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ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM    

 

 

 

  LEI Nº 305/2007 

    DATA: 24 de Maio de 2007 

SÚMULA: Dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, 

sobre as competências de suas unidades, cria o respectivo 

organograma, o Quadro de Cargos, regulamenta as atribuições 

dos cargos, cria o respectivo Lotacionograma, institui o Quadro 

de Salários, e dá outras providencias 

 

 

 

RUDIMAR NUNES CAMASSOLA, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA 

CARMEM, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais FAZ SABER que a Câmara Municipal 

de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

  Art. 1º - Esta Lei estabelece a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, 

dispõe sobre as competências de suas unidades, cria o respectivo organograma, o Quadro de Cargos, regulamenta as 

atribuições dos cargos, cria o respectivo Lotacionograma, institui o Quadro de Salários e dá outras providencias, 

obedecendo o regime jurídico estatutário regido por Lei e complementares como categoria única, permitindo acesso as  

categorias através de concurso público, com exceção dos cargos comissionados. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA 

 

 

  Art. 2º - A Prefeitura Municipal se organiza por unidades administrativas de 

assessorias, executivas, autarquias e fundos, segundo a disposição prevista nos artigos seguintes, identificadas por siglas 

oficiais e constantes do organograma geral da Prefeitura, Anexo I desta Lei. 

 

 

  Art. 3º - As Unidades Administrativas da Prefeitura organizam-se nos seguintes 

níveis: 

 

NÍVEL INDEPENDENTE (000): Unidades de Assessoria de Gabinete e Procuradoria Jurídica, designados por 

siglas de três letras; Autarquias, designado por sigla de seis letras; 

 

NÍVEL 001 - Secretarias designadas por siglas de seis  letras; 

 

NÍVEL 002 - Diretorias, designadas por siglas de três letras; 

 

NÍVEL 003 - Coordenadorias, Assessoria, administrador designadas por siglas de três letras; 

 

NÍVEL 004 - Departamentos, Orientadoria e Chefias, designados  por siglas de quatro letras; 
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NÍVEL 005 - Divisões, designados por siglas de cinco letras. 

 

NÍVEL 006 - Técnicos, designados por siglas de seis letras. 

 

 

  Art. 4º - As Unidades Administrativas de Assessoria de Gabinete e Procuradoria 

Jurídica, Secretarias e Autarquias, subordinam-se diretamente ao Gabinete do Prefeito e são as seguintes: 

 

 

000        - DIRETORIA DE GABINETE –  DIG. 

 

000        - ASSESSOR MUNICIPAL - ASM 

 

000        - PROCURADORIA JURÍDICA – PJU. 

 

000        - ASSESSORIA CONTABIL - COT 

 

000 - CONTROLADOR INTERNO MUNICIPAL - CIM 

  

 

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS – SMPLAF. 

 

Unidades subordinadas:  

 

002.1.1           - Diretoria de Administração – DAD;     

                

002.2.1          - Diretoria de Planejamento – DIP;  

         

003.1.1           - Coordenadoria de Tesouraria – TES; 

 

004.1.1           - Chefe de Tributação – CETI; 

 

002.3.1           - Diretoria Municipal de Transito  – DMT; 

 

004.2.1           - Chefe de Compras Administração – CCA 

 

005.1.1           - Almoxarife - ALRIF 

 

 

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOSP. 

 

 

002.1.1 - Diretoria de Serviços Urbanos e Rurais – DSU; 

 

002.2.1 - Diretoria de Oficina – DIO; 

 

 

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER – SMECEL. 

 

002.1.1 - Diretoria de Escola – DEC; 

 

003.1.1 - Coordenadoria de Escola – COE; 
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003.2.1 - Coordenadoria de Assessoria Pedagógica – CAP; 

 

004.1.1 - Orientadoria Pedagógica NEAD – ORPN; 

 

003.3.1 - Coordenadoria de Esporte e Lazer – CEL; 

 

005.1.1 - Divisão de Cultura – DIVCT. 

 

003.4.1 - Chefe de Compras da Educação - CCE 

 

 

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMASO. 

 

Unidades subordinadas: 

 

004.1.1           - Departamento de Assistência Social – DASL; 

 

 

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMESA. 

 

002.1.1           - Diretoria de Saúde – DES; 

 

 

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE, INDUSTRIA E COMERCIO – 

SMAMIC. 

 

 

  CAPÍTULO III 

 

DAS ÁREAS DE COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES 

 

  Art. 5º - Os assuntos que constituem áreas de competência de cada uma das unidades 

da Prefeitura Municipal de Santa Carmem, são a seguir especificados: 

 

 

I - DIRETORIA DE GABINETE – DIG. 

 

a) - Competência: unidade que representa política e socialmente a Prefeitura e o Prefeito. 

 

b) - Atribuições: cumpre assistir ao Prefeito nas funções político-administrativas, cabendo-lhe, especialmente, o 

assessoramento para os contatos com as demais unidades da Prefeitura, com munícipes, entidades e associações de 

classe; atender e fazer encaminhar os interessados às unidades competentes da Prefeitura, para atendimento ou soluções 

de consultas ou reivindicações; registrar e controlar audiências públicas do Prefeito; manter o Prefeito informado sobre 

noticiário de interesse da Prefeitura e assessorá-lo em suas relações públicas; conferir todas as leis, ofícios, portarias, 

decretos, desempenhar as demais tarefas que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Executivo. 

 

 

II - PROCURADORIA JURÍDICA – PJU.  

 

a) - Competência: unidade responsável por todas as atividades jurídicas da Prefeitura. 

 

b) - Atribuições: representar o Município em Juízo, quando este for autor, réu ou parte interessada; assessorar o Prefeito 

e demais unidades da Prefeitura nos assuntos de natureza  jurídica, submetidos a sua apreciação; opinar  sobre os 

Projetos de Lei a serem encaminhados ao Legislativo Municipal; elaborar minutas de contratos a serem firmados, nos 
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quais a municipalidade seja parte interessada; proceder à cobrança pelas vias judiciais ou extrajudiciais da dívida ativa; 

atender consultas de ordem jurídica que lhe forem encaminhadas pelo Prefeito ou pelas  diferentes unidades da 

Prefeitura, emitindo parecer a  respeito, quando for o caso. 

 

III - ASSESSORIA CONTABIL - COT 

 

a) Competência - Supervisionar, coordenar e executar serviços inerentes à contabilidade geral da prefeitura. 

b) Atribuições - Escriturar analiticamente os atos ou fatos administrativos, efetuando os correspondentes 

lançamentos contábeis, para possibilitar o controle contábil e orçamentário, Promover a prestação, acertos e conciliação 

de contas em geral, conferindo saldos, localizando e retificando possíveis erros, para assegurar a correção das operações 

contábeis, examinar empenhos de despesa, verificando a classificação e a existência de recursos nas dotações 

orçamentárias, para o pagamento dos compromissos assumidos, elaborar demonstrativos contábeis mensais, trimestrais, 

semestrais e anuais, relativos à execução orçamentária e financeira, em consonância com leis, regulamentos e normas 

vigentes, para apresentar resultados da situação patrimonial, econômica e financeira; executar tarefas afins e de 

interesse da municipalidade, fazer as prestações de contas dos convênios firmados entre a Prefeitura e órgão repassador 

de recursos. 

c) Instrução: 3
o
 Grau/Bacharel em Ciências Contábeis. 

 

 

I V- ASSESSORIA MUNICIPAL – ASM. 

 

a) - Competência: unidade que representa política e socialmente a Prefeitura e o Prefeito. 

 

b) - Atribuições: cumpre assessorar a Prefeitura junto a órgão político-administrativa inclusive na Capital do Estado, 

assistir ao Prefeito nas funções político-administrativas, cabendo-lhe, especialmente, o assessoramento para os contatos 

com as demais unidades da Prefeitura, com munícipes, entidades e associações de classe; atender e fazer encaminhar os 

interessados às unidades competentes da Prefeitura, para atendimento ou soluções de consultas ou reivindicações; 

registrar e controlar audiências públicas do Prefeito; manter o Prefeito informado sobre noticiário de interesse da 

Prefeitura e assessorá-lo em suas relações públicas; conferir todas as leis, ofícios, portarias, decretos, desempenhar as 

demais tarefas que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Executivo. 

 

V – CONTROLADOR INTERNO MUNICIPAL – CIM 

 

a) - Competência: Organizar e controlar as unidades administrativas 

b) - Atribuições: Realização dos atos da administração em obediência aos princípios constitucionais de legalidade, 

legitimidade, economicidade, impessoalidade, moralidade, eficácia, eficiência e publicidade; Definição das normas de 

Controle Interno para ao atos da administração, baseada nestes princípio para dividir responsabilidade com o servidores 

do desempenho de suas funções; Realização dos atos administrativos de acordo com as normas aprovadas para o 

controle interno; Realização periódica de auditoria interna, orientada por um “check list”, para verificação do 

cumprimento das normas de controle interno com registro em relatório e encaminhamento a Controladoria Geral para 

emissão de parecer e conhecimento aos chefes de Poder correspondente; Emissão de parecer pela Controladoria Geral 

sobre o Relatório de Auditoria com indicação das medidas adotadas ou a adotar para corrigir ou prevenir novas falhas; 

Parecer da Controladoria Geral sobre as contas anuais do Governo com atestado do Chefe do Poder que tomou 

conhecimento do seu conteúdo; Relatório de Auditoria Interna e Parecer da Controladoria Geral sobre as contas anuais 

do Governo; Instauração de Tomada de Contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, 

quantificação do dano causado ao erário, ressarcimento aos cofres públicos e/ou punição, se for o caso, com registro em 

Relatório e encaminhamento a Controladoria Geral; Emissão de parecer pela Controladoria Geral sobre o Relatório de 

Tomada de Contas Especial para homologação pelo Chefe do Poder correspondente; Encaminhamento ao Tribunal de 

Contas de cópias do Processo de Tomada de Contas Especial para julgamento; Instauração de Processo Administrativo 

para identificação dos responsáveis pela prática de ato ilegal e punição se for o caso, com registro em relatório de 

Processo Administrativo para homologação pelo Chefe do Poder correspondente. 

c) Instrução: 3
o
 Grau/Bacharel em Ciências Contábeis. 
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VI - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS– SMPLAF. 

 

a) Competência: unidade incumbida do planejamento de todas as ações de natureza econômica, assessoramento do 

Chefe do Executivo, na execução e controle de todo o Plano de Governo, da administração dos próprios móveis e 

imóveis da Prefeitura, de Pessoal, e encarregada da política econômica e financeira do Município. 

 

b) Atribuições: elaborar ou promover a elaboração, bem como coordenar a execução dos planos e projetos de interesse 

da administração do Município, juntamente com as unidades municipais, órgãos regionais, estaduais e federais; 

coordenar a economia e as finanças do Município, adquirir, guardar, distribuir e controle de todo o material de consumo 

utilizado na Prefeitura, controle das obras e controle da manutenção dos bens móveis da Prefeitura. A elaboração do 

Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual do Município; prestar apoio quando solicitada 

pelas demais unidades da Prefeitura na elaboração de projetos, exercer atividade referentes a lançamento, fiscalização e 

arrecadação dos tributos e demais rendas municipais, controle  e escrituração contábil da Prefeitura e no assessoramento 

geral em assuntos fazendários e demais atividades que lhe for conferidas pelo Chefe do Executivo. 

 

VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOSP. 

 

a) Competência/atribuição: executar os serviços de pavimentação, assim como as respectivas obras preliminares, 

galerias, guias e sarjetas e obras afins, serviços atinentes a projetos de abertura e conservação de vias municipais, 

fiscalizar obras públicas e particulares, direta ou indiretamente, promover a conservação e manutenção da iluminação 

pública, fazer a conservação de parques, jardins e cemitérios; promover a manutenção da indústria de artefatos de 

cimento e pré-moldados, responder pelas edificações dos prédios municipais e supervisionar técnicas e administrativas 

dos órgãos subordinados. 

 

VIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER – SMECEL. 

 

a) - Competência: unidade responsável pelas ações inerentes à educação, cultura, esporte e lazer do Município. 

 

b) - Atribuições: proceder a instalação e manutenção de estabelecimentos municipais de ensino; a execução do Plano 

Municipal de Ensino; a manutenção da biblioteca pública municipal e museus; a elaboração  e execução  dos programas 

desportivos e recreativos, para maior desenvolvimento do esporte nas suas  diversas modalidades; a manutenção de 

recursos de caráter  profissional; a difusão cultural em geral; a  realização de outras atividades inerentes a Secretaria, 

que  lhe forem determinadas pelo Prefeito Municipal. 

 

IX - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMASO. 

 

a) - Competência: unidade encarregada de planejar, executar e coordenar todas as ações da política de Assistência 

Social do Município, oferecendo proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, com recursos 

das esferas, Municipal, Estadual, Federal e organizações de assistência social e profissionais habilitados na forma da 

legislação do Serviço Social. 

 

b) - Atribuições: Prestar os serviços assistenciais que visem a melhoria de vida da população e cujas ações sejam 

voltadas para as necessidades básicas do indivíduo, observando sempre os princípios da Lei Orgânica de Assistência 

Social – LOAS; normatizar as ações e regular a prestação de serviços no campo da Assistência Social no Município; 

zelar pelo sistema descentralizado e participativo da Assistência Social; elaborar e executar o Plano de Assistência 

Social do Município; prestar assessoramento técnico às entidades e organizações de assistência social do Município; 

elaborar e executar os projetos de enfrentamento a pobreza, incluindo parceria com as organizações da sociedade civil; 

avaliar a Política Social do Município, visando assegurar a aplicação dos recursos. 

 

 

X - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMESA. 

 

a) - Competência: unidade encarregada de administrar todas as ações concernentes à saúde pública do Município. 
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b) - Atribuições: promover a prestação dos serviços de assistência médico-odontológica à população do Município; 

encaminhar aos postos de saúde, as pessoas que necessitam  de tratamento e internamento médico; fiscalizar a aplicação 

dos auxílios e repasses financeiros consignados no orçamento municipal para entidades de assistência médico-

hospitalar; promover inspeções de saúde  nos servidores municipais; realizar os  serviços de fiscalização sanitária, em 

conformidade com  a legislação específica vigente;  recomendar ao  Prefeito as medidas necessárias para saneamento de 

áreas insalubres e executar outras atividades que lhe forem atribuídas  pelo Chefe do Poder Executivo na área de saúde  

e saneamento. 

