
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ

LEI MUNICIPAL Nº 97 DE 27 DE MAIO DE 1998.

“DISPÕE  SOBRE  OS  QUADROS  DE  CARGOS  E 

FUNÇÕES  PÚBLICAS  DO  MUNICÍPIO;  ESTABELECE  O 

PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.”

O VICE-PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO, ADEMAR SCHRAMM, no uso das 

atribuições legais que lhe confere o artigo 65, inciso IV, da Lei Orgânica do Município.

Faço saber  que a Câmara Municipal  de Vereadores  APROVOU e eu  SANCIONO a 

seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º  -  O  serviço  público  centralizado  no  Executivo  Municipal  é  integrado  pelos 

seguintes quadros:

I - quadro dos cargos de provimento efetivo;

II - quadro dos cargos em comissão e funções gratificadas.

Art.2º - Para efeitos desta Lei, considera-se:

I - cargo, o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor 

público,  mantidas  as  características  de  criação  por  lei,  denominação,  numero  certo  e 

retribuição pecuniária padronizada;

II  -  Categoria funcional,  o agrupamento de cargos da mesma denominação,  com 

iguais atribuições e responsabilidades, constituída de padrões e classes;

III - Carreira, o conjunto de cargos de provimento efetivo para os quais os servidores 

poderão ascender através das classes, mediante promoção;

IV - Padrão, a identificação numérica do valor do vencimento da categoria funcional;
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V -  Classe,  a  graduação de retribuição pecuniária  dentro  da  categoria  funcional, 

constituindo a linha de promoção;

VI  -  Promoção,  a  passagem  do  servidor  de  uma  determinada  classe  para  a 

imediatamente superior da mesma categoria funcional.

CAPÍTULO II

DO QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

SEÇÃO I

DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS

Art.3º - O quadro de cargos de provimento efetivo é integrado pelas seguintes categorias 

funcionais, com o respectivo número de cargos, padrões e coeficientes de vencimento:

QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ

CARGOS PERMANENTES

GABINETE DO PREFEITO

Quant. Cargo Padrão Coeficiente Salário
01 Agente Administrativo Auxiliar 3 2.0 240,96
02 Motorista Veículo Leve 3 2.0 240,96

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Quant. Cargo Padrão Coeficiente Salário
01 Agente Administrativo 4 2.5 301,20
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01 Agente Administrativo Auxiliar 3 2.0 240,96
06 Telefonista 2 1.5 180,72
01 Servente Geral 1 1.3 156,62

SECRETARIA DE FINANÇAS

Quant. Cargo Padrão Coeficiente Salário
01 Contabilista 6 4.0 481,92
01 Tesoureiro 6 4.0 481,92
06 Fiscal 6 4.0 481,92
01 Técnico em Contabilidade 5 3.0 361,44
01 Agente Administrativo 4 2.5 301,20
01 Agente Administrativo Auxiliar 3 2.0 240,96
02 Motorista Veículo Leve 3 2.0 240,96
01 Servente Geral 1 1.3 156,62

SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS

Quant. Cargo Padrão Coeficiente Salário
03 Mecânico 4 2.5 301,20
08 Operador de Máquinas 4 2.5 301,20
06 Motorista Veículo Pesado 4 2.5 301,20
03 Motorista Veículo Leve 3 2.0 240,96
02 Eletricista 3 2.0 240,96
02 Agente Administrativo Auxiliar 3 2.0 240,96
03 Auxiliar de Mecânico 3 2.0 240,96
06 Vigilante 2 1.5 180,72
15 Operário 1 1.4 168,67

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Quant. Cargo Padrão Coeficiente Salário
01 Agente Administrativo 4 2.5 301,20
08 Motorista de Ônibus 4 2.5 301,20
01 Agente Administrativo Auxiliar 3 2.0 240,96
03 Motorista Veículo Leve 3 2.0 240,96
03 Auxiliar de Biblioteca 2 1.5 180,72
03 Auxiliar de Secretaria 2 1.5 180,72
02 Zelador 2 1.5 180,72
09 Servente Geral 1 1.3 156,62
22 Professor Nível 1 3 2.0 240,96
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06 Professor Nível 3 4 2.5 301,20
18 Professor Nível 5 5 3.0 361,44

SECRETARIA DE SAÚDE

Quant. Cargo Padrão Coeficiente Salário
01 Médico-Veterinário 8 6.0 722,88
01 Enfermeiro 7 5.0 602,40
02 Agente Administrativo Auxiliar 3 2.0 240,96
02 Auxiliar de Vigilância Sanitária 3 2.0 240,96
05 Auxiliar de Enfermagem 3 2.0 240,96
03 Motorista Veículo Leve 3 2.0 240,96
02 Servente Geral 1 1.3 156,62

SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

Quant. Cargo Padrão Coeficiente Salário
01 Agente Administrativo Auxiliar 3 2.0 240,96
01 Servente Geral 1 1.3 156,62

SECRETARIA DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Quant. Cargo Padrão Coeficiente Salário
01 Engenheiro Agrônomo 8 6.0 722,88
02 Técnico Agrícola 5 3.0 361,44
01 Agente Administrativo Auxiliar 3 2.0 240,96
01 Motorista Veículo Leve 3 2.0 240,96
01 Servente Geral 1 1.3 156,62

SEÇÃO II
DAS ESPECIFICAÇÕES DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS

Art.4º  -  Especificações  das  categorias  funcionais,  para  os  efeitos  desta  Lei,  é  a 

diferenciação de cada uma relativamente às atribuições, responsabilidades e dificuldades de 

trabalho, bem como às qualificações exigíveis para o provimento dos cargos que a integram.

Art.5º - A especificação de cada categoria funcional deverá conter :

I - denominação da categoria funcional;

II - padrão e coeficiente de vencimento;
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III - descrição sintética e analítica das atribuições;

IV - condições de trabalho, incluindo o horário semanal e outras específicas; e 

V - requisitos para provimento, abrangendo o nível  de instrução, a idade e outros 

especiais de acordo com as atribuições do cargo.

Art.6º - As especificações das categorias funcionais criadas pela presente lei são as que 

constituem o anexo I, que é parte integrante desta Lei.

SEÇÃO III

DO RECRUTAMENTO DE SERVIDORES

Art.7º - O recrutamento para os cargos efetivos far-se-á para a classe inicial de cada 

categoria funcional, mediante concurso público, nos termos disciplinados no Regime Jurídico 

dos Servidores do Município.

Art.8º -  O servidor que por força de concurso público for provido em cargo de outra 

categoria  funcional,  será  enquadrado  na  classe  A  da  respectiva  categoria,  iniciando  nova 

contagem de tempo de exercício para fins de promoção.

SEÇÃO IV
DO TREINAMENTO

Art.9º  -  A  Administração Municipal  promoverá  treinamentos  para  os  seus servidores 

sempre que verificada a necessidade de melhor  capacitá-los para o desempenho de suas 

funções, visando dinamizar a execução das atividades dos diversos órgãos.

