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LEI COMPLEMENTAR N° 905 DE 11 DE MARCO DE 2016.

D IS P Õ E

SOBRE

C O N S O L ID A Ç Ã O ,

ALTERAÇÃO

E

R E R R A T IF IC A Ç Ã O D O Q U A D R O D E P E S S O A L D O
M U N IC ÍP IO

DE

L A G O IN H A

E

DÁ

O UTRAS

P R O V ID Ê N C IA S .

Prefeito Municipal de
Lagoinha, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
lei, em especial a Lei Orgânica do Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal
aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:
JO SÉ

GALVÃO

DA

ROCHA,

Fica criada, na Estrutura Administrativa estabelecida no Capítulo X da Lei
Complementar Municipal n° 727, de 13 de setembro de 2010, a Secretaria Municipal
da Fazenda, com a criação do cargo de Secretário Municipal da Fazenda, de
provimento em comissão, com remuneração equivalente ao padrão 31-A, para o qual
é necessário formação acadêmica em curso superior nas áreas de exatas e humanas
com o respectivo registro na entidade de classe, se necessário for, com atribuições
dispostas nesta Lei.

Art. 1o.

Fica, criada na Estrutura Administrativa estabelecida no Capítulo X da Lei
Complementar Municipal n° 727, de 13 de setembro de 2010, o cargo de Assessor
Municipal dos Negócios Jurídicos, de provimento em comissão, com remuneração
equivalente ao padrão 26-A, para o qual é necessário formação acadêmica em curso
superior de Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil, com atribuições
dispostas nesta Lei.

Art. 2o.

3o. Fica criada, na Estrutura Administrativa estabelecida no Capítulo X da Lei
Complementar Municipal n° 727, de 13 de setembro de 2010, a Secretaria Municipal
de Governo, com a criação do cargo de Secretário Municipal de Governo, de
provimento em comissão, com remuneração equivalente ao padrão 31-A, para o qual
é necessário formação acadêmica em curso superior nas áreas de exatas e humanas
com o respectivo registro na entidade de classe, se necessário for, com atribuições
dispostas nesta Lei.

Art.
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Em razão do disposto nos artigos anteriores, fica alterado e consolidado o
Anexo III - Cargos de Provimento em Comissão - da Lei Complementar Municipal n°
727, de 13 de setembro de 2010, com a criação e extinção de cargos em comissão,
de livre nomeação e exoneração, conforme artigo 37, II da Constituição Federal:

Art. 4o.

ANEXO III
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Carga Horária
Semanal
40

N° de
vagas
01

Secretário Municipal de Planejamento e Obras

40

01

31-A

Secretário Municipal de Administração

40

01

31-A

Secretario Municipal de Serviços Urbanos e Rurais

40

01

31-A

Secretario Municipal de Saúde e Saneamento

40

01

31-A

Secretario Municipal de Educação, Cultura e Turismo.
Secretario Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

40

01

31-A

40

01

31-A

Secretario Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

40

01

31-A

Assessor Municipal dos Negócios Jurídicos

20

01

26-A

Secretário Municipal da Fazenda

40

01

31-A

Secretário Municipal de Governo

40

01

31-A

Nome do Cargo
Secretário Municipal de Finanças

Padrão
31-A

5o. Fica reservado o percentual de 10% dos cargos comissionados previstos
nesta Lei para serem ocupados, obrigatoriamente, por servidores efetivos do quadro
de pessoal da Prefeitura de Lagoinha, nos termos do artigo 37, V da Constituição
Federal.

Art.

Parágrafo

Único

-

A

remuneração

para

os

cargos

de

secretários,

equivalente ao padrão 31-A, terá sua vigência até o dia 31 de dezembro de
2016, quando passa a vigorar a remuneração fixada pelo Legislativo Municipal,
nos termos do artigo 29, inciso V, da Constituição Federal.

Os empregos públicos previstos no Anexo I da Lei Complementar Municipal
n° 727 de 13 de setembro de 2012, modificada pela Lei Complementar n° 808, de 13
de agosto de 2013, têm as seguintes atribuições:

Art. 6o.

