro de ocorrências aos médicos plantonistas. 
Controlar para que os médicos prestem atendimentos de 
acordo com sua carga de trabalho contratada. Zelar pelo 
cumprimento das disposições legais e regulamentares em 
vigor. Assegurar condições dignas de trabalho e os meios 
indispensáveis à prática médica, visando ao melhor 
desempenho do corpo clínico e dos demais profissionais de 
saúde em benefício da população. Assegurar o pleno e 
autônomo funcionam ento das Comissões de Ética Médica. 
Certificar-se da regula r habilitação dos médicos perante o 
Conselho de Medicina, bem como sua qualificação com 
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especialista, exigindo a apresentação formal dos documentos. 
Organizar a escala de plantonistas, zelando para que não haja 
lacunas durante o funcionamento da Unidade Básica de Saúde. 
Tomar providências para solucionar a ausência de plantonistas. 
Nas áreas de apoio ao trabalho médico, de caráter 
administrativo, envidar esforços para assegurar a correção do 
repasse dos honorários e do pagamento de salários, 
comprovando documentalmente as providências tomadas 
junto das instâncias superiores para solucionar eventuais 
problemas. Assegurar que as condições de trabalho dos 
médicos sejam adequadas no que diz respeito aos serviços de 
manutenção predial. Assegurar que o abastecimento de 
produtos e insumos de qualquer natureza seja adequado ao 
suprimento do consumo da Unidade Básica de Saúde. 
Assegurar que os médicos que prestam serviço na Unidade 
Básica de Saúde, independente do seu vínculo, obedeçam ao 
disposto no Regulamento da Administração Municipal. 
Assegurar que os convênios na área de ensino sejam 
formulados dentro das normas vigentes, garantindo seus 
cumprimentos. 

11. CHEFE DA DIVISÃO 
EXECUTIVA DE GABINETE 

a) Quantidade:- 01 (um); 
b) Padrão:- Z; 

Requisitos de Admissibilidade:- Nível Superior Completo com 
Experiência Político Administrativa; 

Atribuições:- Promover a assistência direta aos Secretários 
Municipais ou titular de órgão equiparado no desempenho de suas atividades 
político/administrativas. Executar e exercer a chefia da execução das atribuições previstas para o 
Gabinete do Executivo Municipal. Delegar atribuições, distribuir o trabalho, superintender sua 
execução e controlar os resultados. Responsabilizar-se pela fiel observância e cumprimento eficaz 
das disposições legais e normativas da legislação pública municipal, no âmbito dos respectivos 
Órgãos Administrativos. Promover a recepção de pessoas e autoridades que se dirijam aos 
Secretários Municipais ou titulares de Órgãos Administrativos. Representar o Chefe do Executivo 
Municipal quando designado. Praticar os atos necessários ao cumprimento das atribuições do 
Gabinete do Prefeito para os quais receber delegação de competência. Auxiliar o Prefeito no 
cumprimento de suas atribuições e substituí-lo nas suas ausências e impedimentos. Analisar os 
expedientes relativos ao Gabinete do Prefeito e despachar diretamente com os Secretários 
Municipais, Chefes e Assessores das Divisões. Promover reuniões com os responsáveis pelas 
demais unidades orgânicas de nível departamental do Gabinete do Prefeito. Controlar dos 
resultados das ações do Gabinete em confronto com a programação, expectativa inicial de 
desempenho e volume de recursos utilizados. Submeter à consideração do Prefeito os assuntos 
que excedam à sua competência. Coordenar a elaboração da proposta orçamentária do Gabinete. 

Artigo 44 - Ficam extintos a partir de 01 de março de 2019 os 
seguintes cargos em comissão, com carga horária de vinte horas semanais: 

I. 01 (Um) cargo 
comissionado de MÉDICO CLÍNICO GERAL CHEFE DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Padrão "Q", de que 
trata o artigo 76 da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de 
janeiro de 2009; 
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11. 01 (Um) cargo 
comissionado de MÉDICO GINECOLOGISTA CHEFE DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Padrão "Q", de que 
trata o artigo 76 da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de 
janeiro de 2009; 

III. 01 (Um) cargo 
comissionado de MÉDICO PEDIATRA CHEFE DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Padrão "Q", de que 
trata o artigo 76 da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de 
janeiro de 2009; 

IV. 01 (Um) cargo 
comissionado de CIRURGIÃO DENTISTA CHEFE DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Padrão "P", de que 
trata o artigo 76 da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de 
janeiro de 2009; 

V. 01 (Um) cargo 
comissionado de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E MEIO 
AMBIENTE, Padrão "W", de que trata o artigo 2º da Lei 
Complementar nº 1.440 de 22 de maio de 2.013 . 

TÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
Artigo 45 - Conforme forem sendo instalados os órgãos que 

compõem a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, prevista nesta Lei Complementar, 
serão extintos automaticamente os atuais órgãos, ficando o Prefeito autorizado a proceder as 
necessárias transferências de pessoal, verbas atribuições e instalações. 

Artigo 46 - O servidor que vier, em virtude dessa Lei 
Complementar, a ser relocado ou transferido em razão da extinção do órgão em que estava lotado, 
terá preservado todos os direitos que adquiridos pelo cargo modificado ou emprego extinto. 

Artigo 47- Os Quadros "A", "B", "C", "D", "E" e "F", todos do Anexo 
I, de que trata o artigo 20, alínea "a", da Lei Complementar nº 1 .218 de 30 de janeiro de 2009, 
passam a ser constituídos pelos cargos e empregos, efetivos, na conformidade e termos do 
TÍTULO IV, da presente Lei Complementar, adaptando-se a esta no que couber. 

Artigo 48- Os Quadros "A" e "B", ambos do Anexo li, de que trata 
o artigo 20, alínea "b", da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009, passam a ser 
constituídos pelos cargos em comissão, na conformidade e termos do TÍTULO IV, da presente Lei 

Complementar, adaptando-se a es ta no que couber. 

Artigo 49 - O Anexo IV, de que trata o artigo 20, inciso "1", da Lei 
Complementar n º 1.218 de 30 de janeiro de 2009, passam a ser constituído pelas denominações 
de cargos, na conformidade e termos do TÍTULO IV, da presente Lei Complementar, adaptando

se a esta no que couber. 

Artigo 50 - As despesas decorrentes da execução desta Lei 
Complementar serão atendidas, no corrente exercício, por conta de dotações próprias do 

orçamento vigente, suplementadas se necessário. 
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Artigo 51- Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua 
publicação, com efeito a partir de 01 de janeiro de 2019, revogando-se as disposições contrárias, 
em especial os seguintes atos normativos municipais: 

I. Revoga-se a Lei Complementar nº 1.217 de 
30 de janeiro de 2009; 

11. Revogam-se os artigos 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78 da Lei Complementar nº 1.218 de 30 de janeiro de 2009; 

111. Revoga-se a Lei Complementar nº 1.233 de 
17 de junho de 2009; 

revogam-se: 
IV. Da Lei nº 1.253 de 09 de outubro de 2009, 

a) O Inciso 11, do caput do artigo 13; 
b) O Inciso 11, do §3º do artigo 13; 

c) O Segundo Item do Quadro "A", constante do Anexo 111; 
d) Parcialidade do artigo 47, na parte que trata do 

Professor li /PEB 11; 
e) O Inciso 11 do artigo 14; 
f) A parte que trata do Professor li- PEB 11, do artigo 50; 
g) O artigo 51; 
h) O artigo 52; 

V. Revoga-se a Lei nº 
1.385 de 26 de junho de 2012; 

VI. Revoga-se a Lei Complementar nº 1.438 de 22 de maio de 
2013; 

VII. Revoga-se a Lei Complementar nº 1.440 de 22 de maio de 
2013; 

VIII. Revoga-se a Lei Complementar nº 1.531 de 02 de Setembro 
de 2015; 

IX. Revoga-se a Lei Complementar nº 1.532 de 02 de Setembro 
de 2015. 

Registrado na Secretária em data supra e publicado por afixação nos tennos do artigo 
88 da Lei Orgânica do Município. 

Ce!ia ~i Ortega 
Assistente Técnico Administrativo 



o 
X 
w 
z 
<( 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129

