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LEI COMPLEMENTAR Nº 1.287, DE 17 DE OUTUBRO DE 2018. 

 

 

Dispõe sobre o Quadro Geral de Pessoal do Poder 

Executivo do Município de Bandeirante, Estado de 

Santa Catarina, e dá outras providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANDEIRANTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando das atribuições que lhe 

confere o Inciso I, do art. 43 c/c com o Inciso VIII, do art. 68, art. 100, da Lei Orgânica Municipal, decreta: 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre o Quadro Geral de Pessoal do Poder Executivo do Município de 

Bandeirante, Estado de Santa Catarina. 

 

CAPÍTULO II 

DO QUADRO GERAL DE PESSOAL 

 

Art. 2º Fica criado o Quadro Geral de Pessoal do Poder Executivo do Município de Bandeirante, SC composto 

pelos Cargos Públicos compreendidos nos Anexos partes integrantes desta Lei Complementar. 

 

Art. 3º Os Quadros de Pessoal apresentam o Grupo, o Código, a Denominação, a Carga Horária, as Vagas, o 

Subsídio ou Piso Municipal ou Vencimento e a Lotação de cada Cargo, que deverá ser respeitado de acordo com 

Quadros constantes do Anexo I – Quadro Geral de pessoal do Poder Executivo, parte integrante desta Lei 

Complementar. 

 

Art. 4º Para efeito desta Lei Complementar, entende-se como: 

 

I – Quadro: a maior divisão cargos públicos pela característica de investidura no serviço público municipal; 

 

II – Grupo: a classificação de cargos públicos pelas características de escolaridade mínima, atributo exigido 

e categoria funcional. 

 

III – Código: a junção das letras iniciais da denominação do Grupo, mais a carga horária do Cargo, mais a 

faixa de valor estabelecido como Subsídio ou Piso Municipal ou Vencimento. 

 

IV – Cargo: a denominação dada ao agrupamento de atribuições e responsabilidades; 

 

V – Cargo Eletivo: o Cargo ocupado por cidadão eleito pelo voto do povo; 
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VI – Cargo Comissionado: o Cargo ocupado por cidadão onde a nomeação se dá por livre escolha, nomeação 

e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo para desempenhar apenas atribuições de chefia, direção e 

assessoramento, não precisam da realização de concurso público para ocupá-los e não possibilitam a estabilidade; 

 

VII – Cargo Efetivo: o Cargo ocupado por cidadão onde a nomeação se dá por aprovação em concurso 

público e possibilitam a aquisição da estabilidade; 

 

VIII – Servidor: o cidadão nomeado titular do Cargo; 

 

IX – Emprego Público: o Cargo ocupado por cidadão identificado como Empregado Público para exercício de 

uma Função Pública por meio de um contrato de trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho; 

 

X – Empregado Público: o cidadão contratado para exercer uma Função Pública; 

 

XI – Função: o conjunto de Atribuições conferidas a cada Cargo; 

 

XII – Atribuições: o conjunto de atividades e responsabilidades próprias de cada Cargo; 

 

XIII – Lotação: o órgão ao qual o agente público está administrativamente vinculado; 

 

XIV – Função Gratificada: o desempenho de atribuições de direção, chefia e assessoramento delegadas para 

o exercício concomitante com as atribuições do Cargo de Provimento Efetivo, com vantagem acessória a seu 

vencimento; e, 

 

XV – Agente Público: o cidadão que exerce ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 

nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função 

pública. 

 

Art. 5º Ficam criados os Anexos desta Lei Complementar, sendo: 

 

I – Anexo I – Quadro Geral de Pessoal do Poder Executivo; 

 

II – Anexo II – Funções Gratificadas; 

 

III – Anexo III – Cargos em Extinção; 

 

IV – Anexo IV – Cargos e Funções Gratificadas Extintos; e, 

 

V – Anexo V – Atribuições dos Cargos. 

 

CAPÍTULO III 

DO QUADRO GERAL DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO 

 

Art. 6º O Quadro Geral de Pessoal do Poder Executivo é composto por: 
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I – Quadro I – Quadro de Pessoal dos Cargos Eletivos; 

 

II – Quadro II – Quadro de Pessoal dos Cargos de Provimento em Comissão; 

 

III – Quadro III – Quadro de Pessoal dos Cargos de Provimento Efetivo; 

 

IV – Quadro IV – Quadro de Pessoal dos Cargos de Provimento de Emprego Público; e, 

 

V – Quadro V – Quadro de Pessoal dos Cargos de Pensionista. 

 

Seção I 

Do Quadro de Pessoal Dos Cargos Eletivos 

 

Art. 7º Os Cargos Eletivos fazem parte do Grupo I – Direção e Assessoramento Eletivo para desempenho de 

atribuições de natureza governamental e administrativa, onde o Cargo de Prefeito Municipal e Vice-Prefeito Municipal 

tem seu ingresso regrado pela lei eleitoral e os Cargos de Conselheiro Tutelar tem seu ingresso regrado por legislação 

municipal específica. 

 

Seção II 

Do Quadro de Pessoal dos Cargos de Provimento em Comissão 

 

Art. 8º Ficam criados os Cargos de Provimento em Comissão constantes do Grupo II – Direção, Chefia e 

Assessoramento com atribuições de chefia, direção, assessoramento, planejamento, coordenação, supervisão, 

avaliação, orientação, normatização, controle dos serviços públicos na área específica de sua competência. 

 

Art. 9º Os Cargos de Provimento em Comissão são cargos em caráter provisório declarados de livre 

nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo Municipal, sendo resguardados os deveres, direitos e vantagens, 

de conformidade com o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bandeirante, Estado de Santa 

Catarina. 

 

Seção III 

Do Quadro de Pessoal dos Cargos de Provimento Efetivo 

 

Art. 10. Ficam criados os Cargos de Provimento Efetivo constantes do Quadro III – Quadro de Pessoal dos 

Cargos de Provimento Efetivo, classificados nos Grupos: 

 

I – Grupo III – Atividades de Nível Superior, com categoria funcional para exercer atividades de profissões 

regulamentadas, de natureza administrativa e operacional; 

 

II – Grupo IV – Atividades de Nível Técnico, com categoria funcional para exercer atividades de suporte 

técnico e operacional; 

 

III – Grupo V – Atividades de Nível Auxiliar, com categoria funcional para exercer atividades de suporte 

auxiliar e operacional; 
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IV – Grupo VI – Atividades de Administração Geral, com categoria funcional para exercer atividades de 

suporte administrativo em geral, financeiro, de fiscalização e operacional; e, 

 

V – Grupo VII – Transportes e Serviços Gerais, com categoria funcional para exercer atividades de suporte 

operacional. 

 

Art. 11. Os Cargos de Provimento Efetivo são ocupados exclusivamente por agentes públicos aprovados em 

concurso público e nomeados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, sendo que poderão adquirir estabilidade. 

 

Art. 12. Aos Cargos de Provimento Efetivo serão resguardados os deveres, direitos e vantagens, de 

conformidade com o Estatuto Geral dos Agentes Públicos do Município de Bandeirante, Estado de Santa Catarina. 

 

Seção IV 

Do Quadro de Pessoal dos Cargos de Provimento de Emprego Público 

 

Art. 13. Ficam criados os Cargos de Provimento de Emprego Público constantes do Quadro IV – Quadro de 

Pessoal dos Cargos de Provimento de Emprego Público, Grupo VIII – Emprego Público, com categoria funcional para 

exercer atividades de profissões regulamentadas, de natureza administrativa e operacional. 

 

Art. 14. Os Cargos de Provimento de Emprego Público são cargos ocupados exclusivamente por agentes 

públicos aprovados em concurso público, nomeados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal de acordo com o art. 37, 

da Constituição Federal, tendo Contrato de Trabalho assinado por prazo indeterminado, podendo ser rescindido por ato 

unilateral da Administração Pública nas seguintes hipóteses: 

 

I – Prática de falta grave, dentre as enumeradas no art. 482, da Consolidação das Leis do Trabalho; 

 

II – Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 

 

III – Necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesas, nos termos da Lei 

Complementar a que se refere o art. 169, da Constituição Federal e demais vigentes; 

 

IV - Insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegurem pelo menos um recurso 

hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em trinta dias, e o prévio conhecimento dos padrões 

mínimos exigidos para continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as 

peculiaridades das atividades exercidas; 

 

V – Extinção dos Programas Federais e/ou Estaduais que originaram as respectivas contratações; e, 

 

VI – A pedido do empregado público. 

 

Art. 15. Os Cargos de Provimento de Emprego Público serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 

e legislação trabalhista correlata, naquilo que a Lei não dispuser em contrário. 
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Seção V 

Do Quadro de Pessoal dos Cargos de Pensionista 

 

Art. 16. Ficam criados os Cargos de Pensionista constantes do Quadro V – Quadro de Pessoal dos Cargos de 

Pensionista, Grupo IX – Pensionista. 

 

Art. 17. O Cargo de Pensionista terá o valor da Pensão estabelecido de acordo com despacho judicial, onde 

haverá tantos quantos Códigos forem necessários para atendimento de cada despacho, sendo que despachos de 

mesmo valor terão o mesmo Código. 

 

Art. 18. A quantidade de vagas do Cargo de Pensionista estipulado no Quadro é uma estimativa identificada 

especifica e unicamente para agregar característica quantitativa ao software, onde havendo necessidade poderá ser 

alterada a maior, dependendo do número de despachos. 

 

Art. 19. O Cargo de Pensionista não contempla Quadro de Atribuição do Cargo, sendo meramente um cargo 

de representação de software para registro e envio de dados ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – 

TCE/SC e outros órgãos fiscalizadores. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 

Art. 20. Ficam criadas as Funções Gratificadas constantes do Anexo II – Funções Gratificadas, Quadro I – 

Funções Gratificadas dos Cargos de Provimento Efetivo, Grupo X – Função Gratificada, sendo devidas exclusivamente a 

servidor público municipal ocupante de Cargo de Provimento Efetivo para o desempenho de atribuições de direção, 

chefia e assessoramento delegadas para o exercício concomitante com as atribuições do cargo de titular, com 

vantagem acessória a seu vencimento. 

 

Art. 21. O Servidor Público Municipal ocupante de Cargo de Provimento Efetivo que for nomeado para 

exercer Função Gratificada deverá estar à disposição da administração em tempo integral, sem direito a receber horas 

extras por eventual extrapolação de jornada de trabalho. 

 

Art. 22. Fica expressamente vedado: 

 

I – Nomear para exercício de Função Gratificada Servidor Público Municipal ocupante de Cargo de 

Provimento Efetivo com carga horária inferior a 40 (quarenta) horas semanais; 

 

II – Nomear para exercício de Função Gratificada Servidor Público Municipal ocupante de Cargo de 

Provimento Efetivo que não pertença a mesma Lotação da Função Gratificada; e, 

 

III – Autorizar o pagamento de horas extras a Servidor Público Municipal ocupante de Cargo de Provimento 

Efetivo com nomeação ao exercício de Função Gratificada. 
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CAPÍTULO V 

DOS CARGOS EM EXTINÇÃO 

 

Art. 23. Os Cargos Públicos a serem extintos do Quadro Geral de Pessoal são os constantes do Anexo III – 

Cargos em Extinção, observado o seguinte: 

 

I – Quadro I – Cargo em Transição para Cargo Novo: compreende o Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar 

de Serviços Gerais a serem extintos, no qual os Agentes Públicos ocupantes serão reenquadrados para os novos 

Cargos, sendo que a investidura em novo Cargo se dará após o aceite do Termo de Opção, com prazo máximo de 

aceite da transição de cargo até a data de 31 de dezembro de 2018; e, 

 

II – Quadro II – Cargo Aguardando sua Vacância: compreende o Cargo de Provimento Efetivo de Vigia a ser 

extinto concomitantemente com sua vacância. 

 

Parágrafo Único. Em se tratando do Inciso I, aos agentes públicos que não aceitarem a transição de cargos 

no prazo estabelecido, será concedido permanecer no cargo atual, o qual será extinto com sua vacância. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS CARGOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS EXTINTOS 

 

Art. 24. Ficam extintos os Cargos Públicos e as Funções Gratificadas constantes do Anexo IV – Cargos e 

Funções Gratificadas Extintos, a partir da vigência desta Lei Complementar, compreendendo: 

 

I – Os Cargos listados no Quadro I – Cargos de Provimento em Comissão; 

 

II – Os Cargos listados no Quadro II – Cargos de Provimento Efetivo; e, 

 

III – As Funções Gratificadas listadas no Quadro III – Funções Gratificadas. 

 

Parágrafo Único. Os Cargos ocupados estarão vigentes até sua vacância. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

Art. 25. Ficam estabelecidas as atribuições dos Cargos Públicos do Quadro Geral de Pessoal do Poder 

Executivo Municipal de conformidade com os Anexos V – Atribuições dos Cargos, a serem respeitadas a partir da 

vigência desta Lei Complementar. 

 

Art. 26. As atribuições dos Cargos de Provimento Efetivo podem justificar a exigência de outros requisitos 

estabelecidos em Lei. 

 

Art. 27. A escolaridade mínima de cada Cargo Público de que trata esta Lei Complementar, terá vigência a 

partir: 
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I – Da publicação de Edital de realização de Concurso Público ou Teste Seletivo para novas nomeações ou 

contratações nos casos de Cargos de Provimento Efetivo e Emprego Público; e, 

 

II – Da publicação de atos para novas nomeações nos casos de Cargos de Provimento Comissionado. 

 

Parágrafo Único. Não será exigida comprovação de Escolaridade Mínima e Atributo Exigido a Agente Público 

que já estiver nomeado ou contratado anteriormente a data de publicação desta Lei Complementar. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 28. Fica expressamente vedada a criação de Cargo Público com vencimento equivalente a 40 horas 

semanais superior ao Subsídio do Prefeito Municipal de Bandeirante, SC, fixado pela Câmara Municipal de Vereadores. 

 

Art. 29. Os agentes públicos nomeados ou contratados para ocupar Cargos Públicos do Poder Executivo do 

Município de Bandeirante, SC, deverão: 

 

I – Ter dedicação exclusiva a sua carga horária de trabalho semanal, devendo, ainda, manter 

comportamento de acordo com os deveres fundamentais do servidor público municipal; e, 

 

II – Efetuar o Registro de Ponto diário de conformidade com o padrão estabelecido pela Administração, 

observado o disposto no Inciso XLI, do art. 68, da Lei Orgânica Municipal. 

 

Art. 30. Os agentes públicos investidos em cargo público poderão ser nomeados para compor Conselho, 

Comissão, Coordenadoria, Equipe ou outro segmento de trabalho, sem que para tal gere ônus ao erário público 

municipal, sendo sua atuação considerada de relevante interesse público municipal. 

 

Art. 31. Os agentes públicos nomeados ou contratados para ocupar Cargos Públicos do Poder Executivo do 

Município de Bandeirante, SC, estão autorizados a dirigir os veículos oficiais dentro e fora do território do Município, 

desde que possuam a habilitação necessária, devendo efetuar os registros de controle de viagem no documento 

denominado “Diário de Bordo”. 

 

Art. 32. Fica fixado o mês de março de cada ano como a data-base para a Revisão Geral Anual do Subsídio, 

do Vencimento e do Piso Municipal dos Cargos Públicos do Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta dos 

Poderes Executivo e Legislativo do Município de Bandeirante, Estado de Santa Catarina, em conformidade com o 

disposto no inciso X, do Art. 37, da Constituição Federal. 

 

Art. 33. O valor do Piso Salarial Municipal é R$ 741,94 (setecentos e quarenta e um reais e noventa e quatro 

centavos). 

 

Art. 34. Fica autorizada a reedição dos atos relativos a investidura, lotação e designação em cargo, emprego 

ou função pública para fins de reenquadramento. 
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Art. 35. As despesas decorrentes da implantação do Quadro Geral de Pessoal do Poder Executivo do 

Município de Bandeirante, Estado de Santa Catarina constante desta Lei Complementar, correrão à conta do orçamento 

municipal vigente. 