 

 

XI - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO – 

SMAMIC. 

 

a) - Competência: unidade encarregada de exercer a política agropecuária e do meio-ambiente do município. 

 

b) - Atribuições: apoiar e dar assistência ao setor agropecuário do município, visando o incentivo ao uso racional do 

solo, subsolo, da água, da fauna, da flora e do ar no meio rural do município; promover a participação da sociedade 

agrícola organizada na busca do aumento da produção agropecuária com uso de tecnologia moderna, visando o 

desenvolvimento rural harmônico com os recursos naturais; incentivar a iniciação de unidades armazenadoras e agro-

industriais no município, visando o fortalecimento  econômico das atividades rurais, dar assistência técnica aos 

produtores rurais do município, orientando e assistindo os produtores nas suas organizações associativas; assessorar 

associações agro-rurais na busca de recursos junto a outras esferas de governo, que visem a melhoria da comunidade 

rural do Município; promover as ações que visem o melhoramento do meio ambiente urbano; promover a manutenção 

do horto florestal; criar e administrar campos de pesquisa agropecuários, bem como, hortifrutigrangeiros, manter 

atualizado o perfil sócio-econômico voltado a área rural.Tem como finalidade promover o estímulo e a diversificação 

econômica, através de difusão de novas técnicas industriais e comerciais, realizando parcerias com o empresariado, em 

nível municipal, regional e nacional, bem como empresa estrangeiras, implementando incentivos diversos e insumos 

necessários ao pleno desenvolvimento das atividades industriais e comercias, abrindo perspectivas mais amplas no 

mercado de trabalho.  

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

  Art. 6
o
 – Os três primeiros algarismos constantes da classificação dos itens e 

subitens dos artigos 4
o
 e 5

o
, correspondem ao nível hierárquico em que se encontram as unidades administrativas e suas 

subdivisões, com relação ao Gabinete do Prefeito. 

 

  Art. 7
o
 – As unidades administrativas da Prefeitura exercerão as suas atribuições, 

cada uma na área de sua competência, harmoniosamente, buscando a cooperação entre si, no sentido de promover o 

bom desempenho do serviço público.  

 

  Art. 8º – Ficam criadas todas as unidades componentes e complementares da 

organização estrutural da Prefeitura, mencionadas nesta Lei, as quais serão ativadas  ou desativadas de acordo com a 

necessidade da administração. 

 

CAPÍTULO V 

 

 

SEÇÃO I 
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DO QUADRO DE CARGOS 

 

   

 

   Art. 9
o
 – Os cargos ora instituídos, enquadram-se nos seguintes grupos: 

 

  § 1
o
 - De provimento em Comissão (Anexo I, item II); 

 

  § 2
o
 - De provimento Efetivo (Anexo I, item I); 

 

   

   

 

 

SEÇÃO II 

 

 

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

   

 

   Art. 10 - Os cargos de provimento em Comissão, são de livre nomeação e 

exoneração, e destinam-se a atender funções de confiança enquadradas como de direção, chefia, consulta, 

assessoramento, coordenação, departamentos, divisões  e técnicos. 

 

  § 1º - Os cargos em comissão são de escolha do Chefe do Poder Executivo, devendo 

recair preferencialmente nos servidores do quadro efetivo, podendo ser atribuídos, também, a pessoas que reúnam 

habilidades técnicas, condições e competência profissional para exercê-lo. 

 

  § 2º - O servidor designado para ocupar cargo em comissão poderá optar pelos 

vencimentos do cargo de carreira ou do cargo em comissão para o qual foi nomeado. 

 

 

  Art. 11 – Os cargos em comissão de código 002, 003, 004, 005 e 006  dos Níveis II, 

III, IV, V, VI e demais cargos que não sejam de assessoria, constantes da Lei de Estrutura Administrativa e desta Lei, 

poderão a critério da Administração, serem providos por servidores efetivos.      

  § 1
o
 - Os servidores efetivos investidos em cargos comissionados, na forma do caput 

deste artigo, perceberão os vencimentos do cargo efetivo mais gratificação de função até complementar a equivalência 

da remuneração do cargo comissionado provido. 

 

  § 2
o
 - Nenhuma gratificação relativa a cargo efetivo poderá ser calculada sobre a 

complementação relativa ao cargo comissionado, exceto o 13
o
 salário, o adicional de férias e o salário-família.  

 

  § 3
o
 - É de livre escolha, por parte do servidor efetivo investido em cargo 

comissionado, a opção em receber a remuneração do cargo efetivo ou do cargo comissionado, quando a remuneração do 

cargo efetivo for maior do que a do cargo comissionado. 

 

 

   

  

 

SEÇÃO III 

 

 

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
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  Art. 12 – Os cargos de provimento efetivo, serão providos exclusivamente por 

nomeação, com prévia aprovação em concurso público de provas, ou de provas e títulos. 

 

  Parágrafo Único – Aplicar-se-á aos servidores investidos em cargos efetivos, as 

disposições desta Lei e do Estatuto dos Servidores Públicos Municipal. 

 

  Art. 13 - O município poderá contratar servidores por prazo determinado, de até 12 

meses e se necessário for renovar por igual período, em hipótese de excepcional interesse temporal até a realização de 

concurso público,  ou caso realizado o concurso a vaga não seja preenchida. 

  

 

SEÇÃO IV 

 

 

DO LOTACIONOGRAMA 

 

 

  Art. 14 – Constitui o Lotacionograma da Prefeitura do Município de Santa Carmem, 

a tabela constante do anexo I,II,III. 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

 

DA CARACTERIZAÇÃO, ATRIBUIÇÔES  

E REQUISITOS  

DE PROVIMENTO DOS CARGOS 

 

 

  Art. 15 – A caracterização, atribuições e requisitos de provimentos dos cargos são os 

seguintes: 

 

 

I - QUADRO EFETIVO: 

 

 

1. GRUPO OCUPACIONAL: Administração 

 

1.1 - CARGO: Auxiliar Administrativo  

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-07 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Executar trabalhos administrativos e datilográficos, aplicando a legislação pertinente aos serviços municipais. 

 

b) Descrição Analítica: 

 Redigir e datilografar expedientes administrativos, tais como: memorandos, ofícios, informações, relatórios e outros; 

 Secretariar reuniões e lavrar atas, efetuar registros e cálculos relativos às áreas tributárias, patrimonial, financeira, de 

pessoal e outras; 

 Elaborar e manter atualizados fichários e arquivos manuais; 
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 Consultar e atualizar arquivos magnéticos de Dados Cadastrais através de terminais eletrônicos; 

 Operar com máquinas calculadoras, leitora de micro filmes, registradoras e de contabilidade; 

 Auxiliar na escrituração de livros contábeis, elaborar documentos referentes a assentamentos funcionais; 

 Proceder a classificação, separação e distribuição de expedientes; 

 Obter informações e fornecê-las aos interessados; 

 Auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e implantação de rotinas; 

 Proceder a conferência dos serviços executados na área de sua competência; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada:  44 horas semanais. 

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao Público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução:  1º Grau. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas, conhecimento de processador 

de texto, de planilha eletrônica e de gerenciador de banco de dados. 

 

 

1.2 CARGO: Auxiliar de Arrec. E Fisc. De Tributos 

REFERENCIA SALARIAL: CE - 09 

 

ATRIBUIÇÕES 

a) Descrição sintética:  

 Exercer a fiscalização geral nas áreas de obras, industrias, comercio e transporte coletivo e no pertinente à 

aplicação e cumprimento das disposições legais compreendidas na competência tributária. 

 

b) Descrição analítica: 

 Exercer a fiscalização tributária nas áreas de obras, industrias, comercio e transporte, fazendo as autuações 

necessárias. 

 Registrar e comunicar irregularidades que possam ocorrer evasão de receitas tributarias, que estejam ocorrendo ou 

e potencial. 

 Executar sindicância para verificação das alegações decorrentes de requerimentos de revisões, isenções, 

imunidades e pedidos de baixa inscrição. 

 Efetuar levantamentos fiscais nos estabelecimentos dos contribuintes quanto às leis tributárias municipais. 

 Intimar contribuintes ou responsáveis, lavrar autos de notificação e infração. 

 Proceder diligencias relativas a tributos. 

 Prestar informações, emitir pareceres, elaborar relatórios de suas atividades. 

 Executar tarefas afins de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO   

a) Jornada:  44 horas semanais 

b) Especial: Sujeito a trabalho externo e a contato direto com os munícipes. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução:  1º Grau 

b) Habilitação: conhecimento da legislação tributária e fiscal e de recursos de informática; Carteira Nacional de 

Habilitação – Categoria AB 

 

 

1.3 CARGO: Assistente Administrativo 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-11 
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ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: 

 Executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das Leis e normas Administrativas; 

 Redigir expediente administrativo; 

 Proceder à aquisição, guarda e distribuição de material. 

b) Descrição Analítica: 

 Examinar processos; 

 Redigir pareceres e informações; 

 Redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; 

 Revisar  quanto  ao  aspecto  redacional,  ordem  de  serviços, instruções, exposições de motivos, projetos de leis, 

minutas de decretos e outros; 

 Realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos, alterações de tributos, avaliação de imóveis e vantagens 

financeiras e descontos determinados por Lei; 

 Realizar ou orientar coletas de preços de materiais que possam ser adquiridos sem concorrência; 

 Efetuar ou orientar o recebimento, conferência, armazenagem, conservação de materiais e outros suprimentos; 

 Manter atualizados os registros de estoques; 

 Fazer ou orientar levantamentos de bens patrimoniais; 

 Realizar trabalhos datilográficos, operar terminais eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada:  44 horas semanais. 

b) Especial: Sujeito a trabalho externo e atendimento ao público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução:  2º Grau. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas, conhecimentos de processador 

de texto, de planilha eletrônica, de gerenciador de banco de dados, da língua portuguesa e redação própria. 

 

 

1.4 CARGO: Contínuo 

REFERÊNCIA SALARIAL:  CE-01 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Executar trabalhos internos e externos, de coleta e entrega de correspondências, documentos, encomendas e outros 

afins. 

 

b) Descrição Analítica: 

 Executar serviços internos e externos; 

 Entregar documentos, mensagens e encomendas ou pequenos volumes; 

 Efetuar pequenas compras e pagamentos de contas para atender as necessidades dos funcionários do órgão; 

 Auxiliar nos serviços simples de escritório, arquivando, abrindo pastas, plastificando folhas e preparando etiquetas; 

 Encaminhar visitantes aos diversos setores, acompanhando-os e prestando-lhes informações necessárias; 

 Anotar recados e telefones; 

 Controlar entregas e recebimentos, assinando ou solicitando protocolos para comprovar a execução dos serviços, 

coletas, assinaturas em documentos diversos; 

 Auxiliar no recebimento e distribuição de materiais e suprimentos em geral; 

 Realizar tarefas auxiliares em oficinas gráficas tais como: intercalar, vincar, dobrar, picotar, contar e empacotar 

impressos; 

 Guilhotinar papéis, operar mimeógrafo, copiadora eletrostática e máquinas heliográficas; 
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 Servir café e eventualmente fazê-lo; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada:  44 horas semanais. 

b) Especial:Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e ao uso de uniformes. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: Alfabetizado. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 

 

 

1.5 CARGO: Fiscal Tributário I 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-12 
 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Exercer fiscalização geral com relação a tributos, nas áreas de obras, indústria, comércio, transporte e no que tange à 

aplicação e cumprimento das disposições legais compreendidas na competência tributária municipal. 

 

b) Descrição Analítica: 

 Exercer a fiscalização tributária nas áreas de obras, indústrias, comércio e transporte, fazendo as autuações 

necessárias. 

 Registrar e comunicar irregularidades que possam ocorrer evasão de receitas tributárias, que estejam ocorrendo ou 

em potencial; 

 Executar sindicâncias para verificação das alegações decorrentes de requerimentos de revisões, isenções, 

imunidades e pedidos de baixa de inscrição; 

 Efetuar levantamentos fiscais nos estabelecimentos dos contribuintes sujeitos ao pagamento de tributos municipais; 

 Orientar os contribuintes quanto às leis tributárias municipais; 

 Intimar contribuintes ou responsáveis, lavrar autos de notificação e infração; 

 Proceder diligências relativas a tributos; 

 Prestar informações, emitir pareceres, elaborar relatórios de suas atividades; 

 Executar tarefas afins de interesse da municipalidade. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada:  44 horas semanais. 

b) Especial: Sujeito a trabalho externo e a contato direto com os munícipes. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a)Instrução:  2º Grau. 

b)Habilitação: Conhecimento da legislação tributária e fiscal e de recursos de informática; Carteira Nacional de 

Habilitação  - Categoria AB. 

 

 

1.6 CARGO: Telefonista 

REFERÊNCIA SALARIAL : CE-04 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Operar mesa telefônica. 

 

b) Descrição analítica: 
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 Operar mesa e aparelhos telefônicos e mesa de ligação; 

 Estabelecer comunicações internas, locais ou interurbanas; 

 Vigiar e manipular permanentemente painéis telefônicos, receber chamadas para atendimento urgentes de 

ambulâncias, comunicando-se através de rádio PX, registrando dados de controle; 

 Prestar informações relacionadas com a repartição; 

 Responsabilizar-se pela manutenção e conservação dos equipamentos utilizados; 

 Eventualmente recepcionar o público; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade 

 Operar em PABX. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial: Sujeito a plantões e atendimento ao público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução:  1º Grau.  

b) Habilitação: Conhecimento em operação de telefone e fax e do sistema detido pela prefeitura, boa dicção. 