Art.10  -  O  treinamento  será  denominado  interno  quando  desenvolvido  pelo  próprio 

Município, atendendo as necessidades verificadas, e externo quando executado por órgão ou 

entidade especializada.

SEÇÃO V
DA PROMOÇÃO
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Art.11 - A promoção será realizada dentro da mesma categoria funcional mediante a 

passagem do servidor de uma determinada classe para a imediatamente superior.

Art.12 - Cada categoria funcional terá quatro classes, designadas pelas letras A, B, C e 

D, sendo esta última a final de carreira.

Art. 13 - Cada cargo se situa dentro da categoria funcional, inicialmente na Classe A e a 

ela retorna quando vago.

Art.14 - As promoções obedecerão ao critério de tempo de exercício em cada classe e 

ao de merecimento.

Art.15 - O tempo de exercício na classe imediatamente anterior para fins de promoção 

para a seguinte será de:

I - quatro anos para a classe “B”;

II - cinco anos para a classe “C”; e

III - seis anos para a classe “D”.

Art.16 - Merecimento é a demonstração positiva do servidor no exercício do seu cargo e 

se evidencia pelo desempenho de forma eficiente, dedicada e leal das atribuições que lhe são 

cometidas, bem como pela sua assiduidade, pontualidade e disciplina.

Parágrafo  Primeiro  -  Em princípio,  todo  servidor  tem merecimento  para  ser  promovido  de 

classe.

Parágrafo Segundo - Fica prejudicado o merecimento, acarretando a interrupção da contagem 

do tempo de exercício para fins de promoção, sempre que o servidor:

I - somar duas penalidades de advertência;

II - sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa;

III - completar três faltas injustificadas ao serviço;

IV - somar dez atrasos de comparecimento ao serviço e/ou saídas antes do horário 

marcado para o término da jornada.

Parágrafo  Terceiro  -  Sempre  que  ocorrer  qualquer  das  hipóteses  previstas  no  parágrafo 

anterior, iniciar-se-á nova contagem para fins do exigido para promoção.
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Art.17 - Suspendem a contagem do tempo para fins de promoção:

I - as licenças e afastamentos sem direito a remuneração;

II - as licenças para tratamento de saúde no que excederem de noventa dias, mesmo 

quando em prorrogação, exceto as decorrentes de acidente em serviço;

III - as licenças para tratamento de saúde em pessoa da família.

Art.18 - A promoção terá vigência a partir do mês seguinte aquele em que o servidor 

completar o tempo de exercício exigido.

CAPÍTULO III
DO QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Art.19  -  É  o  seguinte  o  quadro  dos  cargos  em comissão e  funções  gratificadas  da 

administração centralizada do executivo municipal:

QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ-RS
CARGOS EM COMISSÃO

GABINETE DO PREFEITO
Quant. Cargo C.C. F.G. Salário

01 Assessor Jurídico 1-10 5 1.204,80
01 Assessor de Planejamento 1-10 5 1.204,80
01 Secretário da Junta de Serviço Militar 3-2 1 240,96

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Quant. Cargo C.C. F.G. Salário
01 Secretário de Administração 1-10 5 1.204,80
01 Supervisor de Pessoal 1-5 2.5 602,40

SECRETARIA DE FINANÇAS

Quant. Cargo C.C. F.G. Salário
01 Secretário de Finanças 1-10 5 1.204,80
01 Supervisor de Fiscalização 2-5 2.5 602,40
01 Supervisor de Compras 1-5 2.5 602,40
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS

Quant. Cargo C.C. F.G. Salário
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01 Secretário de Obras 1-10 5 1.204,80
01 Diretor do Departamento de Engenharia 1-9 4.5 1.084,32
01 Chefe de Serviços Urbanos 1-4 2 481,92
01 Chefe de Manutenção e Mecânica 1-4 2 481,92
01 Chefe do Departamento de Patrimônio 1-4 2 481,92
01 Dirigente de Equipe 2-2 1 240,96

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Quant Cargo C.C. F.G. Salário
01 Secretário de Educação 1-10 5 1.204,80
01 Secretário Adjunto 1-5 2.5 602,40
01 Coordenador Pedagógico 2-3 1.5 361,44
01 Coordenador de Supervisão 2-3 1.5 361,44
01 Dirigente de Cultura e Turismo 2-3 1.5 361,44

SECRETARIA DA SAÚDE

Quant Cargo C.C. F.G. Salário
01 Secretário da Saúde 1-10 5 1.204,80
01 Médico Pediatra 1-9 4.5 1.084,32
01 Médico Clínico Geral 1-9 4.5 1.084,32
01 Médico Obstetra 1-9 4.5 1.084,32

SECRETARIA DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Quant Cargo C.C. F.G. Salário
01 Secretário da Agricultura 1-10 5 1.204,80

Art.20 - O Código de Identificação estabelecido para o quadro dos cargos em comissão 

e funções gratificadas tem a seguinte interpretação:

I - o primeiro elemento indica que o provimento processar-se-á sob a forma de:

a) cargo em comissão ou função gratificada, quando representado pelo dígito 1 (um);

b)  cargo  em  comissão  provido,  preferentemente,  por  servidor  efetivo,  quando 

representado pelo dígito 2(dois);

c) função gratificada, quando representado pelo dígito 3 (três);

II - o segundo elemento indica o nível de vencimento do cargo em comissão ou do valor 

da função gratificada.
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Parágrafo Primeiro - A preferência de que trata o inciso I, letra b, deste artigo, somente poderá 

deixar de ser observada se inexistir servidor:

I - com formação específica exigida para o desempenho do cargo;

II - com perfil profissional correspondente as exigências do cargo; ou

III - que aceite o exercício do cargo.

Parágrafo Segundo - Ainda na hipótese do inciso I letra b, deste artigo, o servidor poderá optar 

pelo provimento sob a forma de função gratificada do mesmo nível.

Art.21 - O provimento das funções gratificadas é privativo de servidor público efetivo do 

Município ou posto à disposição do Município sem prejuízo de seus vencimentos no órgão de 

origem.

Parágrafo Único -  A  função gratificada de tesoureiro  é  excepcional,  somente podendo ser 

provida durante os afastamentos legais do titular do cargo efetivo correspondente.

Art.22 - As atribuições dos titulares dos cargos de provimento em comissão e funções 

gratificadas são as correspondentes à condução dos serviços das respectivas unidades.

Art.23 - A carga horária para os cargos em comissão será de 40 horas semanais.