 

Art. 36. Ficam revogadas a Lei Municipal nº 274/2002, Lei Municipal nº 756/2009, Lei Municipal nº 

807/2010, Lei Municipal nº 831/2010, Lei Municipal nº 909/2011, Lei Municipal nº 959/2012, Lei Municipal nº 

966/2013, Lei Municipal nº 977/2013, Lei Municipal nº 992/2013, Lei Municipal nº 1.023/2013, Lei Municipal nº 

1.030/2013, Lei Municipal nº 1.048/2014, Lei Municipal nº 1.056/2014, Lei Municipal nº 1.072/2014, Lei Municipal nº 

1.128/2015, Lei Municipal nº 1.140/2015, Lei Municipal nº 1.165/2015, Lei Municipal nº 1.197/2016, Lei Municipal nº 

1.232/2017, Lei Municipal nº 1.237/2017 e Lei Municipal nº 1.259/2018. 

 

Art. 37. Esta Lei entra em vigor na sua data de publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Bandeirante, SC, em 17 de outubro de 2018. 

 

 

CELSO BIEGELMEIER 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I - QUADRO GERAL DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO 

 

QUADRO I – QUADRO DE PESSOAL DOS CARGOS ELETIVOS 

GRUPO I – DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO ELETIVO 

ATRIBUTO: ocupado por cidadão eleito pelo voto do povo, na forma da lei 

CATEGORIA FUNCIONAL: exercer atividades de natureza governamental e administrativa 

CÓDIGO CARGO VAGAS SUBSÍDIO LOTAÇÃO 

DAE1 Prefeito Municipal 01 10.128,28 Gabinete do Prefeito Municipal e do Vice-Prefeito Municipal 

DAE2 Vice-Prefeito Municipal 01 4.726,53 Gabinete do Prefeito Municipal e do Vice-Prefeito Municipal 

 

GRUPO I – DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO ELETIVO 

ATRIBUTO: ocupado por cidadão eleito pelo voto do povo, na forma da lei 

CATEGORIA FUNCIONAL: exercer atividades de proteção integral à Criança e ao Adolescente 

CÓDIGO CARGO CARGA 

HORÁRIA 

VAGAS PISO 

MUNICIPAL 

LOTAÇÃO 

DAE401 Conselheiro Tutelar 40hs 05 1,57 Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação 

 

QUADRO II – QUADRO DE PESSOAL DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

GRUPO II – DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO 

ATRIBUTO: de livre escolha, nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo 

CATEGORIA FUNCIONAL: exercer atividades de chefia, direção e assessoramento 

CÓDIGO CARGO CARGA 

HORÁRIA 

VAGAS SUBSÍDIO LOTAÇÃO 

DCA401 Secretário Municipal de Administração e Fazenda 40hs 01 4.726,53 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda 

DCA401 Secretário Municipal de Saúde 40hs 01 4.726,53 Secretaria Municipal de Saúde 

DCA401 Secretário Municipal de Educação 40hs 01 4.726,53 Secretaria Municipal de Educação 

DCA401 Secretário Municipal de Esporte, Cultura e 

Turismo 

40hs 01 4.726,53 Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Turismo 

DCA401 Secretário Municipal de Agropecuária, Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Econômico 

40hs 01 4.726,53 Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Econômico 
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DCA401 Secretário Municipal de Infraestrutura, 

Saneamento e Transportes 

40hs 01 4.726,53 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Saneamento e 

Transportes 

DCA401 Secretário Municipal de Assistência Social e 

Habitação 

40hs 01 4.726,53 Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação 

 

GRUPO II – DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO 

ATRIBUTO: de livre escolha, nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo 

CATEGORIA FUNCIONAL: exercer atividades de chefia, direção e assessoramento 

CÓDIGO CARGO CARGA 

HORÁRIA 

VAGAS VENCIMENTO LOTAÇÃO 

DCA404 Chefe de Gabinete 40hs 01 2.191,93 Gabinete do Prefeito Municipal e do Vice-Prefeito 

Municipal 

DCA405 Diretor de Esporte 40hs 01 2.090,74 Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo 

DCA405 Diretor de Agropecuária 40hs 01 2.090,74 Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Econômico 

DCA405 Diretor de Infraestrutura e Transportes 40hs 01 2.090,74 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Saneamento e 

Transportes 

 

GRUPO II – DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso na Área de Atuação 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Registro no Órgão Fiscalizador do Exercício Profissional 

CATEGORIA FUNCIONAL: exercer atividades de chefia, direção e assessoramento 

CÓDIGO CARGO CARGA 

HORÁRIA 

VAGAS VENCIMENTO LOTAÇÃO 

DCA402 Diretor de Compras, Contratos e Licitações 40hs 01 3.259,32 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda 

DCA402 Diretor de Pessoal e Recursos Humanos 40hs 01 3.259,32 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda 

DCA403 Diretor Escolar 40hs 03 3.204,33 Secretaria Municipal de Educação 

DCA301 Advogado – Assessor Geral 30hs 30hs 01 6.940,19 Gabinete do Prefeito Municipal e do Vice-Prefeito 

Municipal 

DCA302 Diretor de Projetos, Engenharia e Fiscalização 30hs 30hs 01 6.509,61 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Saneamento e 

Transporte 
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QUADRO III – QUADRO DE PESSOAL DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

GRUPO III – ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso na Área de Atuação 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Registro no Órgão Fiscalizador do Exercício Profissional 

CATEGORIA FUNCIONAL: exercer atividades de profissões regulamentadas, de natureza administrativa e operacional 

CÓDIGO CARGO CARGA 

HORÁRIA 

VAGAS VENCIMENTO LOTAÇÃO 

ANS401 Médico 40hs 01 22.234,58 Secretaria Municipal de Saúde 

ANS402 Odontólogo 40hs 01 5.031,53 Secretaria Municipal de Saúde 

ANS403 Enfermeiro 40hs 01 4.830,28 Secretaria Municipal de Saúde 

ANS404 Engenheiro Agrônomo 40hs 01 4.080,62 Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Econômico 

ANS404 Médico Veterinário 40hs 01 4.080,62 Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Econômico 

ANS404 Contador 40hs 01 4.080,62 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda 

ANS404 Assistente Social 40hs 01 4.080,62 Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação 

ANS404 Assistente Social - CRAS 40hs 01 4.080,62 Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação 

AAG404 Coordenador do CRAS 40hs 01 4.080,62 Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação 

ANS405 Controlador Interno 40hs 01 3.720,57 Gabinete do Prefeito Municipal e do Vice-Prefeito 

Municipal 

ANS406 Psicóloga 40hs 01 3.424,58 Secretaria Municipal de Saúde 

ANS406 Nutricionista 40hs 01 3.424,58 Secretaria Municipal de Saúde 

ANS406 Psicóloga CRAS 40hs 01 3.424,58 Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação 

ANS301 Engenheiro Civil 30hs 30hs 01 4.055,19 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Saneamento e 

Transportes 

ANS201 Odontólogo 20hs 20hs 01 2.549,05 Secretaria Municipal de Saúde 

ANS202 Enfermeira da Saúde da Mulher 20hs 20hs 01 2.415,13 Secretaria Municipal de Saúde 

ANS203 Instrutor de Esportes 20hs 20hs 02 2.073,62 Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo 

ANS204 Fisioterapeuta 20hs 20hs 01 2.040,31 Secretaria Municipal de Saúde 

ANS205 Farmacêutico 20hs 20hs 02 2.015,72 Secretaria Municipal de Saúde 
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GRUPO IV – ATIVIDADES DE NÍVEL TÉCNICO 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Médio Concluso 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Médio na Área de Atuação e Registro no Órgão Fiscalizador do 

Exercício Profissional 

CATEGORIA FUNCIONAL: exercer atividades de suporte técnico e operacional 

CÓDIGO CARGO CARGA 

HORÁRIA 

VAGAS VENCIMENTO LOTAÇÃO 

ANT401 Técnico Agrícola 40hs 01 2.360,58 Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Econômico 

ANT402 Auxiliar de Enfermagem 40hs 04 1.416,24 Secretaria Municipal de Saúde 

 

GRUPO V – ATIVIDADES DE NÍVEL AUXILIAR 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Médio Concluso 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Médio 

CATEGORIA FUNCIONAL: exercer atividades de suporte auxiliar e operacional 

CÓDIGO CARGO CARGA 

HORÁRIA 

VAGAS VENCIMENTO LOTAÇÃO 

ANA401 Auxiliar de Creche 40hs 06 1.416,24 Secretaria Municipal de Educação 

ANA401 Auxiliar de Biblioteca 40hs 01 1.247,63 Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo 

ANA401 Auxiliar de Odontologia 40hs 02 1.198,68 Secretaria Municipal de Saúde 

ANA201 Auxiliar de Creche 20hs 20hs 03 708,12 Secretaria Municipal de Educação 

 

GRUPO VI – ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Médio Concluso 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Médio 

CATEGORIA FUNCIONAL: exercer atividades de suporte administrativo em geral, financeiro, de fiscalização e operacional 

CÓDIGO CARGO CARGA 

HORÁRIA 

VAGAS VENCIMENTO LOTAÇÃO 

AAG401 Tesoureiro 40hs 01 2.799,03 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda 

AAG402 Auxiliar Administrativo 40hs 15 1.854,68 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda 

Secretaria Municipal de Saúde 
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Secretaria Municipal de Educação 

Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo 

Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Econômico 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Saneamento e 

Transportes 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação 

AAG402 Auxiliar Administrativo de Educação 40hs 03 1.854,68 Secretaria Municipal de Educação 

AAG402 Orientador Social 40hs 01 1.854,68 Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação 

AAG403 Fiscal de Tributos 40hs 01 1.416,24 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda 

AAG403 Fiscal de Obras 40hs 01 1.416,24 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Saneamento e 

Transportes 

AAG403 Vigilante Sanitário 40hs 01 1.416,24 Secretaria Municipal de Saúde 

AAG404 Agente Comunitário de Saúde 40hs 10 1.289,25 Secretaria Municipal de Saúde 

AAG404 Agente de Combate às Endemias 40hs 01 1.289,25 Secretaria Municipal de Saúde 

AAG405 Recepcionista 40hs 02 1.214,63 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

GRUPO VII – TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Fundamental Concluso 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Médio 

CATEGORIA FUNCIONAL: exercer atividades de suporte operacional 

CÓDIGO CARGO CARGA 

HORÁRIA 

VAGAS VENCIMENTO LOTAÇÃO 

TSG401 Mecânico 40hs 01 2.211,29 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Saneamento e 

Transportes 

TSG402 Operador de Máquinas 40hs 13 1.686,02 Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Econômico 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Saneamento e 

Transportes 

TSG403 Motorista 40hs 17 1.609,67 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda 

Secretaria Municipal de Saúde 
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Secretaria Municipal de Educação 

Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo 

Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Econômico 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Saneamento e 

Transportes 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação 

TSG404 Encanador 40hs 01 1.416,24 Secretaria Municipal de Saúde 

TSG405 Auxiliar Operacional 40hs 10 1.214,63 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda 

Secretaria Municipal de Saúde 

Secretaria Municipal de Educação 

Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo 

Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Econômico 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Saneamento e 

Transportes 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação 

TSG405 Faxineira/Merendeira 40hs 20 1.214,63 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda 

Secretaria Municipal de Saúde 

Secretaria Municipal de Educação 

Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo 

Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Econômico 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Saneamento e 

Transportes 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação 

TSG406 Vigia 40hs 01 1.112,80 Secretaria Municipal de Educação 

 

QUADRO IV – QUADRO DE PESSOAL DOS CARGOS DE PROVIMENTO DE EMPREGO PÚBLICO 

GRUPO VIII – EMPREGO PÚBLICO 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso na Área de Atuação 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Registro no Órgão Fiscalizador do Exercício Profissional 
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CATEGORIA FUNCIONAL: exercer atividades de profissões regulamentadas, de natureza administrativa e operacional 

CÓDIGO CARGO CARGA 

HORÁRIA 

VAGAS VENCIMENTO LOTAÇÃO 

EP201 Educador Físico NASF 20hs 20hs 01 2.073,62 Secretaria Municipal de Saúde 

EP202 Assistente Social NASF 20hs 20hs 01 2.040,31 Secretaria Municipal de Saúde 

EP202 Fisioterapeuta NASF 20hs 20hs 01 2.040,31 Secretaria Municipal de Saúde 

EP202 Fonoaudiólogo NASF 20hs 20hs 01 2.040,31 Secretaria Municipal de Saúde 

EP203 Psicóloga NASF 20hs 20hs 01 1.712,26 Secretaria Municipal de Saúde 

EP203 Nutricionista NASF 20hs 20hs 01 1.712,26 Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

QUADRO V – QUADRO DE PESSOAL DOS CARGOS DE PENSIONISTA 

GRUPO IX – PENSIONISTA 

CÓDIGO CARGO VAGAS PENSÃO LOTAÇÃO 

PEN101 Pensionista 10 - Encargos Gerais do Município 
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ANEXO II – FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 

QUADRO I – FUNÇÕES GRATIFICADAS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

GRUPO X – FUNÇÃO GRATIFICADA 

ATRIBUTO: de livre escolha, nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo 

CATEGORIA FUNCIONAL: exercer atividades de chefia, direção e assessoramento 

CÓDIGO CARGO CARGA 

HORÁRIA 

VAGAS % SOBRE O 

VENCIMENTO 

LOTAÇÃO 

FG401 Chefe do Setor de Pessoal 40hs 01 Até 30% Secretaria Municipal de Administração e Fazenda 

FG401 Chefe do Setor de Agropecuária 40hs 01 Até 30% Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Econômico 

FG401 Chefe do Setor de Desenvolvimento Econômico 40hs 01 Até 30% Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Econômico 

FG401 Chefe do Setor de Infraestrutura e Saneamento 40hs 01 Até 30% Secretaria Municipal de Infraestrutura, Saneamento e 

Transportes 

FG401 Chefe do Setor de Transportes 40hs 01 Até 30% Secretaria Municipal de Infraestrutura, Saneamento e 

Transportes 

FG401 Chefe do Setor de Saúde 40hs 01 Até 30% Secretaria Municipal de Saúde 
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ANEXO III – CARGOS EM EXTINÇÃO 

 

QUADRO I – CARGO EM TRANSIÇÃO PARA CARGO NOVO 

CARGO ANTIGO CARGO ATUAL 

Auxiliar de Serviços Gerais Auxiliar Operacional 

Faxineira/Merendeira 

 

QUADRO II – CARGO AGUARDANDO SUA VACÂNCIA 

CÓDIGO CARGO 

220 Vigia 
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ANEXO IV – CARGOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS EXTINTOS 

 

QUADRO I – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

CÓDIGO CARGO 

158 Controlador Geral do Município 

166 Diretor de Departamento de Administração 

167 Diretor de Departamento de Educação 

169 Diretor de Departamento de Agricultura 

170 Diretor de Departamento de Saúde 

171 Diretor de Departamento de Assistência Social 

172 Diretor de Departamento de Habitação 

174 Secretários Escolares 

175 Assessor de Assuntos Comunitários 

176 Gerente de Escola 

177 Diretor Adjunto de DMER 

178 Diretor Adjunto das Estradas Vicinais 

179 Diretor Adjunto de Departamento de Administração 

180 Diretor Adjunto de Departamento de Educação 

181 Diretor Adjunto de Departamento de Cultura, Esporte e Turismo 

182 Diretor Adjunto de Departamento de Agricultura 

183 Diretor Adjunto de Departamento de Saúde 

184 Diretor Adjunto de Departamento de Assistência Social 

185 Diretor Adjunto de Escola 

254 Diretor de Departamento de Saneamento 

264 Diretor de Departamento de DMER 

265 Diretor de Departamento de Cultura e Turismo 

266 Gestor Municipal de Convênios 

267 Diretor Municipal de Contratos e Licitações 

268 Diretor de Departamento da Fazenda 

269 Diretor de Departamento de Indústria e Comércio 

270 Diretor de Departamento de Obras 

271 Diretor de Departamento de Transportes 

272 Diretor de Departamento de Urbanismo 
 

QUADRO II – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

CÓDIGO CARGO 

15 Enfermeiro 

136 Médico PSF 

205 Técnico em Contabilidade 

218 Telefonista 

260 Auxiliar Administrativo do CRAS 

283 Bioquímico 
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285 Farmacêutico Bioquímico 
 

QUADRO III – FUNÇÃO GRATIFICADA 

VAGA CARGO 

01 Chefe de Divisão de Pessoal 

01 
Chefe de Divisão de Compras e Patrimônio 

01 
Chefe de Divisão de Tributação e Fiscalização 

01 
Chefe de Divisão de Contabilidade e Orçamento 

01 
Chefe de Divisão de Agricultura 

01 
Chefe de Divisão de Indústria e Comércio 

01 
Chefe de Divisão de Transportes, Obras e Urbanismo 

01 
Chefe de Divisão de Saúde 

01 
Chefe de Divisão do CRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

20 

 

ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Chefe de Gabinete 

ATRIBUTO: alfabetizado/de livre escolha, nomeação e exoneração pelo Chefe do poder Executivo Municipal 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) assistir o Prefeito Municipal e o Vice-Prefeito Municipal em suas representações políticas e sociais; 

b) coordenar, encaminhar, revisar e controlar os atos administrativos e normativos, as documentações e as 

correspondências no âmbito do gabinete, supervisionando os encaminhamentos; 

c) supervisionar, controlar e auxiliar a agenda diária do gabinete; 

d) articular as relações e ligações entre o Prefeito Municipal e o Vice-Prefeito Municipal e as demais autoridades da 

estrutura organizacional do Poder Executivo e Legislativo Municipal, bem como as representações sindicais e 

estudantis e a comunidade em geral; 

e) supervisionar e exercer ação gerencial e de apoio à execução de atos da administração municipal; 

f) preparar e encaminhar os expedientes do gabinete; 

g) secretariar as reuniões do gabinete; 

h) responsabilizar-se por cerimoniais e eventos de gabinete; 

i) assinar documentos referentes ao exercício de suas atribuições, às suas competências e responsabilidades e os 

próprios das atividades diárias e corriqueiras da área de projetos, engenharia e fiscalização; e, 

j) coordenar as demais atividades do gabinete e desempenhar outras atribuições delegadas. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Diretor de Esporte 

ATRIBUTO: alfabetizado/de livre escolha, nomeação e exoneração pelo Chefe do poder Executivo Municipal 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) auxiliar os agentes públicos buscando o melhor desempenho de suas funções, respeitada a legislação pertinente, 

supervisionando, controlando e orientando as atividades executadas na esfera de sua competência, assegurando a 

qualidade na prestação dos serviços nas questões relacionadas com as atividades do esporte em as suas todas as 

modalidades; 

b) coordenar projetos de treinamento para todas as modalidades esportivas e equipes representativas de elevado 

nível técnico com os objetivos de participação em competições municipais, intermunicipais, estaduais e nacionais e 

promover saúde humana, educacional e social; 

c) elaborar o Calendário Anual de Eventos Esportivos nas diversas modalidades esportivas e nas diferentes idades e o 

projeto de cada programação prevista no Calendário; 

d) assinar documentos referentes ao exercício de suas atribuições, às suas competências e responsabilidades e os 

próprios das atividades diárias e corriqueiras da área de projetos, engenharia e fiscalização; e, 

e) coordenar demais atividades relacionadas com o esporte e desempenhar outras atribuições delegadas. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Diretor de Agropecuária 

ATRIBUTO: alfabetizado/de livre escolha, nomeação e exoneração pelo Chefe do poder Executivo Municipal 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) assessorar no planejamento das ações voltadas ao desenvolvimento da agricultura, pecuária e outros segmentos 

ativos no Município; 

b) supervisionar o trâmite dos processos administrativos relativos a planos de investimentos e incentivos para 

desenvolvimento das propriedades produtivas; 

c) assessorar os serviços administrativos, de dados estatísticos, controles cadastrais e demais tarefas, atividades e 

serviços diários; 

d) coordenar a execução de convênios firmados com a União e Estado, diretamente ligados à agropecuária; 

e) supervisionar os serviços inerentes à implantação de alternativas de renda para as pequenas e médias 

propriedades rurais; 

f) organizar e implantar as feiras para comercialização dos produtos diretamente do produtor ao consumidor; 

g) incentivar e promover mecanismos que possibilitem, produtivamente, a execução de sistemas de cooperação rural 

por meio de troca-troca ou de equivalência; e, 

h) coordenar as demais atividades e desempenhar outras atribuições delegadas. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Diretor de Infraestrutura e Transportes 

ATRIBUTO: alfabetizado/de livre escolha, nomeação e exoneração pelo Chefe do poder Executivo Municipal 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) chefiar os serviços e servidores lotados no departamento de infraestrutura e transportes; 

b) manter registros que permitam o controle individual das despesas com veículos; 

c) determinar os procedimentos para especificações técnicas, compra, recebimento e armazenamento do material 

utilizado na manutenção e consumo; 

d) coordenar e acompanhar a execução dos serviços de limpeza pública, compreendendo a capina, poda, varredura, 

coleta de materiais das vias, logradouros públicos e prédios municipais; 

e) coordenar e fiscalizar o abastecimento, lubrificação, manutenção e lavagem da Frota Municipal, mediante controle 

detalhado e dos itens aplicados; 

f) coordenar e acompanhar os trabalhos de melhora no perímetro urbano e rural com obras de revestimento primário, 

calçamento com pedras, pavimentação asfáltica, execução de passeios, patrolamento, cascalhamento, construção e 

conservação de bueiros e pontilhões, execução e melhoria de acesso a propriedades rurais, sinalização rodoviária do 

interior do Município e outros serviços semelhantes; e, 

g) coordenar as demais atividades do gabinete e desempenhar outras atribuições delegadas. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Diretor de Compras, Contratos e Licitações 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil ou 

Sistemas de Informação 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

I – Quanto a área de compras: 

a) coordenar e supervisionar de forma regular todos os serviços de administração de compras; 

b) assinar documentos referentes ao exercício de suas atribuições, às suas competências e responsabilidades e os 

próprios das atividades diárias e corriqueiras da área de projetos, engenharia e fiscalização; 

c) orientar sobre a regular modalidade das compras a serem realizadas; 

d) reunir e fornecer elementos informativos e estatísticos sobre o consumo de materiais que facilitem o estudo de 

previsões anuais e auxiliem na elaboração de planejamentos setoriais; 

e) coordenar as atividades de compras diretas, executando levantamento prévio e pesquisas de preços, controles 

orçamentários, contratuais e de planejamento de cada setor; 

f) gerenciar e controlar a manutenção do cadastro de fornecedores, os procedimentos de registros de preços, os 

saldos dos itens contratados; 

g) propor procedimentos relativos as compras, conferências, armazenamento, guarda, conservação, distribuição, 

controle, codificação, especificação e padronização de materiais e equipamentos; 

h) coordenar controles de estoque, auditoria nos procedimentos de compras e estoque, bem como na correta 

administração de bens e recursos; 

i) desempenhar outras atividades inerentes ao cargo. 

II – Quanto a área de contratos e licitações: 

a) supervisionar, controlar e orientar todos os serviços de administração de procedimentos licitatórios, desde a 

elaboração dos editais até a contratação, expedição de autorizações, publicações, arquivamentos e outros; 

b) assinar documentos referentes ao exercício de suas atribuições, às suas competências e responsabilidades e os 

próprios das atividades diárias e corriqueiras da área de projetos, engenharia e fiscalização; 

c) gerenciar levantamentos, estudos, projetos e análises necessários em qualquer modalidade de licitações; 

d) gerir e fiscalizar contratos, convênios, parcerias, processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; 

e) dar suporte administrativo aos membros da Comissão Municipal de Licitação e Pregoeiro; 

f) receber, conferir, solicitar informações necessárias à instrução dos procedimentos licitatórios; 

g) acompanhar os procedimentos licitatórios no e-Sfinge do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina; 

h) providenciar e difundir uma Política de Padronização de Procedimentos Licitatórios Público Municipal; 

i) supervisionar as respostas aos recursos referentes às licitações; 

j) solicitar que sejam notificadas as Empresas vencedoras de licitação sempre que necessário; 

k) encaminhar ao Setor de Dívida Ativa as multas não recolhidas pelas empresas inadimplentes; e, 

l) desempenhar outras atividades inerentes ao cargo. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Diretor de Pessoal e Recursos Humanos 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso em Ciências Contábeis 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) administrar o setor de pessoal e recursos humanos conforme orientação superior, auxiliando nas proposições de 

criação, extinção, alteração de cargos, empregos e funções públicas, estatutos e planos de cargos e salários, 

treinamento e desenvolvimento de pessoal, atividades de integração de recursos humanos e outros afins; 

b) assessorar e controlar a realização de processos seletivos, concursos públicos, chamadas públicas, escolha de 

aulas, chamamento de servidores; 

c) confeccionar atos administrativos, portarias, editais, termos de posse, contratos administrativos, documento de 

fundo de previdência, documento de aposentadoria, atestado ou certidão de tempo de serviço e outros; 

d) administrar os serviços de publicação legal dos atos e outros documentos necessários; 

e) operacionalizar os softwares com os dados cadastrais, exercício funcional e financeira dos servidores; 

f) controlar a contratação e apuração da folha frequência mensal dos estagiários; 

g) solicitar documentação necessária às admissões, transferências, exonerações e outros para compor o arquivo 

documental dos servidores; 

h) auxiliar na elaboração e controlar a escala de férias dos servidores, controlando os dias de férias em haver; 

i) auxiliar nos encaminhamentos e agendamentos para perícias médicas; 

j) controlar os atestados médicos, licenças prêmio, licenças sem vencimento e outros afastamentos; 

k) controlar os empréstimos consignados em folha de pagamento dos servidores; 

l) controlar os servidores cedidos a outras entidades com ou sem ônus ao erário; 

m) administrar e controlar o software de registro de ponto dos servidores com cadastramento geral de informações, 

monitoramento das batidas, apuração de horas extras e integração com o software da folha; 

n) administrar e controlar o software para eventos de concessão de vantagens estatutárias, nomeações, admissões, 

contratações, afastamentos, desligamentos, horas extras, gratificações, insalubridade, folha de pagamento e outros; 

o) acompanhar e assessorar o pagamento de todos os tributos e contribuições advindas do software; 

p) conferência geral de dados, valores, encargos e outros nas folhas de pagamento com a geração dos arquivos 

bancários, de integração do software de contabilidade, a impressão e entrega dos holerites aos agentes públicos; 

q) apurar as taxas e impostos mensais, transmitindo os programas mensais e anuais, como: Funrural, Sindicato, 

SEFIP, CAGED, RAIS, DIRF, SIOPE, eSocial, e-Sfinge, entre outros; 

r) acompanhar e controlar os serviços de medicina e segurança do trabalho aplicada aos agentes públicos, através do 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, 

e Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT; 

s) auxiliar nos encaminhamentos à realização de exames de Medicina e Segurança do Trabalho; 

t) supervisionar a emissão do Perfil Profissiográfico Profissional; 

u) controlar a entrega dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’S aos agentes públicos; 

v) assessorar os membros da Comissão que trabalham nos serviços de avaliação do estágio probatório, no processo 

de concessão de progressão funcional dos servidores e editais de alteração de carga horária; 

w) controlar a realização de backups dos softwares e o envio de dados ao software do Fly Transparência; 

x) fornecer informações, explicações e pareceres quando solicitados; e, 

y) assinar documentos referentes ao exercício de suas atribuições, às suas competências e responsabilidades e os 

próprios das atividades diárias e corriqueiras da área de projetos, engenharia e fiscalização. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Diretor Escolar 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso em Licenciatura 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Comprovante de no mínimo 05 

(cinco) anos de efetivo exercício na rede municipal de ensino 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) coordenar, planejar e acompanhar a execução do Projeto Político Pedagógico junto à comunidade escolar; 

b) planejar, executar os encaminhamentos do colegiado de classe, das reuniões pedagógicas, reuniões de pais, de 

planejamento, grupos de estudos, projetos, estágios diferentes e outras ações que se fizer necessário; 

c) propiciar a discussão junto aos pais, equipe pedagógica e professores, sobre o processo ensino aprendizagem dos 

alunos visando o acompanhamento, discussão e encaminhamentos necessários; 

d) coordenar, planejar, executar, acompanhar e avaliar de forma permanente, o plano de ação integrada da equipe 

pedagógica frente ao Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar; 

e) estimular a participação em cursos, seminários, encontros, reuniões e outros, buscando a fundamentação, 

atualização e redimensionamento de sua função; 

f) coordenar a elaboração de relatórios das ações do Projeto Político pedagógico; 

g) desenvolver o trabalho de direção, considerando a ética profissional; 

h) comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar; 

i) aplicar normas, procedimentos e medidas administrativas e pedagógicas emanadas da Secretaria Municipal de 

educação e Conselho Municipal de Educação; 

j) cumprir e fazer cumprir as determinações legais estabelecidas pelos Órgãos competentes, bem como comunicar a 

administração de ensino às irregularidades da Unidade Escolar, bem como aplicar medidas saneadoras; 

k) coordenar e manter o fluxo de informações entre a Unidade Escolar e a Secretaria Municipal de Educação; 

l) viabilizar o acesso a permanência dos alunos em idade escolar, inclusive os portadores de necessidades especiais; 

m) realizar e divulgar levantamento bibliográfico e outros materiais pedagógicos legais na área da educação, com 

vistas a subsidiar a práxis educativa da escola; 

n) incentivar a participação dos profissionais da Unidade Escolar nos grupos de capacitação e em outros eventos; 

o) coordenar junto à comunidade escolar o processo de identificação, de análise das causas e acompanhamento dos 

alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, visando o redimensionamento da ação pedagógica; 

p) propor e discutir alternativas à redução dos índices de evasão e repetência consolidando a função social da escola; 

q) acompanhar o plano de educação financeira e a respectiva prestação de contas; 

r) estudar, propor alternativas de solução quando necessário, às entidades escolares para entender situações de 

emergências de ordem pedagógica e administrativa; 

s) participar do Conselho de Classe; 

t) propor alterações na oferta de serviço prestado pela escola; 

u) aplicar normas, procedimentos e medidas administrativas; 

v) coordenar a elaboração do calendário escolar e garantir o seu cumprimento; 

w) supervisionar a cozinha respeitando a legislação vigente; 

x) coordenar as solenidades e festas escolares; 

y) administrar o patrimônio escolar em conformidade com a lei vigente; 

z) promover a articulação entre a escola, família e comunidade; e, 

a1) assinar documentos referentes ao exercício de suas atribuições, às suas competências e responsabilidades e os 

próprios das atividades diárias e corriqueiras da área de projetos, engenharia e fiscalização. 



 

 

 

27 

 

ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Advogado – Assessor Geral 30hs 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso em Direito 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Registro no Órgão Fiscalizador 

do Exercício Profissional 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

I – Quanto a área de assessoria jurídica: 

a) prestar assistência jurídica ao Prefeito Municipal, Vice-Prefeito Municipal e demais agentes públicos; 

b) emitir pareceres sobre questões que lhe forem submetidas; 

c) respeitar o Código de Ética do Conselho. 