1) Advogado - Representar judicial e extrajudicialmente o Município; Exercer as
funções de consultoria e assessoria jurídica do Poder Executivo e da Administre
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em geral, referente às licitações, desapropriações, alienações e aquisições de
imóveis pelo município, assim como nos contratos em geral em que for parte
interessada o município; Prestar assessoramento técnico-legislativo ao Prefeito
Municipal; Propor e preparar ações diretas de inconstitucionalidade pelo Prefeito
Municipal, contra leis ou atos normativos municipais em face da Constituição
Estadual; Propor ação civil pública representando o Município; Efetuar a cobrança
judicial ou extrajudicialmente da dívida ativa municipal e de quaisquer outros
créditos do município; Requisitar dos departamentos, divisões e autoridades
municipais, informações, esclarecimentos, certidões e documentos de interesse do
Município, bem como expedir recomendações administrativas; Participar de
sindicâncias e processos administrativos, dando-lhes orientações jurídicas; Zelar
pelo patrimônio e interesse público, tais como, meio ambiente, consumidor, valores
artísticos, paisagísticos, históricos, culturais e urbanísticos, propondo, para tanto, as
medidas administrativas e judiciais cabíveis; Defender os agentes políticos e o
funcionalismo público municipal quando processados por atos decorrentes do
exercício de suas funções, desde que não haja conflito de interesse com a
Municipalidade; Exercer outras funções que lhe forem conferidas por Lei.
2) Agente Comunitário de Saúde PSF: Atividades de prevenção de doenças e
promoção da saúde mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou
coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob
supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal. Utilizar instrumentos
para o diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; Promover ações de
educação para a saúde individual e coletiva; Registrar, para fins exclusivos de
controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e
outros agravos à saúde; Estimular a participação da comunidade nas políticas
públicas voltadas para a área da saúde; Realizar visitas domiciliares periódicas para
o monitoramento de situações de risco à família; Participar de ações que fortaleçam
os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida e
outras atividades correlatas. Ressalvados os de caráter essencial.
3) Almoxarife: Organizar e manter o almoxarifado; executar recebimento,
estocagem, distribuição, registro e inventário de matérias-primas e mercadorias
adquiridas e confeccionadas na Prefeitura. Verificar a posição do estoque; Examinar
periodicamente o volume de mercadorias; Solicitar o ressuprimento do estoque;
Controlar o recebimento do material comprado ou fabricado; Confrontar as notas de
pedidos e as especificações com o material entregue; Orientar o armazenamento de
material e produtos, identificando-os e acomodando-os de forma adequada;
Inspecionar o estado do material, sob sua guarda; Manter o estoque em condições
de atender as unidades; Acondicionar adequadamente o material recebido; enviar/
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atender requisições de material e documentação respectiva; Fazer previsão e
controle de estoque; Fazer o arrolamento dos materiais estocados ou em
movimento; Encaminhar ao laboratório de análise o material recebido para exame
quando houver dúvidas quanto à sua qualidade; Confrontar notas fiscais e notas de
empenho. Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem
solicitadas.
4) Arquivista - Organizar documentação de arquivos institucionais e pessoais, criar
projetos de museus e exposições, organizar acervos; dar acesso à informação,
conservar acervos; preparar ações educativas e culturais, planejar e realizar
atividades técnico-administrativas, orientar implantação de atividades técnicas.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
5) Assistente Social - Aconselha e orienta os indivíduos afetados em seu equilíbrio
Emocional, baseando-se no conhecimento sobre a dinâmica psicossocial do
comportamento das pessoas e aplicando a técnica do serviço social de casos, para.
Possibilitar o desenvolvimento de suas capacidades e conseguir o seu ajustamento
ao meio social; promove a participação consciente dos indivíduos em grupos,
desenvolvendo suas potencialidades e promovendo atividades educativas,
recreativas e culturais, para assegurar o progresso coletivo e a melhoria do
comportamento individual; desenvolve a consciência social do indivíduo, aplicando a
técnica do serviço social de grupo aliado à participação em atividades comunitárias,
para atender às aspirações pessoas desse indivíduo e interrelacioná-lo ao grupo;
programa a ação básica de uma comunidade nos campos social, médico e outros,
valendo-se da análise de recursos e das carências socioeconômicas dos indivíduos
e da comunidade em estudo, para possibilitar a orientação adequada da clientela e
o desenvolvimento harmônico da comunidade; colabora no tratamento de doenças
orgânicas e psicossomáticas, atuando na remoção dos fatores psicossociais e
econômicos que interferem no tratamento, para facilitar a recuperação da saúde;
organiza e executa programas de serviço social em empresas e órgãos de classe,
realizando atividades de caráter educativo, recreativo, assistência à saúde e outras,
para facilitar a integração dos trabalhadores aos diversos tipos de ocupações e
contribui para melhorar as relações humanas na Prefeitura; assiste às famílias nas
suas necessidades básicas, orientando-as e fornecendo-lhe suporte material,
educacional, médico e de outra natureza, para melhorar a sua situação e possibilitar
uma convivência harmônica entre os membros; dá assistência ao menor carente ou
infrator, atendendo às suas necessidades primordiais, para assegurar-lhe
desenvolvimento sadio da personalidade ou integração na vida comunitária;
identifica os problemas e fatores que perturbam ou impedem a utili7ar:ãn Ha
potencialidade dos educandos, analisando as causas dessas perturbí
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permitir a eliminação dos mesmos com vistas a um maior rendimento escolar;
assiste a encarcerados, Programando e desenvolvendo atividades de caráter
educativo e recreativo nos estabelecimentos penais e atendendo as suas
necessidades básicas, para evitar a reincidência do ato antissocial e permitir a sua
reintegração na sociedade; articula-se com profissionais especializados em outras
ares relacionadas a problemas humanos, intercambiando informações, a fim de
obter subsídios para elaboração de diretrizes, atos normativos e programas de ação
social referentes a campos diversos de atuação, como orientação e Reabilitação
profissional, desemprego, amparo a inválidos, acidentados e outros.
6) Atendente de saúde - Efetuar o controle da agenda de consultas, mantendo-as
atualizadas; observar histórico dos pacientes; realizar marcações de exames e
consultas; prestar informações recebendo e anotando recados e auxiliar o médico
nos diversos procedimentos de atendimento; utilizando os softwares aplicáveis na
área de saúde.
7) Auxiliar de Almoxarife: Verificar notas fiscais dos produtos e materiais,
confrontando-as com os pedidos realizados. Guardar todos os mistérios no estoque.
Fazer lançamentos de entrada e saída de materiais no software do Conselho.
Conferir prazos de entrega e quantidade de materiais pedidos. Conferir a marca dos
produtos, qualidade e prazos de vencimento (quando necessário) dos materiais
adquiridos. Solicitar reposição de estoque de materiais. Emitir notas fiscais de
transferência de itens e devoluções. Emitir requisição de compras. Emitir
documentos fiscais. Armazenar todo e qualquer produto adquirido no estoque.
Supervisionar o almoxarifado, relatando as entradas e saídas de materiais que
forem feitas. Remanejar itens e materiais disponíveis no estoque. Dimensionar as
quantidades mínimas e máximas que podem conter no estoque. Controlar os
pedidos de compras de materiais. Vistoriar produtos avariados. Controlar emissão
de notas manuais e termos de responsabilidades de materiais acautelados.
Controlar estoques futuros. Identificar os produtos por etiquetas. Organizar todos os
materiais no estoque físico e prateleiras. Limpar o almoxarifado e equipamentos.
Controlar o acesso de pessoas no almoxarifado. Realizar o inventario de materiais e
equipamentos,
cadastrando-os
adequadamente.
Atualizar
o
patrimônio
mensalmente outras atividades correlatas.
8) Auxiliar de Biblioteca: Executar tarefas de atendimento ao público, manuseio e
guarda dos livros, orientação de pesquisas, higienização do acervo e digitação.
Prestar atendimento aos munícipes que fazem uso da biblioteca, orientar as
consultas e pesquisas; Conservar e organizar o acervo da biblioteca bem como o
arquivo dos usuários; Elaborar e executar projetos de incentivo à leitura e colaboraf
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no desenvolvimento do trabalho no ambiente de tecnologia. Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
9) Auxiliar de Consultório Dentário: Recepcionar as pessoas em consultório dentário
e auxilia o cirurgião-dentista, acompanhando suas atividades. 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 cirurgião-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, por intermédio de fichário, os exames e
tratamentos. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
10) Auxiliar de Consultório Dentário PSF: Realizar ações de promoção e prevenção
em saúde bucal. Preparar e organizar instrumental e materiais, bem como cuidar da
manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; Instrumentalizar e
auxiliar o Dentista nos procedimentos clínicos; Acompanhar, apoiar e desenvolver
atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe, buscando
aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; Outras atribuições
afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas.
11) Auxiliar de Enfermagem: Executar pequenos serviços de enfermagem, sob a
supervisão do Enfermeiro, auxiliando no atendimento aos pacientes. Executar
serviços gerais de enfermagem como: aplicar injeções e vacinas, ministrar
remédios, registrar temperaturas, medir pressão arterial, fazer curativos e coletar
material para exame de laboratório; Preparar e esterilizar os instrumentos de
trabalho utilizados na enfermaria e nos gabinetes médicos, acondicionando-os em
lugar adequado, para assegurar a sua utilização; Preparar os pacientes para
consultas e exames, acomodando-os adequadamente, para facilitar sua realização;
Orientar o paciente sobre a medicação e sequência do tratamento prescrito,
instruindo sobre o uso de medicamentos e material adequado ao tipo de tratamento,
para reduzir a incidência de acidentes; Efetuar a coleta de material para exames de
laboratório e a instrumentação em intervenções cirúrgicas, atuando sob a
supervisão do Enfermeiro ou Médico, para facilitar o desenvolvimento das tarefas de
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cada membro da equipe; Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo
que lhe forem solicitadas.
12) Auxiliar de Enfermagem PSF Realizar procedimento de enfermagem dentro das
suas competência técnicas e legais; - Realizar procedimentos de enfermagem nos
diferentes ambientes, UFS e nos domicílios, dentro do planejamento de ações
traçado pela equipe; Preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem,
exames e tratamentos na PSF; Zelar pela limpeza e ordem do material, de
equipamento e de dependências da PSF, garantindo o controle de infecção;
Realizar busca ativa de casos, como tuberculose, hanseníase e demais doenças de
cunho epidemiológico; No nível de suas competência, executar assistência básica e
ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar ações de educação em
saúde aos grupos de patologias específicas e às família de risco, conforme
planejamento da PSF.
13) Auxiliar Fiscal - Lavrar autos de infração por contravenção às posturas do
município; Exerce a fiscalização do comércio ambulante, verificando a regularidade
do licenciamento, trânsito estacionamento e numeração de ambulantes e de bancas
ou caminhões-feira; Apreende por infração à leis e regulamentos, mercadorias,
animais e objetos expostos, negociados ou abandonados nas ruas e logradouros
públicos; Verifica a colocação de andaimes, tapumes e coretos, bem como a
descarga de materiais na via pública; Comunica quaisquer irregularidades na
manutenção e conservação de obras municipais e na prestação de serviços
públicos sujeitos a fiscalização municipal, tomando providências imediatas nos
casos que requeiram urgência; Registra o início, o encerramento as alterações
ocorridas nas atividades comerciais e industriais e de instalações domiciliares, para
posterior notificação, por parte do órgão fazendário; Exerce repressão às
construções clandestinas, fazendo comunicações, intimações e embargos;
Comunica o início e o término de construções e demolições de prédios; Vistoria
prédios; Intima proprietários a construir muros e calçadas; Efetua notificações e
quaisquer outras diligências solicitadas por órgão da Prefeitura; Comunica fugas
d’àgua, obstrução de esgotos, defeitos na rede de iluminação pública, calçamento
de via pública, queda de árvores e danos em jardins públicos, inclusive quanto à
limpeza; Informa requerimentos de localização de comércio; presta informações em
processos relacionados com suas atividades; Auxilia no lançamento de impostos em
geral; Colabora na alteração e revisão de tributos municipais; Executa outras
atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
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14) Auxiliar de Mecânico - Auxiliar nas tarefas de manutenção dos diversos tipos de
máquinas e veículos. Auxiliar na manutenção de máquinas, motores e
equipamentos industriais. Realizar transporte de equipamentos e ferramentas
necessários ao trabalho. Realizar a limpeza, conservação e guarda das peças e de