 

 

1.7 CARGO: Zelador 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-02 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Executar serviços internos e externos de manutenção e conservação de prédios públicos, pátios, jardins, etc. 

b) Descrição analítica: 

 Executar serviços internos e externos de limpeza e conservação de prédios públicos, pátios, jardins, manter limpos 

os equipamentos e utensílios; 

 Zelar pela manutenção de jardins de inverno e de exteriores; 

 Zelar pela higiene dos sanitários; caixa de água, mobiliário, instalações diversas, cortinados; 

 Eventualmente preparar, servir refeições, lanches, cafés, água, chá; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 Conhecimento em PABX. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme.  

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução:     Alfabetizado. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 

 

1.8 CARGO:  Técnico em Contabilidade 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-20 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Estudo, fiscalização, orientação e superintendência das atividades fazendárias que envolvem matéria financeira e 

econômica de natureza complexa. 

b) Descrição analítica: 
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 Supervisionar os serviços fazendários do município, realizar estudos e pesquisas para o estabelecimento de normas 

diretoras de contabilidade do município; 

 Planejar modelos e fórmulas para uso nos serviços de contabilidade; 

 Orientar e superintender a atividade relacionada com a escrituração e o controle de quantos arrecadem rendas, 

realizem despesas, administrem bens públicos; 

 Realizar estudos financeiros e contábeis; 

 Emitir pareceres sobre operações de créditos; 

 Organizar planos de amortizações da divida municipal; 

 Elaborar projetos sobre abertura de créditos adicionais e alterações orçamentárias; 

 Realizar a análise contábil e estática dos balanços; 

 Organizar planos de contas e proposta orçamentária; 

 Supervisionar a apresentação de contas de fundos e auxílios recebidos pelo município; 

 Assinar balanços e balancetes; 

 Executar analítica dos atos e fatos contábeis; 

 Elaborar “slips” de caixa, escriturar mecanicamente em fichas, levantar balancetes e balanços patrimoniais e 

financeiros, conferir balancetes auxiliares e “slips’ de arrecadação; 

 Examinar processos de prestação de contas; 

 Conferir guias de juros de apólices da dívida pública; 

 Examinar empenhos de despesa, verificando a classificação e a existência de saldos nas dotações; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:Sujeito a realização de viagens,  participação em cursos especializados.  

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 2º Grau. 

b) Habilitação: Técnico em Contabilidade, com conhecimentos em contabilidade pública, conhecimentos de informática 

e registro no CRC. 

 

 

2. GRUPO OCUPACIONAL: Obras e Ofícios 

 

2.1 CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-04 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Realizar trabalhos braçais que exijam alguma especialização. 

b) Descrição analítica: 

 Conduzir equipamentos técnicos ao local de trabalho; 

 Executar tarefas auxiliares, tais como: fabricação e colocação de cabos em ferramentas, montagem e desmontagem 

de motores, máquinas e caldeiras, equipamentos em geral; 

 Confecção e conserto de capas e estofamentos, operar máquinas de pequeno porte, serras, cortador de grama, 

máquinas de fabricar telas de arame e similares; 

 Acender forjas; 

 Auxiliar serviços de jardinagem; 

 Cuidar de árvores frutíferas; 

 Limpar estátuas e monumentos; 

 Vulcanizar e recauchutar pneus e câmaras; 

 Auxiliar na preparação do asfalto; 
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 Manejar instrumentos agrícolas; 

 Executar serviços de lavoura (plantio), colheita, preparo do solo, adubações, pulverização, etc.; 

 Zelar pelo funcionamento e limpeza dos equipamentos utilizados ou em uso; 

 Executar trabalhos auxiliares em qualquer Secretaria do Poder Público Municipal; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial: Sujeito a trabalhos externos 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução:     1º Grau Incompleto. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 

 

 

2.2 CARGO:  Borracheiro 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-06 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Realizar trabalhos braçais que exijam alguma especialização; 

 

b) Descrição Analítica: 

 Conduzir ao local de trabalho equipamentos técnicos; 

 Executar tarefas, tais como: confecção e conserto de capas e estofados; acender forjas; vulcanizar e recauchutar 

pneus e câmaras; engraxar, lubrificar e zelar pelo funcionamento e limpeza de equipamentos, veículos e máquinas 

utilizados ou em uso; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: Alfabetizado. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas, aptidão física para serviços 

pesados. 

 

 

2.3 CARGO: Carpinteiro 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-10 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Executar trabalhos de carpintaria. 

 

b) Descrição Analítica: 

 Executar trabalhos de carpintaria;  

 Preparação de caixarias para as construções civil;  

 Conhecer e sugerir os tipos de materiais a serem empregados nas obras e reformas; 

 Ter sob sua responsabilidade todas as ferramentas necessárias para o bom desenvolvimento de seus trabalhos; 
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 Executar consertos  de salas de aula no período de recesso escolar; 

 Proceder a montagem e desmontagem de palanques oficiais; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:Sujeito ao trabalho externo. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução:  1º Grau Incompleto. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas, especialmente de carpintaria. 

 

 

2.4 CARGO: Eletricista de Instalação em Geral 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-14 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Instalar e fazer a manutenção das redes de distribuição de energia e equipamentos elétricos em geral, guiando-se por 

esquemas e outras especificações, utilizando ferramentas e aparelhos de medição, para assegurar o bom funcionamento 

do sistema elétrico. 

b) Descrição Analítica: 

 Executar trabalhos rotineiros de eletricista, colocando e fixando os quadros de distribuição, caixa de fusíveis ou 

disjuntores, utilizando ferramentas manuais, comuns e específicas, para estruturar a parte geral da instalação elétrica; 

 Efetuar a ligação de fios à fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves, conectores e materiais isolantes, 

testando posteriormente a ligação para completar o serviço de instalação; 

 Promover a instalação, reparo ou substituição de tomadas, fios lâmpadas, painéis, interruptores, disjuntores, alarmes, 

campainhas, chuveiros, torneiras elétricas, utilizando chaves, alicates e outras ferramentas, para atender as necessidades 

de consumo de energia; 

 Realizar a manutenção e instalação de ornamentos de ruas, festas, desfiles e outras solenidades programadas pela 

organização, montando as luminárias e aparelhos de som, para obter os efeitos desejados; 

 Executar a manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos elétricos, reparando peças e partes 

danificadas, para assegurar o seu perfeito funcionamento; 

 Supervisionar as tarefas executadas por seus auxiliares, acompanhando as etapas de instalação, manutenção e 

reparação elétrica, para assegurar a observância das especificações de qualidade e segurança; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:Uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau Incompleto. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas, especialmente de eletricidade 

em instalação em geral. 

 

2.5 CARGO: Fiscal de Obras 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-10 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 
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 Orientar e fiscalizar o cumprimento do Código de Obras e de Posturas Municipais, fiscalizar o cumprimento das 

leis, regulamentos e normas concernentes às obras públicas e particulares e as posturas municipais. 

 

b) Descrição Analítica: 

 Orientar e fiscalizar o cumprimento da legislação básica Municipal, com referência a edificações públicas e 

particulares, 

 Levantar obras particulares em construção sem o devido Alvará expedido Pela Prefeitura, comunicando ao setor 

competente para lançamento dos tributos; 

 Auxiliar o Departamento de Tributação na atualização do Cadastro Imobiliário;  

 Efetuar vistorias nas obras em construção, observando a execução do projeto aprovado pelo Município; 

 Expedir laudo de vistoria para fins de concessão de Habites;  

 Proceder a fiscalização do cumprimento do Código de Posturas Municipal, informando à autoridade competente das 

irregularidades encontradas;  

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:Sujeito ao trabalho externo. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau.  

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas, especialmente na Legislação 

Municipal; Carteira Nacional de Habilitação - Categoria A.B. 

 

 

2.6 CARGO:  Gari 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-04 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Executar serviços internos e externos de limpeza e conservação de vias, logradouros e próprios municipais. 

b) Descrição Analítica: 

 Executar serviços internos e externos de limpeza e conservação; 

 Fazer coleta de lixo, efetuar serviços de capina em geral; 

 Varrer, escovar, lavar, remover lixos e detritos de vias, logradouros públicos e próprios municipais; 

 Zelar pela conservação e limpeza dos sanitários, terrenos baldios e praças; 

 Proceder a lavagem de máquinas e veículos de qualquer natureza, bem como a limpeza de peças e oficinas. 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada:  44 horas semanais. 

b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução:  Alfabetizado. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 

 

 

2.7 CARGO:  Marceneiro 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-10 

 

ATRIBUIÇÕES: 
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a) Descrição Sintética: 

 Executar serviços de confecção e/ou reparação de peças ou artefatos de madeira e assentamentos de portas, 

assoalhos, forros, consertos em geral e adaptação de acessórios, para atender às necessidades da Administração 

Municipal. 

 

b) Descrição Analítica: 

 Examinar os desenhos e esboços recebidos, analisando as especificações técnicas constantes, para determinar o 

material a ser utilizado na confecção ou reparação dos móveis e outras peças de madeira; 

 Executar serviços de construção ou recuperação de mesas, cadeiras, caçambas, carteiras escolares, cavaletes para 

andaime, preparando madeira, riscando, retalhando e montando peças e estruturas, para obter partes, tipo e forma 

desejados; 

 Efetuar consertos de portas, janelas, colocando dobradiças, puxadores, fechaduras e trincos fixando-os nos locais 

indicados, para possibilitar o manuseio dos mesmos; 

 Efetuar a colocação de assoalhos e forros, baseando-se na escolha de madeiras, para assegurar a utilização das 

dependências; 

 Efetuar a pintura ou envernizamento das peças e móveis confeccionados, utilizando bonecas de algodão, pincéis e 

outros apetrechos, para atender às exigências estéticas do trabalho; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:Sujeito ao trabalho externo. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau Incompleto. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas, especialmente de marcenaria. 

 

 

2.8 CARGO: Mecânico Manutenção de Veículos e Maquinários 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-16 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Manter e reparar máquinas, equipamentos e motores de diferentes espécies;  

 Efetuar chapeação e pintura quando necessário. 

 

b) Descrição Analítica: 

 Consertar peças de máquinas e equipamentos;  

 Manufaturar ou consertar acessórios para máquinas;  

 Fazer solda elétrica ou oxigênio; 

 Converter ou adaptar peças; 

 Inspecionar e reparar automóveis, caminhões, tratores, bombas, máquinas e equipamentos rodoviários; inspecionar, 

ajustar, reparar, reconstruir, quando necessário, unidades e partes de automotores, magnetos, geradores e 

distribuidores;  

 Esmerilhar e assentar válvulas, substituir buchas e mancais, ajustar anéis de segmento;  

 Desmontar e montar caixas de mudanças;  

 Recuperar e consertar hidro-vácuos;  

 Reparar máquinas a óleo diesel, gasolina ou querosene;  

 Socorrer veículos acidentados ou imobilizados por desarranjos mecânicos, podendo usar, em tais casos, carro 

guincho;  
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 Executar o chapeamento e pintura de veículos;  

 Executar outras tarefas que lhe serão determinadas pelo superior hierárquico; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:Sujeito ao trabalho externo. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau Incompleto. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas, especialmente prática 

comprovada em mecânica de automotores e CNH A.B. 

 

 

 

2.9 CARGO: Mestre de Obras 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-18 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Supervisionar, coordenar e orientar trabalhos rotineiros de construção de obras em geral. 

 

b) Descrição Analítica: 

 Supervisionar e responsabilizar-se por tarefas de construção de obras e edifícios públicos; 

 Fazer locação e mediações de obras; 

 Interpretar plantas de construção em geral; 

 Controlar dosagem de argamassa e concreto; 

 Verificar as formas e armaduras para concreto armado; 

 Apresentar relatórios informativos quanto ao andamento do serviço; 

 Responsabilizar-se pelos materiais existentes nas obras a seu cargo; 

 Fiscalizar a execução de obras; 

 Organizar pedidos de materiais; 

 Verificar o cumprimento de especificações contratuais; 

 Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a execução das atividades próprias do cargo; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:O exercício do cargo pode exigir a prestação de serviços à noite, sábados, domingos e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau.  

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas, especialmente prática 

comprovada em execução de obras, CNH “B” 

 

2.10 CARGO: Motorista I (veículos de pequeno e médio porte)  

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-08 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral. 
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b) Descrição Analítica: 

 Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas; 

 Recolher veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito 

porventura existentes; 

 Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; 

 Fazer reparos de emergências; 

 Zelar pela conservação do veículo que lhe fora entregue; 

 Encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada, zelando para não haver 

excessos que prejudique o veículo; 

 Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; 

 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 da água da bateria, bem como a calibração dos pneus; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:Uso de uniforme e sujeito a plantões, viagens e atendimento ao público. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau Incompleto. 

b) Habilitação: Conhecimento necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas;   conhecimento comprovado 

como motorista; Carteira Nacional de Habilitação - Categoria B. 

 

 

2.11 CARGO: Motorista II ( veículos de grande porte) 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-11 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral. 

 

b) Descrição Analítica: 

 Conduzir veículos automotores, destinados ao transporte de passageiros e cargas; 

 Recolher veículo à garagem ou local destinados, 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 fora entregue; 

 Encarregar-se do transporte e entrega da carga que for confiada, tendo cuidado especial para que não haja excesso 

que prejudique o veículo; 

 Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; 

 Verificar o funcionamento do sistema elétrico, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; 

 Providenciar a lubrificação quando indicada; 

 Verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração de pneus; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial: Uso de uniforme e sujeito a plantões em dias normais, fins de semana e feriados e viagens. 
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau Incompleto 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas; 

conhecimento comprovado como Motorista de Veículos Pesados; Carteira Nacional de Habilitação  - Categoria C, D ou 

E. 

 

 

2.12 CARGO: Motorista III (veículos para cargas especiais) 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-15 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral. 

 

b) Descrição Analítica: 

 Conduzir veículos automotores, destinados ao transporte de passageiros e cargas; 

 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 fora entregue; 

 Encarregar-se do transporte e entrega da carga que lhe for confiada, tendo cuidado especial para que não haja 

excesso que prejudique o veículo; 

 Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; 

 Verificar o funcionamento do sistema elétrico, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; 

 Providenciar a lubrificação quando indicada; 

 Verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração de pneus; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:Uso de uniforme e sujeito a plantões em dias normais, finais de semana e feriados e viagens. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau Incompleto 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas, conhecimento comprovado 

como motorista; Carteira Nacional de Habilitação - Categoria D ou E, treinamento específico. 