CAPÍTULO IV
DAS TABELAS DE PAGAMENTO DOS CARGOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS
Art.24 - Os vencimentos dos cargos e o valor das funções gratificadas serão obtidos 

através da multiplicação dos coeficientes respectivos pelo valor atribuído ao padrão referencial 

fixado no art. 30, conforme segue:

I - Cargos de Provimento Efetivo:

PADRÃO COEFICIENTE COEFICIENTE SEGUNDO A CLASSE
A B C D

1 1.00 1.00 1.10 1.20 1.30
2 1.50 1.00 1.10 1.20 1.30
3 2.00 1.00 1.10 1.20 1.30
4 2.50 1.00 1.10 1.20 1.30
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5 3.00 1.00 1.10 1.20 1.30
6 3.50 1.00 1.10 1.20 1.30
7 4.00 1.00 1.10 1.20 1.30
8 4.50 1.00 1.10 1.20 1.30
9 5.50 1.00 1.10 1.20 1.30
10 6.50 1.00 1.10 1.20 1.30

II - Cargos de Provimento em Comissão:

C.C. COEFICIENTE
2 2.0
3 3.0
4 4.0
5 5.0
6 6.0
9 9.0
10 10

III - Das Funções Gratificadas:

C.C COEFICIENTE
2 1.0
3 1.5
4 2.0
5 2.5
6 3.0
9 4.5
10 5.0

Art.25 - Os valores decorrentes da multiplicação do coeficiente pelo valor referencial, 

serão arredondados para a unidade de centavo seguinte.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art.26  -  Os  detentores  dos  cargos  de  Secretário  de  Finanças  e  Assessor  Jurídico, 

perceberão a título de representação, uma gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre seu 

vencimento, por Dedicação Integral.
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Parágrafo Único -  O Poder Executivo Municipal poderá convocar através de Portaria 

motoristas do quadro de servidores para dedicação exclusiva, para exercerem funções como 

Motorista do Prefeito e Motoristas do Departamento de Fiscalização, concedendo gratificação 

de 100% (cem por cento) sobre o vencimento básico do cargo.

Art.27  -  Ficam  extintos  todos  os  cargos,  empregos  públicos  e  funções  gratificadas 

existentes na administração centralizada do Executivo Municipal anteriores á vigência desta 

Lei.

Parágrafo  Primeiro  -  Excetuam-se do disposto  neste  artigo  os  cargos de  servidores 

efetivos  e  os  Celetistas  Estáveis  oriundos  do  Município  de  origem  que  são  declarados 

excedentes e ficarão automaticamente extintos, no momento em que vagarem.

Parágrafo  Segundo  -  Os  cargos  do  Magistério  Municipal,  oriundos  do  Município  de 

origem, terão quadro específico em extinção, ficando automaticamente extintos, no momento 

em que vagarem.

Parágrafo Terceiro- Para efeitos de isonomia salarial não se comunicam os vencimentos 

dos servidores do quadro em extinção com os vencimentos dos cargos criados pela presente 

Lei.

Art.28 - Fica assegurado aos ocupantes dos cargos em extinção o direito à promoção 

nos termos da lei.

Art.29 - Os atuais servidores concursados e estáveis do Município de origem, ocupantes 

dos cargos ou empregos públicos  extintos  pelo  art.27,  serão enquadrados em cargos das 

categorias funcionais criadas por esta lei, sem prejuízo de seus salários, respeitados os direitos 

já adquiridos.

Art.30 -  O valor do padrão de referência é fixado em R$ 120,48 (CENTO E VINTE 

REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

Art.31 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei, correrão à conta das dotações 

orçamentárias próprias.
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Art.32 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente, as Leis nº 05 de 24 de 

janeiro de 1997; Lei nº 12 de 02 de abril de 1997; Lei Municipal nº 19 de 06 de maio de 1997 e 

Lei Municipal nº 33 de 14 de julho de 1997.

Art.33 - Esta Lei entrará em vigor em 01 de julho de 1998.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ, EM 27 DE MAIO DE 1998.

   ADEMAR SCHRAMM

Vice-Prefeito em Exercício

Registre-se e Publique-se

Ozório Nunes Bertolazzi

Sec. Mun. de Administração

A N E X O I
DAS ATRIBUIÇÕES

CARGOS PERMANENTES
CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE ADMINISTRATIVO

PADRÃO: 4
COEFICIENTE DE VENCIMENTO: 2.5

ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação 

das  leis  e  normas  administrativas;  redigir  expediente  administrativo;  proceder  a  aquisição, 

guarda e distribuição de material;

Maçambará, Laços da Fronteira

12



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ

b) Descrição Analítica: Examinar processos; redigir pareceres e informações; redigir 

expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; revisar quanto 

ao aspecto redacional, ordens de serviço, instruções, exposições de motivos, projetos de lei, 

minutas de decreto e outros; realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos, alterações de 

tributos,  avaliação  de  imóveis  e  vantagens  financeiras  e  descontos  determinados  por  lei; 

realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos sem concorrência; 

efetuar ou orientar o recebimento, conferência, armazenagem e conservação de materiais e 

outros  suprimentos;  manter  atualizados  os  registros  de  estoque;  fazer  ou  orientar 

levantamentos de bens patrimoniais;  eventualmente realizar  trabalhos datilográficos,  operar 

com terminais eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;

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

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18;

b) Instrução: 2º grau completo.

CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR
PADRÃO: 3

COEFICIENTE DE VENCIMENTO: 2.0
ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética: Executar trabalhos administrativos e datilográficos, aplicando 

a legislação pertinente aos serviços municipais.
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b) Descrição Analítica: Redigir e datilografar expedientes administrativos, tais como: 

memorandos,  ofícios,  informações,  relatórios  e  outros;  secretariar  reuniões  e  lavrar  atas; 

efetuar registros e cálculos relativos as áreas tributárias, patrimonial, financeira, de pessoal e 

outras;  elaborar  e  manter  atualizados  fichários  e  arquivos  manuais;  consultar  e  atualizar 

arquivos magnéticos através de terminais eletrônicos; operar com máquina calculadora, leitora 

de  microfilmes,  registradora  de  contabilidade;  auxiliar  na  escrituração  de  livros  contábeis; 

elaborar  documentos  referentes  a  assentamentos  funcionais;  proceder  a  classificação, 

separação e distribuição de expedientes; obter informações e fornecê-las aos interessados; 

auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e implantação de rotinas; proceder a conferência dos 

serviços executados na área de sua competência; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;

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

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18;

b) Instrução: 1º grau completo.

CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
PADRÃO: 3

COEFICIENTE DE VENCIMENTO: 2.0
ATRIBUIÇÕES:
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a) Descrição  Sintética:  Auxiliar  nos  serviço  de  enfermagem  e  atendimento  a 

pacientes.

b) Descrição  Analítica;  Fazer  curativos,  aplicar  vacinas  e  injeções  e  outros 

medicamentos  de  acordo  com  orientação  médica;  verificar  sinais  vitais  dos  pacientes  e 

registrar no prontuário; proceder as coletas e transfusões de sangue, efetuando os devidos 

registros; auxiliar nas exanguíneo-transfusões e na colocação de talas e aparelhos gessados; 

pesar  e  medir  pacientes;  efetuar  a  coleta  de  material  para  exames  de  laboratórios  e  a 

instrumentação  em  intervenções  cirúrgicas;  auxiliar  pacientes  em  sua  higiêne  pessoal, 

movimentação  e  de  ambulação  e  na  alimentação;  auxiliar  nos  cuidados  “post-morten”, 

registrando  as  ocorrências  relativas  aos  doentes;  prestar  cuidados  de  enfermagem  aos 

pacientes  em  isolamento;  preparar  e  esterilizar  o  material  e  instrumental,  ambientes  e 

equipamentos, obedecendo a prescrição; zelar pela conservação dos instrumentos utilizados; 

ajudar  a  transportar  doentes;  preparar  doentes  para  cirurgias;  auxiliar  nos  socorros  de 

emergências; desenvolver atividades de apoio nas salas de cirurgia, consulta e de tratamento 

de pacientes; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;

b) Especial: Uso de uniforme e equipamentos de proteção individual fornecidos pelo 

Município.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18;

b) Instrução: 2º Grau Completo ou Equivalente.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ

CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE MECÂNICO
PADRÃO: 3

COEFICIENTE DE VENCIMENTO: 2.0
ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética: Auxiliar no serviço de mecânica em geral.

b) Descrição Analítica; Auxiliar no reparo, substituição e ajuste de peças mecânicas 

de  veículos,  máquinas  e  motores  movidos  à  gasolina,  a  óleo  diesel  ou  qualquer  tipo  de 

combustível; auxiliar na regulagem de motores, bem como, auxiliar ainda na revisão, ajuste, 

desmonte e monta de motores; reparo, conserto e reforma de sistemas de comandos de freios, 

de  transmissão,  de  ar  comprimido,  hidráulico,  de  refrigeração  e  outros;  reparar  sistemas 

elétricos de qualquer veículo; operar equipamentos de soldagem, recondicionar, substituir  e 

adaptar  peças;  auxiliar  na  vistoria  de  veículos;  prestar  socorro  mecânico  em  veículos 

acidentados ou com defeito mecânico; auxiliar na lubrificação de máquinas e motores; realizar 

outras atividades correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.

b) Especial: Uso de uniforme e equipamentos de proteção individual fornecidos pelo 

Município.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18;

 b) Instrução: 4ª Série do 1º Grau.

CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PADRÃO: 3

COEFICIENTE DE VENCIMENTO: 2.0
ATRIBUIÇÕES:

a)  Descrição  Sintética:  Executar  ações  e  serviços  de  Vigilância  Sanitária 

concernentes  às  áreas  de  vigilância  de  estabelecimentos,  de  vigilância  de  produtos  e  de 

vigilância de serviços de saúde.
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b) Descrição Analítica; Coibir o descumprimento da Legislação Sanitária; instaurar o 

processo  administrativo  sanitário;  fornecer  subsídios  técnicos  e  administrativos  a  setores 

públicos  e  privados,  na  área  de  sua  atuação;  auxiliar  na  inspeção  e  cadastramentos  de 

estabelecimentos  comerciais  (supermercados,  bares,  restaurantes,  lancherias,  açougues, 

fruteiras, hotéis, comércio ambulante, etc...); auxiliar na inspeção de veículos para transporte 

de alimentos de circulação municipal; auxiliar na coleta de amostras de alimentos para análise, 

quando  solicitado  pela   DRS;  auxiliar  na  investigação  de  enfermidades  transmitidas  por 

alimentos;  auxiliar  na  apreensão   de  alimentos  inadequados  para  o  consumo;  auxiliar  na 

inspeção de poços, fontes e reservatórios de água potável; auxiliar na coleta de amostras de 

água mensalmente para análise de taxa de flúor na rede de abastecimento público, auxiliar na 

autuação  de  prestadores  de  serviços  em  situação  irregular;  auxiliar  na  inspeção  e 

licenciamento  e  cadastramento  de  estabelecimentos  de  saúde;  auxiliar  na  autuação  de 

estabelecimentos em situação irregular; auxiliar na inspeção, licenciamento e cadastramento 

de estabelecimentos comerciais (farmácias, drogarias, distribuidoras, etc...); auxiliar na coleta 

de medicamentos,  correlatos,  cosméticos e saneantes para análise,  quando solicitado pela 

DRS; executar as atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;

b) Especial: Uso de uniforme e equipamentos de proteção individual fornecidos pelo 

Município.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18;

b) Instrução: 2º grau completo ou equivalente.

CATEGORIA FUNCIONAL: CONTABILISTA
PADRÃO: 6

COEFICIENTE DE VENCIMENTO: 4.0
ATRIBUIÇÕES:
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a) Descrição Sintética: Planejar, supervisionar e executar toda e qualquer atividade 

técnica de contabilidade do Município.

b) Descrição Analítica; Supervisionar, organizar e coordenar os serviços contábeis do 

Município;  elaborar  análises  contábeis  da  situação  financeira,  econômica  e  patrimonial; 

elaborar plano de contas, preparar normas de trabalho de contabilidade; orientar e manter a 

escrituração contábil; fazer levantamento, organizar, analizar e assinar balancetes e balanços 

patrimoniais e financeiros; efetuar perícias e revisões contábeis; elaborar relatórios referentes à 

situação  financeira  e  patrimonial  das  repartições  públicas;  orientar  sob  o  ponto  de  vista 

contábil,  o  levantamento  dos  bens  patrimoniais;  realizar  estudos  e  pesquisas;  executar 

auditoria pública nas repartições municipais; elaborar certificados de exatidão de balanço e 

outras  peças  contábeis;  participar  da  elaboração  de  proposta  orçamentária;  prestar 

assessoramento e emitir  pareceres; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à 

execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no 

respectivo regulamento da profissão.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18;

b) Instrução: Curso Superior em Ciências Contábeis

CATEGORIA FUNCIONAL: ELETRICISTA
PADRÃO: 3

COEFICIENTE DE VENCIMENTO: 2.0
ATRIBUIÇÕES:

a)  Descrição  Sintética:  Executar  serviços  atinentes  aos  sistemas  de  iluminação 

pública e redes elétricas, instalação e reparos de circuitos de aparelhos elétricos e de som.

b) Descrição Analítica: Instalar, inspecionar e reparar instalações elétricas, interna e 

externa,  luminárias  e  demais  equipamentos  de  iluminação  pública,  cabos  de  transmissão, 

inclusive os de alta tensão; consertar aparelhos elétricos em geral; operar com equipamentos 
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de  som,  planejar,  instalar  e  retirar  alto-falantes  e  microfones;  proceder  a  conservação  de 

aparelhagem eletrônica, realizando pequenos consertos; reparar e regular relógios elétricos, 

inclusive de controle de ponto; fazer enrolamentos de bobinas; desmontar ajustar, limpar e 

montar geradores, motores elétricos, dínamos, alternadores, motores de partida, etc.; reparar 

buzinas, interruptores, reles, reguladores de tensão, instrumentos de painel e acumuladores; 

executar  a  bobinagem  de  motores;  fazer  e  consertar  instalações  elétricas  em  veículos 

automotores;  executar  e  conservar  redes  de  iluminação  dos  próprios  municipais  e  de 

sinalização;  providenciar  o  suprimento  de  materiais  e  peças  necessárias  a  execução  dos 

serviços; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;

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

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18;

b) Instrução: 4º série do primeiro grau.