ferramentas e equipamentos utilizados. Auxiliar o mecânico nas tarefas de
montagem e desmontagem de máquinas e motores em geral. Executar outras
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente
organizacional.
15) Auxiliar de Serviços de Saúde - Atendimento e atividades nas unidades de
saúde como recepções, dispensário de medicamentos, vigilância em saúde e
central de regulação, organizar fichário, fazendo a distribuição e arquivamento de
fichas, registro de procedimentos no sistema, agendamento de consultas e exames
e entregas de exames; executar tarefas básicas de informações a indivíduos e
grupos, visando a instrução da população em geral para prevenção de doenças;
orientar a população em geral sobre a importância da higiene e cuidados básicos
e/ou primários para a prevenção de doenças; efetuar visitas domiciliares, conforme
necessidades, seguindo instruções de seus superiores; realizar trabalhos a
vigilância epidemiológica, difundindo informações; esterilizar materiais; atuar em
campanhas de prevenção de doenças; elaborar relatórios de acordo com as
atividades executadas, que permitam levantar dados estatísticos e para a
comparação do trabalho; realizar atividades na vigilância em saúde, prevenção e
controle de doenças e promoção da saúde; pesquisa e coleta de vetores
causadores de infecções e infestações; vistoria de imóveis e logradouros para
eliminação de vetores causadores de infecções e infestações; remoção e/ou
eliminação de recipientes com focos ou focos potenciais de vetores causadores de
infecções e infestações; manuseio e operação de equipamentos para aplicação de
larvicidas e inseticidas; aplicação de produtos químicos para controle e/ou combate
de vetores causadores de infecções e infestações; participação em reuniões de
capacitação técnica e eventos de mobilização social; colaborar com a limpeza e
organização do local de trabalho; realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou
determinadas pelo superior imediato.
16) Auxiliar de Serviços Gerais: Efetuar limpeza das dependências internas e
externas dos órgãos municipais, bem como, varredura e lavação das calçadas,
elevadores, garagens, estacionamentos e jardins; Executar outros serviços braçais
simples, que não exijam conhecimentos ou habilitações específicas, como capinar e
roçar terrenos e logradouros públicos; Preparar argamassa, concreto e executar
outras tarefas auxiliares de obras; Quebrar pavimentos, abrir e fechar valas;
Carregar e descarregar veículos, empilhando as mercadorias nos locais indicados;
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Transportar materiais, móveis, equipamentos e ferramentas; Limpar, lubrificar e
guardar ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho, de acordo com as
instruções recebidas; Executar outras atribuições afins; Realizar serviços
relacionados com cozinha e copa do órgão, como fazer e distribuir café e lanches
em horários pré-fixados; Recolher os utensílios utilizados, promovendo sua limpeza;
Zelar pelos utensílios e equipamentos utilizados em suas atividades;
Responsabilizar-se pelo serviço de copa e cantina dos estabelecimentos de ensino,
limpando-os e conservando-os; Manter a higiene e a organização dos
estabelecimentos públicos; Executar outras atividades correlatas.
17) Coordenador de Patrimônio - Realizar o registro e manter atualizado o cadastro
dos bens móveis e imóveis; Realizar os Processos de cessão, doação, permuta e
baixa de materiais permanentes; Realizar inspeções e levantamentos periódicos dos
bens patrimoniais; Encaminhar equipamentos para vistoria e aceite; Controlar a
movimentação de bens em atividades externas; Classificar, para alienação,
materiais em desuso.
18) Costureira - Executar, a mão ou a máquina, um ou vários trabalhos de costura
na produção em série de peças de vestuário, utilizando máquinas e outros
instrumentos apropriados, para confeccionar ternos, terninhos, calças, camisas e
outras peças de roupas similares. Alinhavar e coser as entretelas das diferentes
peças, utilizando instrumentos comuns de costura e máquinas de costura, para
armar essas peças. Coser as diferentes partes da peça, utilizando máquinas e
outros instrumentos apropriados, para confeccionar os diversos tipos de vestiário.
Colocar ombreiras, colarinhos e forros, costurando-os a mão ou a máquina, para dar
a roupa a forma e enchimentos desejados. Executar outras tarefas de mesma
natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
19) Coveiro - Executar serviços de inumações e exumações nos cemitérios; Cavar
covas rasas e sepulturas com o uso de ferramentas adequadas; Localizar nas
plantas do cemitério a localização de sepulturas, jazigos, covas e sepulturas;
Efetuar a marcação de sepulturas a serem cavadas; Ajudar na execução de
sepultamentos carregando e colocando o caixão na sepultura; Fechar as sepulturas
cobrindo-as com terra ou fixando-lhe uma laje; Zelar pela conservação dos jazigos e
covas rasas; Limpar e carregar lixos existentes nos cemitérios; Executar outras
tarefas que, por suas características, se incluam na esfera de competência.
20) Dentista: Executar e coordenar trabalhos relativos a diagnósticos e tratamento
de afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos e
instrumentos adequados, para prevenir, manter ou recuperar a saúde oral, realiz^
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visitas domiciliares e às escolas públicas, realizar consultas, atuar na orientação
preventiva e profilática e outros serviços correlatos, bem como executar outras
atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do
cargo e da área de atuação. Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando
aparelhos ou por via direta, para verificar a presença de cáries e outras afecções;
Identificar as afecções quanto à profundidade, utilizando instrumentos especiais e
radiológicos, para estabelecer diagnósticos e o plano de tratamento; Aplicar
anestesia troncular, gengival ou tópica, utilizando medicamentos anestésicos, para
promover conforto e facilitar a execução do tratamento; Extrair raízes e dentes,
utilizando fórceps, alavancas e outros instrumentos, para prevenir infecções;
Restaurar cáries, utilizando instrumentos, aparelhos e substâncias específicas, para
restabelecer a forma e a função do dente; Executar a limpeza profilática dos dentes
e gengivas, extraindo tártaro, para evitar a instalação de focos de infecção; Realizar
consultas; Prescrever ou administrar medicamentos, determinando a via de
aplicação, para prevenir hemorragias ou tratar infecções da boca e dentes; Proceder
a perícias odonto-administrativas, examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim
de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; Coordenar,
supervisionar ou executar a coleta de dados sobre o estado clínico dos pacientes,
lançando-os em fichas individuais, para acompanhar a evolução do tratamento;
Realizar visitas domiciliares e às escolas públicas; Orientar e zelar pela preservação
e guarda de aparelhos, instrumental ou equipamento utilizados em sua
especialidade, observando sua correta utilização; Elaborar, coordenar e executar
programas educativos e de atendimento odontológico e preventivo voltados para a
comunidade de baixa renda e para os estudantes da rede municipal de ensino. O
ocupante do cargo poderá executar suas funções na área da Saúde.
21) Dentista PSF: Realizar diagnósticos com a finalidade de obter o perfil
epidemiológico para o planejamento e a programação em Saúde Bucal. Realizar a
atenção à saúde em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de
agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da
saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos,
de acordo com o planejamento da equipe, com resolubilidade; Realizar os
procedimentos clínicos da Atenção Básica em Saúde Bucal, incluindo atendimento
das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com
a fase clínica da instalação de próteses dentárias elementares; Realizar atividades
programadas e de atenção à demanda espontânea; Coordenar e participar de ações
coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais;
Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os
demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de
forma multidisciplinar; Realizar supervisão técnica do Técnico em Saúde B u p ^
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(TSB) e Auxiliar em Saúde Bucal (ASB); Participar do gerenciamento dos insumos
necessários para o adequado funcionamento da UBS; Executar outras atividades
compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município. O
ocupante do cargo poderá executar suas funções na área da Saúde.
22) Digitador - Digitar dados diversos, alimentando máquinas / equipamentos de
processamento de dados, para que funcionem adequadamente e produzam os
resultados esperados. Operar equipamentos (máquinas digitadoras ou similares),
para transcrição de dados, através de digitação, de acordo com documentos de
entrada, instruções de “lay-outs” dos relatórios de saída e utilizando programas
desenvolvidos. Selecionar programas de digitação para execução dos trabalhos de
transcrição de dados, buscando maior agilidade e eficiência. Controlar a gravação
de arquivos de dados transcritos, por medida de segurança. Preparar relatórios
sobre as atividades de digitação desenvolvidas. Zelar pela conservação dos
equipamentos operados, efetuando limpeza dos mesmos, conforme especificações
técnicas, bem como solicitando manutenção quando de problemas detectados.
Prestar orientação e efetuar treinamento de novos digitadores, sempre que
necessário. Executar outras tarefas correlatas conforme necessidade ou a critério
de seu superior.
23) Eletricista - Efetuar a manutenção nas instalações elétricas, redes de alta e
baixa tensão, cabines de força, quadros e outros, instalando e reformando
aparelhos de ar condicionado, para o funcionamento adequado do sistema elétrico
dos edifícios da Prefeitura; o Efetuar a manutenção preventiva de motores,
transformadores, disjuntores, reatores, equipamentos elétricos em geral, sistemas
de comando, sinalização e proteção; o Efetuar estudos detalhados das
necessidades de demanda e levantamento das características dos equipamentos
em funcionamento a fim de dimensionar as alterações na rede e instalações
elétricas; o Zelar pelo funcionamento adequado do sistema elétrico dos edifícios da
Prefeitura, observando os projetos executivos de eletricidade, dirimindo dúvidas com
os engenheiros, observando os detalhes de segurança no trabalho e propondo
modificações necessárias; o Executar outras atividades correlatas à função.
24) Encarregado de Turma - Os ocupantes do cargo têm por atribuições executar
tarefas relativas à distribuição, orientação e supervisão das atividades das turmas
de trabalho nos serviços urbanos, obras rodoviárias, praças e jardins, limpeza
pública e calçamento, estradas rurais, inspecionar e controlar os trabalhos
relacionados com a construção civil em geral e manutenção do equipamento
utilizado, inclusive na área rural.
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25) Encarregado do Departamento de Pessoal - Preencher comunicação de
acidente de trabalho; (CAT), Efetuar os registros decorrentes da admissão e
demissão de empregados; Elaborar folha de pagamento e preenchimento de guias
de recolhimento - encargos sociais; Imprimir os relatórios da folha de pagamento;
Elaborar cálculos para 13° salário; Elaborar cálculos de férias; Calcular rescisão de
contrato de trabalho e providenciar documentos necessários para quitação das
rescisões; Executar demais atividades inerentes ao setor por determinação superior
imediato.
26) Encarregado do Setor de Convênios - Promover o controle da execução dos
contratos e convênios firmados pela Prefeitura com demais órgãos da
Administração Pública direta ou indireta das demais esferas governamentais,
bancos, e instituições congêneres; Efetuar o controle dos prazos dos contratos e
convênios firmados pela Prefeitura; Analisar a possibilidade de aditamentos e
prorrogações de prazos dos contratos e convênios mediante solicitação e interesse
da Prefeitura; Efetuar o pedido de reserva orçamentária e pedido de empenho,
quando necessários, para complementação de saldo contratual ou aditamentos;
Notificar as empresas quando não houver correto cumprimento dos contratos e
Convênios; Prestar as informações pertinentes aos órgãos fiscalizatórios e Tribunais
de Contas em relação aos convênios e contratos firmados pela Prefeitura; demais
atribuições inerentes e necessários ao cumprimento de convênios firmados pela
Prefeitura.
27) Encarregado do Setor de Despesas - conferir os documentos recebidos do setor
de contas a pagar e tesouraria, de acordo com o plano de contas; conciliar e
analisar contas; elaborar balancetes e conciliá-los, objetivando manter a
escrituração atualizada, bem como o cumprimento de normas e procedimentos
estabelecidos; realizar a atualização do banco de dados do Município em relação as
despesas efetuadas, a fim de atender exigências dos órgãos fiscalizatórios; praticar
todos os atos e condutas necessárias á organização das despesas municipais.
28) Encarregado do Setor de Tesouraria - Receber e guardar valores; efetuar
pagamentos; executar outros serviços próprios de tesouraria. Receber e pagar em
moeda corrente ou cheques ou eventualmente a domicílio; receber, guardar e
entregar valores; efetuar, nos prazos legais, os recolhimentos devidos, prestando
contas; efetuar autenticação mecânica; elaborar balancetes e demonstrativos do
trabalho realizado e importâncias recebidas e pagas; movimentar fundos; conferir e
rubricar livros; informar, dar paraceres e encaminhar processos relativos a
competência da Tesouraria; endossar cheques e assinar
ntos e demats
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documentos relativos ao movimento de valores; preencher e assinar cheques
bancários; executar conciliação bancária, executar tarefas afins.