 

 

2.13 CARGO: Operário Braçal 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-04 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Realizar trabalhos braçais em geral. 

 

b) Descrição analítica: 

 Carregar e descarregar veículos em geral; 

 Transportar, elevar e arrumar mercadorias, materiais de construção e outros; 

 Fazer mudanças; 

 Proceder a abertura de valas e efetuar serviços de capina em geral; 

 Varrer, escovar, lavar, remover lixos e detritos de vias públicas e próprios municipais; 
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 Zelar pela conservação e limpeza dos sanitários; 

 Auxiliar em tarefas de construção, calçamentos e pavimentação em geral; 

 Auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e contagem de materiais; 

 Auxiliar no serviço de abastecimento de veículos; 

 Cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; 

 Manejar instrumentos agrícolas; 

 Executar serviços de lavoura (plantio, colheita, preparo do solo, adubações, pulverizações, etc.); 

 Cuidar de currais, terrenos baldios e praças; 

 Alimentar animais sob sua supervisão; 

 Proceder a lavagem de máquinas e veículos de qualquer natureza, bem como a limpeza de peças de oficina e 

ferramentas; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada:   44 horas semanais. 

b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução:  Alfabetizado. 

b).Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 

 

 

2.14 CARGO: Operador de Trator de Pneus 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-07 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos móveis. 

 

b) Descrição analítica: 

 Operar veículos motorizados, especiais, tais como: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, 

retroescavadeiras, carro plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; 

 Abrir valetas e cortar taludes; 

 Proceder escavações, transporte de terra, compactação, aterro e trabalho semelhantes; 

 Serviço de remoção de entulhos, lixos restos de construção, carregar caminhões; 

 Auxiliar no conserto de máquinas; 

 Lavrar e discar terras, obedecendo curvas de nível; 

 Cuidar da limpeza e conservação de máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento; 

 Executar reparos mecânicos ou elétricos simples, em situações de inexistência de serviços especializados; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual, efetuar trabalhos fora do perímetro 

urbano, em fins de semana e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau Incompleto 

b) Habilitação: Conhecimento necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas, especialmente prática 

comprovada em operar Trator de Pneus; Carteira Nacional de Habilitação – Categoria B, C, D, ou E. 
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2.15 CARGO: Operador de Pá Carregadeira 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-17 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos móveis. 

b) Descrição analítica: 

 Operar veículos motorizados, especiais, tais como: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, 

retroescavadeiras, carro plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; 

 Serviços de carregamento de caminhões, em cascalheiras, em dragas de areia, jazidas de pedras, entulhos e lixeiras; 

 Abrir valetas e cortar taludes; 

 Proceder escavações, transporte de terra, compactação, carregar caminhões, aterro e trabalho semelhante; 

 Auxiliar no conserto de máquinas; 

 Lavrar e discar terras, obedecendo curvas de nível; 

 Cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento; 

 Efetuar reparos mecânicos ou elétricos simples, em situações de inexistência de serviços especializados; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual; efetuar trabalhos fora do perímetro 

urbano e executar tarefas em fins de semana e feriados. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau Incompleto. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas, especialmente prática em 

operar Pá Carregadeira; Carteira Nacional de Habilitação – Categoria B, C, D, ou E. 

 

 

2.16 CARGO: Operador de Motoniveladora 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-17 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos móveis. 

b) Descrição Analítica: 

 Operar veículos motorizados, tais como: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retro-

escavadeiras, carro plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores, motoníveladoras e outros; 

 Abrir valetas e cortar taludes; 

 Proceder escavações, transporte de terra, compactação, aterro e trabalhos semelhantes; 

 Auxiliar no conserto de máquinas; 

 Lavrar e discar terras, obedecendo as curvas de níveis; 

 Abertura e conservação de, ruas, avenidas, pátios e estradas rurais; 

 Executar serviços de terraplanagem, nivelamento e executar base e sub-base de pavimentação asfáltica; 

 Executar reparos mecânicos ou elétricos simples, em situações de inexistência de serviços especializados; 

 Cuidar da limpeza e conservação da máquina, zelando pelo seu bom funcionamento; 

 Ajustar as correias transportadoras à ilha pulmão do conjunto de britagem; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 



 

 

23 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual, efetuar trabalhos fora do perímetro 

urbano, executar tarefas em fins de semana e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau Incompleto. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas, especialmente prática em 

operar Motoniveladora; Carteira Nacional de Habilitação - Categoria B, C, D, ou E. 

 

 

2.17 CARGO: Operador de Trator de Esteira 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-14 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos móveis. 

 

b) Descrição Analítica: 

 Operar veículos motorizados, especiais, tais como: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, 

retro-escavadeiras, carro plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; 

 Abrir valetas e portar taludes; 

 Proceder escavações, transportes de terra, compactação, aterro e trabalhos semelhantes; 

 Auxiliar no conserto de máquinas; 

 Lavrar e discar terras, obedecendo as curvas de níveis; 

 Serviços de destocas, terraplanagem, aleiramentos; 

 Abertura de cascalheiras e remoção de cascalhos; 

 Remover entulhos e lixeiras; 

 Cuidar da limpeza e conservação da máquina, zelando pelo seu bom funcionamento; 

 Ajustar as correias transportadoras à ilha pulmão do conjunto de britagem; 

 Efetuar reparos mecânicos e elétricos simples, em situações de inexistência de serviços especializados; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual, efetuar trabalhos fora do perímetro 

urbano e, executar tarefas em fins de semana e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau Incompleto. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas, especialmente a prática em 

operar Trator de Esteira; Carteira Nacional de Habilitação - Categoria B, C, D, ou E. 

 

 

2.18 CARGO:  Vigia 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-04 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Exercer vigilância em logradouros e próprios municipais. 

b) Descrição analítica: 
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 Exercer vigilância em locais previamente determinados; 

 Realizar ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando providências tendentes a evitar roubos, incêndios, 

danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais sob sua guarda, etc.; 

 Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância, verificando, quando 

necessário, as autorizações de ingresso; 

 Verificar se as portas, janelas e demais vias de acesso estão devidamente fechadas, investigando quaisquer 

condições anormais que tenha observado; 

 Responder às chamadas telefônicas e anotar recados; 

 Levar ao imediato conhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade verificada; 

 Acompanhar funcionários, quando necessário no exercício de suas funções; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada:   44 horas semanais 

b) Especial: Sujeito ao trabalho em regime de plantões, uso de uniforme e atendimento ao público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução:     Alfabetizado. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 

 

2.19 CARGO: Operador de máquina retro – escavadeira 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE – 14 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, trator e equipamentos móveis. 

b) Descrições Analíticas: 

 Operar veículos motorizados, tais como: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retro – 

escavadeiras carro plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores motoniveladoras e outros; 

 Abrir valetas e cortar taludes; 

 Proceder escavações, transporte de terra, compactação, aterro e trabalho semelhantes; 

 Auxiliar no conserto de máquinas; 

 Lavrar e discar terras, obedecendo as curvas de níveis; 

 Abertura e conservação de ruas, avenidas pátios e estradas rurais; 

 Executar serviços de terraplanagem nivelamento e executar base e sub base de pavimentação asfáltica; 

 Executar reparos mecânicos ou elétricos simples, em situações de inexistência de serviço especializados; 

 Cuidar da limpez e conservação de máquinas, zelando pelo seu bom financiamento; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 44 horas semanais 

b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual, efetuar trabalhos fora do perímetro 

urbano e, executar tarefas em fins de semana e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau Incompleto 

b) Habilitação: Conhecimento necessário para o bom desenvolvimento de suas tarefas, especialmente a prática em 

operar máquina retro – escavadeira; Carteira Nacional de Habilitação – Categoria B,C,D ou E. 

 

 

3. GRUPO OCUPACIONAL: Educação 
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3.1 CARGO: Cozinheira 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-03 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Executar trabalhos de preparação de refeições, lanches, cafés aos servidores das repartições públicas municipais. 

 

b) Descrição Analítica: 

 Executar serviços de preparação de refeições, lanches, cafés, sucos, chás, eventualmente distribuí-los; 

 Zelar pela higiene e armazenagem dos víveres sob sua responsabilidade; 

 Zelar pela higiene do local de trabalho; 

 Zelar pela conservação de equipamentos e utensílios de uso no serviço; 

 Obedecer cardápio; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada:    44 horas semanais. 

b) Especial: Sujeito a trabalho externo, eventualmente atendimento ao público e uso de uniforme. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução:    Alfabetizado. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 

 

3.2 CARGO: Nutricionista 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-22 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Executar tarefas de controle alimentar; 

 Realizar tarefas inerentes as áreas de nutrição; 

 Orientar e supervisionar a distribuição de merenda. 

 

b) Descrição Analítica: 

 Executar serviços de planejamento, coordenação, supervisão e avaliação de serviços de alimentação e nutrição; 

 Proporcionar assistência e educação nutricional a coletividade ou indivíduos, sadios ou enfermos, prescrição de 

dietoterapia; 

 Dar assistência e treinamento especializado em alimentação e nutrição; 

 Realizar controle de qualidade de gêneros e produtos alimentícios; 

 Participar em inspeções sanitárias relativas a alimentos; 

 Solicitar exames laboratoriais necessários ao acompanhamento dietaterápico; 

 Elaborar informes técnicos científicos; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 30 horas semanais. 

b) Especial:Elaboração de  cardápios nutritivos e saudáveis onde o Município for responsável pela alimentação. 

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 3
o
 Grau. 

b) Habilitação: Habilitação legal para o exercício da função, com registro no CRN. 
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3.3 CARGO: Professor de Informática 

 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-20 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Subsidiar as necessidades do setor pertinente, realizando atividades que abranjam as áreas de informática. 

 

b) Descrição Analítica: 

 Praticar a formulação de políticas educacionais nos diversos âmbitos do Sistema de Educação Básica; 

 Elaborar planos, programas e projetos educacionais no âmbito específico de sua atuação; 

 Participar da elaboração do Plano Político- Pedagógico; 

 Desenvolver a regência efetiva; 

 Controlar e avaliar o rendimento escolar; 

 Executar tarefa de recuperação de alunos; 

 Desenvolver pesquisas educacionais; e 

 Participar de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada: 44 horas semanais. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 2
o
 Grau. 

b) Habilitação: Habilitação legal para o exercício da função, com curso técnico em Informática. 

 

4. GRUPO OCUPACIONAL: Saúde, Saneamento  

 

4.1 CARGO: Auxiliar de Consultório Dentário 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-05 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Recepcionar as pessoas em consultório dentário e auxiliar o cirurgião-dentista, acompanhando suas atividades. 

 

b) Descrição Analítica: 

 Recepcionar as pessoas em consultório dentário, identificando-as, averiguando suas necessidades e o histórico 

clínico para encaminhá-las ao cirurgião-dentista; 

 Controlar a agenda de consultas, verificando horários disponíveis e registrando as marcações feitas, para mantê-la 

organizada; 

 Auxiliar o dentista, colocando os instrumentos à sua disposição, para efetuar extração, obturação e tratamentos em 

geral; 

 Proceder diariamente à limpeza e à assepsia do campo de atividade odontológica, limpando e esterilizando os 

instrumentos, para assegurar a higiene e a assepsia cirúrgica; 

 Orientar na aplicação de flúor para a prevenção de cárie, bem como demonstrar as técnicas de escovação para 

crianças e adultos, colaborando no desenvolvimento de programas educativos; 

 Convocar e acompanhar os escolares da sala de aula até o consultório dentário, controlando, através de fichário, os 

exames e tratamentos; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
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a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:Atendimento ao público, uso de uniforme; realização de cursos de formação e reciclagem. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau.  

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas; Noções de informática. 

 

4.2 CARGO: Auxiliar de Laboratório 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-09 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Auxiliar de serviços de bioquímico e atendimento a pacientes. 

b) Descrição Analítica: 

 Atendimento a pacientes que necessitam realização de exames; 

 Recebimento de material como: sangue, urina, fezes e outras secreções; 

 Coleta de material do paciente como: sangue, urina e outras secreções; 

 Manipulação de material como: sangue, urina, fezes e outras secreções com uso de material de proteção como: 

máscaras, luvas e eventuais realizações de exames laboratoriais simples e trabalho em microscópio e outros 

equipamentos de laboratório; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:Atendimento ao público, coleta de sangue e outras secreções para exames laboratoriais; atendimento a 

pacientes portadores de doenças infecto contagiosas; necessidade de realização de cursos de formação e reciclagem, 

inclusive com viagens. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas;  noções de informática. 

 

 

4.3 CARGO: Auxiliar de Enfermagem 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-09 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Auxiliar no serviço de enfermagem e atendimento de pacientes. 

b) Descrição Analítica: 

 Fazer curativos, aplicar injeções e outros medicamentos, de acordo com a orientação recebida, verificar sinais vitais 

e registrar no prontuário; 

 Proceder a coleta de transmissões sangüíneas, efetuado os devidos registros; 

 Auxiliar na colocação de talas e aparelhos gessados; 

 Pesar e medir pacientes; 

 Efetuar a coleta de material para exame de laboratório e a instrumentação em intervenções cirúrgicas; 

 Auxiliar os pacientes em sua higiene pessoal, movimentação  e na alimentação; 

 Auxiliar nos cuidados “post-morten”; 

 Registrar as ocorrências relativas a doentes; 

 Prestar cuidados de enfermagem aos pacientes em isolamento; 

 Preparar e esterilizar o material e instrumental, ambientes e equipamentos, obedecendo a prescrição; 
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 Zelar pelo bem-estar e segurança dos doentes; 

 Zelar pela conservação dos instrumentos utilizados; 

 Ajudar a transportar doentes para cirurgias, retirar e guardar próteses e vestuários pessoal do paciente; 

 Auxiliar nos socorros de emergência, desenvolver atividades de apoio nas salas de consulta e de tratamento de 

pacientes; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:Dar expediente em Postos de Saúde, realizar  viagens e freqüência a cursos especializados, exigir a 

prestação de serviços à noite, sábados, domingos e feriados;  atendimento ao público, uso de uniforme. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau.  