II – Quanto a área de procuradoria: 

a) atuar como advogado geral do Município em favor do interesse público dentro e fora dos tribunais; 

b) representar judicial e extrajudicial do Município quando autor, réu, assistente, opoente ou interessada de qualquer 

outra forma, nos processos na justiça ou qualquer foro e em qualquer instância; 

c) postular em juízo em nome do Município, com a propositura de ações e apresentação de contestação, avaliar 

provas documentais e orais, realizar audiências trabalhistas, cíveis e criminais; 

d) acompanhar os processos administrativos externos em tramitação no Tribunal de Contas, Ministério Público e 

Secretarias de Estado; 

e) coordenar e supervisionar a inscrição e promoção da cobrança de Dívida Ativa administrativa e judicial; 

f) acompanhar e orientar os processos administrativos, sindicâncias, inquéritos, disciplinares, tributários e outros que 

tenham interesse ao Poder Executivo Municipal; 

g) auxiliar na formulação, uniformização ou consolidação de legislação em geral e outros expedientes; 

h) prestar assistência jurídica ao Prefeito Municipal, Vice-Prefeito Municipal e demais agentes públicos; 

i) auxiliar na formulação de editais, contratos, convênios, acordos e outros, avaliando os riscos neles envolvidos, com 

vistas a garantir segurança jurídica e lisura em todas as relações jurídicas travadas entre o ente público e terceiros; 

j) emitir pareceres sobre questões que lhe forem submetidas; 

k) orientar sobre a legalidade dos atos praticados ou a serem praticados; 

l) acompanhar todos os procedimentos licitatórios; 

m) examinar, prévia e conclusivamente, as minutas de editais de licitação, de chamamento público e instrumentos 

congêneres, minutas de contratos e de seus termos aditivos, atos de dispensa e inexigibilidade de licitação, minutas 

de convênios, instrumentos congêneres e de seus temos aditivos, minutas de termos de ajustamento de conduta, de 

termos de compromisso e instrumentos congêneres e demais atos que demandem análise jurídica, conforme 

estabelecido em legislações específicas, decretos, atos normativos editados; 

n) assinar documentos referentes ao exercício de suas atribuições, às suas competências e responsabilidades e os 

próprios das atividades diárias e corriqueiras da área de projetos, engenharia e fiscalização; e, 

o) respeitar o Código de Ética do Conselho. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Diretor de Projetos, Engenharia e Fiscalização 30hs 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso em Engenharia Civil 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Registro no Órgão Fiscalizador 

do Exercício Profissional 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

I – Quanto a área de projetos, engenharia e fiscalização: 

a) planejar, produzir e elaborar projetos de engenharia, conforme orientação superior; 

b) coordenar e assessorar a produção e elaboração de projetos de engenharia, conforme orientação superior; 

c) coordenar, assessorar e acompanhar a execução de projetos de engenharia; 

d) fiscalizar a execução de projetos de engenharia em qualquer etapa e sob qualquer forma de execução; 

e) assinar documentos referentes ao exercício de suas atribuições, às suas competências e responsabilidades e os 

próprios das atividades diárias e corriqueiras da área de projetos, engenharia e fiscalização; 

f) contribuir e orientar no planejamento e na melhor execução das melhorias nas infraestruturas das vias públicas; 

g) organizar os serviços de projetos, engenharia e fiscalização, conforme orientação superior; 

h) gerenciar, orientar e assessorar o desenvolvimento das atividades do engenheiro civil, fiscal de obras, fiscal de 

tributos e outros agentes públicos vinculados à pasta da área de projetos, engenharia e fiscalização no 

desenvolvimento dos serviços de estudo, elaboração, execução e fiscalização de projetos de engenharia, desde o 

início, prosseguimento e conclusão das obras parciais ou totais novas, de manutenção, conservação, reforma, 

ampliação ou melhoramento; 

i) orientar, quando solicitado, a execução dos serviços vinculados a infraestrutura, seja em mobilidade urbana, 

abertura, conservação e melhoramento do sistema viário, pavimentação, acessibilidade e mobilidade, iluminação 

pública, passeios, patrolamento, cascalhamento, detonação, pontes, pontilhões, sistema pluvial e sanitário e outros 

serviços correlatos; 

j) orientar os serviços de elaboração de certidões, alvarás, editais, licenças, viabilidades e outros documentos; 

k) assessorar a análise, fiscalização e aprovação de projetos de parcelamento de solos, viabilidade de construção, 

concessão de licenças em geral e outros; 

l) coordenar e assessorar os serviços de regularização fundiária, licenciamento ambiental, loteamentos, elaboração de 

legislação, atualização cadastral imobiliária, procedimentos de contribuição de melhoria, levantamentos topográficos, 

demarcação de terras, levantamentos planimétricos e altimétricos, conforme orientação superior; 

m) assessorar na fiscalização e no cumprimento do Código Tributário Municipal, do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Municipal, do Código de Posturas, do Código de Edificações, do Código de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e 

demais disposições legais e regulamentares pertinentes; 

n) coordenar, assessorar e executar todo o processo de captação e aplicação de recursos públicos de interesse de 

qualquer área de atuação do setor público municipal advindos da esfera estadual e federal, seja na produção, 

elaboração, aprovação, contratação, fiscalização da execução, prestação de contas do objeto de projetos de 

engenharia ou aquisição de bens e serviços para o Município; e, 

o) desempenhar outras atividades determinadas pelos seus superiores. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Médico 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso em Medicina 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Registro no Órgão Fiscalizador 

do Exercício Profissional 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) realizar atendimento ambulatorial; 

b) examinar o paciente para determinar o diagnostico ou, se necessário, requisitar exames complementares e 

encaminhá-lo ao especialista; 

c) analisar e interpretar resultados de exames de raio-x, bioquímicos, hematológicos e outros para confirmar e 

informar o diagnóstico; 

d) prescrever medicamentos, indicando dosagens e respectiva via de medicação; 

e) manter registro do paciente examinado, anotando a situação diagnóstica, evolução da doença para efetuar 

orientação terapêutica adequada; 

f) emitir atestado de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito para atender as determinações legais; 

g) participar de programas de atendimento à população atingida por calamidades públicas; 

h) integrar-se com a execução dos trabalhos de vacinação e saneamento; 

i) participar da elaboração e execução dos programas de erradicação e controle de endemias na área respectiva; 

j) participar das atividades de apoio medico-sanitários da Prefeitura; 

k) proceder a notificação das doenças compulsórias a autoridade local; 

l) realizar estudos e inquéritos sobre os níveis de saúde da comunidade e sugere medidas destinadas a solução dos 

problemas levantados; 

m) fazer exames pré admissionais e periódicos dos servidores, participando das atividades de prevenção de acidentes 

de trabalho; 

n) fornecer dados estatísticos e apresenta relatórios de suas atividades; 

o) emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência; 

p) desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo; e 

q) respeitar o Código de Ética do Conselho. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Odontólogo/Odontólogo 20hs 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso em Odontologia 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Registro no Órgão Fiscalizador 

do Exercício Profissional 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) elaborar juntamente com a equipe de saúde, normas técnicas e administrativas de organização e funcionamento 

dos serviços odonto-sanitários; 

b) aplicar normas técnicas que regem as atividades de odontologia sanitária; 

c) encarar o paciente e sua saúde como um todo, tentando evidenciar as causas de suas necessidades odontológicas; 

d) examinar as condições buco-dentárias do paciente, esclarecendo sobre diagnóstico e tratamento indicado; 

e) promover e participar de programas de educação e prevenção das doenças na boca; 

f) prestar assistência odontológica curativa; 

g) aplicar medidas tendentes a melhoria do nível de saúde oral da população, avaliando os resultados; 

h) prestar assistência odontológica ao escolar dentro da filosofia do sistema incremental; 

i) treinar pessoal auxiliar deixando-o apto a realizar serviços de acordo com as necessidades do atendimento; 

j) realizar estudos sobre a frequência e características de afecções orais, analisando suas causas e consequências; 

k) fornecer dados estatísticos e apresenta relatórios de suas atividades; 

l) emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência; 

m) realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento em saúde bucal; 

n) realizar os procedimentos clínicos da atenção básica em saúde bucal; 

o) coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; 

p) fazer o encaminhamento a serviços ou entidades competentes dos casos que exijam tratamento especializado; 

q) promover e participar do programa de educação e prevenção das doenças da boca, esclarecendo à população 

métodos eficazes para evitá-las; 

r) requisitar ao órgão competente todo o material necessário; 

s) promover o incremento e atualização de outras medidas e métodos preventivos e de controle; 

t) respeitar o Código de Ética do Conselho. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Enfermeiro 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso em Enfermagem 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Registro no Órgão Fiscalizador 

do Exercício Profissional 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado ou necessário, no 

domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.), em todas as fases do desenvolvimento 

humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; 

b) realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas 

técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal, observadas as disposições legais da profissão, solicitar 

exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços; 

c) realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

d) planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros membros da equipe; 

e) participar de atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e outros membros da equipe; 

f) participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; 

g) participar no planejamento, execução e avaliação de planos e programas de saúde; 

h) participar da formulação das normas e diretrizes gerais dos programas de saúde; 

i) formular normas e diretrizes específicas de enfermagem; 

j) organizar e dirigir serviços de enfermagem e suas atividades; 

k) promover a avaliação periódica da qualidade da assistência de enfermagem prestada; 

l) participar do planejamento e prestar assistência em situação de emergência e calamidade pública; 

m) fazer notificação de doenças transmissíveis; 

n) participar das atividades de vigilância epidemiológica; 

o) dar assistência de enfermagem no atendimento as necessidades básicas do indivíduo, família e a comunidade de 

acordo com os programas estabelecidos pela instituição; 

p) identificar e preparar grupos de comunidade para participar de atividades de promoção e prevenção da saúde; 

q) participar de programas de saúde desenvolvida pela comunidade; 

r) promover e participar de atividades de pesquisas operacionais e estudos epidemiológicos; 

s) colaborar no desenvolvimento das atividades de saúde ocupacional da instituição em todos os níveis de atuação; 

t) executar, no nível de suas competências, ações de assistência básica de vigilância epidemiológica e sanitária nas 

áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador e ao idoso; 

u) desenvolver ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e técnicos em enfermagem, com vistas ao 

desempenho de suas funções junto ao serviço de saúde; 

v) oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando promover a saúde e abordar os aspectos de 

educação sanitária; 

w) discutir de forma permanente, junto a equipe de trabalho e comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando os 

direitos de saúde e as bases legais que os legitimam; 

x) participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização do processo de trabalho das 

Unidades Básicas de Saúde; e, 

z) respeitar o Código de Ética do Conselho. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Engenheiro Agrônomo 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso em Agronomia 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Registro no Órgão Fiscalizador 

do Exercício Profissional 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) elaborar métodos e técnicas de cultivo de acordo com os tipos de solo e de clima, efetuando estudos, experiências 

e analisando os resultados obtidos para melhorar a germinação das sementes, o crescimento das plantas, a 

adaptabilidade dos cultivos, o rendimento das colheitas e outras características dos cultivos agrícolas; 

b) estudar os efeitos da rotatividade, drenagem, irrigação, adubagem e condições climáticas sobre culturas agrícolas, 

realizando experiências e analisando resultados nas fases da semeadura, cultivo e colheita para determinar as 

técnicas de tratamento de solo e a exploração agrícola mais adequada a cada tipo de solo e de clima; 

c) elaborar métodos de combate as ervas daninhas, enfermidades da lavoura e pragas de insetos e/ou aprimora os já 

existentes, baseando-se em experiências e pesquisas para preservar a vida das plantas e assegurar o maior 

rendimento do cultivo; 

d) orientar agricultores e outros trabalhadores agrícolas sobre sistemas e técnicas de exploração agrícola, fornecendo 

indicações, épocas de plantio, custo de cultivo, variedades a empregar e outros dados pertinentes para aumentar a 

produção e conseguir variedades novas ou melhorar as de maior rendimento, qualidade e valor nutritivo; 

e) desempenhar outras atividades inerentes ao cargo; e, 

f) respeitar o Código de Ética do Conselho. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Médico Veterinário 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso em Medicina Veterinária 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Registro no Órgão Fiscalizador 

do Exercício Profissional 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência técnica relacionados com a pecuária e a 

saúde pública valendo-se de levantamentos de necessidades e do aproveitamento de recursos orçamentários 

existentes para favorecer a sanidade e a produtividade do rebanho; 

b) elaborar e executar projetos agropecuários e os referentes ao credito rural, prestando assessoria, assistência e 

orientação e fazendo o acompanhamento desses e outros projetos para garantir a produção racional e lucrativa dos 

alimentos e o atendimento dos dispositivos legais, quanto a aplicação dos recursos oferecidos; 

c) fazer profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais, realizando exames clínicos e de laboratório para 

assegurar a sanidade individual e coletiva desses animais; 

d) realizar exames laboratoriais, colhendo material e /ou procedendo a analise anatomopatológica, histo-patológica e 

imunológica para estabelecer o diagnóstico e a terapêutica; 

e) promover o melhoramento do gado, procedendo a inseminação artificial, orientando a seleção das espécies mais 

convenientes fixando os caracteres mais vantajosos para assegurar o rendimento da exploração pecuária; 

f) desenvolver e executar programas de nutrição animal, formulando e balanceando as rações para baixar o índice de 

conversão alimentar, prevenir doenças, carências e aumentar a produtividade; 

g) efetuar o controle sanitário da produção animal destinada a indústria, realizando exames clínicos, 

anatomopatológicos laboratoriais ante e post–mortem para promover a saúde individual e coletiva da população; 

h) promover a fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, armazenamento e comercialização dos 

produtos de origem animal, bem como de sua qualidade, determinando visita in loco para fazer cumprir a legislação 

pertinente; 

i) desenvolver programas de pesca e piscicultura, orientando sobre a captura de peixes, conservação e 

industrialização dos mesmos para incrementar a exploração econômica e melhorar os padrões de alimentação; 

j) proceder o controle das zoonoses, efetivando levantamentos de dados, avaliação epidemiológica, programação e 

execução, supervisão e pesquisa para possibilitar a profilaxia dessas doenças; 

k) exercer a prática clínica e a assistência técnica e sanitária em todas as suas modalidades; 

l) exercer a direção técnica sanitária dos estabelecimentos industriais, comerciais, desportivos, recreativos ou de 

proteção, onde estejam permanentemente em exposição, em serviço ou em qualquer outro fim; 

m) orientar os serviços de inseminação artificial; 

n) desenvolver estudos de saúde pública no tocante as doenças de animais transmissíveis ao homem; 

o) proceder a padronização e à classificação dos produtos de origem animal; 

p) proceder a defesa da fauna até o controle da exploração das espécies de animais silvestres e seus produtos; 

q) respeitar o Código de Ética do Conselho. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Contador 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso em Ciências Contábeis 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Registro no Órgão Fiscalizador 

do Exercício Profissional 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

I – Quanto a área de contadoria: 

a) planejar, coordenar, supervisionar e executar todos os serviços de contabilidade pública; 

b) proceder a escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios, bem como de todos os necessários no conjunto da 

organização contábil; 

c) elaborar, analisar, revisar e avaliar balancetes, demonstrações, balanços e contas em geral; 

d) analisar e verificar haveres e obrigações; 

e) controlar a gestão orçamentária, econômica, financeira e patrimonial; 

f) elaborar as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual; 

g) acompanhar o sistema tributário nas peças contábeis; 

h) organizar os serviços contábeis quanto à concepção, planejamento e estrutura material, bem como o 

estabelecimento de fluxogramas de processamento, cronogramas, organogramas, modelos de formulários e similares; 

i) organizar e operar os sistemas administrativos, contábeis, tributários, de controles, operacionais, patrimoniais, 

serviços, obras em andamento, entre outros; 

j) prestar assistência aos conselhos das entidades; 

k) elaborar normas técnicas e administrativas internas da entidade voltadas à contabilidade; 

l) elaborar documentos solicitados por outras entidades; 

m) elaborar prestações de contas de quaisquer recursos; 

n) opinar a respeito de consultas sobre matéria de natureza técnica, jurídico-contábil, financeira e orçamentária, 

propondo soluções cabíveis em tese; 

o) organizar os serviços de contabilidade em geral, traçando o plano de contas, o sistema de livros e documentos e o 

método de escrituração para possibilitar o controle administrativo, orçamentário, contábil, financeiro e patrimonial; 

p) assinar balanços, balancetes e demais relatórios; 

q) coordenar e orientar todas as ações e atos técnico contábil e administrativo de contabilidade; 

r) prestar informações visando instruir processos administrativos e judiciais; 

s) responsabilizar‐se pela Contabilidade Geral do Município, das Entidades da Prefeitura Municipal e seus Fundos; 

t) respeitar o Código de Ética do Conselho. 