29) Enfermeiro 30 Horas, Enfermeiro 12 X 36, Enfermeiro PSF: Executar serviços
de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, para possibilitar
a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva. Executar diversas
tarefas de enfermagem como: administração de sangue e plasma, controle de
pressão arterial, aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em
prática seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o bem-estar físico, mental e
social aos pacientes; Prestar primeiros socorros no local de trabalho, em caso de
acidentes ou doença, fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando
medicamentos, para posterior atendimento médico; Supervisionar a equipe de
enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o uso de equipamentos,
medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a prescrição do Médico,
para assegurar o tratamento ao paciente; Manter os equipamentos e aparelhos em
condições de uso imediato, verificando periodicamente seu funcionamento e
providenciando sua substituição ou conserto, para assegurar o desempenho
adequado dos trabalhos de enfermagem; Supervisionar e manter salas, consultórios
e demais dependências em condições de uso, assegurando sempre a sua
higienização e limpeza dentro dos padrões de segurança exigidos; Promover a
integração da equipe como unidade de serviço, organizando reuniões para resolver
os problemas que surgem, apresentando soluções através de diálogo com os
funcionários e avaliando os trabalhos e as diretrizes; Desenvolver o programa de
saúde da mulher, orientações sobre planejamento familiar, às gestantes, sobre os
cuidados na gravidez, a importância do pré-natal etc.; Efetuar trabalho com
crianças para prevenção da desnutrição, desenvolvendo programa de
suplementação alimentar; Executar programas de prevenção de doenças em
adultos, identificação e controle de doenças como diabetes e hipertensão;
Desenvolver o programa com adolescentes, trabalho de integração familiar,
educação sexual, prevenção de drogas etc.; Executar a supervisão das atividades
desenvolvidas no PAS, controle de equipamentos e materiais de consumo; Fazer
cumprir o planejamento e os projetos desenvolvidos no início do ano; Participar de
reuniões de caráter administrativo técnico de enfermagem, visando o
aperfeiçoamento dos serviços prestados; Efetuar e registrar todos os atendimentos,
tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao paciente, anotando
em prontuários, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade, para
documentar a evolução da doença e possibilitar o controle de saúde; Fazer estudos
e previsão de pessoas e materiais necessários às atividades, elaborando escalas de
serviços e atribuições diárias, especificando e controlando materiais permanenti
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de consumo para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de
enfermagem; Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe
forem solicitadas. O ocupante do cargo poderá executar suas funções na área da
Saúde em escala 12x36 horas.

30) Engenheiro Agrônomo - Atividades de planejamento, supervisão, coordenação,
programação ou execução especializada de projetos em geral sobre a preservação
e exploração de recursos naturais, da economia rural defesa e inspeção agrícolas e
promoção agropecuária; planejar e organizar qualificação, capacitação e
treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e
demais campos da administração municipal; zelar pela conservação e guarda das
ferramentas, instrumentos, máquinas e equipamentos utilizados; velar pela guarda,
conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e
armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; outras funções afins
e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico.
31) Engenheiro Civil - Supervisionar, coordenar, orientar, estudar e planejar projetos
e especificações; vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;
desempenho de cargo e função técnica, referentes a levantamentos topográficos,
batimétricos, geodésicos e aerofotogramétricos; locação de loteamentos, sistemas
de saneamento, irrigação e drenagem; Estradas, seus afins e correlatos; planejar e
organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores
lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal;
executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas
ao seu cargo.
32) Escriturário: Prestar assistência à unidade de atuação, emitindo pareceres, bem
como controlar os serviços gerais de escritório, compatibilizando os programas
administrativos com as demais medidas. Elaborar pareceres sobre os assuntos de
sua unidade, coletando e analisando os dados, para colaborar nos trabalhos
técnicos e administrativos; Coordenar e promover a execução dos serviços gerais
de escritório, verificando os documentos, para garantir os resultados da unidade;
Coordenar e acompanhar processo licitatório, verificando o cumprimento da
legislação pertinente, para assegurar a obtenção dos resultados. Participar de
projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo
fluxograma, organogramas e demais esquemas gráficos, para garantir maior
produtividade e eficiência dos serviços. Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato. O ocupante do cargo poderá executar suas/7y \
funções em qualquer área/setor da Administração.
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33) Farmacêutico - Subministra produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o
receituário apropriado; Controla entorpecentes e produtos equiparados, através de
mapas, guias e livros, assim atendendo a dispositivos legais; Analisa produtos
farmacêuticos, valendo-se de métodos químicos, para verificar qualidade, teor,
pureza e quantidade de cada elemento na composição; Orienta os responsáveis por
farmácias e drogarias para que cumpram as leis vigentes; Assessora as autoridades
superiores no preparo de informações e documentos sobre legislação e assistência
farmacêutica; Fornece sempre que solicitado subsídios para elaboração de ordens
de serviço, portarias, pareceres e manifestos; Controla o estoque a compra de
medicamentos, assim como, o prazo de validade dos mesmos; Colabora com a
limpeza e organização do local de trabalho; Executa outras atividades correlatas ao
cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
34) Fiscal Municipal - Lavrar autos de infração por contravenção às posturas do
município; Exerce a fiscalização do comércio ambulante, verificando a regularidade
do licenciamento, trânsito estacionamento e numeração de ambulantes e de bancas
ou caminhões-feira; Apreende por infração à leis e regulamentos, mercadorias,
animais e objetos expostos, negociados ou abandonados nas ruas e logradouros
públicos; Verifica a colocação de andaimes, tapumes e coretos, bem como a
descarga de materiais na via pública; Comunica quaisquer irregularidades na
manutenção e conservação de obras municipais e na prestação de serviços
públicos sujeitos a fiscalização municipal, tomando providências imediatas nos
casos que requeiram urgência; Registra o início, o encerramento as alterações
ocorridas nas atividades comerciais e industriais e de instalações domiciliares, para
posterior notificação, por parte do órgão fazendário; Exerce repressão às
construções clandestinas, fazendo comunicações, intimações e embargos;
Comunica o início e o término de construções e demolições de prédios; Vistoria
prédios; Intima proprietários a construir muros e calçadas; Efetua notificações e
quaisquer outras diligências solicitadas por órgão da Prefeitura; Comunica fugas
d’àgua, obstrução de esgotos, defeitos na rede de iluminação pública, calçamento
de via pública, queda de árvores e danos em jardins públicos, inclusive quanto à
limpeza; Informa requerimentos de localização de comércio; presta informações em
processos relacionados com suas atividades; Auxilia no lançamento de impostos em
geral; Colabora na alteração e revisão de tributos municipais; Executa outras
atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
35) Fisioterapeuta: Tratar meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias,
sequelas de acidentes vascular-cerebrais e outros, empregando ginástica corretiva,
cinesioterapia, eletroterapia e demais técnicas especiais de reeducação musculí
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para obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados.
Avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes
musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação de cinética e
movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de
atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados;
Planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoartroses, sequelas de
acidentes vascular-cerebrais, poliomielite, meningite, encefalite, de traumatismos
raquimedulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos
periféricos, miopatias e outros, utilizando-se de meios físicos especiais como
cinesioterapia e hidroterapia, para reduzir ao mínimo as consequências dessas
doenças; Atender amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com
prótese, para possibilitar sua movimentação ativa e independente; Ensinar
exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos aparelhos
respiratório e cardiovascular, orientando e treinando o paciente em exercícios
ginásticos especiais, para promover correções de desvios de postura e estimular a
expansão respiratória e a circulação sanguínea; Fazer relaxamento, exercícios e
jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os de forma
sistemática, para promover a descarga ou liberação da agressividade e estimular a
sociabilidade; Supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia,
orientando-os na execução de tarefas, para possibilitar a execução correta de
exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais simples; Assessorar
autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando informes,
documentos e pareceres, para avaliação da política de saúde; Executar outras
atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do
Município.
36) Fonoaudiólogo Educacional: Identificar problemas ou deficiências ligadas à
comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo
treinamento fonético, auditivo e de dicção, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou
a reabilitação da fala. Avaliar as deficiências do paciente, realizando exames
fonéticos, de linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias, para
estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico; Orientar o paciente com
problemas de linguagem e audição, utilizando a logopedia e audiologia em sessões
terapêuticas, visando sua reabilitação; Orientar a equipe pedagógica, preparando
informes e documentos sobre assuntos de fonoaudiologia, a fim de possibilitar-lhe
subsídios; Controlar e testar periodicamente a capacidade auditiva dos servidores,
principalmente daqueles que trabalham em locais onde há muito ruído; Aplicar
testes audiométricos para pesquisar problemas auditivos; Determinar a localização
de lesão auditiva e suas consequências na voz, fala e linguagem do indivíduo;
Orientar os professores sobre o comportamento verbal da criança, principalmente
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com relação à voz; Atender e orientar os pais sobre as deficiências e/ou problemas
de comunicação detectadas nas crianças, emitindo pareceres de sua especialidade
e estabelecendo tratamento adequado, para possibilitar-lhes a reeducação e a
reabilitação; Executar outras atividades compatíveis com as especificadas,
conforme as necessidades do Município. O ocupante do cargo executará suas
funções na área da Saúde e/ou Educação.
37) Guarda Municipal - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do
Município; prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações
penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e
instalações municipais; atuar, preventiva e permanentemente, no território do
Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e
instalações municipais; colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança
pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social; colaborar com a
pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o
respeito aos direitos fundamentais das pessoas; exercer as competências de
trânsito que lhes forem conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos da
Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de
forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou
municipal; proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e
ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas;
cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades; interagir com
a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais
voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades; estabelecer
parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou de Municípios vizinhos, por meio
da celebração de convênios ou consórcios, com vistas ao desenvolvimento de
ações preventivas integradas; articular-se com os órgãos municipais de políticas
sociais, visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município;
integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando a
contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano
municipal; garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e
imediatamente quando deparar-se com elas; encaminhar ao delegado de Polícia,
diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando
possível e sempre que necessário; contribuir no estudo de impacto na segurança
local, conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de
empreendimentos de grande porte; desenvolver ações de prevenção primária à
violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria
municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal; auxiliar na
segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignitários; a tu a f mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno
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participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de
ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na
comunidade local.
38) Inspetor de Alunos: Inspecionar alunos em todas as dependências do
estabelecimento de ensino, garantindo a disciplina e segurança dos mesmos.
Orientar e assistir os interesses e comportamento dos alunos, fora da sala de aula,
para o ajustamento dos mesmos ao convívio e recreação escolar; Atender às
solicitações dos professores, responsabilizando-se pela disciplina da classe quando
da ausência dos mesmos, para colaborar no processo educativo; Zelar pelas
dependências e instalações do estabelecimento e pelo material utilizado, traçando
normas de disciplina, higiene e comportamento, para propiciar ambiente adequado à
formação física, mental e intelectual dos alunos; Auxiliar nas tarefas de portaria,
controle de presença, guarda e proteção dos alunos, prestando primeiros socorros
em caso de acidentes; Executar outras atividades compatíveis com as
especificadas, conforme as necessidades do Município. O ocupante do cargo
executará suas funções na área da Educação.