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o desenvolvimento de suas tarefas e curso específico de Auxiliar de 

Enfermagem, com inscrição no Conselho Regional de Enfermagem - COREN. 

 

 

4.4 CARGO: Agente de Inspeção Sanitária 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-05 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Fiscalizar e inspecionar estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais e públicos, para advertir, multar, 

apreender produtos, quando necessários, visando preservar a saúde da comunidade. 

b) Descrição Analítica: 

 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 sanitária no órgão 

competente.  

 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, cactólicos, 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 e/ou industriais, 

fazendo os registros e protocolos para 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 adequados de agrotóxicos, para manter a saúde da população; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:Atendimento ao público, uso de uniforme; sujeito ao trabalho externo; necessidade de realizar cursos de 

treinamento e reciclagem. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas;                        noções de 

informática. 
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4.5  CARGO: Cirurgião-Dentista 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-28 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Realizar tarefas inerentes às áreas de saúde pública. 

b) Descrição Analítica: 

 Examinar os dentes e cavidade bucal, procedendo, se necessário, a profilaxia, restauração, extração, curativos, 

tratamentos radiculares, cirurgia e prótese, odontologia preventiva, orientação de higiene e educação odonto-

sanitária; 

 Administrar e prescrever medicamentos conforme as necessidades detectadas; 

 Acompanhar a evolução do tratamento, anotando dados específicos em fichas individuais dos pacientes e elaborando 

relatórios estatísticos; 

 Planejar, executar, supervisionar e avaliar programas educativos de profilaxia dentária e serviços odontológicos, 

prevendo recursos necessários; 

 Realizar perícia odonto-administrativa, examinando a cavidade bucal e os dentes, para fornecer atestados, licenças, 

laudos e outras informações; 

 Elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de ações na área de saúde bucal do Município, de 

acordo com as necessidades diagnosticadas; 

 Participar da formulação e execução de levantamento epidemiológicos do Município, identificando prioridades, para 

determinar os programas a serem desenvolvidos; 

 Integrar as atividades de outros setores buscando promover ações conjuntas; 

 Sistematizar e avaliar periodicamente as experiências desenvolvidas; 

 Elaborar executar programas de atualização e aperfeiçoamento de equipes odontológicas e áreas afins; 

 Executar serviços radiológicos; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada:  40  horas semanais. 

b) Especial:Contato com o público; realização de viagens; trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 3
o
 Grau. 

b) Habilitação: Habilitação legal para o exercício da função, com registro no CRO. 

 

 

 

4.6 CARGO: Médico 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-29 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Realizar tarefas inerentes às áreas de saúde pública. 

 

b) Descrição Analítica: 

 Participar da formulação de diagnósticos de saúde pública, realizando levantamentos da situação dos serviços de 

saúde do município, identificando prioridades, para determinação de programas a serem desenvolvidos; 

 Realizar avaliação periódica dos serviços prestados; 

 Participar dos trabalhos de prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral (Programas de Vigilância 

Epidemiológica); 
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 Opinar e participar tecnicamente dos programas e atividades de assistência integral a saúde individual, bem como de 

grupos específicos, particularmente, daqueles grupos prioritários e de alto risco; 

 Participar da operacionalização do sistema de referência e contra-referência ao paciente nos diferentes níveis de 

atenção à saúde; 

 Participar de programas e atividades de educação sanitária, visando a melhoria da saúde do indivíduo, da família e 

da comunidade; 

 Participar junto ao setor competente, das atividades relacionadas com o recrutamento, seleção e treinamento de 

pessoal; 

 Efetuar pesquisas na área, visando contribuir para o aprimoramento da prestação dos serviços de saúde; 

 Dar, quando solicitado, parecer técnico nos processos de padronização, aquisição, distribuição, instalação e 

manutenção de equipamentos e materiais para a área de saúde; 

 Promover o registro dos atendimentos efetuados; 

 Participar das definições dos programas de atualização e aperfeiçoamento das equipes que atuam na área de saúde, 

fornecendo subsídios técnicos para a composição dos conteúdos programáticos; 

 Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico ou de emergência, examinando o paciente e diagnosticando, 

prescrevendo tratamento, prestando orientações e solicitando hospitalização, se necessário; 

 Requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório, para fins de diagnóstico e acompanhamento 

clínico; 

 Participar de juntas médicas, avaliando a capacidade de pacientes, verificando suas condições de saúde, emitindo 

laudos para admissão de servidores, concessão de licenças, aposentadorias, readaptações e emissão de carteiras e 

atestados de sanidade física e mental; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada:  20 ou 30  horas semanais. 

b) Especial: Contato com o público; 

O exercício do cargo e/ou função poderá determinar a realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e 

feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 3
o
 Grau. 

b) Habilitação: Habilitação legal para o exercício da função, com registro no CRM. 

 

4.7 CARGO: Psicólogo 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-26 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Subsidiar as necessidades do setor pertinente, realizando atividades que abranjam as áreas de psicologia, em paralelo 

com os demais profissionais. 

 

b) Descrição Analítica: 

 Avaliar clientes, utilizando métodos e técnicas próprias; 

 Emitir laudo técnico com diagnóstico, quando solicitado, para acompanhamento de outro profissional e/ou a outros 

serviços especializados; 

 Realizar psicoterapia, utilizando metodologias e técnicas próprias, através de sessões individuais  e/ou grupais, 

familiares, mediante as necessidades egóicas do paciente, promovendo de forma congruente a saúde mental; 

 Desenvolver juntamente com outros profissionais, programas no que se refere a prevenção a saúde mental para a 

comunidade, visando o esclarecimento e a co-participacão da mesma; 

 Participar de atividades junto a equipe multidisciplinar, com o objetivo de desenvolver as áreas de trabalho de 

interesse da instituição, no que tange a saúde mental; 
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 Realizar quando solicitado, o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento, avaliação de desempenho de 

pessoal e análise de cargo, utilizando-se de entrevista e testes específicos, com o objetivo de oferecer dados utilizados 

pela Administração de pessoal; 

 Planejar, coordenar e apoiar, participando de programas elaborados pela Instituição, pesquisando e sugerindo novas 

metodologias de trabalho no contexto da área de psicologia. 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:Atendimento ao público; o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, 

domingos e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 3
o
 Grau. 

b) Habilitação: Habilitação legal para o exercício da função, com registro no CRP. 

 

 

4.8 Cargo: Enfermeira 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-27 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Executar serviços de enfermagem e atendimento de pacientes. 

 

b) Descrição Analítica: 

 Fazer curativos, aplicar injeções e outros medicamentos, de acordo com a orientação recebida, verificar sinais vitais 

e registrar no prontuário; 

 Proceder a coleta de transformações sangüíneas, efetuando os devidos registros; 

 Auxiliar na colocação de talas e aparelhos gessados; 

 Pesar e medir pacientes; 

 Efetuar a coleta de material para exames de laboratório e a instrumentação em intervenções cirúrgicas, auxiliar os 

pacientes em sua higiene pessoal, movimentação e ambulação e na alimentação; 

 Auxiliar nos cuidados “post-morten”, registrar as ocorrências relativas a doentes; 

 Prestar cuidados de enfermagem aos pacientes em isolamento; 

 Preparar e esterilizar o material e instrumental, ambientes e equipamentos, obedecendo a prescrição; 

 Zelar pelo bem  estar e segurança dos doentes; 

 Zelar pela conservação dos instrumentos utilizados; 

 Ajudar a transportar doentes para cirurgias, retirar e guardar próteses e vestuário pessoal do paciente; 

 Auxiliar nos socorros de emergências, desenvolver atividades de apoio nas salas de consulta e de tratamento de 

pacientes; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada: 44 horas semanais. 

 

b) Especial:O exercício do cargo poderá exigir prestação de serviços à noite, sábados, domingos e feriados; atendimento 

ao público, uso de uniforme, viagens e freqüência a cursos especializados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 3
o
 Grau. 

b) Habilitação: Habilitação legal para o exercício da função, com registro no COREN. 
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4.9 CARGO: Fiscal Sanitário 

 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-07 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Auxiliar no serviço do Técnico Sanitário . 

b) Descrição Analítica: 

 Realizar inspeções sanitárias a bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, açougues, supermercados e outros 

estabelecimentos que comercializam alimentos, farmácias, hotéis, hospitais, clínicas, radiologia, odontologia e 

frigoríficos; 

 Realizar vistorias de instalações e redes de esgotos em órgão públicos governamentais ou residências particulares; 

 Ministrar notificação de estabelecimentos que necessitem realizar ações para se enquadrarem nas normas de 

vigilância de sanitária; 

 Vistoriar estabelecimentos a procura de criação de animais domésticos; 

 Realizar interdição ou apreensão de alimentos ou medicamentos atendendo notificação de serviços de vigilância 

nacional; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:O exercício do cargo pode exigir a prestação de serviços a noite, sábados, domingos e feriados; atendimento 

ao público; uso de uniforme; locomoção com carros, motocicletas ou bicicletas; viagens e freqüência a cursos 

especializados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau.  

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas; Carteira Nacional de 

Habilitação Moto - Categoria A.B. 

 

4.10 CARGO: Técnico em Vigilância Sanitária 

 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-17 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Efetuar  serviço do Engenharia Sanitária. 

b) Descrição Analítica: 

 Elaborar laudos de inspeções sanitárias a bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, açougues, supermercados e 

outros estabelecimentos que comercializam alimentos, farmácias, hotéis, hospitais, clínicas, radiologia, odontologia 

e frigoríficos; 

 Realizar vistorias de instalações e redes de esgotos em órgão públicos governamentais ou residências particulares; 

 Ministrar notificação de estabelecimentos que necessitem realizar ações para se enquadrarem nas normas de 

vigilância de sanitária; 

 Vistoriar estabelecimentos a procura de criação de animais domésticos; 

 Realizar interdição ou apreensão de alimentos ou medicamentos atendendo notificação de serviços de vigilância 

nacional; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
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a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:O exercício do cargo pode exigir a prestação de serviços a noite, sábados, domingos e feriados; atendimento 

ao público; uso de uniforme; locomoção com carros, motocicletas ou bicicletas; viagens e freqüência a cursos 

especializados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 2º Grau.  

b) Habilitação: curso Técnico Em Vigilância Sanitária 

 

 

4.11 CARGO:  Guarda de Endemias 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-06 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Trabalho desenvolvido internamente (S.M.S.) ou externamente (campo) no combate as doenças tropicais 

consideradas endêmicas como: malária, dengue, febre amarela, leishmaniose e outras. 

b) Descrição Analítica: 

 Trabalho geralmente desenvolvido no campo utiliza-se de inseticida e larv 

 icida com uso de bombas manuais ou motorizadas com E.P.I. (equipamentos de proteção individual); 

 Desenvolvimento de trabalho no combate aos vetores de doenças seguindo normas técnicas do Ministério da Saúde; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:O exercício do cargo pode exigir a prestação de serviços a noite, sábados, domingos e feriados; uso de 

uniformes e E.P.I. (equipamentos de proteção individual); deslocamento com veículos ou a pé na área urbana e com 

veículos na área rural; viagem e freqüência a cursos sobre as endemias. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau Incompleto. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários ao bom desenvolvimento de suas tarefas. 

 

 

4.12 CARGO:  Técnico de Enfermagem 

REFERÊNCIA SALARIAL:  CE-17 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Auxiliar no serviço de enfermagem e atendimento de pacientes. 

b) Descrição analítica: 

 Fazer curativos, aplicar injeções e outros medicamentos de acordo com orientação recebida, verificar sinais vitais e 

registrar no prontuário; 

 Proceder a coleta para informações sangüíneas, efetuando os devidos registros; 

 Auxiliar na colocação de talas e aparelhos gessados; 

 Pesar e medir pacientes; 

 Efetuar a coleta de material para exames de laboratório e a instrumentação em intervenções cirúrgicas; 

 Auxiliar os pacientes em sua higiene pessoal, movimentação e alimentação; 

 Auxiliar nos cuidados “post-morten”; 

 Registrar as ocorrências relativas a doentes; 

 Prestar cuidados de enfermagem aos pacientes em isolamento; 



 

 

34 

 

 

 Preparar, esterilizar o material instrumental,  ambientes e equipamentos, obedecendo a prescrição; 

 Zelar pelo bem estar e segurança dos pacientes; 

 Zelar pela conservação dos instrumentos utilizados; 

 Ajudar a transportar doentes para cirurgias, retirar e guardar próteses e vestuário pessoal do paciente; 

 Auxiliar nos socorros de emergência; 

 Desenvolver atividades de apoio nas salas de consultas e de tratamento de pacientes; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, domingos e feriados; 

atendimento ao público, uso de uniforme; realização de viagens e freqüência a cursos especializados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 2º Grau. 

b) Habilitação: Habilitação em Técnico de Enfermagem, com inscrição no Conselho Regional de Enfermagem - 

COREN. 

 

4.13 CARGO: Fisioterapeuta 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-27 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Subsidiar as necessidades do setor pertinente, realizando atividades que abranjam as áreas de fisioterapia, em 

paralelo com os demais profissionais. 