II – Quanto a área de planejamento e orçamento: 

a) elaborar o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual; 

b) elaborar suplementações e anulações orçamentárias; 

c) elaborar decretos, decretos financeiros e projetos de leis de cunho contábil. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Assistente Social 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso em Serviço Social 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Registro no Órgão Fiscalizador 

do Exercício Profissional 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) planejar, elaborar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos 

na área de serviço social com participação da sociedade civil, aplicados a indivíduos, grupos e comunidades; 

b) prestar assessoria e consultoria técnica de serviço social; 

c) fornecer dados sociais e estatísticos, emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência; 

d) diagnosticar e tratar problemas sociais que impeçam comunidades, grupos e indivíduos de atingirem um nível 

satisfatório de saúde; 

e) desenvolver atividades que visem a promoção, proteção e a recuperação da saúde da população, ocupando-se de 

aplicações sociais, através da mobilização e desenvolvimento das potencialidades humanas e sociais; 

f) mobilizar recursos da comunidade para que sejam devidamente utilizados e para que possam proporcionar os 

benefícios necessários à população; 

g) devolver as informações colhidas nos estudos e pesquisas aos usuários, no sentido de que estes possam usá-los 

para o fortalecimento dos seus interesses; 

h) fornecer à população usuária, quando solicitado, informações concernentes ao trabalho desenvolvido pelo Serviço 

Social e as suas conclusões, resguardado o sigilo profissional; 

i) esclarecer aos usuários, ao iniciar o trabalho, sobre os objetivos e a amplitude de sua atuação profissional; 

j) empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos usuários, através dos programas e políticas sociais; 

k) elaborar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública direta ou indireta; 

l) planejar, organizar e administrar o serviço social e a Unidade de Serviço Social; 

m) realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais; 

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

o) garantir o acesso da população a política de assistência social sem discriminação de qualquer natureza (gênero, 

raça/etnia, credo, orientação sexual, classe social, ou outras), resguardados os critérios de elegibilidade dos 

diferentes programas, projetos, serviços e benefícios; e, 

p) respeitar o Código de Ética do Conselho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

36 

 

ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Assistente Social CRAS 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso em Serviço Social 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Registro no Órgão Fiscalizador 

do Exercício Profissional 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) ofertar acolhida, informações e realização de encaminhamentos às famílias usuárias do CRAS; 

b) planejar e implementar o PAIF, de acordo com as características do território de abrangência do CRAS; 

c) realizar mediação de grupos de famílias dos PAIF; 

d) realizar atendimento particular e visitas domiciliares às famílias referenciadas ao CRAS; 

e) desenvolver atividades coletivas e comunitárias no território; 

f) realizar apoio técnico continuado aos profissionais responsáveis pelo serviço de convivência e fortalecimento de 

vínculos desenvolvidos no território ou no CRAS; 

g) acompanhar as famílias encaminhadas pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos ofertados no 

território ou no CRAS; 

h) realizar busca ativa no território de abrangência do CRAS e desenvolvimento de projetos que visam prevenir 

aumento de incidência de situações de risco; 

i) acompanhar as famílias em descumprimento de condicionalidades; 

j) registrar as ações desenvolvidas e planejamento dos trabalhos de forma coletiva em sistema de informação; 

k) articular ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência; 

l) realizar encaminhamento, com acompanhamento, para a rede socioassistencial; 

m) realizar encaminhamentos para serviços setoriais; 

n) participar das reuniões preparatórias ao planejamento municipal; 

o) participar de reuniões sistemáticas no CRAS, para planejamento das ações semanais a serem desenvolvidas, 

definição de fluxos, instituição de rotina de atendimento e acolhimento dos usuários; organização dos 

encaminhamentos, fluxos de informações com outros setores, procedimentos, estratégias de resposta às demandas e 

de fortalecimento das potencialidades do território; 

p) desincumbir-se de outras atividades determinadas pela Coordenadoria do CRAS; e, 

q) respeitar o Código de Ética Profissional. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Coordenador do CRAS 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso em Serviço Social 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Registro no Órgão Fiscalizador 

do Exercício Profissional 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CRAS e a implementação dos programas, serviços, 

projetos da proteção social básica operacionalizadas nessa unidade; 

b) coordenar a execução, o monitoramento, o registro e a avaliação das ações; 

c) acompanhar e avaliar os procedimentos para a garantia da referência e contra-referência do CRAS; 

d) coordenar a execução das ações de forma a manter o diálogo e a participação dos profissionais e das famílias, 

inseridas nos serviços ofertados pelo CRAS e pela rede prestadora de serviços no território; 

e) definir com a equipe de profissionais critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias; 

f) definir com a equipe de profissionais o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e 

desligamento das famílias; 

g) definir com a equipe técnica os meios e as ferramentas teórico-metodológicas de trabalho social com famílias e os 

serviços socioeducativos de convívio; 

h) avaliar sistematicamente, com a equipe de referência dos CRAS, a eficácia, a eficiência e os impactos dos 

programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários; 

i) efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede socioassistencial e das demais políticas 

públicas no território de abrangência do CRAS; 

j) desincumbir-se de outras atividades compatíveis com as exigências para o exercício da função; e, 

k) respeitar o Código de Ética Profissional. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Controlador Interno 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso em Ciências Contábeis 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Registro no Órgão Fiscalizador 

do Exercício Profissional 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) orientar os agentes públicos quanto à arrecadação e aplicação dos recursos públicos com observância dos 

princípios da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade; 

b) acompanhar, supervisionar e avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos 

programas de governo, os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial 

nos órgãos e entidades da administração pública e a aplicação de recursos públicos concedidos a entidades de direito 

privado, o cumprimento dos limites e das condições para realização de operações de crédito e inscrição em restos a 

pagar, a adoção de providências para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos limites, o 

cumprimento dos limites da despesa com pessoal e a adoção de medidas, o cumprimento das normas relativas à 

destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos e a instituição, previsão e efetiva arrecadação dos tributos 

de competência do Município; 

c) supervisionar e avaliar o controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres do Município; 

d) avaliar a consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal; 

e) fiscalizar o cumprimento do limite de gastos totais do Poder Legislativo Municipal; 

f) emitir relatório sobre a execução dos orçamentos a ser encaminhado com a prestação de contas anual de governo; 

g) promover a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da 

administração pública quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade; 

h) verificar o cumprimento dos requisitos para a concessão de renúncia de receitas; 

i) organizar e executar, por iniciativa própria ou por determinação do Tribunal de Contas do Estado, programação de 

auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, 

enviando à Corte de Contas os respectivos relatórios quando solicitado; 

j) dar ciência ao titular da unidade, indicando as providências a serem adotadas para a sua correção, a ocorrência de 

atos e fatos ilegais ou ilegítimos praticados por agentes públicos na utilização de recursos públicos, inclusive para que 

instaure tomada de contas especial no conhecimento de qualquer irregularidade causadora de danos ao erário; 

k) realizar exame e avaliação da prestação de contas anual da entidade e emitir relatório e parecer; 

l) emitir parecer sobre a legalidade da admissão de pessoal ou de concessão de aposentadoria, reforma e pensão; 

m) manifestar-se acerca da análise procedida pelos setores competentes sobre a prestação de contas de recursos 

concedidos e sobre a tomada de contas especial, emitindo relatório, certificado de auditoria e parecer; 

n) representar ao Tribunal de Contas quando a autoridade administrativa não adotar as providências para correção de 

irregularidade ou instauração de tomada de contas especial; 

o) prestar informações individualizadas sobre as ações realizadas no âmbito da unidade sob seu controle, em 

cumprimento às decisões do Tribunal de Contas que tenham recomendado ou determinado a adoção de providências 

administrativas ou a instauração de tomada de contas especial e respectivos resultados; 

p) coordenar e remeter os dados e informações das unidades sob seu controle ao Tribunal em meio informatizado; 

q) receber notificação de alertas do Tribunal de Contas e dar ciência formal às autoridades competentes; 

t) supervisionar a divulgação da prestação de contas de gestão na forma e prazos estabelecidos pela Legislação; 

x) emitir Instruções Normativas de Controle Interno; e, 

z) respeitar o Código de Ética Profissional. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Psicóloga 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso em Psicologia 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Registro no Órgão Fiscalizador 

do Exercício Profissional 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) realizar avaliação e diagnóstico psicológicos de entrevistas, observação, testes e dinâmica de grupo, com vistas à 

prevenção e tratamento de problemas psíquicos; 

b) realizar atendimento psicoterapêutico individual ou em grupo, adequado às diversas faixas etárias; 

c) realizar atendimento familiar e/ou de casal para orientação ou acompanhamento psicoterapêutico; 

d) realizar atendimento a crianças com problemas emocionais, psicomotores e psicopedagógico; 

e) acompanhar psicologicamente gestantes durante a gravidez, parto e puerpério, procurando integrar suas vivências 

emocionais e corporais, bem como incluir o parceiro, como apoio necessário em todo este processo; 

f) preparar o paciente para entrada, permanência e alta hospitalar, inclusive em hospitais psiquiátricos; 

g) participar da elaboração de programas de pesquisa sobre a saúde mental da população, bem como sobre a 

adequação das estratégias diagnósticas e terapêuticas a realidade psicossocial da clientela; 

h) colaborar, em equipe multiprofissional, no planejamento das políticas de saúde, em nível de macro e 

microssistemas; 

i) atuar junto à equipe multiprofissional no sentido de levá-la a identificar e compreender os fatores emocionais que 

intervém na saúde geral do indivíduo; 

j) participar dos planejamentos e atividades culturais, terapêuticas e de lazer com o objetivo de propiciar a reinserção 

social da clientela egressa de instituições; 

k) participar de programas de atenção primária organizando grupos específicos, visando a prevenção de doenças ou 

do agravamento de fatores emocionais que comprometam o espaço psicológico; 

l) realizar triagem e encaminhamentos para recursos da comunidade, sempre que necessário; 

m) participar da elaboração, execução e análise da instituição, realizando programas, projetos e planos de 

atendimentos, em equipes multiprofissionais, com o objetivo de detectar necessidades, perceber limitações, 

desenvolver potencialidades do pessoal envolvido no trabalho da instituição, tanto nas atividades fim, quanto nas 

atividades meio; 

n) respeitar o Código de Ética Profissional. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Nutricionista 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso em Nutrição 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Registro no Órgão Fiscalizador 

do Exercício Profissional 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) participar de equipes multiprofissionais e intersetoriais destinadas a planejar, coordenar, supervisionar, 

implementar, executar e avaliar políticas, programas, cursos nos diversos níveis, pesquisas ou eventos de qualquer 

natureza, direta ou indiretamente relacionadas com alimentação e nutrição; 

b) planejar e executar ações de educação alimentar e nutricional, de acordo com diagnóstico da situação nutricional 

identificado; 

c) coletar, consolidar, analisar e avaliar dados de Vigilância Alimentar e Nutricional, propondo ações de resolutividade, 

para situações de risco nutricional; 

d) desenvolver, implantar e implementar protocolos de atendimento nutricional adequado às características da 

população assistida; 

e) avaliar o impacto das ações de alimentação e nutrição na população assistida; 

f) realizar visitas domiciliares identificando portadores de patologias e deficiências associadas à nutrição, promovendo 

o atendimento nutricional adequado; 

g) prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria na área; 

h) identificar portadores de patologias e deficiências associadas à nutrição, para o atendimento nutricional adequado; 

i) identificar portadores de doenças crônicas não transmissíveis, para o atendimento nutricional adequado; 

j) prestar atendimento nutricional individual, em ambulatório ou em domicilio, elaborando o diagnóstico nutricional, 

com base nos dados clínicos, bioquímicos, antropométricos e dietéticos; 

k) elaborar a prescrição dietética, com base no diagnóstico nutricional, adequando-a a evolução do estado nutricional 

do cliente; 

l) solicitar exames complementares à avaliação nutricional, prescrição dietética e evolução nutricional do cliente, 

quando necessário; 

m) registrar, em prontuário do cliente, a prescrição dietética, a evolução nutricional; 

n) orientar o cliente e/ou familiares/responsáveis, quanto às técnicas higiênicas e dietéticas, relativas ao plano de 

dieta estabelecido; 

o) promover educação alimentar e nutricional; 

p) referenciar a clientela aos níveis de atenção de maior complexidade, visando a complementação do tratamento, 

sempre que necessário; 

q) integrar as equipes multiprofissionais nas ações de assistência e orientação, desenvolvidas pela Unidade de Saúde, 

em especial na prevenção, tratamento e controle das doenças crônicas não transmissíveis; 

r) elaborar o plano de trabalho anual, contemplando os procedimentos adotados para o desenvolvimento das 

atribuições; 

s) prescrever suplementos nutricionais, bem como alimentos para fins especiais, em conformidade com a legislação 

vigente, sempre que necessário; 

t) interagir com a equipe multiprofissional, quando pertinente, definindo os procedimentos complementares na 

assistência ao cliente; e, 

u) respeitar o Código de Ética Profissional. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Psicóloga CRAS 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso em Psicologia 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Registro no Órgão Fiscalizador 

do Exercício Profissional 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) acolher, ofertar informações e realizar encaminhamentos às famílias usuárias do CRAS; 

b) planejar e implementar o PAIF, de acordo com as características do território de abrangência do CRAS; 

c) mediar os grupos de famílias dos PAIF; 

d) realizar atendimento particularizado e visitas domiciliares às famílias referenciadas ao CRAS; 

e) desenvolver atividades coletivas e comunitárias no território; 

f) oferecer apoio técnico continuado aos profissionais responsáveis pelo serviço de convivência e fortalecimento de 

vínculos desenvolvidos no território ou no CRAS; 

g) acompanhar as famílias encaminhadas pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos ofertados no 

território ou no CRAS; 

h) realizar busca ativa no território de abrangência do CRAS e desenvolvimento de projetos que visam prevenir 

aumento de incidência de situações de risco; 

i) acompanhar as famílias em descumprimento de condicionalidades; 

j) registrar as ações desenvolvidas e planejamento dos trabalhos de forma coletiva em sistema de informação; 

k) articular ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência; 

l) realizar encaminhamento, com acompanhamento, para a rede socioassistencial; 

m) realizar encaminhamentos para serviços setoriais; 

n) participar das reuniões preparatórias ao planejamento municipal; 

o) participar de reuniões sistemáticas no CRAS, para planejamento das ações semanais a serem desenvolvidas, 

definição de fluxos, instituição de rotina de atendimento e acolhimento dos usuários; organização dos 

encaminhamentos, fluxos de informações com outros setores, procedimentos, estratégias de resposta às demandas e 

de fortalecimento das potencialidades do território; 

p) desincumbir-se de outras atividades determinadas pela Coordenadoria do CRAS; e, 

q) respeitar o Código de Ética Profissional. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Engenheiro Civil 30hs 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso em Engenharia Civil 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Registro no Órgão Fiscalizador 

do Exercício Profissional 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente a elaboração ou execução de projetos de construção, reforma ou 

manutenção públicos ou privados; 

b) executar estudos, planejamentos e especificações de projetos; 

c) executar estudo de viabilidade técnico–econômica; 

d) prestar assistência, assessoria e consultoria; 

e) dirigir obras e serviços técnicos; 

f) executar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e pareceres técnicos; 

g) realizar ensino, pesquisa, análise, experimentação e divulgação técnica e extensão; 

h) elaborar orçamentos, efetuar a padronização, mensuração e controle de qualidade; 

i) executar e fiscalizar obras e serviços técnicos; 

j) conduzir equipes de instalação, sondagem, operação, reparo e manutenção; 

k) executar instalação, montagem e reparo; 

l) operar e realizar manutenção de equipamentos e instalação; 

m) executar desenho técnico; 

n) elaborar e apresentar as informações exigidas pelo Tribunal de Contas do Estado, que disserem respeito aos 

serviços de engenharia realizados no Município; 

o) planejar, programar, organizar, coordenar a execução das atividades relacionadas com a construção, reformar, 

manutenção e locação de edifícios públicos, bem como a definição das instalações e equipamentos; 

p) executar serviços de urbanismo, obras de arquitetura paisagística e obras de decoração arquitetônica; 

q) orientar o mapeamento e a cartografia de levantamentos feitos para áreas operacionais; 

r) realizar exame técnico de processos relativos a execução de obras compreendendo a verificação de projetos e das 

especificações quanto as normas e padronizações; 

s) participar da elaboração e execução de convênios que incluam projetos de construção, ampliação ou remoção de 

obras e instalações; 

t) fazer avaliação, perícias e arbitramentos relativos a especialidade; 

u) efetuar constante fiscalização dos edifícios próprios ou locados pelo órgão, com a finalidade de controlar as 

condições de uso e habilitação; 

v) participar de procedimento de embargo de obra; 

w) executar estudos, projeto, fiscalização e construção de núcleos habitacionais e obras; 

x) elaborar projetos de loteamentos; 

y) executar a locação de obras, junto à topografia e batimetria; e, 

z) respeitar o Código de Ética Profissional. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Enfermeira da Saúde da Mulher 20hs 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso em Enfermagem 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Registro no Órgão Fiscalizador 

do Exercício Profissional 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) realizar assistência ao pré-natal normal parto e puerpério e gestação de alto-risco; 

b) realizar planejamento familiar; 

c) efetuar controle à mortalidade materna; 

d) realizar a prevenção de DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis) e AIDS Adolescência e Mulher; 

e) realizar atendimento às vítimas de violência sexual e serviço de atendimento ao aborto legal; 

f) acompanhar e realizar atividades de orientação sobre climatério e menopausa; 

g) prestar assistência na área de enfermagem ao indivíduo, família e a comunidade; 

h) realizar provisionamento de materiais necessários a prestação de serviços de enfermagem; 

i) realizar atendimentos de enfermagem e ginecológico; 

j) participar de atividades de orientação e capacitação em saúde da mulher, do indivíduo ou grupos de indivíduos; 

k) administrar medicamentos mediante prescrição médica; 

l) participar na execução de programas de vacinação; 

m) coletar materiais para exames complementares; 

n) realizar a coleta de material para colpocitologia oncótica; 

o) realizar exames de detecção do câncer de mama; 

p) realizar atividades de prevenção do câncer ginecológico; 