39) Marceneiro - Confeccionar, reparar e reformar móveis em geral, tais como:
mesas, cadeiras, poltronas, armários, estantes, divisórias e venezianas; Revestir
móveis em geral com laminados de madeira, fórmica ou assemelhados; Manusear
máquinas e ferramentas aplicáveis à marcenaria; Executar outras atividades
correlatas à função. Examinar os desenhos e esboços recebidos, analisando as
especificações técnicas constantes nos mesmos, para determinar o material a ser
utilizado na confecção dos móveis. Executar o traçado de riscos e marcação de
pontos sobre a madeira a ser trabalhada, obedecendo as formas e dimensões
constantes dos desenhos e croquis, para orientar a execução dos cortes e entalhe. •
Colocar ferragens, como dobradiças, puxadores e outras nas peças e móveis
montados, para possibilitar o manuseio dos mesmos e atender aos requisitos
exigidos no seu acabamento. Pintar, envernizar ou encerar as peças e os móveis
confeccionados, para atender as exigências estéticas do trabalho. Montar e
desmontar tablados, coberturas, arquibancadas e divisórias. Auxiliar na carga e
descarga dos mobiliários confeccionados, até o local a ser montado, bem como na
desmontagem e montagem de móveis, em mudanças internas de um local para o
outro. Anotar os materiais a serem utilizados nos diversos serviços, encaminhando
os itens faltantes para providências de compras, de forma a evitar atrasos e
interrupções nos serviços. Executar descarte de materiais e resíduos provenientes
da execução dos serviços. Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando
equipamentos de proteção apropriados quando da execução dos serviços.
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pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos
e materiais utilizados, bem como do local de trabalho. Executar outras tarefas
correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.
40) Mecânico - Responsabilizar-se por consertos relacionados a mecânica
automotiva; diagnosticar falhas de funcionamento do veículo, fazer desmonte,
limpeza e a montagem do motor, sistema de transmissão, diferencial e outras
partes; realizar manutenção de motores, sistemas e partes do veículo; instalar
sistemas de transmissão no veículo; substituir peças dos diversos sistemas; reparar
componentes e sistemas de veículos; testar desempenho de componentes e
sistemas de veículos; providenciar o recondicionamento do equipamento elétrico, o
alinhamento da direção e regulagem de faróis do veículo; regular o motor: ignição,
carburação e o mecanismo das válvulas; zelar pela conservação, limpeza e
manutenção de aparelhos, ferramentas e ambiente de trabalho; fazer o controle e a
manutenção preventiva dos veículos; planejar e organizar qualificação, capacitação
e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e
demais campos da administração municipal; executar outras tarefas da mesma
natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.

41) Merendeira: Preparação de refeições para alunos da rede pública, lavagem de
louças, panelas e talheres e afins, servir as refeições. Descrição da Função:
Preparar as refeições servidas na merenda escolar, primando pela boa qualidade;
solicitar aos responsáveis, quando necessários, os gêneros alimentícios utilizados
na merenda; conservar a cozinha em boas condições de higiene e de trabalho,
procedendo a limpeza dos utensílios; servir a merenda aos escolares; manter os
gêneros alimentícios em perfeitas condições de armazenagem e acondicionamento;
executar outras tarefas correlatas.
42) Médico Cardiologista: Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever
medicamentos e outras formas de tratamento para os diversos tipos de
enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para
promover a saúde e o bem-estar do paciente. Realizar exames subsidiários em
cardiologia e cardiopatias congênitas; Realizar exames de insuficiência Cardíaca
Congestiva; Realizar exames de hipertensão pulmonar; Realizar exames de
aterosclerose; Realizar exames de doença arterial coronária; Realizar exames de
arritmias cardíacas, de miocardiopatias e doenças do pericárdio; Realizar
terapêutica em cardiologia; Atuar na prevenção em cardiologia: (primária e„
secundária); Organizar os serviços de saúde de acordo com as atribuições do car
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público; Organizar estatísticas de saúde de sua área de atuação (epidemiologia,
vigilância sanitária e epidemiológica); Expedir atestados médicos; Respeitar a ética
médica; Planejar e organizar a qualificação, a capacitação e o treinamento dos
técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da
administração municipal; Zelar pela conservação de boas condições de trabalho,
quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar
aos pacientes, melhor atendimento. Executar outras atividades compatíveis com as
especificadas, conforme as necessidades do Município. O ocupante do cargo
poderá executar suas funções na área da Saúde.
43) Médico Ginecologista - Clinicar e medicar pacientes dentro de sua
especialidade; assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que
indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato profissional que
tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo
paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no
órgão em que atua e demais campos da administração municipal; guardar sigilo das
atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que
possa interferir no regular andamento do serviço público; executar outras tarefas da
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu.
44) Médico PSF: Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever
medicamentos e outras formas de tratamento para os diversos tipos de
enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para
promover a saúde e o bem-estar do paciente. Prestar assistência integral aos
indivíduos sob sua responsabilidade; Valorizar a relação médico-paciente e médicofamília como parte de um processo terapêutico e de confiança; Oportunizar os
contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando abordar os aspectos
preventivos e de educação sanitária; Empenhar-se em manter seus clientes
saudáveis, quer venham às consultas ou não; Executar ações básicas de vigilância
epidemiológica e sanitária em sua área de abrangência; Executar as ações de
assistência nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao
trabalhador, ao adulto e ao idoso, realizando também atendimentos de primeiros
cuidados nas urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais, entre outros; Promover
a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente seja mais saudável;
Discutir de forma permanente - junto à equipe de trabalho e comunidade - o
conceito de cidadania, enfatizando os direitos à saúde e as bases legais que os
legitimam - participar do processo de programação e planejamento das ações e da7
organização do processo de trabalho das unidades de Saúde da Família; Execut
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outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do
Município. O ocupante do cargo poderá executar suas funções na área da Saúde.
45) Médico Pediatra: Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever
medicamentos e outras formas de tratamento para os diversos tipos de
enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para
promover a saúde e o bem-estar do paciente. Realizar o preenchimento de fichas de
doença de notificação compulsória; Atender urgências e emergência pediátricas,
incluindo a realização de consultas de ambulatório; Analisar e interpretar resultados
de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou
informar o diagnóstico; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a
conclusão diagnostica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Encaminhar
pacientes para atendimento especializado, quando for o caso; Assessorar a
elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina
preventiva; Participar de programas de saúde, visando o controle, prevenção e
recuperação de doenças e a promoção de saúde; Executar outras tarefas
correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior; Executar outras
atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do
Município. O ocupante do cargo poderá executar suas funções na área da Saúde.
46) Médico Plantonista: Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever
medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades,
aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e
o bem-estar do paciente. Prestar atendimento de Urgência e Emergência em todas
as áreas clínicas nas unidades de saúde do Município, a pacientes em demanda
espontânea, cuja origem é variada e incerta, responsabilizando-se integralmente
pelo tratamento dos mesmos, o que pode incluir procedimentos tais como: suturas,
drenagens e passagem de cateteres; Realizar triagem dos casos clínicos
identificando os que requerem maior atenção da equipe de saúde; Integrar a equipe
multiprofissional de trabalho, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de
normas e procedimentos operacionais; Contatar a Central de Regulação Médica
para colaborar com a organização e regulação do sistema de atenção à urgências;
Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da
Unidade de Urgência e Emergência na área intensiva; Promover incremento na
qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e
observando preceitos éticos, no decorrer da execução de suas atividades de
trabalho; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e
realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, para
promover a saúde e bem-estar do cliente e executar outras atividades relativas ao
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cargo, conforme as necessidades do Município. O ocupante do cargo poderá
executar suas funções na área da Saúde.
47) Médico Psiquiatra: Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever
medicamentos e outras formas de tratamento para os diversos tipos de
enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para
promover a saúde e o bem-estar do paciente. Realizar o preenchimento de fichas
de doença de notificação compulsória; Examinar o paciente, utilizando técnicas
legais existentes e instrumentos especiais para determinar diagnóstico, ou se
necessário, requisitar exames complementares, encaminhar o usuário a
especialista, a outra categoria profissional ou a outra instituição, dependendo da
avaliação médica; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever
medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de
enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva, de urgência, de
emergência ou terapêutica; Analisar e interpretar resultados de exames diversos,
comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnostica, o
tratamento prescrito e a evolução da doença; Prestar atendimento em urgências e
emergências; Encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o
caso; Examinar e diagnosticar o paciente, efetuando as observações relação
médico-paciente, conceito de transferência, contratransferência e latrogenia, efetuar
observação psiquiátrica: anamnese; Realizar exame somático, mentais e
complementares, quando necessário; Tratar síndromes psiquiátricas, distúrbios
mentais orgânicos: estados demenciais. Dependência do álcool e de outras
substâncias psicoativas. Distúrbios esquizofrênicos: distúrbios delirantes. Distúrbios
do humor, distúrbios de ansiedade: ansiedade generalizada, distúrbios de pânico,
distúrbios fóbicos, obsessivo, compulsivo e distúrbios de stress pós-traumáticos.
Distúrbios conversivos, dissociativos e somatoformes. Distúrbios de personalidade:
desvios sexuais. Deficiência mental; Indicar ou encaminhar pacientes para
tratamento especializado/reabilitação, entrevistando-os ou orientando-os, para
possibilitar sua máxima recuperação. Participar de equipes multiprofissionais,
emitindo pareceres de sua especialidade, encaminhando ou tratando pacientes,
para prevenir o seu agravamento; Executar tratamento clínico, prescrevendo
medicamentos, terapia, para promover a recuperação do paciente; Acompanhar
paciente em ambulância em caso de necessidade. Executar outras atividades
compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do M i-™ -1'' ^
ocupante do cargo poderá executar suas funções na área da Saúde.
48) Médico Veterinário - Responsabilizar-se pela implementação da fiscó
comercio de produtos de origem animal; controle de zoonoses, pa
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fiscalização sanitária; evitar a proliferação de doenças infecto-contagiosas
ocasionadas pelo aumento de animais vadios; promover campanhas de vacinação
animal; promover campanhas de castração animal; trabalhar em equipe
multiprofissional e interdisciplinar; atender nos domicílios sempre que houver
necessidade; desenvolver e/ou participar de projetos intersetoriais que concorram
para promover a saúde dos animais; emitir diagnóstico, prescrever medicamentos
relacionados a patologias específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou
terapêutica; prestar atendimento de urgências em clínicas veterinárias, dentro da
atividade e afins; coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a
desenvolver indicadores de saúde dos animais; elaborar programas educativos e de
atendimento médico-preventivo, voltado para a população animal em geral;
preencher adequadamente os prontuários e todos os instrumentos de coleta de
dados da unidade; participar do planejamento das atividades a serem desenvolvidas
na instituição por residentes, estagiários ou voluntários; realizar solicitação de
exames-diagnósticos especializados relacionados a sua especialidade; analisar e
interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais
para confirmar ou informar o diagnóstico; manter registros dos animais atendidos,
examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a
evolução da doença; assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos
que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato profissional que
tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo
dono do animal; respeitar a ética médica; participar de reuniões da unidade e outras
sempre que convocado pelos superiores; participar de capacitações e treinamentos
sempre que necessário ou que convocado pela gestão da unidade; planejar e
organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores
lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal;
guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço
público; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade
associadas ao seu cargo.
49) Mestre de Obras - Analisar e discutir com o superior detalhes e instruções
técnicas do projeto a ser executado. Orientar e acompanhar a execução do
cronograma. Interpretar projetos, relatórios, registros da construção e ordens de
serviço. Participar da instalação do canteiro de obras, definindo locais físicos
conforme projeto, compor equipes, distribuir tarefas e acompanhar a realização das
mesmas. Controlar estoques de materiais, bem como resíduos e desperdícios
equipamentos e instrumentos necessários à realização do trabalho. Monitorar
padrões de qualidade da construção, verificar especificações dos materiais
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utilizados no canteiro de obras bem como as condições de armazenagem.
Acompanhar a realização do trabalho, solucionando problemas, redistribuindo
tarefas, remanejando pessoal, controlando qualidade e quantidade do trabalho
realizado. Solicitar requisições de materiais necessários à execução dos serviços. 3.
Auxiliar na elaboração de manuais, relatórios e cronogramas durante a execução da
obra. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Zelar pela
manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, aparelhos,
equipamentos e de seu local de trabalho, observando normas de segurança do
trabalho. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de
equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas compatíveis com
as exigências para o exercício da função.
50) Motorista: Dirigir e conservar os veículos automotores da frota da organização,
tais como os automóveis, as ambulâncias, as peruas e as picapes, manipulando os
comandos de marcha e direção, conduzindo-os em trajeto determinado, de acordo
com as normas de trânsito e as instruções recebidas, para efetuar o transporte de
servidores, autoridades e outros. Inspecionar o veículo antes da saída, verificando o
estado dos pneus, os níveis de combustível, água e óleo do cárter, testando freios e
a parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento; Dirigir o
veículo, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, seguindo mapas, itinerários
ou programas estabelecidos, para conduzir usuários e materiais aos locais
solicitados ou determinados; Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas
e solicitando pequenos reparos, para assegurar o seu perfeito estado; Manter a
limpeza do veículo, deixando-o em condições adequadas de uso; Efetuar anotações
de viagens realizadas, pessoas transportadas, quilometragem rodada, itinerários e
outras ocorrências, seguindo normas estabelecidas; Recolher o veículo após o
serviço, deixando-o estacionado e fechado corretamente, para possibilitar sua
manutenção e abastecimento; Executar outras atividades compatíveis com as
especificadas, conforme as necessidades do Município. O ocupante do cargo
poderá executar suas funções em qualquer área/setor da Administração
51) Motorista Especial - Conduz veículos automotores, em geral, acionando os
comandos de marcha e direção, conduzindo-o em trajeto ou itinerário previsto, para
transportar, a curta e a longa distância, de acordo com as regras de trânsito, cargas,
servidores e/ou estudantes. Dirige o veículo, acionando os comandos de marcha e
direção, conduzindo-o em trajeto determinado, de acordo com a regras de trânsito e
instruções recebidas, para efetuar o transporte de cargas, servidores e/ou
estudantes; Vistoria o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de
combustível, água e óleo do cárter, e testando freios e parte elétrica, certificando-se
de suas condições de funcionamento, e se necessário providenciar o abastecimení
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e reparos; Informa defeitos do veículo, preenchendo ficha específica no
almoxarifado, para ser encaminhada a chefe da manutenção; Porta os documentos
do veículo e zela pela sua conservação; Controla a carga e descarga do material
transportado, orientando a sua arrumação no veículo para evitar acidentes; Faz a
entrega da merenda escolar; Transporta servidores, ou pacientes, sempre que
necessário, aos locais destinados; Carrega e descarrega os materiais utilizados
pelos profissionais; Faz o transporte dos alunos da sua residência até a escola e
trajeto contrário; Pode efetuar reparos de emergência nos veículos; Recolhe o
veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem da Prefeitura; Colabora
com a limpeza dos veículos, mantendo-os bem apresentáveis; Executa outras
tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
52) Nutricionista - avaliação nutricional; planejamento de cardápio da merendo
escolar, com todos os atos que lhe são inerentes; educação alimentar para as
crianças, pais, professores e funcionários com ênfase em atividades praticas
(oficinas, jogos de trabalhos em grupo, visitas técnicas, horizontalização de técnicas
de otimização dos alimentos) e desenvolvimento da conscientização ecológica e
ambiental; educação ambiental em casos específicos com acompanhamento
sistemático até solução/estabilização do quadro; participação efetiva em equipe
multiprofissional; promover a avaliação nutricional e do consumo alimentar das
crianças; promover adequação alimentar considerando as necessidades específicas
da faixa etária atendida; promover programas de educação alimentar e nutricional,
visando crianças, pais, professores, funcionários e diretoria; velar pela guarda,
conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e
armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; planejar e organizar
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no
órgão em que atua e demais campos da administração municipal; guardar sigilo das
atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que
possa interferir no regular andamento do serviço público; executar outras tarefas da
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.
53) Operador de Máquina: Operar máquinas da construção civil, conduzindo-as e
operando seus comandos, para escavar, nivelar, aplainar e compactar terra e
materiais similares, preparar concreto e colocar capeamento de asfalto e concreto
nas estradas e outros, auxiliando na execução de obras públicas. Zelar pela
conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na
execução de suas tarefas; Operar máquinas montadas sobre rodas ou sobre
esteiras e providas de pá mecânica ou caçamba, para escavar e mover terra,
pedras, areia, cascalho e materiais análogos; Operar máquinas de abrir canais
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drenagem, abastecimento de água, petróleo, gás e outros; Operar equipamentos de
dragagem para aprofundar e alargar leito de rio ou canal, ou extrair areia e
cascalho; Operar máquinas providas de martelo acionado mecanicamente ou de
queda livre, para cravar estacas de madeira, de concreto ou de aço, em terreno
seco ou submerso; Operar máquinas providas de lâminas para nivelar solos, na
construção de edifícios, pistas, estradas e outras obras; Operar máquinas providas
de rolos compressores, para compactar e aplainar os materiais utilizados na
construção de estradas; Operar máquinas para estender camadas de asfalto ou de
betume, acionando os dispositivos, para posicioná-la segundo as necessidades do
trabalho; Movimentar a máquina, acionando o motor e manipulando os dispositivos,
para posicioná-la, segundo as necessidades de trabalho; Executar as tarefas
relativas a verter, em caminhões e veículos de carga pesada, os materiais
escavados, para o transporte dos mesmos; Efetuar serviços de manutenção de
máquina, abastecendo-a, lubrificando-a e executando pequenos reparos, para
assegurar seu bom funcionamento; Outras atribuições afins e correlatas ao
exercício do cargo que lhe forem solicitadas. O ocupante do cargo poderá executar
suas funções na área de Obras e/ou Infraestrutura.
54) Orientador de Atividades Físicas e Desportivas: Desenvolver, junto ao público
alvo, as práticas de educação física e desportos, bem como ensinar-lhes as
técnicas; Encarregar-se do preparo físico dos atletas;Treinar atletas nas técnicas
dos diversos desportos e educação física;lnstruir os participantes de atividades
esportivas sobre os princípios e regras inerentes a cada modalidade esportiva
praticada;Acompanhar e supervisionar as práticas desportivas;Participar da
organização de campeonatos e torneios no Município, elaborando regulamentos e
tabelas, bem como determinando os melhores locais para a realização dos eventos,
a fim de incentivar a prática de esportes na comunidade;Elaborar pareceres,
informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;Participar das atividades
administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;Participar
das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço ou em aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de
atuação;Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura
Municipal e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo
pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados,
opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicocientíficos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município;Operar equipamentos e sistemas de informática e outroç
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quando autorizado e necessário ao exercício de suas atividades; Manter
organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local
de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; Executar outras atividades
correlatas.