 

b) Descrição Analítica: 

 

 Avaliar clientes, utilizando métodos e técnicas próprias; 

 Emitir laudo técnico com diagnóstico, quando solicitado, para acompanhamento de outro profissional e/ou a outros 

serviços especializados; 

 Realizar fisioterapia, utilizando metodologias e técnicas próprias, através de sessões individuais e/ou grupais, 

familiares, mediante as necessidades ecóicas do paciente, promovendo de forma congruente a saúde corporal e mental; 

 Desenvolver juntamente com outros profissionais, programas no que se refere a re-condiocionamento da saúde; 

 Participar de atividades junto a equipe multidisciplinar, com o objetivo de desenvolver as áreas de trabalho de 

interesse da instituição, no que tange a saúde; 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Jornada: 44 horas semanais. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 3
o
 Grau. 

b) Habilitação: Habilitação legal para o exercício da função, com registro no CREFITO  

 

4.14 CARGO:  Técnico de Radiologia 

REFERÊNCIA SALARIAL:  CE-17 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Fazer Raio-x e Auxiliar no serviço de enfermagem e atendimento de pacientes. 

b) Descrição analítica: 
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 Fazer raio-x; 

 Proceder a coleta para informações sangüíneas, efetuando os devidos registros; 

 Auxiliar na colocação de talas e aparelhos gessados; 

 Efetuar a coleta de material para exames de laboratório e a instrumentação em intervenções cirúrgicas; 

 Auxiliar os pacientes em sua higiene pessoal, movimentação e alimentação; 

 Registrar as ocorrências relativas a doentes; 

 Zelar pelo bem estar e segurança dos pacientes; 

 Zelar pela conservação dos instrumentos utilizados; 

 Ajudar a transportar doentes para cirurgias, retirar e guardar próteses e vestuário pessoal do paciente; 

 Auxiliar nos socorros de emergência; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, domingos e feriados; 

atendimento ao público, uso de uniforme; realização de viagens e freqüência a cursos especializados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 2º Grau. 

b) Habilitação: Habilitação em Técnico de Radiologia. 

 

Nova redação dada pela Lei Municipal nº 366/2009: (acrescentado) 

CARGO: Farmacêutico – 20 H/SEM CE - 15 

 

Grupo Funcional: 4   

 

Provimento: EFETIVO 

 

REFERENCIA SALARIAL: CE - 15 

 

Requisitos para Provimento: 

 a) Idade: Mínima de 21 anos; 

 b) Instrução: 3° Grau Completo (Nível Superior) com registro no CRF. 

DEFINIÇÃO DA FUNÇÃO, LOTAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO FARMACÊUTICO. 

1. FARMACÊUTICO LOTADO NAS ULS (UNIDADES LOCAIS DE SAÚDE) 

O Farmacêutico das ULS representa a vinculação direta entre a Política Municipal de Assistência Farmacêutica e seu 

objeto, a população. de validade), ao zelo pelo seu uso racional (prescrição, dispensação e vigilância de sua ação 

farmacológica), assim como à necessidade de sua integração à equipe local de saúde, para cumprir, além de sua 

função social, a responsabilidade inerente ao profissional de saúde. 

O farmacêutico local está lotado na ULS onde atua, respondendo diretamente ao coordenador de ULS quanto às suas 

responsabilidades de caráter administrativo (freqüência, cumprimento de vinculo contratual, licenças, férias) que, por 

sua vez deve atender aos seus direitos trabalhistas. Quanto a sua atuação profissional, remete-se ao cumprimento da 

Legislação em vigor, às Resoluções emitidas pela ANVISA, à Política Municipal de Assistência Farmacêutica, 

devidamente aprovada pelo Controle Social e homologada pelo chefe do executivo e às Resoluções Normativas 

determinadas pelo Secretário Municipal de Saúde. O farmacêutico das ULS deve ser orientado nas suas funções pelo 

supervisor farmacêutico e pela coordenação da Assistência Farmacêutica (ASSFAR), que emite as políticas municipais 

relacionadas com assistência farmacêutica. 
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São atribuições do Farmacêutico Local: 

 Definir as dificuldades e necessidades loco-regionais na área de assistência farmacêutica e vigilância em 

saúde correlata, participando do planejamento institucional. 

 Estabelecer critérios de prioridade no âmbito da assistência farmacêutica local, visando ajustes na 

alocação de recursos financeiros. 

 Participar da formulação e da reformulação da Política Municipal de Medicamentos, em concordância 

com a Política Municipal de Saúde e com a Política Nacional de Medicamentos. 

 Contribuir com o planejamento na seleção de medicamentos essenciais a nível municipal (padronização), 

de acordo com o perfil epidemiológico e econômico da região, incluindo se possível, as formas 

alternativas de terapia.  

 Verificar e orientar, na farmácia regional as condições de armazenamento, controle de qualidade (prazo 

de validade, embalagem, modificação no aspecto físico, etc.), estoque, distribuição e dispensação dos 

medicamentos. 

 Realizar controle de estoque trimestral e balanço anual, remetendo os relatórios (informatizados ou não) 

ao supervisor regional e à Assistência Farmacêutica (ASSFAR). 

 Dispensar pessoalmente os medicamentos controlados, verificando a prescrição quanto à indicação, 

posologia, contra-indicação, interação medicamentosa e duração do tratamento, orientando o(a) paciente 

quanto ao uso de medicamentos, posologia, conservação, efeitos colaterais e interações medicamentosas 

possíveis. 

 Manter especificamente sob sua guarda e prestar contas à vigilância sanitária, de acordo com a lei, 

quanto à entrada e saída de medicamentos de controle especial. 

 Observar e zelar pelo cumprimento das normas de conduta e protocolos oficiais emitidos pela Secretaria 

Municipal de Saúde. 

 Realizar procedimentos de farmacovigilância, na modalidade de vigilância em saúde, acompanhando o 

paciente durante o tratamento. 

 Acompanhar o tratamento de doenças transmissíveis como DST’s, tuberculose, hanseníase e outras que o 

município desenvolva através de ações específicas. 

 Participar de grupos de estudo, de programas e de práticas educativas da ULS, como grupos de 

hipertensão e diabetes, planejamento familiar, prevenção e informações toxicológicas, planejamento 

nutricional, saneamento básico, imunizações, saúde da mulher e saúde do idoso, entre outros. 

 Assessorar à equipe local de saúde nas questões referentes ao uso de medicamentos, anticépticos, 

esterilizantes, saneantes, detergentes e similares. 

 Colaborar com ações inerentes à formação acadêmica na área de farmácia, através das atividades 

docente-assistenciais. 

 Desenvolver ou participar de estudos loco-regionais sobre a utilização do medicamento (perfil de 

consumo, auto-medicação, etc). 

 Participar de treinamentos da equipe de saúde, sempre que solicitado. 

 Participar da CFT - Comissão de Farmácia e Terapêutica, sempre que demandado. 

 Participar de estudos e proposições de formas de terapia como Homeopatia, Fitoterapia, entre outros. 

 Participar da elaboração do Memento Terapêutico Municipal, com informação sobre todos os 

medicamentos circulantes no mercado, sem vínculos políticos e/ou econômicos.  

 Desenvolver outras atividades correlatas. 

Condições de Trabalho: 

 

 a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas; 

b) Especial: Sujeito ao trabalho externo e atendimento ao público;  

 

 

5. GRUPO OCUPACIONAL: Assistência Social 
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5.1 CARGO: Assistente Social 

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-24 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Desenvolver e executar todas as atividades de elaboração, execução e avaliação dos trabalhos de serviço social 

desenvolvidos no âmbito de sua atuação. 

 

b) Descrição Analítica: 

 Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos da Secretaria Municipal de Assistência Social 

de Santa Carmem; 

 Encaminhar providências e prestar  orientação aos usuários, grupos e população que solicitem os serviços 

assistenciais da Secretaria Municipal de Assistência Social; 

 Planejar, organizar e administrar os benefícios e serviços sociais na Secretaria Municipal de Assistência Social; 

 Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para análise da realidade social para subsidiar ações 

profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social; 

 Realizar estudos sócio econômicos com os usuários, para fins de benefícios e serviços sociais, exercidos pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social; 

 Assessorar tecnicamente as entidades sociais do Município de Santa Carmem; 

 Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social; 

 Treinar, supervisionar, avaliar diretamente os estagiários de Serviço social, que realizem estágio na Secretaria 

Municipal de Assistência Social; 

 Coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados na área de Assistência Social que forem  

realizados no Município. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços externos, à noite, sábados, domingos e feriados; 

atendimento ao público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a)Instrução: 3
o
 Grau. 

b) Habilitação: Habilitação legal para o exercício da função, com registro no CRESS. 

 

 

6. GRUPO OCUPACIONAL: Agricultura, Meio Ambiente, Industria e Comércio 

 

6.1 CARGO:  Técnico Agrícola 

REFERÊNCIA SALARIAL:  CE-17 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Dar pareceres técnicos aos produtores rurais do município, e nos projetos de iniciativa do município. 

b) Descrição analítica: 

 Auxiliar tecnicamente a horta comunitária. 

 Auxiliar tecnicamente os agricultores, e pecurarista 

 Ministrar cursos de aperfeiçoamento agrícola 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada: 44 horas semanais. 
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b) Especial:O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, domingos e feriados; 

atendimento ao público, uso de uniforme; realização de viagens e freqüência a cursos especializados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 2º Grau. 

b) Habilitação: Habilitação em Técnico Agrícola. 

 

 

II - QUADRO COMISSIONADO: 

 

2.1 CARGO:  Diretor  

REFERÊNCIA SALARIAL: CC-05 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Planejar, coordenar, promover a execução de todas as atividades da unidade, orientando, controlando e avaliando 

resultados, para assegurar o desenvolvimento da política de governo. 

  

b) Descrição Analítica: 

 Planejar, coordenar e promover a execução de todas as atividades de sua unidade, baseando-se nos objetivos a serem 

alcançados, e na disponibilidade de recursos humanos e materiais, para definir prioridades rotinas; 

 Participar da elaboração da política administrativa da organização, fornecendo informações, sugestões, a fim de 

contribuir para a definição de objetivos; 

 Controlar o desenvolvimento dos programas, orientando os executores na solução de dúvidas e problemas, tomando 

decisões ou sugerindo estudos pertinentes, para possibilitar melhor desempenho dos trabalhos; 

 Avaliar o resultado dos programas, consultando o pessoal responsável pelas diversas unidades, para detectar falhas e 

propor modificações; 

 Elaborar relatórios sobre o desenvolvimento dos serviços e os resultados atingidos, informando o superior imediato 

para uma avaliação política de governo; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:Contato com o público; realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução:  Livre Nomeação. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 

 

2.2 CARGO:  Diretor de Escola  

REFERÊNCIA SALARIAL: CC-05  

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Planejar, coordenar, promover a execução de todas as atividades da unidade, orientando, controlando e avaliando 

resultados, para assegurar o desenvolvimento da política de governo relacionada a educação . 

  

b) Descrição Analítica: 

1-a representar a escola, responsabilizado-se  pelo seu funcionamento. 
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2- coordenar em consonância com o Conselho Deliberativo da Comunidade  Escolar, a elaboração, a execução e a 

avaliação do projeto Político-Pedagógico e do Plano de Desenvolvimento Estratégico da Escola, observadas as políticas 

públicas da Secretária Municipal de Educação e outros processos de planejamento. 

3- Coordenar a implementação  dos bens públicos  zelando, em conjunto com todos os segmentos da comunidade 

escolar pela sua conservação: 

4- manter atualizado o tombamento dos bens públicos, zelando, em conjunto com todos os segmentos da comunidade 

escolar, pela sua conservação: 

5-Dar conhecimento a comunidade escolar das diretrizes e normas emitidas pelos órgãos  do sistema de ensino: 

6- submeter ao Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar para exame e parecer no prazo regulamentado a 

prestação de contas dos recursos financeiros repassados à comunidade  escolar a movimentação financeira da escola; 

7- divulgar a comunidade escolar a movimentação da escola; 

8-coordenar o processo de avaliação das ações pedagógicas e técnico-administrativo-financeiras desenvolvidas na 

escola:    

9-apresentar, anualmente a Secretaria Municipal de Educação e a Comunidade Escolar, a avaliação do cumprimento das 

metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento da Escola, avaliação do cumprimento das metas escola e as proposta 

que visem a melhoria da qualidade do ensino e ao alcance das metas estabelecidas: 

10- cumprir e fazer cumprir a legislação vigente: 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada: 44 horas. 

b) Especial: contato com o público; realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução:  Livre Nomeação. 

b) Habilitação: Nível Superior,Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 

 

2.3 CARGO: Coordenador  

REFERÊNCIA SALARIAL: CC-04 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Exercer a coordenação, controle e orientação dos trabalhos de uma Coordenadoria Geral. 

 

b) Descrição Analítica: 

 Executar serviços de coordenação, supervisão e controle dos trabalhos que lhe são afetos e/ou das divisões e setores 

vinculados à coordenadoria geral; 

 Atender as pessoas que procuram a Prefeitura para tratar de assuntos de sua competência; 

 Manter a disciplina do pessoal sob sua coordenação; 

 Propor aos seus superiores a escala de ferias dos seus subordinados; 

 Reunir mensalmente os funcionários para discutir assuntos diretamente ligados às atividades da coordenadoria geral 

que dirige; 

 Fazer cumprir rigorosamente o horário de trabalho estabelecido para o pessoal sob sua coordenação; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial: Atendimento com o público; realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução:  Livre Nomeação. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 
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2.4 CARGO: Coordenador de Escola 

REFERÊNCIA SALARIAL: CC-04 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Exercer a coordenação, controle e orientação dos trabalhos de uma Coordenadoria Geral ligados a educação. 

 

b) Descrição Analítica: 

1- Investigar o processo de construção de 

 Conhecimento e desenvolvimento do educando; 

2- criar estratégias de atendimento educacional complementar e integrada as atividade desenvolvidas na turma; 

3-proporcionar  diferentes vivências  visando o resgate da auto-estima a integração no ambiente escolar e a construção 

dos conhecimentos onde os alunos apresentam dificuldades. 