CATEGORIA FUNCIONAL: ENFERMEIRO
PADRÃO: 7

COEFICIENTE DE VENCIMENTO: 5.0
ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética: Executar e supervisionar trabalhos técnicos de enfermagem 

nos estabelecimentos de assistência médico-hospitalar do Município.

b) Descrição  Analítica;  Prestar  serviços  em  hospitais,  unidades  sanitárias, 

ambulâncias,  ambulatórios  e  seções  de  enfermagem;  prestar  assistência  a  pacientes 

hospitalizados; fazer curativos, aplicar vacina s e injeções; ministrar remédios, respondendo 

pela observância das prescrições médicas relativas a pacientes; zelar pelo bem estar físico e 

psíquico dos pacientes; supervisionar a esterilização do material nas áreas de enfermagem; 

prestar  socorro  de  urgência;  orientar  o  isolamento  de  pacientes,  supervisionando  a 
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higiênização dos mesmos; providenciar no levantamento do material necessário à execução 

dos serviços de enfermagem e médico; supervisionar a execução das tarefas relacionadas com 

a prescrição da dieta alimentar a pacientes; fiscalizar a limpeza das unidades onde estiverem 

lotados; participar de programas de educação sanitária, participar do ensino em escolas de 

enfermagem  ou  cursos  para  auxiliares  de  enfermagem;  apresentar  relatórios  referente  às 

atividades  sob  sua  supervisão;  responsabilizar-se  por  equipes  auxiliares  necessárias  a 

execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no 

respectivo regulamento da profissão.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;

b) Especial: Uso de uniforme e equipamentos de proteção individual fornecidos pelo 

Município.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18;

b)Instrução: Curso Superior em Enfermagem.

CATEGORIA FUNCIONAL: ENGENHEIRO AGRÔNOMO
PADRÃO: 8

COEFICIENTE DE VENCIMENTO: 6.0
ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética: Planejar e executar tarefas técnicas relativas a programação, 

assistência técnica e controle dos trabalhos agropecuários.

b) Descrição Analítica;  Organizar e  executar  tarefas ligadas a produção agrícola; 

prestar  assistência  sobre  o  uso e  manutenção de máquinas,  implementos,  instrumentos  e 

equipamentos agrícolas; orientar quanto a seleção de sementes, plantio, adubação, cultura, 

colheita e beneficiamento das espécies vegetais; fazer a coleta e análise de amostras de terra; 
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estudar os parasitas, doenças e outras pragas que afetam a produção; orientar e coordenar os 

trabalhos  de  defesa  contra  as  intempéries  e  outros  fenômenos  que  possam  assolar  a 

agricultura, preparar ou orientar a preparação de pastagens ou forragens; dar orientação de 

caráter técnico a pecuaristas, orientando as tarefas de criação e reprodução de gado; orientar 

e  fiscalizar  a  produção  de  mudas,  pomares,  hortas  e  bosques;  auxiliar  na  vacinação, 

inseminação de defesa sanitária animal; orientar a construção de instalações de pequeno porte 

para animais; calcular orçamentos agropecuários; auxiliar técnicos na execução de projetos 

agropecuários;  responsabilizar-se  por  equipes  auxiliares  necessárias  à  execução  das 

atividades  próprias  do  cargo;  fiscalização  fitossanitária  de  produtos  agropecuários;  demais 

atribuições do Engenheiro Agrônomo, conforme Lei Federal que regulamenta a profissão.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18;

b) Instrução: Curso Superior de Agronomia.

CATEGORIA FUNCIONAL: FISCAL
PADRÃO: 6

COEFICIENTE DE VENCIMENTO: 4.0
ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética: Exercer a fiscalização geral das áreas de obras, indústria, 

comércio e transporte coletivo, e no pertinente a aplicação e cumprimento das disposições 

legais compreendidas na tributária municipal;

b) Descrição  Analítica:  Exercer  a  fiscalização  nas  áreas  de  obras,  industria, 

comércio  e  transporte  coletivo,  fazendo  notificações  e  embargos:  registrar  e  comunicar 

irregularidades  referentes  a  propaganda,  rede  de  iluminação  pública,  calçamentos  e 

logradouros públicos, sinaleiras e demarcações de trânsito; exercer o controle em postos de 

embarque  de  táxis;  executar  sindicâncias  para  verificação  das  alegações  decorrentes  de 

requerimentos de revisões, inspeções, imunidades, demolições de prédios e pedidos de baixa 
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de  pagamento  de  tributos  municipais;  orientar  os  contribuintes  quanto  as  leis  tributárias 

municipais; intimar contribuintes ou responsáveis, lavrar autos de infração; proceder quaisquer 

diligências;  prestar  informações  e  emitir  pareceres;  elaborar  relatórios  de  suas  atividades, 

executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Horário: Período normal de 40 horas semanais.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18;

b) Instrução: 2º grau completo.

c) Outros:  Declaração  de  bens  e  valores  que  constituem o  seu  patrimônio,  por 

ocasião da posse.

CATEGORIA FUNCIONAL: MECÂNICO
PADRÃO: 4

COEFICIENTE DE VENCIMENTO: 2.5
ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética: Reparar, substituir e ajustar peças mecânicas defeituosas de 

desgastadas de veículos, máquinas, motores, sistemas hidráulico de ar comprimido e outros; 

fazer vistoria mecânica em veículos automotores.

b) Descrição Analítica: Reparar, substituir e ajustar peças mecânicas de veículos, 

máquinas e motores movidos a gasolina, a óleo diesel ou qualquer outro tipo de combustível; 

efetuar a regulagem de motor; revisar, ajustar, desmontar e montar motores; do, hidráulico, de 
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refrigeração e outros; reparar sistemas elétricos de qualquer veículo; operar equipamentos de 

soldagem,  recondicionar,  substituir  e  adaptar  peças;  vistoriar  veículos;  prestar  socorro 

mecânico a veículos acidentados ou com defeito  mecânico;  lubrificar  máquinas e motores; 

responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a execução das atividades próprias do 

cargo; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;

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

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18;

b) Instrução: 4º série do primeiro grau.

CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO-VETERINÁRIO
PADRÃO: 8

COEFICIENTE DE VENCIMENTO: 6.0
ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição  Sintética:  Atividades  de  nível  superior,  de  grande  complexidade, 

relacionadas com a biologia e patologia animais, a defesa sanitária, proteção ambiental e a 

fiscalização de produtos de origem animal.

b) Descrição  Analítica;  Orientar  e  desenvolver  programas  que  envolvam  prática 

concernentes à defesa sanitária animal e à aplicação de medidas de saúde pública no tocante 

às  doenças  de  animais,  transmissíveis  ao  homem;  fazer  inspeção,  sob  o  ponto  de  vista 

sanitário e tecnológico, nos locais que se utilizem de produtos de origem animal; fazer cumprir 

as  normas  de  padronização  e  classificação  de  produtos  de  origem  animal;  participar  de 

padronização de normas,  métodos e técnicas de  inquérito  epidemiológico  de zoonoses de 

interesse para a saúde pública,  humana,  bem como de inquéritos relativos às doenças de 

origem bacteriana ou virótica; participar do planejamento e execução de atividades dirigidas à 

erradicação de zoonoses; promover medidas de controle contra a brucelose, tuberculose, febre 

aftosa e outras doençcas; orientar e coordenar os serviços de política sanitária animal; atestar 
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a sanidade de animais e de produtos de origem animal em suas fontes de produção ou de 

manipulação; controlar as condições higiênicas de estabelecimentos que tratem e preparem 

alimentos  de  origem  animal;  aplicar  normas  e  padrões  relacionados  com  o  controle  da 

eficiência de produtos de uso médico-veterinário; emitir laudos e pareceres em matéria de sua 

especialidade;  prestar  assessoramento  a  autoridades  em  assunto  de  sua  competência; 

orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; 

fazer anotações nas fichas e demais documentos exigidos; proceder à fiscalização do meio 

ambiente nas áreas de sua competência; executar outras tarefas semelhantes.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;

b) Especial: Uso de uniforme e equipamentos de proteção individual fornecidos pelo 

Município.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18;

b) Instrução: Curso Superior em Veterinária.

CATEGORIA FUNCIONAL: MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE
PADRÃO: 3

COEFICIENTE DE VENCIMENTO: 2.0
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ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores 

em geral.

b) Descrição analítica: conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores 

destinados  ao  transporte  de  passageiros  e  cargas  de  até  3.500  Kg;  recolher  o  veículo  a 

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

porventura  existente;  manter  os  veículos  em  perfeitas  condições  de  funcionamento;  fazer 

reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se 

do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for  confiada; promover  o 

abastecimento de combustíveis,  água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, 

lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e nível da água da bateria, bem como a calibração dos 

pneus; conduzir veículos com autoridades tendo perfeito conhecimento do trânsito nacional e 

internacional, bem como das capitais e principais cidades do País eventualmente, operar rádio 

transceptor; estar sempre a disposição; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas;

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

REQUISITOS PARA PROVIMENTO;
a) Idade: Mínima de 18;

b) Instrução: 4º série do primeiro grau.

CATEGORIA FUNCIONAL: MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO
PADRÃO: 4

COEFICIENTE DE VENCIMENTO: 2.5
ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética: Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores 

em geral.

b) Descrição analítica: conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores 

destinados ao transporte de passageiros e cargas acima de 3.500 Kg; recolher o veículo a 
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garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito 

porventura  existente;  manter  os  veículos  em  perfeitas  condições  de  funcionamento;  fazer 

reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se 

do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for  confiada; promover  o 

abastecimento de combustíveis,  água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, 

lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e nível da água da bateria, bem como a calibração dos 

pneus; conduzir veículos com autoridades tendo perfeito conhecimento do trânsito nacional e 

internacional, bem como das capitais e principais cidades do País; eventualmente, operar rádio 

transceptor, estar sempre a disposição; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 40 horas;

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

REQUISITOS PARA PROVIMENTO;
a) Idade: Mínima de 18;

b) Instrução: 4º série do primeiro grau.

CATEGORIA FUNCIONAL: OPERADOR DE MÁQUINAS
PADRÃO: 4

COEFICIENTE DE VENCIMENTO: 2.5
ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição  Sintética:  Operar  máquinas  rodoviárias,  agrícolas,  tratores  e 

equipamentos móveis.

b) Descrição Analítica: Operar veículos motorizados, especiais, tais como: guinchos, 

guindastes,  máquinas  de  limpeza  de  rede  de  esgoto,  retroescavadeira,  carro  plataforma, 

máquinas  rodoviárias,  agrícolas,  tratores  e  outros;  abrir  valetas  e  cortar  taludes;  proceder 

escavações,  transporte  de  terra,  compactação,  aterro  e  trabalhos semelhantes;  auxiliar  no 

conserto de máquinas; lavrar e discar terras, obedecendo as curvas de níveis; cuidar de níveis; 

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

as correias transportadas a pilha pulmão do conjunto de britagem; executar tarefas afins.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;

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

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18;

b) Instrução: 4º série do primeiro grau.

CATEGORIA FUNCIONAL: OPERÁRIO
PADRÃO: 1

COEFICIENTE DE VENCIMENTO: 1.3
ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética: Realizar trabalhos braçais em geral.

b) Descrição  Analítica:  Carregar  e  descarregar  veículos  em  geral;  transportar, 

arrumar e elevar mercadorias, materiais de construção e outros; fazer mudanças; proceder a 

abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral; varrer, escovar, lavar e remover lixos e 

detritos de via públicas e próprios municipais; zelar pela conservação e limpeza dos sanitários; 

auxiliar  em  tarefas  de  construção,  calçamentos  e  pavimentação  em  geral;  auxiliar  no 

recebimento,  entrega  pesagem  e  contagem  de  materiais;  auxiliar  nos  serviços  de 

abastecimento de veículos; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; manejar instrumentos 

agrícolas;  executar  serviços  de  lavoura  (  plantio,  colheita,  preparo  de  terreno,  adubações, 

pulverizações,  etc.);  aplicar  inseticidas  e  fungicidas;  cuidar  de  currais,  terrenos  baldios  e 

praças;  alimentar  animais sob supervisão;  proceder  a lavagem de máquinas e veículos de 

qualquer natureza, bem como a limpeza de peças e oficinas; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;

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

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
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a) Idade: Mínima de 18;

b) Instrução: Sem exigência específica.