55) Petroleiro: Operar motoniveladora, executando serviços de regularização
(escavação, escarificação, espalhamento e nivelamento) de solos, sub-base, base
revestimento primário de rodovias e plataformas, acerto de taludes (rampa), valetas
de drenagem superficial, conservação de caminhos de serviço; Outras atribuições
afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. O ocupante do
cargo poderá executar suas funções na área de Obras e/ou Infraestrutura.
56) Padeiro - Coordena todas as atividades vinculadas à padaria municipal,
executando os trabalhos de fabricação de pães, preparando e cozinhando massas
diversas, para abastecer a padaria. Separa os ingredientes da mistura, calculando
as quantidades necessárias para confeccionar a massa; Dá ao tratamento
necessário à massa, fermentando-a, misturando e amassando seus ingredientes,
empregando processo manual ou mecânico a fim de prepará-la para o cozimento;
Cilindra, corta ou enrola a massa, procedendo de acordo com a técnica requerida,
para dar-lhe a forma desejada; Cozinha a massa, levando-a ao forno aquecido a
uma temperatura determinada e observando o tempo de permanência, para obter os
pães na consistência desejada; Comunica irregularidades encontradas nas
mercadorias e nas máquinas, indicando as providências cabíveis, para evitar o
consumo de gêneros deteriorados e assegurar o funcionamento da máquina; Pode
calcular o rendimento do pão, seu volume específico, sua qualidade organolética e a
absorção de água pela farinha, para permitir o controle do consumo de materiais e
da qualidade dos produtos; Controla o estoque dos gêneros alimentícios sob sua
responsabilidade, efetuando a lista de compras para o abastecimento da padaria
quando necessário; Zela pelo bom funcionamento do estabelecimento; Colabora
com a limpeza e organização do local que está trabalhando; Executa outras
atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
57) Pedreiro Nível I - Realiza trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais
similares, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando
processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar ou reparar
prédios e obras similares. Assenta tijolos e outros materiais de construção, para
edificar muros, paredes, abóbadas, chaminés e outras obras, assentar tijolos de
material refratário, para construir e fazer reparos; Constrói passeios nas rua« <=>
meios fios; Reveste as paredes, muros e fachadas dos edifícios com argamassé
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cimento, gesso ou material similar; Verifica as características da obra examinando a
planta, estudando qual é a melhor maneira de fazer o trabalho; Mistura as
quantidades adequadas de cimento, areia e água para obter argamassa a ser
empregada no assento de alvejarias, tijolos, ladrilhos e materiais afins; Constrói
alicerces, muros e demais construções similares, assentando tijolos ou pedras em
fileiras ou seguindo o desenho e forma indicadas e unindo-os com argamassa;
Reboca as estruturas construídas, atentando para o prumo e o nivelamento das
mesmas; Faz as construções de “boca de lobo”, calhas com grades para captação
de águas pluviais das ruas, com o auxílio do mestre de obras; Realiza trabalhos de
manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reparando
paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas e outros; Colabora
com a limpeza e organização do local que está trabalhando; Executa outras
atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
58) Pintor - Executar trabalhos de acabamento em superfícies internas e externas
que requeiram pintura de diferentes formas com diferentes matérias-primas.
Preparar tintas, massas, pigmentos e solventes, misturando-os nas quantidades
adequadas. Efetuar pintura à mão, a revolver ou com outras técnicas. Levantar os
materiais a serem utilizados nos diversos serviços providenciando os itens faltantes,
de forma a evitar atrasos e interrupções nos serviços. Zelar pela segurança
individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da
execução dos serviços. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho.
Executar tratamento e descarte de resíduos provenientes do seu local de trabalho.
Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu
superior.
59) Professor PEB I - Ensino Fundamental - Participar da elaboração da Proposta
Pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta
pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e
implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
Ministrar os dias letivos e horas, previstos em calendário; Participar integralmente
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e
a comunidade; Incumbir-se de tarefas indispensáveis ao alcance dos fins
educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.
60) Professor PEB I - Ensino Infantil - Cuidar e educar crianças de 0 a 5 anos nas
Escolas Municipais de Educação Infantil, proceder, orientar e auxiliar as crianças no
que se refere a higiene pessoal; auxiliar as crianças na alimentação; promove
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horário para repouso; garantir a segurança das crianças na instituição; observar a
saúde e o bem-estar das crianças, prestando os primeiros socorros; comunicar aos
pais os acontecimentos relevantes do dia; levar ao conhecimento da Direção
qualquer incidente ou dificuldade ocorridas; manter a disciplina das crianças sob sua
responsabilidade; apurar a frequência diária das crianças; respeitar as épocas do
desenvolvimento infantil; planejar e executar o trabalho docente; realizar atividades
lúdicas e pedagógicas que favoreçam as aprendizagens infantis; organizar registros
de observações das crianças; acompanhar e avaliar sistematicamente o processo
educacional; participar de atividades extraclasse; participar de reuniões
pedagógicas e administrativas; contribuir para o aprimoramento da qualidade do
ensino.
61) Professor de Educação Especial: Promover a educação de crianças e
adolescentes portadores de deficiência, aplicando técnicas especiais e adaptando
métodos regulares de ensino, para levá-los a uma integração social satisfatória e
prepará-los para um futuro profissional. Discutir com a equipe local de trabalho,
programas e métodos a serem adotados ou reformulados, comentando as situações
e problemas do aluno em geral; Elaborar o plano de ação, imprimindo-lhe caráter
flexível, de acordo com as carências e potencialidades de cada aluno, para obter
melhores respostas aos ensinamentos ministrados; Selecionar ou confeccionar o
material didático a ser utilizado; Ministrar aulas, transmitindo, por intermédio da
adaptação dos métodos regulares de ensino, conhecimentos sistematizados de
comunicação escrita ou oral, de meio geográfico-social, de hábitos de higiene e vida
sadia para proporcionar aos alunos o domínio das habilidades fundamentais à sua
integração na sociedade; Desenvolver na classe atividades incentivando leituras,
jogos, trabalhos manuais, trabalhos escritos, desenhos, pinturas e dramatizações,
para ativar o interesse dos alunos pelas aulas, desenvolver suas potencialidades
criadoras e possibilitar-lhes novas oportunidades de ajustamento; Estimular nos
alunos o interesse e aptidões profissionais; Avaliar o desempenho dos alunos e o
rendimento escolar, observando, para aferir a validade dos métodos de ensino
empregados e formar o conceito de cada aluno; Executar outras atividades
compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município. O
ocupante do cargo poderá executar suas funções na área da Educação.
62) Professor Artes - Participar efetivamente da elaboração da proposta pedagógica
da escola; Participar das reuniões sistemáticas de estudo na escola, inclusive, nas
horas-atividade; Acompanhar e avaliar com o professor regente, o desenvolvimento
integral dos alunos, a partir de uma avaliação diagnostica, cumulativa e processual;
Planejar com a equipe pedagógica, nas horas-atividade, estratégias..............
encaminhamentos adequados para os conteúdos de sua área; Estim
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para a percepção estética da realidade, ampliando a sua leitura de mundo por meio
de atividades lúdicas contextualizadas, que permitam ao aluno perceber a presença
da arte no seu cotidiano; Realizar atividades que contemplem as diferentes
linguagens: música, teatro, dança e artes visuais, acompanhando o processo de
desenvolvimento da criança.
63) Professor Educação Física - Participar ativamente da elaboração da proposta
pedagógica da escola como objetivo de fundamentar e esclarecer a concepção da
infância, o papel da Educação Física no espaço escolar, especialmente, nesta etapa
de ensino, e o verdadeiro sentido da corporalidade na formação humana; Participar
das reuniões sistemáticas de estudos na escola, inclusive, nas horas-atividade;
Acompanhar e avaliar com os professores o desenvolvimento integral dos alunos, a
partir de uma avaliação diagnostica, cumulativa e processual; Realizar registros
sistemáticos dessas avaliações por meio de parecer descritivo, evitando
estigmatizar os alunos; Planejar suas ações com os professores considerando as
experiências culturais que a criança traz para então ampliar seus conhecimentos, a
partir de atividades lúdicas que estimulem a imaginação, a expressão e a criação
em diferentes espaços e a socialização.
64) Professor Informática - Docência em informática nas séries iniciais e ainda as
seguintes atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola;
elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e implementar estratégias de
recuperação dos alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e as
horas-aula estabelecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as
atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desenvolver tarefas
indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais e do processo de
ensino-aprendizagem da escola;cumprir as determinações da Secretaria Municipal
de Educação.