4- participar das reuniões pedagógicas planejando, junto com os demais professores, as intervenções necessárias a cada 

grupo de alunos, bem como as reuniões com pais e conselho de classe: 

5-coordenar  o planejamento e a execução das ações pedagógicas da Unidade Escolar: 

6- articular a elaboração participativa do projeto Pedagógico da Escola: 

7- coordenar, acompanhar e avaliar o projeto pedagógico na Unidade Escolar; 

8- acompanhar o processo de implantação das diretrizes da Secretaria de Estado de Educação relativas a avaliação da 

aprendizagem e ao currículo, orientado e intervindo junto aos professores e alunos quando solicitado e/ou necessário; 

9- coletar analisar e divulgar  os resultados de desempenho dos alunos, visando a correção e intervenção no 

Planejamento Pedagógico: 

10- desenvolver e coordenar sessões de estudos nos horários de hora-atividade, viabilizando a atualização pedagógica 

em serviço; 

11- coordenar e acompanhar as atividades nos horários de hora-atividade na unidade escolar; 

12- analisar/avaliar junto aos professores as causas da evasão e repetência propondo ações para superação; 

13- propor e planejar ações de atualização e aperfeiçoamento de professores e técnicos, visando a melhoria de 

desempenho profissional; 

14- divulgar e analisar  junto a comunidade Escolar, documentos  e diretrizes emanadas pela Secretaria Municipal de 

Educação e pelo Conselho Estadual de Educação, buscando implementa-los na unidade escolar, atendendo às 

peculiaridades regionais; 

15- coordenar a utilização plena dos recursos da TV Escola pelos professores, onde não houver um técnicos em 

multimeios didáticos; 

16- propor e incentivar realização de palestras, encontros e similares com grupos de alunos e professores sobre temas 

relevantes para a formação integral e desenvolvimento da cidadania: 

17-propor em articulação com a Direção, a implantação e implementação de medidas e ações que contribuam para 

promover a melhoria da qualidade de ensino e o sucesso escolar dos alunos; 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada: 44 horas 

 b) Especial:Atendimento com o público; realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução:  Livre Nomeação. 

b) Habilitação: nível superior, conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 

 

2.5 CARGO: chefe de Compras da Secretaria de Educação 

REFERÊNCIA SALARIAL: CC-03 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 
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 Efetuar compras de mercadorias. 

 

b) Descrição Analítica: 

1) Responsável pela realização das despesas da Secretaria de Educação Participar do processo de planejamento; 

2) Cotação de preços, negociação de mercadorias, emitir requisições de compras. Emissão de requisições para 

abastecimento de combustível nos veículos da Secretaria de Educação; 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada: 44 horas. 

b) Especial:Atendimento com o público; realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução:  Livre Nomeação. 

b) Habilitação: nível médio, conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 

 

2.6 CARGO: Chefe de Departamento 

REFERÊNCIA SALARIAL: CC-03 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Dirigir, planejar e organizar as atividades do departamento que dirige. 

 

b) Descrição Analítica: 

 Dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos; 

 Atender as pessoas que procuram a Prefeitura para tratar de assuntos de sua competência; 

 Manter a disciplina do pessoal sob sua direção; 

 Propor a seus superiores a escala de férias dos seus subordinados; 

 Reunir mensalmente os funcionários para discutir assuntos diretamente ligados as atividades de departamento; 

 Assinar e visar documentos emitidos ou preparados pelo departamento que dirige; 

 Fazer cumprir rigorosamente o horário de trabalho estabelecido para o pessoal sob sua direção; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade e os que lhe forem delegados pelo chefe maior do órgão em 

que estiver lotado. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:Atendimento ao público; realização de viagens e trabalho aos sábados, domingos e feriados; realização de 

viagens. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: Livre Nomeação. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 

 

2.7 CARGO: Chefe de Divisão 

REFERÊNCIA SALARIAL: CC-03 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Dirigir, organizar e controlar as atividades da divisão que chefia. 

 

b) Descrição Analítica: 

 Dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos; 
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 Distribuir serviços a todos os servidores da respectiva divisão, observar rigorosamente o horário de trabalho; 

 Propor a seus superiores a escala de férias dos seus subordinados; 

 Apresentar e encaminhar ao seu superior imediato relatório sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos na 

divisão; 

 Autorizar, desde que necessário, o afastamento de servidores temporariamente durante o expediente; 

 Reunir mensalmente os funcionários para discutir assuntos ligados diretamente à divisão; 

 Assinar e revisar documentos necessários à execução dos serviços ligados à divisão e controlar sua utilização; 

 Executar tarefas afins  de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:Contato com público; realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: Livre Nomeação. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 

 

 

2.8  CARGO: Encarregado 

REFERÊNCIA SALARIAL: CC-01 

 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: 

 Assegurar o perfeito controle dos serviços ligados ao órgão em que trabalha. 

 

b) Descrição Analítica: 

 Executar todos os tipos de serviços que são pertinentes ao respectivo órgão; 

 Prestar ao superior imediato, informações e esclarecimentos sobre assuntos em fase final de decisão; 

 Assinar e revisar documentos; 

 Elaborar a escala de férias dos funcionários de seu órgão; 

 Manter controle perfeito e rigoroso do material solicitado para o desempenho das funções do respectivo órgão; 

 Fazer cumprir rigorosamente o horário de trabalho estabelecido; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:Contato com o público; realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução:   Livre Nomeação. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários ao desenvolvimento de suas tarefas, bem como pertencer ao Quadro de 

Carreira. 

 

2.9 CARGO: Administrador de Cultura 

REFERERENCIA SALARIAL:  CC-02 

 

ATRIBUICOES:  

a) Descrição Sintética: 

 

Dirimir, organizar e controlar as atividades culturais do município. 

 

b) Descrição Analítica: 
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* Dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos; 

* Elaborar projetos culturais, procurando com isso incentivar a cultura. 

* Apresentar e encaminhar ao seu superior imediato relatório sobre os trabalhos que      estão sendo desenvolvidos no 

respectivo  próprio municipal; 

*Encaminhar, revisar documentos necessários à execução dos serviços ligados ao respectivo próprio municipal na 

Capital do Estado; 

* Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDICOES  DE TRABALHO: 

a) Jornada:           44 horas semanais 

b)Especial: Contato com o público; realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Instrução: 2
o
  Grau. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas.  

 

 

2.10 CARGO: Assessor pedagógico 

REFERÊNCIA SALARIAL: CC-04 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Exercer a coordenação, controle e orientação dos trabalhos de uma Coordenadoria Geral ligados a educação. 

 

b) Descrição Analítica: 

1- fornecer orientação técnica e administrativa as Unidades Escolares publicas e privadas; 

2- assessorar técnica e administrativa as Unidades Escolares públicas e privadas. 

3- orientar e acompanhar a aplicação da legislação educacional e administrativa as unidades escolares públicas e 

privadas quanto a: 

3-a. assessorar as secretarias municipais de educação (SME) quanto a aplicabilidade  da legislação educacional  e 

administrativa avindas  do Conselho  Estadual de Educação e da Secretaria de Municipal  de Educação; 

3-b. orientar e acompanhar as escolas do Sistema Municipal de Ensino na elaboração e execução  da matriz curricular, 

calendário escolar, quadro de pessoal, regimento escolar e demais  documentos necessários e de interesse da 

escola; 

3-b.1 aprovar  os documentos mencionados no caput quando se trata de estabelecimento privados e em se tratando de 

escolas públicas a aprovação dar-se-á pelo Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar (CDCE); 

3-c. monitorar, bimestralmente (in loco) as Escola da Rede  Municipal de Ensino, objetivando o cumprimento do 

estabelecido na legislação pertinente, referente a composição de turma e quadro de pessoal. 

3-d. manter sob seu controle  o quantitativo de pessoal estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, bem como 

as disponibilidade para outros órgão públicos. 

3-e. emitir  parecer sobre as irregularidades constatadas nas unidades escolares e submete-los apreciação e homologação 

da Secretaria Municipal de Educação: 

3-f. subsidiar as unidades escolares na execução e consolidação dos atos administrativos; 

3-g. dar atendimento e resposta, em tempo hábil, às solicitações emanadas das superintendências da secretaria de estado 

de educação e unidade escolar, no âmbito da sua competência; 

4- encaminhar para a assessoria jurídica da Secretaria Municipal de Educação para emissão de parecer técnico, os 

processos referente à criação de Escola, bem como autorização para o seu funcionamento, seu reconhecimento,  nova 

denominação, transferência  de mantenedora, encerramento de atividade, suspensão, temporária de atividade e extinção 

de cursos do sistema municipal de ensino, observando rigorosamente as documentações pertinentes a cada processo; 

5- Articular e monitorar programas e projetos emanados da Secretaria na área de abrangência  das unidades escolares 

públicas, privadas e ONGs; 

6- expedir documentos referente a alunos das escolas desativadas, através dos documentos mantidos sob sua guarda; 
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7- chancelar as atas de resultados finais, juntamente com o dIretor e secretário escolar. 

Elaborar relatório circunstanciado de verificação prévia da situação escolar através de visita objetivando regularidade  

no processo; 

9- orientar, acompanhar  e analisar a elaboração do Plano de Desenvolvimento Escolar (PDE) tendo por base 

instrumentos e mandos do órgão central; 

10- monitorar a execução do Plano de Desenvolvimento Escolar (PDE) nas unidades escolares através de instrumentos 

emanados do ORGÃO CENTRAL; 

11-  participar do processo de elaboração  dos atos administrativos no que refere a atribuição de classes e/ou aulas. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada:  44 horas semanais. 

b) Especial:Atendimento com o público; realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Habilitação: Livre Nomeação. 

b) Instrução: nível superior, conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 

 

2.11 - CARGO: Chefe  de Compras  Administração 

REFERÊNCIA SALARIAL: CC-03 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Efetuar compras de mercadorias. 

 

b) Descrição Analítica: 

 Responsável pela realização das despesas do município Participar do processo de planejamento; 

 Cotação de preços, negociação de mercadorias, emitir requisições de compras, emissão de requisições para 

abastecimento de combustível nos veículos da prefeitura. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada:  44 horas semanais.  

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução:Ensino Médio Completo, Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas.. 

b) Habilitação:livre nomeação 

 

2.12 - CARGO: Almoxarife  

REFERÊNCIA SALARIAL: CC-02 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Efetuar conferencia de compra, controlar estoques, distribuição de mercadorias adquiridas pelo departamento de 

compras, fixar etiquetas de patrimônio nos bens móveis no município. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada:  44 horas semanais. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução:Ensino Médio Completo Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas.. 

b) Habilitação: livre nomeação 
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2.13 CARGO: Chefe de Tributação 

REFERÊNCIA SALARIAL: CC-03 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Dirigir, organizar e controlar as atividades da tributação. 

 

b) Descrição Analítica: 

 Dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos; 

 Controlar trabalhos para aumento da tributação 

 Controlar a produtividade dos fiscais 

 Distribuir serviços a todos os servidores da respectiva divisão, observar rigorosamente o horário de trabalho; 

 Propor a seus superiores a escala de férias dos seus subordinados; 

 Apresentar e encaminhar ao seu superior imediato relatório sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos na 

divisão; 

 Autorizar, desde que necessário, o afastamento de servidores temporariamente durante o expediente; 

 Reunir mensalmente os funcionários para discutir assuntos ligados diretamente à divisão; 

 Assinar e revisar documentos necessários à execução dos serviços ligados à divisão e controlar sua utilização; 

 Executar tarefas afins  de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:Contato com público; realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: Livre Nomeação. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 

 

2.14 CARGO: Departamento de Assistência Social 

REFERÊNCIA SALARIAL: CC-03 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Dirigir, organizar e controlar as atividades da divisão assistência social. 

 

b) Descrição Analítica: 

unidade encarregada de planejar, executar e coordenar todas as ações da política de Assistência Social do Município, 

oferecendo proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, com recursos das esferas, 

Municipal, Estadual, Federal e organizações de assistência social e profissionais habilitados na forma da legislação do 

Serviço Social. 

Prestar os serviços assistenciais que visem a melhoria de vida da população e cujas ações sejam voltadas para as 

necessidades básicas do indivíduo, observando sempre os princípios da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS; 

normatizar as ações e regular a prestação de serviços no campo da Assistência Social no Município; zelar pelo sistema 

descentralizado e participativo da Assistência Social; elaborar e executar o Plano de Assistência Social do Município; 

prestar assessoramento técnico às entidades e organizações de assistência social do Município; elaborar e executar os 

projetos de enfrentamento a pobreza, incluindo parceria com as organizações da sociedade civil; avaliar a Política 

Social do Município, visando assegurar a aplicação dos recursos. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada: 44 horas semanais. 
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b) Especial:Contato com público; realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: Livre Nomeação. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 

 

2.15 CARGO: Chefe de Divisão do Posto de Controle Municipal 

REFERÊNCIA SALARIAL: CC-03 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Dirigir, organizar e controlar as atividades da divisão que chefia. 

 

b) Descrição Analítica: 

 Dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos; 

 Apresentar e encaminhar ao seu superior imediato relatório sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos na 

divisão; 

 Assinar e revisar documentos necessários à execução dos serviços ligados à divisão e controlar sua utilização; 

 Executar tarefas afins  de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:Contato com público; realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: Livre Nomeação. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 

 

II - QUADRO SELETIVO: 

 

2.1 CARGO: Agente de Saúde 

REFERÊNCIA SALARIAL: CS-01 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: 

 Executar, prevenir e complementar o tratamento de saúde, efetuando os devidos acompanhamentos de acordo com 

os programas estabelecidos, com o objetivo de difundir noções gerais sobre saúde. 

b) Descrição Analítica: 

 Realizar levantamentos de problemas de saúde junto à comunidade, através de visitas domiciliares e, quando 

necessário, encaminhar os pacientes à unidade de saúde; 

 Coordenar e participar de campanhas educativas sobre raiva, febre amarela, cólera, combate a parasitas e insetos, 

distribuindo formulários informativos e orientando a comunidade nos procedimentos necessários, ao controle de 

saúde; 

 Ministrar cursos e palestras sobre noções de higiene e primeiros socorros, para motivar o desenvolvimento de 

atitudes e hábitos sadios da população; 

 Prestar primeiros socorros, fazendo curativos simples mobilizações, aplicando injeções e controlando pressão 

arterial, para propiciar alívio ao doente e facilitar a cicatrização de ferimentos; 

 Orientar na coleta de material para exames, seguindo rotina estabelecida, para possibilitar a realização dos mesmos; 

 Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
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a) Jornada: 44 horas semanais. 

b) Especial:Atendimento ao público, uso de uniforme; sujeito ao trabalho externo e utilização de  equipamentos de 

segurança; necessidade de realizar cursos de treinamento e reciclagem. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução: 1º Grau.  

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas.  

c) Obedecerá normas estabelecidas pelo Pólo Regional  para sua contratação de Saúde. 