q) notificar a presença de doenças transmissíveis em pacientes; 

r) participar de atividades de vigilância epidemiológica; 

s) realizar visitas domiciliares; 

t) desenvolver atividades de pré e pós consulta médica e de enfermagem; 

u) participar das ações de saúde desenvolvidas pela comunidade; 

v) participa da prestação de assistência a comunidade em situações de emergência e calamidade pública; 

w) efetuar o registro de atividades realizadas; 

x) desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo; e, 

y) respeitar o Código de Ética Profissional. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Instrutor de Esportes 20hs 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso em Educação Física 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Registro no Órgão Fiscalizador 

do Exercício Profissional 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) desenvolver programas e atividades de educação esportiva, que atendam crianças e adolescentes da comunidade 

escolar; 

b) incentivar a realização e/ou a participação em eventos e competições esportivas; 

c) coordenar as atividades das escolinhas esportivas, nas várias modalidades que sejam mantidas pela 

municipalidade; 

d) desenvolver todas as atividades inerentes e necessárias para o crescimento disciplinar, esportivo e comunitário dos 

participantes das escolinhas municipais; 

ensino; 

e) planejar e coordenar programas e planos de esportes, recreação e lazer dirigidos às várias faixas etárias; 

f) desenvolver, promover, divulgar e controlar as atividades esportivas e de lazer do Município, estimulando o hábito 

de esporte nas comunidades; e, 

g) respeitar o Código de Ética Profissional. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Fisioterapeuta 20hs 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso em Fisioterapia 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Registro no Órgão Fiscalizador 

do Exercício Profissional 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) executar atividades técnicas específicas de fisioterapia no tratamento de entorses, fraturas em vias de 

recuperação, paralisias, perturbações circulatórias e enfermidades nervosas por meios físicos, de acordo com as 

prescrições médicas ou procedimentos profissionais adequados; 

b) desenvolver atividades relativas a avaliação e consultas de fisioterapias; 

c) emitir diagnósticos; 

d) realizar outras formas de tratamento de fisioterapia; 

e) examina o paciente para determinar o diagnóstico; 

f) requisita exames complementares ao paciente se justificar necessário; 

g) mantêm registro do paciente examinado, anotando a conclusão; 

h) diagnosticar o tratamento e a evolução da doença para efetuar a orientação adequada; 

i) emitir atestado de saúde; 

j) participar de programas de atendimento à população; 

k) integrar-se-á com a execução dos programas promovidos pelo Município; 

l) realizar estudos sobre matéria de fisioterapia em todos seus níveis aplicando à pacientes do Município; 

m) emite laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência; 

n) realiza atendimentos domiciliares a pacientes quando necessário; 

o) desempenha outras atividades compatíveis com o cargo; e, 

p) respeitar o Código de Ética Profissional. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Farmacêutico 20hs 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso em Farmácia 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Registro no Órgão Fiscalizador 

do Exercício Profissional 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) dispensar os medicamentos controlados mediante receita médica; 

b) proceder informações e orientações a pacientes sobre o uso adequado do medicamento controlado dispensado; 

c) acompanhar o atendimento no balcão da farmácia; 

d) observar o uso racional do medicamento controlado; 

e) repassar o envio de dados a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa; 

f) realizar trabalhos educativos em grupos na promoção em saúde; 

g) participar do procedimento de confecção da listagem de medicamentos a serem adquiridos para a farmácia; 

h) solicitar ou requisitar medicamentos para a farmácia de acordo com a necessidade; 

i) receber e conferir os medicamentos que chegam à farmácia; 

j) avaliar e conferir a estocagem de medicamentos da farmácia; 

k) controlar a estocagem de medicamentos da farmácia; 

l) proceder o inventário periódico dos medicamentos da farmácia em meio físico e de software; 

m) proceder o eventual descarte dos resíduos (medicamentos) do serviço de saúde; 

n) controlar o saldo contratado para compra dos medicamentos; 

o) entregar ao paciente os medicamentos que estiverem com o menor prazo de validade; 

p) desempenhar outras atividades de cunho do CRF; 

q) desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo; e, 

r) respeitar o Código de Ética Profissional. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Técnico Agrícola  

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Médio Concluso 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Médio e Registro no Órgão Fiscalizador do 

Exercício Profissional 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) elaborar e orientar estudos ou programas para a recuperação e desenvolvimento de propriedades rurais, serviços 

de instalação de posto, observando a técnica conveniente; 

b) dar pareceres e sugestões sobre o aspecto da atividade agropecuária, atendendo ao seu aperfeiçoamento e as 

condições sociais do homem no campo; 

c) orientar a execução do trabalho de campo na área de mecanização de solo, fertilizante mineral e orgânico e auxiliar 

na elaboração de projetos respectivos; 

d) prestar assistência e orientação aos agricultores e criadores; 

e) atender a consultas feitas por lavradores e criadores; 

f) orientar a produção, administração e planejamento agropecuário; 

g) organizar e inspecionar granjas, pomares, hortas e plantações em geral; 

h) orientar a armazenagem e comercialização de produtos de origem animal e vegetal; 

i) orientar e fiscalizar os trabalhos de experimentação de campo; 

j) prestar assistência e orientação nos programas de extensão rural; 

k) orientar trabalhos de conservação de solo; 

l) participar dos trabalhos de experimentação, abrangendo; adubação, variedades resistentes a ferrugem, herbicidas e 

fungicidas; 

m) participar da previsão de safras; 

n) prestar assistência no tocante ao credito agrícola; 

o) orientar a produção de sementes e mudas; 

p) desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Auxiliar de Enfermagem    

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Médio Concluso 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Médio e Registro no Órgão Fiscalizador do 

Exercício Profissional 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) desempenhar atividades de enfermagem nos postos de saúde, em outros locais quando solicitado e em domicílios, 

prestando assistência de promoção, proteção e recuperação da saúde do indivíduo, família e comunidade; 

b) efetuar a previsão de equipamento e material necessário para prestar os serviços de assistência de enfermagem, 

segundo as normas estabelecidas; 

c) prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; 

d) realizar atendimentos de enfermagem e visitas domiciliares, de acordo com a programação estabelecida; 

e) participar na orientação a saúde do indivíduo e a grupos da comunidade; 

f) participar de atividades de capacitação e educação em saúde para grupos da população; 

g) administrar medicamentos mediante prescrição, utilizando a técnica da aplicação adequada; 

h) participar na execução de programas de vacinação; 

i) coletar material para exames complementares quando necessário; 

j) notificar doenças transmissíveis; 

k) participar de atividades de vigilância epidemiológicas; 

l) desenvolver atividades de pré e pós consulta médica e de enfermagem; 

m) participar de ações de saúde desenvolvidas pela comunidade; 

n) participar da prestação de assistência a comunidade em situações de calamidade e emergência; 

o) organizar ambiente de trabalho e dar continuidade aos plantões; 

p) trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; 

q) realizar registros e elaboram relatórios técnicos; 

r) comunicar-se com pacientes e familiares e com a equipe de saúde; 

s) desenvolver, com os Agentes Comunitários de Saúde, atividades de identificação das famílias de risco; 

t) contribuir, quando solicitado, com o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde em visitar domiciliares; 

u) acompanhar as consultas de enfermagem dos indivíduos expostos às situações de risco; 

v) executar, segundo sua qualificação profissional, os procedimentos de vigilância sanitária e epidemiológica nas áreas 

de atenção à criança, à mulher, ao adolescente, ao trabalhador e ao idoso, bem como no controle da tuberculose, 

hanseníase, doenças crônico-degenerativas e infectocontagiosas; 

w) participar da discussão e organização do processo de trabalho da unidade de saúde; e, 

x) desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Auxiliar de Creche/Auxiliar de Creche 20hs 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Médio Concluso 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Médio 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) acompanhar a professora nas atividades pedagógicas realizadas com as crianças; 

b) auxiliar a professora nas providencias, controle e guarda do material pedagógico; 

c) auxiliar a professora e responsabilizar-se, na ausência da mesma, pelos objetos individuais da criança, com atenção 

especial aos bicos, mamadeiras, fraldas e medicamentos; 

d) auxiliar a criança, prontamente, na sua higiene pessoal; 

e) auxiliar, sempre que necessário, as crianças nas refeições; 

f) auxiliar em todas as atividades desenvolvidas pelas crianças da Creche; 

g) realizar as trocas de fraldas; 

h) auxiliar em passeios e idas ao Parque; 

i) cuidar de todas as necessidades das crianças da creche; 

j) dar banho e troca de vestuário das crianças da creche; 

k) auxiliar no recreio e intervalos a orientação das crianças, objetivando sua segurança; 

l) participar em todas as aulas com auxiliar de cuidados às crianças; 

m) organizar o ambiente e orientar as crianças para o repouso, permanecendo com as mesmas todo o tempo em que 

estiverem dormindo; 

n) responsabilizar-se pelas crianças que aguardam os pais ou o transporte escolar até a chegada dos mesmos, 

zelando pela segurança e bem estar de todos; 

o) responsabilizar-se pela limpeza e desinfecção de brinquedos e equipamentos utilizados pelas crianças; 

p) participar de todas as atividades realizadas pela Unidade Escolar; 

q) cumprir os horários de chegada e saída estabelecidos pela Unidade Escolar; 

r) comparecer às reuniões convocadas pela Secretaria Municipal de Educação e ou Direção Escolar; 

s) manter conduta, dentro e fora do estabelecimento de ensino, compatível com a função; e, 

t) executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Auxiliar de Biblioteca 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Médio Concluso 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Médio 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) receber, orientar e auxiliar o público em geral; 

b) desenvolver atividades de datilografia, digitação, arquivamento em geral, atividades relacionadas ao registro, 

controle e preenchimento e arquivamento de documentos; 

c) desenvolver atividades de registro dos livros, revistas, vídeos, CDs, K7, periódicos, catalogando os mesmos 

segundo orientações e padrões estabelecidos; 

d) desenvolver atividades de atendimento ao público, em especial escolares, orientando os mesmos no sentido do 

cuidado e da observância da data de devolução do material emprestado; 

e) desenvolver atividades de auxílio aos estudantes, na procura do material necessário para as suas pesquisas; 

f) desenvolver atividades de controle do material cedido para pesquisa ou leitura; 

g) executar os serviços de manutenção necessários ao acervo da Biblioteca, tais como conserto e recuperação de 

obras literárias; 

h) realizar a organização do acervo a fim de facilitar o acesso dos usuários da Biblioteca Municipal; 

i) zelar pela guarda e integridade do acervo da Biblioteca Municipal; e, 

j) desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Auxiliar de Odontologia 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Médio Concluso 

ATRIBUTO EXIGIDO: Comprovação de Ensino Médio Concluso 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante 

planejamento local e protocolos de atenção à saúde; 

b) recepcionar e prestar serviços de apoio a pessoas e pacientes; 

c) organizar a agenda clínica; 

d) proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados;  

e) realizar procedimentos educativos e preventivos nos usuários para o atendimento clínico, como evidenciação de 

placa bacteriana, orientações à escovação com o uso de fio dental; 

f) preparar e organizar o instrumental e materiais para uso (sugador, espelho, sonda e demais materiais necessários 

para o trabalho); 

g) instrumentalizar e auxiliar o dentista durante a realização de procedimentos clínicos; 

h) cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; 

i) agendar e orientar o paciente quanto ao retorno para manutenção do tratamento; 

j) acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal; 

k) realizar procedimentos coletivos como escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana e bochechos 

fluorados na Unidade Básica de Saúde e demais espaços sociais identificados; 

l) manter controle de todos os atendimentos efetuados; 

m) organizar informações e planejar o trabalho do cotidiano; e, 

n) desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

52 

 

ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Tesoureiro 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Médio Concluso 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Médio 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) manter o Secretário do Setor informado das finanças do erário; 

b) realizar as movimentações de valores em contas bancárias, seja por pagamento de credores, aplicações 

financeiras, poupanças, resgates, transferências entre contas correntes, entre outros movimentos 

c) obedecer a ordem cronológica nos pagamentos; 

d) operacionalizar softwares bancários para pagamentos e transferências; 

e) operacionalizar software registrando as movimentações realizadas, seja arrecadação de receitas, pagamentos, 

transferências entre contas e outros; 

f) controlar e conciliar as contas bancárias; 

g) controlar os valores e títulos entregues por consignação, caução ou fiança; 

h) emitir e arquivar os relatórios necessários; 

i) participar da elaboração de proposta orçamentaria; 

j) desempenhar outras tarefas compatíveis com o cargo. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Auxiliar Administrativo   

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Médio Concluso 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Médio 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) administrar tarefas administrativas conforme orientação superior; 

b) executar tarefas de digitação de documentos em geral; 

c) executar tarefas de computação em geral; 

d) elaborar relatórios, documentos, expedientes e outros; 

e) registrar, encaminhar, entregar, controlar, preencher, selecionar, fotocopiar e arquivar documentos em geral; 

f) manter organizado o sistema de fichas, documentos e papéis que lhe forem confiados; 

g) recepcionar, encaminhar, orientar e auxiliar o público em geral e ligações telefônicas; 

h) providenciar material de expediente; 

i) desenvolver outras atividades auxiliares solicitadas por qualquer agente público seja quando relacionadas as áreas 

de atuação dos setores da administração municipal; e, 

j) desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Auxiliar Administrativo de Educação 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Médio Concluso 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Médio 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) contribuir com o bom funcionamento da unidade escolar que atua, atendendo a demanda da secretaria de 

educação, visando o correto desempenho das atividades e processos realizados na unidade escolar; 

b) efetuar protocolos, atender telefonemas e direcionar ligações e recados; 

c) digitar notas e imprimir os diários de classe; 

d) efetivar as matrículas dos alunos; 

e) secretariar as reuniões pedagógicas; 

f) expedir transferências, históricos e outros serviços relacionados ao cargo; 

g) prestar atendimento aos pais e público em geral; 

h) coletar, fornecer informações, despachar correspondências e documentos dentro dos prazos estipulados; 

i) preservar, arquivar e manter sob sua guarda todos os documentos da escola; 

j) organizar e manter em dia o protocolo, o arquivo escolar e o registro do assentamento dos alunos no software, de 

forma a permitir a verificação; 

k) redigir a correspondência que lhe for confiada, atas e registros; 

l) rever o expediente a ser submetido a despacho do diretor; 

m) apresentar ao diretor todos os documentos que devem ser assinados; 

n) coordenar e executar as atividades referentes a matricula, transferência, adaptação e conclusão do curso; 

o) participação da elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola; 

p) providenciar o levantamento e encaminhamento aos órgãos competentes, de dados e informações educacionais; 

q) elaborar e providenciar a divulgação de comunicados e instruções relativas às atividades; 

r) requerer material permanente e de consumo da Secretária; 

s) assinar, juntamente com o diretor, quando necessário, os documentos oficiais da escola; 

t) comunicar a direção toda irregularidade que venha ocorrer na secretaria; 

u) registrar e manter atualizado a documentação dos servidores da escola; 

v) conhecer a estrutura compreender e viabilizar o funcionamento das instâncias colegiadas na unidade escolar; 

w) zelar pelo uso adequado e conservação dos bens materiais distribuídos na secretaria; 

x) organizar e manter em dia a coletânea de leis, regulamentos, diretrizes, circulares, resoluções e demais 

documentos; 

z) controlar os programas Censo Escolar, Frequência, Apóia, NISA, entre outros programas do MEC e FNDE; 

a1) auxiliar nas atividades extra curriculares realizadas pela escola e pela Secretaria de Educação; 

b1) ter sob sua guarda e responsabilidade livros, documentos, material e equipamentos da escola zelando por estes; 

c1) providenciar a documentação de alunos, professores e funcionários e ex-alunos, tais como históricos, declarações, 

atestados, requerimentos, ofícios, dentre outros; 

d1) garantir o repasse de informações a secretaria de educação, por meio de atualização do sistema de gestão escolar 

utilizado; 

e1) desenvolver todas as atividades atinentes ao cargo. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Orientador Social 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Médio Concluso 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Médio 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) mediar os processos grupais do serviço, sob orientação do órgão gestor; 

b) participar de planejamento, sistematizar e avaliar o serviço, juntamente com a equipe de trabalho responsável pela 

execução; 

c) atuar como referência para crianças/adolescentes e para os demais profissionais que desenvolvem atividades com 

o grupo sob sua responsabilidade; 

d) registrar a frequência e as ações desenvolvidas e encaminhar mensalmente as informações para o profissional de 

referência do CRAS; 

e) organizar e facilitar situações estruturadas de aprendizagem e de convívio social, explorando e desenvolvendo 

temas e conteúdos dos serviços; 

f) coordenar oficinas esportivas, culturais e de lazer; 

g) identificar e encaminhar famílias para o técnico da equipe de referência do CRAS; 

h) identificar o perfil dos usuários e acompanhar a sua evolução nas atividades desenvolvidas; 

i) informar ao técnico da equipe de referência a identificação de contextos familiares e informações quanto ao 

desenvolvimento dos usuários em seus múltiplos aspectos (emotivos, de atitudes e outros); 

j) coordenar o desenvolvimento das atividades realizadas com os usuários; 

k) manter arquivo físico da documentação dos grupos, incluindo os formulários de registro das atividades e de 

acompanhamento dos usuários; 

l) realizar, sob orientação técnica dos profissionais do CRAS e com a participação dos jovens, o planejamento de 

programas voltados para os jovens; 

m) facilitar o processo de integração dos coletivos sob sua responsabilidade; 

n) mediar os processos em grupo, fomentando a participação democrática dos jovens e sua organização; 

o) desenvolver os conteúdos e atividades; 

p) avaliar o desempenho dos jovens no Serviço Socioeducativo; 

q) atuar como interlocutor do Serviço Socioeducativo junto às escolas dos jovens; 

r) participar, juntamente com o técnico de referência do CRAS, de reuniões com as famílias dos jovens; 

s) participar de reuniões sistemáticas e das capacitações; e, 

t) desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo determinadas pela Coordenadoria do CRAS. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Fiscal de Tributos  