65) Professor Inglês - Planeja e ministra aulas da língua inglesa, nos níveis e
modalidades ofertados na Rede Municipal de Ensino, nos dias letivos e horas-aula
estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional.
66) Psicólogo - Procede ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento
humano, elaborando e aplicando técnicas psicológicas, como testes, para a
determinação de características afetivas, intelectuais e motoras e outros métodos
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verificação, para possibilitar a orientação, seleção e treinamento no campo
profissional; emite parecer técnico, programa, desenvolve e acompanha serviços,
participa de equipe multiprofissional. DESCRIÇÃO DETALHADA Avalia pacientes,
utilizando métodos e técnicas próprias, analisando, diagnosticando e emitindo
parecer técnico, para acompanhamento, atendimento ou encaminhamento a outros
serviços especializados; Elabora e aplica testes, utilizando seu conhecimento e
prática dos métodos psicológicos, para determinar o nível de inteligência,
faculdades, aptidões, traços de personalidade e outras características pessoais,
possíveis desajustamentos ao meio social ou de trabalho ou outros problemas de
ordem psíquica e recomenda a terapia adequada; Presta atendimento psicológico
de ordem psicoterápica e ou de curso preventivo, através de sessões individuais e
grupais; Participa das atividades relativas ao processo de recrutamento, seleção,
acompanhamento, treinamento e reciclagem de servidores e estagiários, quando
solicitado pelo Secretário de Administração e Finanças, utilizando métodos e
técnicas apropriadas aos objetivos da Prefeitura Municipal; Diagnostica a existência
de possíveis problemas na área da psicomotricidade, disfunções cerebrais mímicas,
disritmias, dislexias e outros distúrbios psíquicos, aplicando e interpretando provas e
outros reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento ou a forma de resolver as
dificuldades momentaneamente; Participa de programa de saúde mental, através de
atividades com a comunidade, visando o esclarecimento e co-participação; Colabora
nos serviços de assistência social, analisando e diagnosticando casos na área de
sua competência; Participa na elaboração de normas programáticas de materiais e
de instrumentos necessários a realização de atividades da área, visando dinamizar
e padronizar serviços para atingir objetivos estabelecidos; Encarrega-se de se
ocupar dos aspectos psicológicos dos programas e medidas de prevenção de
acidentes nas atividades da Prefeitura; Participa da equipe multiprofissional, em
atividades de pesquisas e de projetos, de acordo com padrões técnicos propostos,
visando o incremento, aprimoramento e desenvolvimento de áreas de trabalho e de
interesse da Prefeitura Municipal; Colabora nas atividades de readaptação de
indivíduos incapacitados por acidentes e outras causas; Colabora com a limpeza e
organização do local de trabalho; Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou
determinadas pelo superior imediato.
67) Psicopedagogo - assessorar as escolas e auxiliar na identificação e
de problemas no processo de aprendizagem; analisar, avaliar, prevenir e iMgrvir em
processos de aprendizagem; intervir como apoio no processo que envpfeé ensino e
aprendizagem, nas unidades escolares da rede municipal de educação básica de
Cotia, que compreende a faixa etária de 0 a 14 anos, além de jovens e adultos na
Educação de Jovens e Adultos - EJA; acompanhar os casos de alunos com
necessidades educacionais especiais vinculadas, ou não, a alguma deficiência,
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mediante orientação e discussão de casos individuais e suas particularidades;
integrar a equipe de apoio do Departamento Técnico-Pedagógico e do
Departamento de Supervisão Escolar da Secretaria Municipal de Educação, fazendo
o levantamento das necessidades junto às unidades escolares e o encaminhamento
para triagem com a equipe clínica do Centro Especial de Integração da Criança CEIC ou para serviços especializados do município; acompanhar o desenvolvimento
das unidades escolares por meio de visitas periódicas, conforme divisão de setor;
Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior
imediato.
68) Recepcionista: Atender o público em geral, identificando e averiguando suas
pretensões para prestar-lhe informações e/ou encaminhá-lo às pessoas ou unidades
administrativas solicitadas. Atender o munícipe ou visitante, identificando-o e
averiguando suas pretensões, para prestar-lhe informações e providenciar o seu
devido encaminhamento; Registrar as visitas e os telefonemas atendidos, anotando
dados pessoais e comerciais do munícipe e visitante, para possibilitar o controle dos
atendimentos diários; Receber a correspondência endereçada à Administração
Municipal, bem como aos servidores, registrando em livro próprio para possibilitar
sua correta distribuição; Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo
que lhe forem solicitadas. O ocupante do cargo poderá executar suas funções em
qualquer área/setor da Administração.
69) Secretário - Assessorar direções: Administrar agenda pessoal das direções;
despachar com a direção; colher assinatura; priorizar, marcar e cancelar
compromissos; definir ligações telefônicas; administrar
pendências; definir
encaminhamento de documentos; assistir à direção em reuniões; secretariar
reuniões. Atender pessoas: Recepcionar pessoas; fornecer informações; atender
pedidos, solicitações e chamadas telefônicas; filtrar ligações; anotar e transmitir
recados; orientar e encaminhar pessoas; prestar atendimento
especial a
autoridades e usuários diferenciados. Gerenciar informações: Ler
documentos;
levantar informações;
consultar outros departamentos;
criar e manter
atualizado banco de dados; cobrar ações, respostas, relatórios; controlar
cronogramas, prazos; direcionar informações; acompanhar processos; reproduzir
documentos; confeccionar clippings. Elaborar documentos: Redigir ofícios,
memorando, cartas; convocações, atas; pesquisar bibliografia; elaborar relatórios;
digitar e formatar documentos; elaborar convites e convocações, planilhas e
gráficos; preparar apresentações; transcrever textos. Controlar correspondência:
Receber, controlar, triar, destinar, registrar e protocolar correspondência e
correspondência eletrônica (e-mail); controlar malote. • Organizar eventos e viagens:
Estruturar o evento; fazer check-list; pesquisar local; reservar e preparar sala; em
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convite e convocação; confirmar presença; providenciar material, equipamentos e
serviços de apoio; dar suporte durante o evento; providenciar diárias, hospedagem,
passagens e documentação legal das direções (passaporte, vistos). Supervisionar
equipes de trabalho: Estabelecer atribuições da equipe; programar e monitorar as
atividades da equipe. Arquivar documentos: Identificar o assunto e a natureza do
documento; determinar a forma de arquivo; classificar, ordenar, cadastrar e
catalogar documentos; arquivar correspondência; administrar e atualizar arquivos,
dominar informática. Utilizar recursos de Informática. Executar outras tarefas de
mesma
natureza
e
nível
de
complexidade associadas ao ambiente
organizacional da Prefeitura.
70) Secretário de Escola - Coordenar e executar as tarefas decorrentes dos
encargos da Secretaria; Organizar e manter em dia o protocolo, o arquivo escolar, e
o registro de assentamento dos alunos, de forma a permitir, em qualquer época, a
verificação da: a) identidade e regularidade da vida escolar do aluno; b)
autenticidade dos documentos escolares. Organizar e manter em dia a coletânea de
leis, regulamentos, diretrizes, portarias, circulares, resoluções e demais
documentos; Redigir a correspondência que lhe for confiada, lavrar atas e termos,
nos livros próprios; Rever todo o expediente a ser submetido ao despacho do
Diretor; Elaborar relatórios e processos a serem encaminhados às autoridades
superiores; Apresentar ao Diretor, em tempo hábil, todos os documentos que devem
ser assinados; Coordenar e supervisionar as atividades referentes à matrícula,
transferência, adaptação e conclusão de curso; Zelar pelo uso adequado e
conservação dos bens materiais distribuídos à Secretaria; Manter sigilo sobre
assuntos pertinentes ao serviço. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível
de complexidade associadas ao ambiente organizacional da Escola na qual está
lotado.
71) Secretário de Junta de Serviço Militar - realizar o alistamento militar dos
brasileiros residentes no município, assegurando sua regularização junto ao
respectivo órgão militar; orientar o público sobre o alistamento, convocação e atos
correlatos ao serviço militar; receber anualmente a apresentação dos reservistas
para atualização de sua situação perante o serviço militar; organizar as cerimônias
anuais de juramento à bandeira e de entrega de certificados, em solenidade
previamente estabelecida; organizar e manter o fichário de alistados; executar
outras tarefas correlatas determinadas pelos superior imediato; desempenhar
outras atribuições compatíveis com a natureza de suas funções.
72) Servente - Realiza trabalhos de limpeza em geral para manter as cond ãj^ftle
higiene e conservação do local de trabalho. Exerce funções de cons§! íção e
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manutenção dos prédios assegurando o asseio, o cumprimento do regulamento e a
segurança. Limpa diariamente os móveis utilizando flanelas ou vassouras
apropriadas; Limpa as salas de aula, paredes, portas, janelas, banheiros,
corredores, mesas, carteiras e pisos de todas as dependências do prédio, utilizando
água e produtos apropriados; Prepara e serve o lanche e/ou cafezinho, quando
necessário; Retira o lixo das lixeiras e o coloca em local apropriado para
recolhimento; Limpa lixeiros e demais objetos das salas, corredores e banheiros;
Lava e secar os vidros das portas e janelas; Verifica ao final do expediente, se as
janelas estão fechadas; Reúne e amontoa a poeira, fragmentos e detritos
espalhados pelo pátio, que causem incomodo ou ofereçam perigo aos servidores,
empregando ancinho e outros instrumentos apropriados para recolhê-los; Efetua a
poda e a capinação de ervas daninhas que prejudiquem o aspecto e asseio do
município; Auxilia na remoção de móveis de uma sala para outras ou de um
departamento para outro, quando solicitado; Efetua o controle dos gêneros
alimentícios necessários ao preparo da merenda, recebendo-os e armazenando-os
de acordo com as normas e instruções estabelecidas, para obter melhor
aproveitamento e conservação dos mesmos; Seleciona os ingredientes necessários
ao preparo das refeições, separando-os e medindo-os de acordo com o cardápio do
dia, para facilitar a utilização dos mesmos; Prepara as refeições, lavando,
descascando, cortando, temperando, refogando, assando ou cozendo alimentos
diversos de acordo com orientação superior, para atender ao programa alimentar
estabelecido; Dispõe quanto à limpeza da louça, talheres e utensílios empregados
no preparo das refeições, providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em
condições de uso imediato; Zela pela conservação dos equipamentos, ferramentas
e máquinas utilizadas, observando as normas de segurança e conservação, para
obter melhor aproveitamento; Recebe orientação do seu superior imediato, trocando
informações sobre os serviços e as ocorrências, para assegurar a continuidade do
trabalho; Zela pela conservação e limpeza do pátio; Executa outras atividades
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
73) Técnico Contábil - Executa atividades de contabilidade, organizando e
supervisionando as referidas atividades e realizando tarefas para apurar a situação
patrimonial, econômica e financeira da Prefeitura. Pode executar técnicas de
fiscalização de tributos do tesouro público municipal, elaborando planos,
acompanhando e informando processos a fim de contribuir para que a política
tributária fiscal do município se compatibilize com as demais medidas de interesse
do desenvolvimento nacional, estadual e regional. Organiza os serviços de
contabilidade em geral, traçando o plano de contas, o sistema de livros, documentos
e métodos de escrituração; Executa a escrituração de registros contábeis, atentando
a transcrição correta dos dados contidos nos documentos originais; Controla/è
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executa os trabalhos de análises e conciliação de contas, conferindo os saldos,
localizando e retificando erros; Efetua os cálculos de reavaliação do ativo e
depreciação de veículos, máquinas, móveis e instalações para atender legislações
legais; Elabora balancetes, balanços e outras demonstrações contábeis, aplicando
técnicas apropriadas para apresentar dados sobre a situação patrimonial,
econômica e financeira; Acompanha o cronograma físico-financeiro de obras
municipais; Elabora planos de fiscalização, consultando documentos específicos e
guiando-se pela legislação fiscal; Executa as tarefas de fiscalização de tributos do
município, inspecionando estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de
serviços e demais entidades, examinando rótulos, faturas, selos de controle, notas
fiscais e outros documentos, para defender os interesses da Fazenda Pública e da
economia popular; Mantém-se informado a respeito da política de fiscalização,
acompanhando as divulgações feitas em publicações oficiais e especializadas, para
difundir a legislação e proporcionar instituições especializadas; Colabora com a
limpeza e organização do local de trabalho. Executa outras atividades correlatas ao
cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
74) Técnico em Enfermagem: Acompanhar os serviços de enfermagem nas
unidades de saúde, zelando pelas metas e rotinas de trabalho, para auxiliar no
atendimento aos pacientes. Auxiliar na elaboração do plano de enfermagem,
baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser
prestada pela equipe, no período de trabalho; Desenvolver programas de orientação
às gestantes, às doenças transmissíveis e outras, desenvolvendo, com o
Enfermeiro, atividades de treinamento e reciclagem, para manter os padrões
desejáveis de assistência aos pacientes; Participar de trabalhos com crianças,
desenvolvendo programa de suplementação alimentar, para a prevenção da
desnutrição; Executar diversas tarefas de enfermagem, como administração de
sangue e plasma, controle da pressão venosa, monitorização e aplicação de
respiradores artificiais, prestação de cuidados de conforto, para proporcionar maior
bem-estar físico e mental aos pacientes; Preparar e esterilizar o material e o
instrumental, ambientes e equipamentos, obedecendo às normas e as rotinas
preestabelecidas, para a realização de exames, tratamentos e intervenções
cirúrgicas; Controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de
enfermagem, verificando o estoque para solicitar o suprimento dos mesmos; Outras
atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. O
ocupante do cargo poderá executar suas funções na área da Saúde.
75) Técnico em Enfermagem 12 x 36: Acompanhar os serviços de enferp^éfgem
nas unidades de saúde, zelando pelas metas e rotinas de trabalho, para. auxiliar
no
L'
atendimento aos pacientes. Auxiliar na elaboração do plano de enfermagem,
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baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser
prestada pela equipe, no período de trabalho; Desenvolver programas de orientação
às gestantes, às doenças transmissíveis e outras, desenvolvendo, com o
Enfermeiro, atividades de treinamento e reciclagem, para manter os padrões
desejáveis de assistência aos pacientes; Participar de trabalhos com crianças,
desenvolvendo programa de suplementação alimentar, para a prevenção da
desnutrição; Executar diversas tarefas de enfermagem, como administração de
sangue e plasma, controle da pressão venosa, monitorização e aplicação de
respiradores artificiais, prestação de cuidados de conforto, para proporcionar maior
bem-estar físico e mental aos pacientes; Preparar e esterilizar o material e o
instrumental, ambientes e equipamentos, obedecendo as normas e as rotinas
preestabelecidas, para a realização de exames, tratamentos e intervenções
cirúrgicas; Controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de
enfermagem, verificando o estoque para solicitar o suprimento dos mesmos; Outras
atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. O
ocupante do cargo poderá executar suas funções na área da Saúde em escala
12x36 horas.
76) Técnico de Informática: Realizar treinamentos, orientações e serviços nos
laboratórios de informática, executando tarefas técnicas de complexidade média.
Elaborar, orientar, controlar e realizar serviços nos laboratórios de Informática das
Escolas Municipais, atendendo alunos e professores, efetuando treinamento,
repassar conceitos básicos de segurança; Orientar outros servidores, quando
solicitado, sobre treinamentos de lógica de programação, conceitos básicos de rede,
desenvolver aplicações no Microsoft Excel e Microsoft Word, criação e manutenção
de banco de dados em ambiente Windows; Elaborar analisar e atualizar quadros
demonstrativos, tabelas, gráficos, efetuando cálculos, lançamentos, ajustamentos e
outros efeitos comparativos disponíveis nos programas; Instalação de software;
Estudar processos de complexidade média, relacionados com assuntos de caráter
geral ou específico da repartição, preparando expediente que se fizer necessário,
sob orientação superior; Elaborar e digitar textos solicitados pelo seu superior; Ter
conhecimento básico sobre Internet e o funcionamento dos principais serviços;
Outras funções afins e correlatas ao exercício das atribuições do cargo que lhe
forem solicitadas. O ocupante do cargo poderá executar suas funções em qualquer
área/setor da Administração.
77) Técnico em Radiologia Médica: Executar exames radiológicos, sob a supervisão
do médico, posicionando adequadamente o paciente e acionando o aparelho de
Raios-X, para atender às requisições médicas. Selecionar os filmes a serem
utilizados, atendendo ao tipo de radiografia requisitada pelo médico, para facilitara
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execução do trabalho; Colocar os filmes no chassi, posicionando-o e fixando letras e
números radiopacos no filme, para bater as chapas radiográficas; Preparar o
paciente, fazendo-o vestir roupas adequadas e livrando-o de qualquer joia ou objeto
de metal, para assegurar a validade do exame; Acionar o aparelho de Raios-X,
observando as instruções de funcionamento, para provocar a descarga de
radioatividade sobre a área a ser radiografada; Encaminhar o chassi com o filme à
câmara escura, utilizando passa-chassi ou outro meio, para ser feita a revelação do
filme; Registrar o número de radiografias realizadas, discriminando tipos, regiões e
requisitantes, para possibilitar a elaboração do boletim estatístico; Controlar o
estoque de filmes, contrastes e outros materiais de uso no setor, verificando e
registrando gastos, para assegurar a continuidade dos serviços; Manter a ordem e a
higiene do ambiente de trabalho, seguindo normas e instruções, para evitar
acidentes; Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem
solicitadas. O ocupante do cargo poderá executar suas funções na área da Saúde.
78) Trabalhador Braçal: Destroçar pedras, aparando-as, para serem utilizadas em
construções, pavimentações e drenagens executadas pela prefeitura, com emprego
de ferramentas manuais apropriadas; Reparar ferramentas manuais, utilizando-se
de equipamentos e técnicas apropriadas para devolver a forma e as características
originais; Auxiliar no preparo de argamassa e na confecção de peças em concreto;
Retirar pisos em concreto e preparo do solo para edificações e reformas; Auxiliar o
artífice em todos os serviços que se façam necessários para sua perfeita execução;
Preparar o asfalto e o local a ser pavimentado, nivelando o solo e recobrindo-o com
camadas de pó de pedra, pedrisco e piche; Realizar a limpeza de veículos
automotores, limpar peças que serão reutilizadas, auxiliar nas trocas de peças sob a
orientação do mecânico de manutenção; Realizar operações de carga e descargas
de veículos, colocando os materiais e equipamentos nos locais indicados; Auxiliar a
realização de instalação e manutenção das redes elétricas de edifícios públicos, sob
a orientação do eletricista; Auxiliar na preparação das paredes para receberem tinta;
Realizar pequenos serviços de pintura; Executar pequenos reparos, soldagem em
peças de máquina, portões, arquibancadas, cadeiras, e outros serviços específicos
que se façam necessários; Preparar o solo com areia ou terra, nivelando-o e
colocando paralelepípedos ou blocos de concreto nas vias e logradouros públicos;
Inspecionar os próprios municipais verificando as necessidades de limpeza e
reparos, solicitando providências para sua manutenção; Zelar pela higiene e
manutenção das instalações, realizando o trabalho de limpeza e remoção de
resíduos, mantendo o local em condições adequadas de utilização; Realizar
serviços de manutenção geral que não necessitem de conhecimentos
especializados, solicitando técnicos quando necessário; Controlar os materiais e
equipamentos colocados à disposição, bem como requisitá-los quando necessário?
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Comunicar às chefias as dificuldades e problemas encontrados na execução dos
serviços que necessitem de parecer técnico; Manter organizados, limpos e
conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão
sob sua responsabilidade; Executar outras atividades correlatas.
79) Tratorista: Operar tratores e reboques, montados sobre rodas, para
carregamento e descarregamento de materiais, roçada de terrenos e limpeza de
vias, praças e jardins. Conduzir tratores providos ou não de implementos diversos,
como lâminas e máquinas varredoras ou pavimentadoras, dirigindo-o e operando o
mecanismo de tração ou impulsão, para movimentar cargas e executar operações
de limpeza ou similares; Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o
andamento das operações, colocando em prática as medidas de segurança
recomendadas, para a operação e estacionamento da máquina; Efetuar a limpeza e
lubrificação das máquinas e seus implementos, seguindo as instruções de
manutenção do fabricante, para assegurar seu bom funcionamento; Efetuar o
abastecimento dos equipamentos com óleo diesel, observando o nível do óleo
lubrificante às partes necessárias, utilizando graxa, para mantê-las em condições de
uso; Registrar as operações realizadas, anotando em um diário ou em impressos,
os tipos e os períodos de trabalho, para permitir o controle dos resultados; Outras
atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. O
ocupante do cargo poderá executar suas funções na área de Obras e/ou
Infraestrutura.