 

Nova redação dada pela Lei Municipal nº 355/2009: (acrescentado) 

 

CARGO: COODENADOR DE CRECHE– 44 HS/SEM 

 

2.16 CARGO: COORDENADOR DE CRECHE 

  

REFERÊNCIA SALARIAL: CC-04 

 

PROVIMENTO: COMISSIONADO 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

 

a) Exercer a coordenação, controle e orientação dos trabalhos de uma Coordenadoria Geral ligados a educação. 

b) Descrição Analítica: 

 

1- Investigar o processo de construção de 

 Conhecimento e desenvolvimento do educando; 

2- criar estratégias de atendimento educacional complementar e integrada as atividade desenvolvidas na turma; 

3-proporcionar  diferentes vivências  visando o resgate da auto-estima a integração no ambiente escolar e a 

construção dos conhecimentos onde os alunos apresentam dificuldades. 

4- participar das reuniões pedagógicas planejando, junto com os demais professores, as intervenções necessárias a 

cada grupo de alunos, bem como as reuniões com pais e conselho de classe: 

5-coordenar  o planejamento e a execução das ações pedagógicas da Unidade Escolar: 

6- articular a elaboração participativa do projeto Pedagógico da Escola: 

7- coordenar, acompanhar e avaliar o projeto pedagógico na Unidade Escolar; 

8- acompanhar o processo de implantação das diretrizes da Secretaria de Estado de Educação relativas a avaliação da 

aprendizagem e ao currículo, orientado e intervindo junto aos professores e alunos quando solicitado e/ou necessário; 

9- coletar analisar e divulgar  os resultados de desempenho dos alunos, visando a correção e intervenção no 

Planejamento Pedagógico: 

10- desenvolver e coordenar sessões de estudos nos horários de hora-atividade, viabilizando a atualização pedagógica 

em serviço; 

11- coordenar e acompanhar as atividades nos horários de hora-atividade na unidade escolar; 

12- analisar/avaliar junto aos professores as causas da evasão e repetência propondo ações para superação; 

13- propor e planejar ações de atualização e aperfeiçoamento de professores e técnicos, visando a melhoria de 

desempenho profissional; 

14- divulgar e analisar  junto a comunidade Escolar, documentos  e diretrizes emanadas pela Secretaria Municipal de 

Educação e pelo Conselho Estadual de Educação, buscando implementa-los na unidade escolar, atendendo às 

peculiaridades regionais; 

15- coordenar a utilização plena dos recursos da TV Escola pelos professores, onde não houver um técnicos em 

multimeios didáticos; 

16- propor e incentivar realização de palestras, encontros e similares com grupos de alunos e professores sobre temas 

relevantes para a formação integral e desenvolvimento da cidadania: 
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17-propor em articulação com a Direção, a implantação e implementação de medidas e ações que contribuam para 

promover a melhoria da qualidade de ensino e o sucesso escolar dos alunos; 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Jornada: 44 horas 

b) Especial:Atendimento com o público; realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Instrução:  Livre Nomeação. 

b) Habilitação: nível superior, conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 

 

CARGO: COODENADOR DE CULTURA– 44 HS/SEM 

 

2.17 CARGO: COORDENADOR DE CULTURA 

 

REFERERENCIA SALARIAL: CC-04 

 

PROVIMENTO: COMISSIONADO 

 

ATRIBUICOES:  

1-Dirimir, organizar e controlar as atividades culturais do município. 

2-Dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos; 

3-Elaborar projetos culturais, procurando com isso incentivar a cultura. 

4-Apresentar e encaminhar ao seu superior imediato relatório sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos no 

respectivo próprio municipal; 

5-Encaminhar, revisar documentos necessários à execução dos serviços ligados ao respectivo próprio municipal na 

Capital do Estado; 

6-Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 

7-Conservar o patrimônio cultural do Município 

8-Realizar e coordenar festividades cultural municipal ligada a secretaria de educação e Cultura. 

9-Criar programas que atendam crianças de baixa renda, incluindo atividades culturais que representam o estado e o 

município. 

 

 

CONDICOES DE TRABALHO: 

a) Jornada:           44 horas semanais 

b) Especial: Contato com o público; realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados. 

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Instrução: 2
o
 Grau. 

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas. 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

 

DA ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E 

 GESTÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS  

 

SEÇÃO I 
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DA ORGANIZAÇÃO 

 

  Art. 16 - As atividades dos servidores do  Município de  Santa Carmem - MT., 

classificam-se em: 

 

  I - Técnico-administrativas burocráticas, relacionadas à execução, manutenção e 

adequação dos serviços técnico-burocráticos administrativos, necessários ao cumprimento dos objetivos institucionais e 

ao desenvolvimento pleno dos cidadãos e do Município; 

 

  II - Operacionais, relacionadas a serviços de execução, manutenção, conservação, 

inerentes a obras públicas e à prestação de outros serviços afins, que requerem esforço físico ou habilidades específicas; 

 

  III - De direção, inerentes ao exercício de chefia, coordenação ou assessoramento. 

 

 

SEÇÃO II 

 

DA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E GESTÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS 

 

  Art. 17 - A administração e gestão do sistema de recursos humanos de que trata a 

presente Lei, compete a Secretaria Municipal de Administração do Município de Santa Carmem-MT., a qual caberá, 

essencialmente: 

 

  I - Implementar e coordenar a sistemática de avaliação de desempenho, incluindo o 

detalhamento dos procedimentos previstos nesta Lei, o treinamento dos avaliadores, bem como o acompanhamento e a 

tabulação dos resultados; 

  II - Manter atualizadas as especificações de classe; 

 

  III - Submeter ao Prefeito Municipal os atos necessários à implantação e aplicação 

desta Lei. 

 

 

  Art. 18 - Os servidores serão inscritos na SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS -SMPLAF, que designará para prestarem serviços nas diversas 

unidades do Poder Executivo, em conformidade com as necessidades e peculiaridades de cada setor e a disponibilidade 

de vagas e de pessoal: 

 

  I - De acordo com as necessidades de cada setor, visando sempre o aperfeiçoamento 

dos serviços prestados pelo poder público à comunidade; 

 

  II - A pedido do servidor. 

 

  § 1
o
 - No caso previsto no inciso I, deste artigo, a movimentação será efetuada 

mediante solicitação da respectiva chefia. 

 

  § 2
o
 - No caso previsto no inciso II, deste artigo, o servidor deverá efetuar a 

respectiva solicitação por escrito, devidamente justificada, à Secretaria Municipal de Planejamento Administração e 

Finanças, que deverá se pronunciar no prazo máximo de 15 (quinze) dias, ouvida a chefia do órgão em que o servidor 

está lotado anteriormente e a daquele em que deseja atuar, observadas as necessidades da administração pública. 

 

 

CAPÍTULO VIII 
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SEÇÃO   I 

 

DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
 

 

  Art. 19 - A qualificação profissional dos servidores deverá resultar em programas de 

formação inicial, de aperfeiçoamento e de especialização, compatíveis com a natureza e as exigências das respectivas 

carreiras, de sua habilitação e aptidão sempre promovida pelo Poder Público,  tendo por objetivos: 

 

  I - Na formação inicial, a preparação para o exercício das atribuições dos cargos 

iniciais das carreiras técnicas e habilidades adequadas; 

 

  II - No aperfeiçoamento, a habilitação para o desempenho eficiente das atribuições 

inerentes à sua classe atual, assim como aquelas correspondentes à imediatamente superior; 

 

  III - Na especialização, a preparação para o exercício de funções de natureza técnica, 

de direção e assessoramento. 

 

  Parágrafo Único: O Poder Executivo regulamentará, através de Decreto, os 

procedimentos necessários à qualificação profissional, de modo a proporcionar a todos os servidores, sem exceção, 

acesso  a mesma. 

 

 

CAPÍTULO IX 

 

 

DA RETRIBUIÇÃO FINANCEIRA 

 

  Art. 20 - O valor da remuneração dos servidores municipais, será corrigido mediante 

autorização legal da CAMARA MUNICIPAL. 

  

 

 

CAPÍTULO X 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 

 

  Art. 21 - Após a publicação desta Lei, o Departamento de Recursos Humanos, terá o 

prazo de 30 (trinta) dias para efetuar o re-enquadramento do pessoal, nas determinações desta Lei. 

 

  Art. 22 - É dado o prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias após a 

publicação desta Lei, para que seja realizado concurso público para o preenchimento das novas vagas. 

 

  Parágrafo Único - É considerado extinto, os cargos não constantes desta Lei. 

   

  Art. 23 - Os atos necessários à regulamentação de dispositivos desta Lei, deverão ser 

editados no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de sua publicação. 

 

 

CAPÍTULO XI 
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 

 

  Art. 24 - O enquadramento ou reenquadramento nominal de qualquer servidor em 

cargo criado por esta Lei se dará sempre com o conhecimento do Prefeito Municipal. 

 

  Art. 25 - É de 54% ( cinqüenta e quatro por cento ) o limite de comprometimento da 

receita corrente municipal do Município de Santa Carmem, com a folha de pagamento dos servidores para todos os 

efeitos. 

 

  Art. 26- Aplica-se subsidiariamente à esta Lei, as disposições relativas a pessoal, 

constantes da Emenda Constitucional nº 19/98 e 20/98 e a Lei Complementar nº 101/00.    

 

  Art. 27 - É estável no Serviço Público do Município de Santa Carmem, o servidor 

que tiver cumprido o estágio probatório com duração de 03 (três) anos e que tenha sido aprovado no mesmo. 

   

  Art. 28 - A jornada mínima de trabalho dos servidores municipais, é a menor jornada 

estabelecida no anexo I desta Lei. 

 

  Art. 29 - Quando da abertura de concurso para provimento de cargos do Quadro de 

Cargos Efetivos do Município, deverá, obrigatoriamente, constar do Edital principal todos os requisitos para o 

provimento do cargo, ou referência fazendo indicação da legislação onde se encontre as disposições pertinentes.  

 

  § 1
o
 - No caso de provimento de vaga em cargos com atribuições diferentes, será 

claramente especificado no Edital de Concurso, nos termos do caput deste artigo. 

 

  § 2
o
 - É obrigatória a publicação do Edital principal, no Diário Oficial do Estado. 

 

  Art. 30 - A jornada diária de trabalho dos servidores em geral, poderá ser adequada 

em horário que seja mais conveniente à Administração, mediante cronograma elaborado pelo chefe maior do órgão, 

com anuência do Prefeito Municipal. 

 

  Art. 31 - Aos servidores investidos em cargos com referência CE-24,25,26,27,28 e 

29, será acrescido em sua remuneração, o percentual de 0% à 100% (zero a cem por cento), e aos Fiscais de Tributos o 

de 0% 30% (zero a trinta por cento) calculado sobre o salário base, a título de gratificação por produtividade 

determinado pelo ordenador da despesa. 

 

  Parágrafo Único - É vedado qualquer desconto da remuneração da parcela referente 

a produtividade, exceto o IRRF, INSS bem como a sua integração ao salário base para fins de concessão de qualquer 

adicional. 

 

     Art. 32 - Considera-se como dedicação exclusiva a obrigatoriedade de permanecer o 

funcionário, em regime de tempo integral, à disposição do órgão em que tiver exercício, ficando, de consequência, 

proibido de exercer outro cargo, função ou atividade particular ou pública. 

   I – Nos casos do artigo 32, a dedicação exclusiva será nomeada através de portaria, 

constando o percentual conforme determinação no artigo seguinte.   

  Art. 33 - Ao funcionário, quando em regime de dedicação exclusiva e na forma que 

dispuser o respectivo regulamento, onde será atribuída uma gratificação de 10% á 50% (dez a cinquenta por cento) a ser 

determinada pelo ordenador da despesa. 
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  Art. 34 –  O Chefe Do Poder Executivo nomeará através de portaria um responsável 

por equipe, onde continuará a exercer a sua função todavia com o ônus de comando da equipe. Sendo que não 

prejudicará o estágio probatório, percebendo uma gratificação de 20% sobre o seu salário. 

§ 1º - A vantagem de que trata este artigo: 

I   -  não constitui situação permanente e os valores e critérios para fixação de seus níveis ou 

símbolos serão definidos em ato da autoridade mencionada neste artigo; 

II - será percebida pelo funcionário cumulativamente com o respectivo vencimento ou 

remuneração; 

  Art. 35 - Não perderá o encargo gratificado o funcionário que se ausentar em virtude 

de férias, luto, casamento e licença para tratar de saúde. 

 

  Art. 36 - A base de cálculo do valor da hora de trabalho, é de 220 (duzentas e vinte) 

horas mensais obedecendo-se a paridade de 44 horas semanais, nos demais casos, conforme a paridade estabelecida na 

tabela constante deste artigo. 

 

  Parágrafo Único - A paridade entre a jornada de trabalho mensal e a semanal, é a 

seguinte: 

 

  I       - 220 h mensais = 44 h semanais; 

 

  II      - 200 h mensais = 40 h semanais; 

 

  III    - 150 h mensais = 30 h semanais; 

   

  Art. 37 – A jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais dos 

servidores, poderá, a critério da Administração, ser reduzida para 30 (trinta) horas semanais, desde que seja cumprida a 

jornada de 06 (seis) horas, ininterruptamente a todos os funcionários  simultaneamente . 

 

  Art. 38 - É considerado, para os cargos que possuam a mesma nomenclatura, a 

quantidade de vagas constantes no Lotacionograma, não havendo necessidade de se repetir os nomes dos cargos. 

 

  Art. 39 - A nomenclatura para os cargos de encarregados, será definida quando da 

nomeação, e será em conformidade com a área na qual ira atuar. 

 

  Art. 40 - A responsabilidade técnica e assinatura dos documentos contábeis da 

Prefeitura, é exclusiva do chefe maior do respectivo setor, que deverá possuir habilitação legal. 

 

 Art. 41  - Os servidores ocupantes dos cargos de Atendente de Creche e Monitor de 

Creche, ora extintos, passarão a ocupar o cargo de Auxiliar de Sala, de acordo com o Estatuto do Magistério. 

Art. 42 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua Publicação . 

 

   Art. 43 - Revogadas as disposições em contrário em especial as Leis nº 

234/2005,274/2006,265/2006.  

    

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM 

ESTADO DE MATO GROSSO 

Em, 24 DE MAIO DE 2006. 
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Rudimar Nunes Camassola 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 