CATEGORIA FUNCIONAL: PROFESSOR ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO ÁREA 2
NÍVEIS: 1 3 5
PADRÃO: 3 4 5
COEFICIENTE DE VENCIMENTO: 2.0 2.5 3.0 

ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Orientar a aprendizagem do aluno, participar no processo de 

planejamento  das atividades  da  escola,  organizar  as  operações inerentes  ao  processo  de 

ensino-aprendizagem, contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino.

b) Descrição Analítica: Ministrar aulas teóricas e práticas, executando os programas das 

disciplinas,  de  conformidade com as diretrizes  traçadas;  elaborar  planos de  aula  e  aplicar 

avaliações, manter contato com os pais dos alunos, a fim de interessá-los nos problemas de 

educação e da vida escolar; atender à convocação para reuniões com autoridades de ensino, 

participar de atividades extraclasse; manter registro das atividades de classe e delas prestar 

contas, quando for solicitado; manter-se atualizado no conhecimento da legislação de ensino; 

especificamente do ensino de 1º grau; participar de treinamentos e cursos, quando solicitado, 

usar  material  didático  -  atual  e  adequado ao  ensino  citado;  sugerir  medidas  que  visem a 

melhoria do sistema de ensino; colaborar na programação de solenidade cívicas e outros de 

interesse coletivo da comunidade onde atua, coordenar e supervisionar, quando for necessário, 

tarefas inerentes a seu cargo.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Instrução  formal:  habilitação  legal  para  o  exercício  do  magistério:  3º  grau, 

licenciatura plena.
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b) Idade: mínima 18 anos

CATEGORIA FUNCIONAL: PROFESSOR ÁREA 1
NÍVEl: 1 3 5
PADRÃO: 3 4 5
COEFICIENTE DE VENCIMENTO: 2.0 2.5 3.0 

ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Orientar a  aprendizagem do aluno, participar no processo de 

planejamento  das atividades  da  escola,  organizar  as  operações inerentes  ao  processo  de 

ensino-aprendizagem, contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino.

b) Descrição Analítica: Planejar e executar o trabalho docente, levantar e interpretar 

dados relativos à realidade de sua classe e estabelecer mecanismos de avaliação, constatar 

necessidades e carências do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos de 

atendimento, cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional organizando 

registro  de  observação  do  aluno,  participar  de  atividades  extraclasse,  coordenar  área  de 

estudo, integrar órgãos complementares da escola, executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Instrução formal: habilitação legal para o exercício do magistério

b) Idade: mínima 18 anos

CATEGORIA FUNCIONAL: SERVENTE GERAL
PADRÃO: 1

COEFICIENTE DE VENCIMENTO: 1.3
ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética: Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral; ajudar na 

remoção ou arrumação de móveis e utensílios.
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b) Descrição Analítica: Fazer o serviço de faxina em geral, remover o pó de móveis, 

paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e 

utensílios; arrumar banheiros e toaletes; auxiliar na arrumação e troca de roupa de cama; lavar 

e encerrar assoalhos, lavar e passar vestuários e roupas de cama e mesa; coletar o lixo nos 

depósitos colocando-os nos recipientes apropriados; lavar vidros, espelhos e persianas; varrer 

pátios;  fazer  café  e,  eventualmente,  servi-lo;  fechar  portas,  janelas  e  vias  de  acesso; 

eventualmente, operar elevadores; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;

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

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18;

b) Instrução: 2º série do primeiro grau.

CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
PADRÃO:    5

COEFICIENTE DE VENCIMENTO: 3.0
ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética: Executar serviços contábeis e interpretar legislação referente 

a contabilidade pública.

b) Descrição  Analítica:  Executar  a  escrituração  analítica  de  atos  ou  fatos 

administrativos; escriturar contas correntes diversas; organizar boletins de receita e despesas; 

“slips”  de  caixa;  escriturar,  mecânica  e  manualmente,  livros  contábeis;  levantar  balancetes 

patrimoniais e financeiros; conferir balancetes auxiliares e “slips” de arrecadação; extrair contas 

de devedores do Município;  examinar processos de prestação de contas, conferir  guias de 

juros de apólices da dívida pública; operar com máquinas de contabilidade em geral; examinar 

empenhos,  verificando  a  classificação  e  a  existência  de  saldo  nas  dotações;  informar 

processos relativos a despesas; interpretar legislação referente a contabilidade pública; efetuar 

cálculos  de  reavaliação  do  ativo  e  de  depreciação  de  bens  móveis  e  imóveis;  organizar 
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relatórios  relativos  as  atividades,  transcrevendo  dados  estatísticos  e  emitindo  pareceres; 

executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Carga Horária de 40 horas semanais.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18;

b) Instrução;  Habilitação  legal  para  o  exercício  da  profissão  de  técnico  em 

contabilidade;

c) Outros:  Declaração  de  bens  e  valores  que  constituem o  seu  patrimônio,  por 

ocasião da posse.

CATEGORIA FUNCIONAL: TELEFONISTA
PADRÃO: 3

COEFICIENTE DE VENCIMENTO: 2.0
ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética: Operar mesa telefônica:

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

estabelecer  comunicações  internas,  locais  e  interurbanas;  vigiar  e  manipulação 

permanentemente  painéis  telefônicos;  receber  chamados  para  atendimentos  urgentes  de 

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

informações  relacionadas  com  a  repartição;  responsabilizar-se  pela  manutenção  e 

conservação do equipamento utilizado; eventualmente, recepcionar o público; executar tarefas 

afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;

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

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18;

b) Instrução: 6º série do 1º grau.
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CATEGORIA FUNCIONAL: TESOUREIRO
PADRÃO: 6

COEFICIENTE DE VENCIMENTO: 4.0
ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética: Receber e guardar valores; efetuar pagamentos;

b) Descrição Analítica:  Receber  e  pagar  em moeda corrente;  receber,  guardar  e 

entregar  valores;  efetuar,  nos  prazos  legais,  os  recolhimentos  devidos,  prestando  contas, 

efetuar selagem e autenticação mecânica; elaborar balancetes e demonstrativos do trabalho 

realizado  e  importâncias  recebidas  e  pagas;  movimentar  fundos;  conferir  e  rubricar  livros; 

informar  dar  pareceres  e  encaminhar  processos  relativos  a  competência  da  tesouraria; 

endossar cheques e assinar conhecimentos e demais documentos relativos ao movimento de 

valores; preencher e assinar cheques bancários; executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral; Carga horária semanal de 40 horas;

b) Especial: Atendimento ao público.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18;

b) Instrução: 2º grau completo;

c) Outros:  Declaração  de  bens  e  valores  que  constituem o  seu  patrimônio,  por 

ocasião da posse.

CATEGORIA FUNCIONAL: VIGILANTE
PADRÃO: 2

COEFICIENTE DE VENCIMENTO: 1.5
ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição  Sintética:  Exercer  vigilância  em  logradouros  públicos  e  próprios 

municipais;
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b) Descrição  Analítica;  Exercer  vigilância  em  locais  previamente  determinados; 

realizar ronda de inspeção em intervalos fixados, adotados providências tendentes a evitar 

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

controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância, 

verificando, quando necessário, as autorizações de ingresso; verificar se as portas e janelas e 

demais vias de acesso estão devidamente fechadas; investigar quaisquer condições anormais 

que tenha observado; responder as chamadas telefônicas e anotar  recados; levar ao imediato 

conhecimento  das autoridades competentes  qualquer  irregularidade verificada;  acompanhar 

funcionários, quando necessário, no exercício de suas funções; exercer  tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;

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

atendimento ao público.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18;

b) Instrução: 3º série do 1º grau.