Art. 7o .

Os cargos comissionados previstos nesta Lei Complementar Municipal têm
as seguintes atribuições:
1) Secretário Municipal de Finanças: Organizar, coordenar e controlar a
administração financeira do Município; Manter adequado sistema de controle
contábil, apto a fornecer informações sobre a administração financeira, orçamentária
e patrimonial do Município; Promover a escrituração dos bens municipais;
Organizar e controlar o sistema de guarda e movimentação de valores; Exercer a
programação financeira e de desembolso, bem como o controle dos gastos
públicos; Elaborar e encaminhar, depois de ouvir as demais secretarias e
munícipes, o Plano Plurianual Anual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o
Orçamento Municipal; Definir, orientar e estimular o equilíbrio das contas públicas;
Impor os limites necessários as demais secretarias, de forma a obedecer as normas
impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal; Formar e participar de consórcios
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2) Secretário Municipal de Planejamento e Obras: . Programar, projetar, executar e
conservar as obras públicas a cargo do Município, compreendendo obras-de-arte,
obras rodoviárias municipais, obras de pavimentação, obras complementares em
logradouros públicos, contenção de encostas, parques e jardins e microdrenagem;
Executar, acompanhar e fiscalizar os serviços de utilidade pública de interesse
municipal; Projetar e executar obras nos próprios municipais; Executar, acompanhar
e fiscalizar os projetos de urbanização; Coordenar o licenciamento e fiscalizar as
obras e os reparos em vias urbanas executadas por entidades públicas em vias
urbanas executadas por entidades públicas e particulares; Licenciar e fiscalizar as
edificações e construções, o parcelamento da terra e o uso do solo;
3) Secretário Municipal de Administração: Supervisionar as atividades relativas à
administração de pessoal e material; Orientar e fiscalizar a aplicação da legislação
de pessoal, propondo as alterações que julgar conveniente; Examinar e opinar em
questões relativas a direitos, deveres e vantagens dos servidores; Propor a
admissão, exoneração, demissão ou dispensa de servidores; Supervisionar e
coordenar os processos de licitação, ou de sua dispensa ou inexigibilidade, para
aquisição e locação de bens, serviços e obras, e para a alienação de patrimônio
municipal e seus respectivos contratos; Coordenar as atividades de recebimento,
guarda e distribuição de materiais; Providenciar a manutenção e a recuperação das
máquinas e equipamento de escritório; Supervisionar as atividades de registro e
controle dos bens imóveis, móveis e semoventes da Prefeitura; Supervisionar as
operações de comunicações administrativas, notadamente no que concerne ao
recebimento, registro, encaminhamento e arquivo. Prover os serviços de zeladoria,
segurança,portaria e reprografia.
4) Secretario Municipal de Serviços Urbanos e Rurais: Executar as atividades
relacionadas com a administração de cemitério públicos e particulares, feiras,
mercado, rodoviárias e matadouro; Coordenar, controlar e fiscalizar os serviços
públicos concedidos ou permitidos; Executar as atividades referentes à coleta de
lixo,varredura e limpeza dos logradouros públicos; Realizar a guarda, conservação e
manutenção de veículos e equipamentos rodoviários.
5) Secretario Municipal de Saúde e Saneamento: Propor as diretrizes e metas da
política de saúde e promoção social a ser adotada pelo Município; Elaborar e
executar planos e projetos de saúde e promoção social; Manter entrosamento com
órgãos públicos e entidades particulares visando à cooperação administrativa e ao
estabelecimento de convênios; Prestar, direta ou indiretamente, assistência médicoodontológica a munícipes carentes, não beneficiados por instituições de previdência
e assistência administradas por outras esferas do governo; Articular-se con
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órgãos, instituições públicas e privadas, no atendimento de situações de interesse
comum e naqueles que, por seu interesse extraordinário ou de emergência, exijam
soma de esforços; Promover e executar atividades de promoção social visando a
obter a participação da comunidade; Promover, junto à população local, campanhas
preventivas de educação sanitária; Solicitar apoio técnico e financeiro de órgãos
federais ou estaduais e de instituições cuja ação visem à promoção social da
população; Proceder à fiscalização sanitária, no âmbito da legislação municipal;
Promover a prestação de assistência médica, odontológica e farmacêutica à
população carente, não abrangida por sistema de previdência e assistência social
de outras esferas do governo; Executar as atividades de polícia sanitária no
Município, aplicando e fazendo aplicar a legislação respectiva; Realizar, nos limites
da competência do Município, levantamentos dos problemas de saúde da
população, a fim de identificar as causas e combater as doenças com eficácia;
Providenciar a aquisição e o controle da distribuição de medicamentos à população
carente.
6) Secretario Municipal de Educação, Cultura e Turismo: Planejar, coordenar e
supervisionar atividades que propiciem a oportunidade de acesso da população aos
benefícios da educação artística e cultural; Manter e administrar as instituições
culturais de propriedade do Município; Criar, organizar e manter rede de bibliotecas
gerais, zelando pela atualização e ampliação do acervo bibliográfico, de acordo com
o desenvolvimento da ciência, da técnica, da arte e da cultura em geral; Organizar e
manter documentação relacionada com a história do Município de Lagoinha;
Promover, organizar, patrocinar e executar programas visando à difusão e ao
aperfeiçoamento da arte em geral e, especialmente, da música, do canto, da dança
e da arte dramática; Planejar e executar medidas necessárias ao levantamento,
tombamento e à defesa do patrimônio artístico e cultural do Município; Incentivar e
prestar assistência artística, técnica e financeira a iniciativas particulares ou de
caráter comunitário, que possam contribuir para a elevação do nível educacional,
artístico e cultural da população; Desenvolver, mediante programação própria ou
convênios com entidades públicas e particulares, atividades relacionadas com os
vários setores de sua área de atuação; Manter e desenvolver a rede escolar do
Município; Estabelecer os programas de educação do Município e promover sua
implantação, observadas as diretrizes do Conselho Estadual de Educação;
Coordenar, orientar e supervisionar o sistema educacional do Município;
Compatibilizar o sistema educacional municipal com os sistemas adotados pelas
demais esferas de governo e pela iniciativa privada; Supervisionar a aplicação dos
programas de alimentação escolar; Promover a distribuição de material didático
pelas escolas municipais e controle de sua utilização; Propor ou promover cursos e
outras formas de treinamento e aperfeiçoamento de professores do ensino pi
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Promover a expedição de certificados de conclusão dos cursos relativos à sua rede
escolar; Dar parecer sobre os pedidos de subvenção ou auxílios para instituições
educacionais, culturais e recreativas; Promover e supervisionar atividades culturais,
desportivas, recreativas e cívicas no Município; Zelar pelo Patrimônio Histórico e
Artístico do Município, em articulação com o órgão de turismo, quando considerado
esse patrimônio como recurso turístico; Manter e desenvolver Bibliotecas e Museus;
Promover campanhas de alfabetização no âmbito do município, em articulação com
entidades de outras esferas de outras esferas de governo; Proceder a concessão de
bolsa de estudos, mediante critério adequados, articulando-se para tanto, com
órgãos de Promoção Social; Promover a prestação de assistência médica e dentária
aos educandos e a execução de programas de educação sanitária, em articulação
com a Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social;
7) Secretario Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Implementar o
programa de desenvolvimento Agropecuário no Município, articulando com os
demais órgãos, na área de atuação, tanto na esfera Estadual e Federal;
Desenvolver a produção de mudas de essências florestais nativas e exóticas para
reflorestamento, de culturas econômicas de região e de plantas ornamentais;
Desenvolvimento de programas de apoio e incentivo ao aumento de produção e
produtividade das culturais básicas para alimentação; Desenvolvimento dos
programas de apoio à produção de alimentos para reforço de merenda escolar nas
Escolas Municipais, com a implementação de Hortas Escolares; Desenvolvimento
de programas de melhoramento genético do rebanho da região, através de trabalho
conjunto com Sindicato Rural, Cooperativas e demais órgãos ligados às atividades;
Promover diretrizes e políticas para atuação do Município na promoção do
desenvolvimento agropecuário, em coordenação com órgãos ou programas federais
e Estaduais, definindo áreas prioritárias à Ação Municipal; Elaborar o Plano
Municipal de desenvolvimento agropecuário; Promover os entrosamentos
necessários à obtenção de recursos, ao estabelecimento de convênios e à
realização de acordos para assistência técnica ou financiamentos ao setor
agropecuário; Promover o entrosamento com entidades especializadas para
obtenção de assistências técnica aos pecuaristas e aos agricultores do Município;
Promover campanhas de proteção à flora e à fauna; Promover campanhas
permanentes de orientação na utilização de recursos disponíveis; Formar comissões
para estudos de planos especiais, obtenção de recursos financeiros e outras
atividades e projetos no setor; Promover conclaves, seminários, concursos e cursos
destinados à divulgação de novas técnicas agrícolas, mobilização de recursos e a
busca de soluções que desenvolva o setor agropecuário; Promover a realização de
exposições e certames agropecuários; Desenvolver medidas tendentes a facilitar^
divulgação e comercialização dos produtos agropecuários do Munic
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Desenvolvimento de programas de ajardinamento e arborização das ruas, praças e
demais áreas públicas, visando a proteção do solo e o paisagismo dos parques e
jardins; Desenvolvimento de programas de conservação do solo urbano e rural do
Município; Promover a proteção do meio ambiente pela criação de parques e áreas
de reservas biológicas; Promover a proteção e despoluição dos córregos, rios e
lagos; Promover a racionalização do destino do lixo urbano, para a produção de
composto orgânico e reciclagem dos componentes inorgânicos; Promover, através
de pesquisa científica e tecnológica, a preservação e desenvolvimento de
programas na área de agricultura, pesca e meio ambiente, mediante convênios.
Desenvolvimento de programas de ajardinamento e arborização das ruas, praças e
demais áreas públicas, visando a proteção do solo e o paisagismo dos parques e
jardins; Desenvolvimento de programas de conservação do solo urbano e rural do
Município; Promover a proteção do meio ambiente pela criação de parques e áreas
de reservas biológicas; Promover a proteção e despoluição dos córregos, rios e
lagos; Promover a racionalização do destino do lixo urbano, para a produção de
composto orgânico e reciclagem dos componentes inorgânicos; Promover através
de pesquisa científica e tecnológica, a preservação e desenvolvimento de
programas na área de agricultura, pesca e meio ambiente, mediante convênios.
8) Secretário Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social: Propor as
diretrizes e metas da política de apoio comunitário a ser adotada no Município;
Elaborar e executar planos e projetos no seu âmbito de atuação; Manter
entrosamento com órgãos públicos e entidades particulares visando a cooperação
administrativa e ao estabelecimento de convênios; Articular-se com outros órgãos,
instituições públicas e privadas no atendimento de situações de interesse comum e
naquelas que por seu interesse extraordinário ou de emergência exija soma de
esforços; Promover e executar atividades de promoção social, visando a obter a
participação da comunidade; Promover e executar atividades de assistência social
aos servidores municipais; Promover junto a população campanhas preventivas de
educação sanitária, saúde e higiene; Solicitar apoio técnico e financeiro de órgãos
federais ou estaduais e de instituições cuja ação vise a promoção social da
população. Realizar levantamentos dos recursos da comunidade que possam ser
utilizados no socorro e assistência aos necessitados; Planejar e executar a política
de proteção ao Meio Ambiente; Realizar atendimento às pessoas necessitadas que
procuram a Prefeitura em busca de recursos;
9) Assessor Municipal dos Negócios Jurídicos: Prestar assessoramento jurídic^ao
Prefeito; Emitir parecer sobre matéria jurídica, cujo exame tenha sido sojípitádo
pelos titulares dos órgãos da Prefeitura e prestar esclarecimentos sobre^ptínsultas
pelos mesmos formuladas; Assessorar o contencioso administrativo
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Colaborar, em articulação com os demais órgãos integrantes da Prefeitura, na
elaboração de instrumentos legais; Manter atualizada a legislação e a jurisprudência
necessárias à defesa dos interesses municipais; Elaborar e rever as minutas de
contratos, convênios e obrigações a serem firmadas pelo Município; Preparar
informações em mandados de segurança impetrados contra atos emanados dos
órgãos municipais; Preparar ou examinar minutas de convênios, contratos ou
ajustes em que a Prefeitura seja integrante.
10) Secretário Municipal da Fazenda: Organizar e manter atualizados os cadastros
dos contribuintes sujeitos ao imposto predial e territorial urbano, ao imposto sobre
serviços de qualquer natureza, taxa de licença para localização de exercício de
quaisquer atividades, multas, taxas de fiscalização de serviços diversos, diversas
licenças e outras receitas; Inscrever, no cadastro correspondente, o contribuinte,
cuja atividade, na forma da legislação vigente, estiver sujeita a tributação, inclusive
as que estiverem imunes ou isentas; Inscrever no cadastro imobiliário do Município
as unidades tributáveis, na forma da legislação vigente, inclusive as que estão
imunes ou isentas; Executar levantamentos de campo ou pesquisas
complementares necessárias à revisão e atualização dos cadastros; Proceder
levantamentos de campos ou pesquisas de dados complementares, necessário à
revisão e atualização dos cadastros existentes; Coletar elementos, junto ao Ofício
de Registro de Imóveis e outras fontes, referentes as transações imobiliárias, com o
objetivo de atualizar o valor venal dos imóveis cadastrados; Proceder a emissão dos
conhecimentos relativos à cobrança dos tributos de sua competência, bem como
registrar os créditos; Proceder diligências fiscais nos casos de inclusões, imunidade,
isenções, arbitramento, revisões e outros casos que requeiram interpretações,
verificações ou investigações internas ou externas; Autuar os infratores da
legislação tributária no âmbito de sua competência; Informar processos e
expedientes que versem sobre assuntos de sua competência, bem como para o
fornecimento de certidões; Estudar a legislação tributária federal e estadual, bem
como seus possíveis reflexos e aplicações no âmbito municipal; Propor e realizar
alterações na legislação municipal, de forma a propiciar a permanente atualização
no campo tributário; Coletar elementos junto as entidades de classe, junta comercial
e outras fontes, referentes ao exercício de atividades passíveis de tributação
municipal,com a finalidade de controle de atualização dos cadastros; Promover e
executar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
do Município; Fornecer alvará de licença para localização ou exercício de
atividades;
11) Secretário Municipal de Governo: Auxiliar o Prefeito em suas funções
administrativas e sociais; Assistir o Prefeito em suas relações com o
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Legislativo, acompanhando a tramitação de projetos, controlando prazos e
colaborando na elaboração de mensagens, razões de vetos e informações;
Providenciar o preparo e encaminhamento do expediente do Prefeito; Providenciar a
elaboração e divulgação dos atos oficiais de competência do Prefeito; Organizar as
audiências do Prefeito e atender as pessoas que o procuram; Coordenar a
elaboração das propostas de orçamento anual, plurianual de investimentos e de
abertura de créditos especiais e adicionais, no controle e acompanhamento da
execução orçamentária, cabendo-lhe, ainda a elaboração de normas orçamentárias
que devam ser observadas pelos demais órgãos municipais; Estabelecer, em
articulação com as demais Secretarias Municipais, a programação financeira de
desembolso, com vistas a adequar os programas e projetos às disponibilidades da
Prefeitura.
As despesas decorrentes da execução da presente Lei onerarão dotações
orçamentárias constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 8o.

9o. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas disposições em contrário.

Art.

Prefeitura Municipal de Lagoinha, aos 11 de março de 2016.
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