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Médio Concluso 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Médio 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) operacionalizar software de tributação realizando todos os cadastramentos necessários a correta cobrança das 

taxas e dos impostos municipais; 

b) executar a fiscalização dos registros do software e da documentação arquivada observando os tributos municipais; 

c) conferir os lançamentos dos parâmetros, variáveis e reajustes da cobrança dos impostos, taxas e contribuições e 

autorizar a cobrança; 

d) receber e solucionar reclamações e requerimentos de contribuintes; 

e) manter a atualização cadastral dos contribuintes e dos imóveis; 

f) realizar procedimentos fiscais administrativos e de diligências externas; 

g) enquadrar à regular cobrança os novos contribuintes ou as alterações cadastrais, de acordo com a legislação; 

h) acompanhar e analisar os relatórios de recolhimento dos impostos, taxas e contribuições; 

i) atender contribuintes na liberação de documentos, emissão de guias de cálculo de impostos e acessórios, solução 

de requerimentos e outros e auxilio no cumprimento de notificações; 

j) analisar, autorizar e recomendar o parcelamento de débitos fiscais; 

k) analisar, autorizar e recomendar a emissão da guia e valor do recolhimento do ITBI; 

l) analisar relatórios de transmissão imobiliária encaminhados por cartórios; 

m) realizar procedimentos fiscais em cartórios; 

n) realizar procedimentos fiscais em bancos, agentes bancários, casas lotéricas e correspondentes; 

o) efetuar diligências de verificação na emissão das Declarações Anuais de ICMS pelas empresas; 

p) fiscalizar os resultados de fixação de índices de participação dos municípios; 

q) emitir termos de ocorrência para verificação fiscal na suspeita de irregularidade no recolhimento de tributos; 

r) efetuar fiscalização nos estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços no que diz respeito aos 

pagamentos das taxas e impostos sobre os serviços; 

s) emitir notificações fiscais e auto de infração; 

t) fiscalizar as construções no que diz respeito ao cumprimento da legislação e recolhimento de tributos; 

u) atualizar o cadastro imobiliário e econômico de novas construções e estabelecimentos para fins de tributação; 

v) fiscalizar o cumprimento das normas sanitárias nos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços; 

w) desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Fiscal de Obras  

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Médio Concluso 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Médio 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) fiscalizar o cumprimento do Código Tributário Municipal, do Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal, do Código 

de Posturas, do Código de Edificações, do Código de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e demais disposições 

legais e regulamentares pertinentes; 

b) verificar a exatidão dos lançamentos efetuados nos cadastros de imóveis à vista dos documentos correspondentes; 

c) efetuar diligências para verificação de obras, apuração de denúncias, concessão de inscrição municipal e 

informações; 

d) participar de procedimento de embargo de obra; 

e) notificar e aplicar penalidades previstas em lei e regulamentos municipais; 

f) localizar evasões ou obras clandestinas; 

g) atender consultas de caráter tributário, fiscal de posturas, edificações e zoneamento; 

h) cooperar na atualização e aperfeiçoamento da legislação tributária e de planejamento urbano; 

i) executar inspeção em livros, documentos, registros e imóveis, para constatar a satisfação plena do Crédito 

Tributário Municipal; 

j) emitir termos de ocorrência para verificação fiscal na suspeita de irregularidade no recolhimento de tributos; 

k) solicitar atualização do cadastro imobiliário e econômico de novas construções e estabelecimentos para fins de 

tributação; 

l) desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Vigilante Sanitário   

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Médio Concluso 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Médio 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) coordenar as atividades de fiscalização sanitária do Município; 

b) realizar cursos de ensinamentos visando demonstrar a importância da fiscalização sanitária; 

c) atuar na área de vigilância sanitária em geral, no cumprimento dos regulamentos municipais, estaduais e federais; 

d) prestar assistência aos munícipes e estabelecimentos comerciais às normas de vigilância e saúde ambiental; 

e) cadastrar os estabelecimentos comerciais e industriais; 

f) preencher formulários para concessão e renovação de alvará de estabelecimentos ou veículos que transportem 

alimentos; 

g) verificar se os estabelecimentos cumprem a legislação vigente, quanto a área física, presença de produtos fora da 

validade, higiene, temperatura (fria e quente), presença de medicamentos em estabelecimentos comerciais; 

h) conceder ou renovar alvará; 

i) percorrer os pontos estratégicos para captura da larva do mosquito AEDES; 

j) cadastrar os locais de abastecimento de água para o consumo humano, da população do município, colocando no 

cadastro do SISAGUA; 

k) coletar amostras de água para análise de flúor e exame microbiológico; 

l) controlar os reservatórios de água, para limpeza; 

m) fiscalizar de estabelecimentos comerciais e industriais; 

n) elaborar autos de infração e apreensão de mercadorias; 

o) prestar orientações por escrito; 

p) efetuar blitz nas vias públicas do Município, e outras que lhe for determinado; 

q) acompanhar e auxiliar o veterinário em inspeções; 

r) executar todas as atividades inerentes ao cargo, no cumprimento dos preceitos legais; e, 

s) desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Agente Comunitário de Saúde 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Médio Concluso 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Médio 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da Educação Popular em 

Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as 

diretrizes do SUS que normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em saúde, com objetivo de ampliar o acesso 

da comunidade assistida às ações e aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da 

cidadania, sob supervisão do gestor municipal; 

b) desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população registrada nas Unidades 

Básicas de Saúde, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e 

grupos sociais e coletividade; 

c) trabalhar com o registro de famílias na sua área geográfica de atuação (Microárea); 

d) estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando a promoção da saúde e a 

prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe; 

e) cadastrar todas as pessoas de sua área geográfica de atuação e manter os cadastros atualizados; 

f) orientar as famílias quanto à utilização dos serviços da saúde disponíveis; 

g) desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, 

por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, 

mantendo a equipe informada, principalmente a respeito daquelas em situação de risco; 

h) acompanhar mensalmente, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, 

de acordo com as necessidades definidas pela equipe; 

i) identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; 

j) promover educação em saúde e mobilização comunitária, visando uma melhor qualidade de vida mediante ações de 

saneamento e melhorias do meio ambiente; 

k) orientar as famílias para a utilização adequada dos serviços de saúde; 

l) informar aos demais membros da equipe de saúde acerca da dinâmica social da comunidade, suas disponibilidades 

e necessidades; 

m) participar no processo de programação e planejamento local das ações relativas ao território de abrangência da 

Unidade de Saúde da Família, com vistas a superação dos problemas identificados; 

n) desempenhar as atividades identificadas em Lei Federal específicas de atribuição do Agente Comunitário de Saúde; 

e, 

o) desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Agente de Combate às Endemias 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Médio Concluso 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Médio 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade 

com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal; 

b) desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e 

agravos à saúde; 

c) executar ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde; 

d) identificar casos suspeitos dos agravos e doenças agravos à saúde e encaminhar, quando indicado, para a unidade 

de saúde de referência, comunicando o fato à autoridade sanitária responsável; 

e) divulgar informações para a comunidade sobre sinais e sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e 

medidas de prevenção individual e coletiva; 

f) executar ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doenças; 

g) realizar cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de 

prevenção e controle de doenças; 

h) executar ações de prevenção e controle de doenças utilizando as medidas de controle químico e biológico, manejo 

ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores; 

i) executar ações de campo em projetos que visem avaliar novas metodologias de intervenção para prevenção e 

controle de doenças; 

j) registrar as informações referentes às atividades executadas de acordo com as normas do SUS; 

k) realizar identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham 

importância epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais; 

l) mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no 

ambiente para o controle de vetores; 

m) executar outras atividades correlatas à sua função, determinadas pelo superior imediato; 

n) atuar junto aos domicílios informando seus moradores sobre a doença, sintomas, riscos e o agente transmissor; 

o) informar aos moradores sobre a importância da verificação da existência de larvas ou mosquitos transmissores da 

dengue na casa ou redondezas; 

p) vistoriar os cômodos da casa, acompanhado pelo morador, para identificar locais de existência de larvas ou 

mosquito transmissor da dengue; 

q) orientar a população sobre a forma de evitar e eliminar locais que possam oferecer risco para a formação de 

criadouros do Aedes Aegypti; 

r) promover reuniões com a comunidade para mobilizá-la para as ações de prevenção e controle da dengue; 

s) comunicar o Coordenador dos ESFs a existência de criadouros de larvas ou mosquitos transmissores da dengue, 

que dependam de tratamento químico, da interveniência da vigilância sanitária ou de outras intervenções do poder 

público; 

t) encaminhar os casos suspeitos de dengue à unidade de saúde mais próxima, de acordo com as orientações da 

Secretaria Municipal de Saúde; 

u) desempenhar as atividades identificadas em Lei Federal específicas de atribuição do Agente Comunitário de Saúde; 

e, 

v) Desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Recepcionista 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Médio Concluso 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Médio 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) recepcionar e prestar serviços de apoio a pessoas, pacientes e visitantes; 

b) prestar atendimento telefônico, dando informações ou buscando autorização para a entrada de pessoas; 

c) agendar serviços, atendimentos e consultas; 

d) organizar informações e planejar o trabalho do cotidiano; 

e) recepcionar visitantes, anunciando-os às pessoas ou áreas requisitadas e aguardando a autorização para 

encaminhamento ou comunicação de dispensa; 

f) prestar serviço de apoio, fornecendo informações gerais e procedendo ao bom encaminhamento; 

g) manter controle de todos os atendimentos efetuados; 

h) controlar a entrada e saída de pessoas; 

i) ser responsável pela guarda e controle de chaves; 

j) receber e interagir com o público, encaminhando as pessoas ao local desejado; 

k) efetuar registro e manter controle de todos os atendimentos efetuados, registrando nome, horários e assunto; 

l) receber, protocolar e entregar correspondência interna e externa; 

m) manter-se atualizada sobre a Administração Municipal e todas as Secretarias Municipais; e, 

n) desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Mecânico 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Fundamental Concluso 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Fundamental 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) executar serviços de mecânica em geral nos veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal; 

b) supervisionar e executar a desmontagem, recuperação e montagem de componentes mecânicos dos veículos, 

máquinas e equipamentos da frota municipal; 

c) executar a regulagem do motor; 

d) provisionar e solicitar materiais e ferramentas necessárias à execução dos seus serviços; 

e) proceder o controle individual de cada veículos, máquinas e equipamentos na frota municipal para a troca de óleo 

lubrificante, hidráulico, abastecimento, lubrificação e outros serviços; 

f) emitir relatório ao superior imediato das possíveis causas de estragos acontecidos com veículos, máquinas e 

equipamentos da frota municipal; 

g) organizar seu local de trabalho e zelar pelos materiais e ferramentas de sua utilização; 

h) avaliar as condições dos veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal; 

i) identificar os defeitos mecânicos, orientar os reparos necessários e efetuar o conserto das máquinas e 

equipamentos, requisitando as peças para reposição, montando as máquinas, equipamentos e acessórios, conforme 

especificações do fabricante; 

j) efetuar os serviços determinados, registrando as ocorrências; 

k) orientar e treinar auxiliares quanto à técnica e processos de trabalho que necessitam de maior aperfeiçoamento; 

l) executar trabalhos de rotina, relacionados à montagem, reparo e ajustamento em motores de combustão e de 

baixa e alta compressão, movidos a gasolina, óleo diesel e outros conjuntos mecânicos de automóveis, caminhões, 

tratores, pás carregadeiras e outros; 

m) demonstrar, reparar, montar e ajustar cubos de roda, carburadores, mangas de eixo de transmissão, bombas de 

água, de gasolina, caixa de mudança, freio, rolamentos, embreagem, retentor, radiador, válvula diferencial, 

distribuição, direção, engrenagem, amortecedor, magnetos, maneios, bielas e pistões; 

n) desmontar, reparar, montar, ajustar, retificar e localizar defeitos ocasionais em motores a combustível; 

o) manter atualizada a sua carteira nacional de habilitação e a documentação da máquina, retificar cilindros, eixos, 

válvulas, relevos, comandos de válvula e buchas; 

p) executar a retirada de vazamento do óleo, limpeza de freios e troca e recuperação de peças danificadas; 

q) executar serviços de emergência no sistema elétrico tais como: troca de reles, instalações de faróis, recuperação 

chicotes danificados e outros; 

r) executar demais serviços que exijam uma oficina mecânica de manutenção, menos retifica de motores e outros que 

exijam mão-de-obra mais especializada; e, 

s) desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Operador de Máquinas  

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Fundamental Concluso 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Fundamental 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) executar serviços de preparos do solo para plantio; 

b) executar serviços de terraplanagem como: remoção, distribuição e nivelamento de superfícies, cortes de barrancos, 

acabamentos e outros; 

c) realizar serviços de reboque, escavação, cortes, aterros, carregamento de caminhões e basculantes; 

d) realizar serviços de compressão, nivelamento de camadas de terra, de brita, de asfalto com rolo compressor ou 

compactador; 

e) operar equipamentos rodoviários pesados como trator de esteira, motoniveladora, carregadeira, retroescavadeira, 

escavadeira hidráulica, rolo compactador e outros similares; 

f) operar tratores de pequeno porte como trator agrícola e outros similares; 

g) providenciar o abastecimento de combustíveis, água e lubrificantes na máquina sob sua responsabilidade; 

h) efetuar pequenos reparos na máquina sob sua responsabilidade; 

i) proceder o controle contínuo de consumo de combustível, lubrificação e manutenção em geral; 

j) zelar pela conservação e limpeza da máquina sob sua responsabilidade; 

k) comunicar seu superior imediato a ocorrência de qualquer irregularidade ou avaria no funcionamento das 

maquinas; 

l) verificar as condições do equipamento, examinando o estado do cabo do tambor, do freio e outros componentes 

para garantir o bom funcionamento e segurança; 

m) preencher o Diário de Bordo da máquina sob sua responsabilidade; e, 

n) desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Motorista 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Fundamental Concluso 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Fundamental 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) dirigir veículos oficiais, transportando pessoas e cargas; 

b) dirigir veículos de transporte de carga, caminhões e ônibus, transportando materiais, equipamentos e pessoas; 

c) auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento; 

d) proceder o mapeamento de viagens, identificando usuários, destino, quilometragem, horário de saída e chegada; 

e) tratar os passageiros com respeito e urbanidade; 

f) atender as necessidades de deslocamento a serviço registrando as ocorrências; 

g) providenciar o abastecimento de combustíveis, água e lubrificantes nos veículos, caminhões e ônibus sob sua 

responsabilidade; 

h) efetuar pequenos reparos nos veículos, caminhões e ônibus sob sua responsabilidade; 

i) proceder o controle contínuo de consumo de combustível, lubrificação e manutenção em geral; 

j) zelar pela conservação e limpeza nos veículos, caminhões e ônibus sob sua responsabilidade; 

k) comunicar seu superior imediato a ocorrência de qualquer irregularidade ou avaria no funcionamento nos veículos, 

caminhões e ônibus; 

l) verificar as condições dos veículos, caminhões e ônibus, para garantir o bom funcionamento e segurança; 

m) preencher o Diário de Bordo dos veículos, caminhões e ônibus sob sua responsabilidade; 

n) avaliar as condições dos veículos, caminhões e ônibus; e, 

o) Desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

65 

 

ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Encanador  

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Fundamental Concluso 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Fundamental 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) executar trabalhos de limpeza, controle, manutenção da água e das instalações da hidráulica municipal, 

determinados pela chefia imediata, em conformidade com as necessidades municipais; 

b) zelar pela manutenção das instalações, mobiliários e equipamentos apontando possíveis consertos necessários, 

providenciando se for o caso e após autorizado, a sua execução; 

c) efetuar limpeza e higiene nas dependências internas e externas dos prédios e instalações da hidráulica municipal; 

d) executar a conservação, manutenção e consertos de redes de água potável; 

e) efetuar a leitura do consumo de água dos munícipes, conforme a marcação dos hidrômetros; 

f) efetuar a correção da água, tornando-a potável para o consumo humano, após análises feitas com as devidas 

recomendações técnicas, feitas por profissional da área; 

g) executar manutenção e conservação dos produtos químicos utilizados para a purificação da água; 

h) apresentar relatório mensal ou quando solicitado, do material e produtos químicos necessários para a realização 

dos trabalhos e ou em estoque; 

i) auxiliar na instalação e manutenção de redes de esgoto e hidráulicas; 

 j) efetuar manutenções em geral em instalações hidráulicas, conserto de vazamentos, danos no sifão, substituir 

louças e metais, limpeza de caixa de água, desentupir calha, ralo, vaso sanitário e caixa de gordura; 

 k) controlar e solicitar substituição ou manutenção de sistema de combate a incêndio (extintores, mangueiras, 

sprinklers); 

l) desenvolver outras atividades compatíveis com o cargo. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Auxiliar Operacional 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Fundamental Concluso 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Fundamental 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) realizar trabalhos braçais em geral, isolados ou em grupo, em locais públicos determinados pela chefia imediata, 

fixa ou temporariamente, de conformidade com as necessidades; 

b) zelar pela manutenção das instalações, mobiliários e equipamentos públicos; 

c) apontar consertos necessários ao bom uso e conservação dos bens móveis, imóveis e suas instalações, 

providenciando se for o caso, seu conserto; 

d) efetuar pequenos consertos; 

e) realizar a coleta de resíduos em geral, limpeza, manutenção e conservação de áreas públicas verdes, jardins, 

placas, gramados, vias, logradouros, sarjetas, bueiros, edifícios, banheiros, garagens, veículos, máquinas, 

equipamentos, parques, praças, calçadas, canteiros, floreiras e cemitérios públicos; 

f) realizar tarefas de manutenção geral de pavimentação, assentamento e colocação de meio-fio; 

g) manter em condições de funcionamento os equipamentos de proteção contra incêndios ou quaisquer outras 

relativas à segurança dos edifícios; 

h) derrubar construções de alvenaria com equipamento adequado; 

i) requisitar material necessário a realização dos serviços; 

j) realizar serviços de ronda e relatar anormalidades encontradas; 

k) auxiliar os serviços de mecânica; 

l) executar serviços de limpeza, revisão e acondicionamento das peças e lubrificação dos veículos, máquinas e 

equipamentos; 

m) limpar e lavar os veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal; 

n) remover, transportar e arrumar móveis, máquinas e materiais diversos; 

o) receber, orientar e encaminhar o público, informando sobre localização de pessoas ou dependências do edifício; 

p) encarregar-se da abertura e fechamento das dependências do edifício; 

q) executar serviços de limpeza nas dependências internas e externas do local de trabalho; 

r) efetuar limpeza nas dependências internas e externas de edifícios públicos; 

s) executar e auxiliar em serviços de copa com atendimento aos servidores; 

t) preparar e servir café, chá, água entre outros; e, 

u) desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Faxineira/Merendeira 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Fundamental Concluso 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Fundamental 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

I – Quanto a área de faxina: 

a) realizar os serviços de limpeza e faxina da cozinha; 

b) zelar pela manutenção das instalações, mobiliários e equipamentos do edifício; 

c) realizar e auxiliar nos serviços de limpeza e higienização nas dependências internas e externas do edifício, pátios, 

jardins, calçadas, parques, estacionamentos, ginásios, garagens e outros; 

d) receber, orientar e encaminhar o público, informando sobre localização de pessoas ou dependências do edifício; 

e) encarregar-se da abertura e fechamento das dependências do edifício; 

f) relatar as anormalidades verificadas; 

g) auxiliar na organização de festas e eventos organizados pelas escolas; 

h) executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades peculiares do órgão; 

i) realizar trabalhos braçais em geral determinados pela chefia imediata; 

j) zelar pela manutenção das instalações, mobiliários e equipamentos públicos; 

k) apontar consertos necessários ao bom uso e conservação dos bens móveis, imóveis e suas instalações, 

providenciando se for o caso, seu conserto; 

l) efetuar pequenos consertos; 

m) requisitar material necessário à realização dos seus serviços; 

n) realizar serviços de ronda e relatar anormalidades encontradas; 

o) conservar os gramados, plantas, jardins e hortas dos prédios municipais; 

p) remover, transportar e arrumar móveis, máquinas e materiais diversos; e, 

q) desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo. 

II – Quanto a área de merenda escolar: 

a) preparar lanches quentes, frios, refeições e sucos conforme recomendação técnica recebida; 

b) organizar e distribuir as refeições preparadas conforme a rotina estabelecida; 

c) higienizar, temperar, assar, refogar e cozinhar alimentos, atendendo as exigências do cardápio; 

d) registrar o número de merenda distribuída e efetua o controle do material existente; 

e) solicitar suprimento de material necessário à cozinha ou para a preparação dos alimentos; 

f) operar os diversos equipamentos de cozinha; 

g) zelar pelo estado de conservação, organização e limpeza dos alimentos, cozinha e despensa; 

h) orientar e distribuir as atividades de preparação de alimentos; 

i) controlar o estoque de todos os materiais de consumo, bens duráveis e patrimoniais; 

j) executar serviços de copa, cozinha com atendimento aos servidores e alunos;  

k) preparar e servir café, chá, água entre outros; e, 

l) desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Vigia 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Fundamental Concluso 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Fundamental 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) realizar ronda diurna ou noturna nas dependências de edifícios e áreas adjacentes; 

b) verificar se as portas, janelas, portões, a outras vias de acesso estão fechadas corretamente; 

c) controlar a movimentação de veículos, pessoas e materiais, fazendo as devidas anotações; 

d) comunicar por escrito ao superior imediato as ocorrências em seu setor; 

e) registrar sua passagem pelo posto de controle, acionando o relógio especial de ponto para comprovar a 

regularidade de sua ronda; e, 

f) Desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Educador Físico NASF 20hs 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso em Educação Física 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Registro no Órgão Fiscalizador 

do Exercício Profissional 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade; 

b) veicular informações que visam à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, buscando a 

produção do autocuidado; 

c) incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas 

comunidades, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; 

d) proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/Práticas Corporais, nutrição e saúde juntamente com as 

ESF, sob a forma de co-participação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da 

aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; 

e) articular ações, de forma integrada às ESF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os 

diversos setores da administração pública; 

f) contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de 

inclusão social e combate à violência; 

g) identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em 

práticas corporais, em conjunto com as ESF; 

h) capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde - ACS, para atuarem como 

facilitadores/monitores no desenvolvimento de Atividades Físicas/Práticas Corporais; 

i) supervisionar, de forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas pelas ESF na comunidade; 

- promover ações ligadas à Atividade Física/Práticas Corporais junto aos demais equipamentos públicos presentes no 

território; 

j) escolas, creches etc; 

k) articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESF e a população, visando ao melhor uso dos 

espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; 

l) promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Praticas Corporais e sua importância para a 

saúde da população; e, 

m) desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Assistente Social NASF 20hs 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso em Serviço Social 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Registro no Órgão Fiscalizador 

do Exercício Profissional 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) coordenar os trabalhos de caráter social adstritos às ESF; 

b) estimular e acompanhar o desenvolvimento de trabalhos de caráter comunitário em conjunto com as ESF; 

c) discutir e refletir permanentemente com as ESF a realidade social e as formas de organização social dos territórios, 

desenvolvendo estratégias de como lidar com suas adversidades e potencialidades; 

d) atender as famílias de forma integral, em conjunto com as ESF, estimulando a reflexão sobre o conhecimento 

dessas famílias, como espaços de desenvolvimento individual e grupal, sua dinâmica e crises potenciais; 

e) identificar no território, junto com as ESF, valores e normas culturais das famílias e da comunidade que possam 

contribuir para o processo de adoecimento; 

f) discutir e realizar visitas domiciliares com as ESF, desenvolvendo técnicas para qualificar essa ação de saúde; 

g) possibilitar e compartilhar técnicas que identifiquem oportunidades de geração de renda e desenvolvimento 

sustentável na comunidade, ou de estratégias que propiciem o exercício da cidadania em sua plenitude, com as ESF e 

a comunidade; 

h) identificar, articular e disponibilizar com as ESF uma rede de proteção social; 

i) apoiar e desenvolver técnicas de educação e mobilização em saúde; 

j) desenvolver junto com os profissionais das ESF estratégias para identificar e abordar problemas vinculados à 

violência, ao abuso de álcool e a outras drogas; 

k) estimular e acompanhar as ações de Controle Social em conjunto com as ESF; 

l) capacitar, orientar e organizar, junto com as ESF, o acompanhamento das famílias do Programa Bolsa Família e 

outros programas federais e estaduais de distribuição de renda; 

m) no âmbito do Serviço Social, identificar as necessidades e realizar as ações necessárias ao acesso à 

Oxigenioterapia; 

n) emitir pareceres sobre questões que lhe forem submetidas; e, 

o) desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

71 

 

ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Fisioterapeuta NASF 20hs 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso em Fisioterapia 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Registro no Órgão Fiscalizador 

do Exercício Profissional 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) realizar diagnóstico, com levantamento dos problemas de saúde que requeiram ações de prevenção de deficiências 

e das necessidades em termos de reabilitação, na área adstrita às ESF; 

b) desenvolver ações de promoção e proteção à saúde em conjunto com as ESF incluindo aspectos físicos e da 

comunicação, como consciência e cuidados com o corpo, postura, saúde auditiva e vocal, hábitos orais, 

amamentação, controle do ruído, com vistas ao autocuidado; 

c) desenvolver ações para subsidiar o trabalho das ESF no que diz respeito ao desenvolvimento infantil; 

d) desenvolver ações conjuntas com as ESF visando ao acompanhamento das crianças que apresentam risco para 

alterações no desenvolvimento; 

e) realizar ações para a prevenção de deficiências em todas as fases do ciclo de vida dos indivíduos; 

f) acolher os usuários que requeiram cuidados de reabilitação, realizando orientações, atendimento, 

acompanhamento, de acordo com a necessidade dos usuários e a capacidade instalada das ESF; 

g) desenvolver ações de reabilitação, priorizando atendimentos coletivos; 

h) desenvolver ações integradas aos equipamentos sociais existentes, como escolas, creches, pastorais, entre outros; 

i) realizar visitas domiciliares para orientações, adaptações e acompanhamentos; 

j) capacitar, orientar e dar suporte às ações dos ACS; 

k) realizar, em conjunto com as ESF, discussões e condutas terapêuticas conjuntas e complementares; 

l) desenvolver projetos e ações intersetoriais, para a inclusão e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com 

deficiência; 

m) orientar e informar as pessoas com deficiência, cuidadores e ACS sobre manuseio, posicionamento, atividades de 

vida diária, recursos e tecnologias de atenção para o desempenho funcional frente às características específicas de 

cada indivíduo; 

n) desenvolver ações de Reabilitação Baseada na Comunidade - RBC que pressuponham valorização do potencial da 

comunidade, concebendo todas as pessoas como agentes do processo de reabilitação e inclusão; 

o) acolher, apoiar e orientar as famílias, principalmente no momento do diagnóstico, para o manejo das situações 

oriundas da deficiência de um de seus componentes; 

p) acompanhar o uso de equipamentos auxiliares e encaminhamentos quando necessário; 

q) realizar encaminhamento e acompanhamento das indicações e concessões de órteses, próteses e atendimentos 

específicos realizados por outro nível de atenção à saúde; 

r) realizar ações que facilitem a inclusão escolar, no trabalho ou social de pessoas com deficiência; 

s) emitir pareceres sobre questões que lhe forem submetidas; e, 

t) desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Fonoaudióloga NASF 20hs 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso em Fonoaudiologia 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Registro no Órgão Fiscalizador 

do Exercício Profissional 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade profissional; 

b) participar de equipes multiprofissionais destinadas ao planejamento, à implementação, ao controle e a execução de 

projetos e programas de ações básicas de saúde correlatas ao ESF; 

c) realizar diagnóstico da área do ESF; 

d) discussões de casos e das ações executadas e a serem executadas entre ESF e NASF; 

e) acolhimento e humanização nas ações do NASF; 

f) elaborar e executar projetos terapêuticos; 

g) promover e participar de estudos e pesquisas voltados a inserção de protocolos da sua área de atuação, nas ações 

básicas de saúde; 

h) participar do planejamento e execução de treinamentos e reciclagens de recursos humanos em saúde; 

i) participar de equipes interdisciplinares para criação de dispositivos terapêuticos, articulando ações tanto individuais 

quanto coletivas, cujo objetivo é tratar e monitorar os processos de adoecimento e a participação social; e, 

j) desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo. 
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Psicóloga NASF 20hs 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso em Psicologia 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Registro no Órgão Fiscalizador 

do Exercício Profissional 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade profissional; 

b) apoiar as ESF na abordagem e no processo de trabalho referente aos casos de transtornos mentais severos e 

persistentes, uso abusivo de álcool e outras drogas, pacientes egressos de internações psiquiátricas, pacientes 

atendidos nos CAPS, tentativas de suicídio, situações de violência intrafamiliar; 

c) discutir com as ESF os casos identificados que necessitam de ampliação da clínica em relação a questões 

subjetivas; 

d) criar, em conjunto com as ESF, estratégias para abordar problemas vinculados à violência e ao abuso de álcool, 

tabaco e outras drogas, visando à redução de danos e à melhoria da qualidade do cuidado dos grupos de maior 

vulnerabilidade; 

e) evitar práticas que levem aos procedimentos psiquiátricos e medicamentos à psiquiatrização e à medicalização de 

situações individuais e sociais, comuns à vida cotidiana; 

f) fomentar ações que visem à difusão de uma cultura de atenção não-manicomial, diminuindo o preconceito e a 

segregação em relação à loucura; 

g) desenvolver ações de mobilização de recursos comunitários, buscando constituir espaços de reabilitação 

psicossocial na comunidade, como oficinas comunitárias, destacando a relevância da articulação intersetorial - 

conselhos tutelares, associações de bairro, grupos de autoajuda etc; 

h) priorizar as abordagens coletivas, identificando os grupos estratégicos para que a atenção em saúde mental se 

desenvolva nas unidades de saúde e em outros espaços na comunidade; 

i) possibilitar a integração dos agentes redutores de danos aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família; 

j) ampliar o vínculo com as famílias, tomando-as como parceiras no tratamento e buscando constituir redes de apoio 

e integração; 

k) emitir pareceres sobre questões que lhe forem submetidas; e, 

l) desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

74 

 

ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: Nutricionista NASF 20hs 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Superior Concluso em Nutrição 

ATRIBUTO EXIGIDO: Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Ensino Superior e Registro no Órgão Fiscalizador 

do Exercício Profissional 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

a) conhecer e estimular a produção e o consumo dos alimentos saudáveis produzidos regionalmente; 

b) promover a articulação intersetorial para viabilizar o cultivo de hortas e pomares comunitários; 

c) capacitar ESF e participar de ações vinculadas aos programas de controle e prevenção dos distúrbios nutricionais 

como carências por micronutrientes, sobrepeso, obesidade, doenças crônicas não transmissíveis e desnutrição; 

d) elaborar em conjunto com as ESF, rotinas de atenção nutricional e atendimento para doenças relacionadas à 

Alimentação e Nutrição, de acordo com protocolos de atenção básica, organizando a referência e a contra-referência 

do atendimento; 

e) emitir pareceres sobre questões que lhe forem submetidas; e, 

f) desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo. 

 

 