CATEGORIA FUNCIONAL: ZELADOR
PADRÃO: 2

COEFICIENTE DE VENCIMENTO: 1.5
ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética: Zelar pelos próprios municipais, tais como creches, escolas, 

postos de saúde, etc...

b) Descrição Analítica; Exercer serviço de zelo em locais previamente determinados; 

Zelar pela conservação e manutenção do prédio sob sua responsabilidade; Efetuar pequenos 

reparos; Ter sob sua guarda materiais destinados ao seu trabalho; Executar serviços internos e 

externos;  Encaminhar  visitantes,  acompanhando-os  ou  prestando-lhes  informações 

necessárias;  Comunicar  as  autoridades  competentes  quaisquer  irregularidades  verificada; 
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Zelar pela conservação e limpeza dos sanitários; Auxiliar no recebimento, entrega e contagem 

de materiais; Executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;

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

atendimento ao público.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18;

b) Instrução: 4º série do 1º grau.

DAS ATRIBUIÇÕES
CARGOS EM COMISSÃO

CATEGORIA FUNCIONAL: ASSESSOR JURÍDICO
CC: 10

ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Dar assistência jurídica ao Prefeito, aos Secretários e aos 

dirigentes de órgãos autônomos, representar o Município judicial e extrajudicialmente.

b) Descrição Analítica; Atuar em qualquer foro ou instância, em nome do Município, 

nos feitos em que ele seja autor, réu, assistente ou oponente; efetuar a cobrança judicial da 

dívida  ativa;  emitir  pareceres  singulares  ou  relatar  pareceres  coletivos  solicitados  nos 

processos que lhe forem distribuídos, fazendo estudos necessários nos campos da pesquisa, 

da  doutrina  e  da  jurisprudência,  de  forma  a  apresentar  um  procedimento  devidamente 

fundamentado;  responder  consultas  sobre  interpretações  de  textos  legais  de  interesse  do 

Município; estudar assuntos de direito de ordem geral ou específica, de modo a habilitar o 

Município a solucionar problemas da administração; realizar todas as tarefas necessárias à 

execução de atos administrativos; visar editais de licitação e opinar sobre contratos em que o 

Município  for  parte;  participar  de  reuniões,  prolatando pareceres;  elaborar  informações em 

Mandados de Segurança; proceder o exame prévio nos projetos de lei, justificativa de veto, 

decretos, regulamentos, contratos e outros atos de natureza jurídica; assistir nos contratos de 

compra, alienação de bens, prestação de serviço e processos de desapropriação; participar em 
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comissão de inquérito administrativo; exarar pareceres sobre pessoal, servidores do Município; 

executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Horário à disposição do Prefeito Municipal

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Indicação pelo Prefeito Municipal.

CATEGORIA FUNCIONAL: ASSESSOR DE PLANEJAMENTO
CC: 10

ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição  Sintética:  Supervisionar  técnicamente  os  sistemas  de  pessoal, 

orçamento  e  pesquisa,  entendendo-se,  por  sistemas,  a  forma  de  organização  funcional, 

através  da  qual  são  articuladas  parcelas  de  ação  de  responsabilidade  entre  unidades  da 

estrutura orgânica do Município que exercitem atividades comuns, necessitem de Coordenação 

Geral qualquer que seja o órgão de atuação da área de competência em que se situem suas 

funções.

b) Descrição  Analítica;  Controlar  e  executar  o  orçamento  de  investimentos  e  de 

aplicação  dos  fundos  especiais;  coordenar  e  assessorar  os  programas  administrativos; 

elaborar  o  orçamento-programa  e  os  orçamentos  plurianuais;  assessorar  o  Prefeito  e  dar 

assistência aos órgãos administrativos; realizar o levantamento e a pesquisa dos problemas 

sócio-econômicos  e  especiais  ligados  ao  desenvolvimento  da  cidade,  do  Município  e  da 

microrregião,  com  vistas  especialmente  à  elaboração  e  permanente  atualização  do  Plano 

Diretor  de  Desenvolvimento  Integrado;  executar  o  serviço  de  informação e documentação, 

necessária às atividades de planejamento; executar os programas de Interesse Comum com a 

União,  Estado  e  o  Município  e  a  compatibilização  dos  planos  de  desenvolvimento 

microrregional; realizar outras atividades correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Horário à disposição do Prefeito Municipal.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
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a) Indicação pelo Prefeito Municipal.

CATEGORIA FUNCIONAL: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO
CC: 3

ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Manter atualizado o inventário dos materiais permanentes, 

bem como, realizar o tombamento dos bens patrimoniais móveis e imóveis, de acordo com as 

normas vigentes, promovendo a devida identificação.

b) Descrição  Analítica;  Promover  o  recolhimento  de  materiais  inservíveis  ou  em 

desuso providenciando, depois de autorizado a efetivação da medida conveniente em cada 

caso, a recuperação, redistribuição ou venda; comunicar ao órgão competente, para efeito de 

baixa,  a  venda  de  bem  patrimonial;  providenciar  nos  editais  de  concorrência  pública, 

orientando e dirigindo os trabalhos burocráticos correspondentes e mantendo o arquivo dos 

processos relativos à compra e venda efetivadas por licitação; estudar e pesquisar tipos de 

materiais e maquinárias visando a elaboração de padrões de qualidade e desempenho; fazer o 

registro da movimentação mensal de entradas e saídas de material, com a discriminação de 

custo, procedência, destino e saldo; realizar outras atividades correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Horário à disposição do Prefeito Municipal.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Indicação pelo Prefeito Municipal.

CATEGORIA FUNCIONAL: CHEFE DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA
CC: 3

ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Orientar, coordenar e executar serviços de mecânica.

b) Descrição  Analítica;  Dirigir  e  orientar  a  equipe  de  mecânica  sob  sua 

responsabilidade;  fiscalizar  a  utilização  e  conservação  do  material  utilizado  nas  atividades 

mecânicas; analisar o funcionamento das diversas rotinas, observando o desenvolvimento e 
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efetuando estudos e ponderações a respeito, para propor medidas de simplificação e melhoria 

dos trabalhos, dando orientação e informações a respeito dos mesmos, para assegurar sua 

eficiente  execução;  promover  o  comportamento  disciplinar  entre  o  pessoal  sob  sua 

responsabilidade; zelar pela conservação e limpeza das máquinas sob sua responsabilidade; 

responsabilizar-se por equipes auxiliares necessária à execução das atividades próprias do 

cargo; realizar outras atividades correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Horário à disposição do Prefeito Municipal.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Indicação pelo Prefeito Municipal.

CATEGORIA FUNCIONAL: CHEFE DE SERVIÇOS URBANOS
CC: 3

ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Orientar, coordenar e executar serviços de caráter urbano.

b) Descrição Analítica; Dirigir e orientar seus subordinados no emprego de pessoal e 

equipamentos sob suas ordens; fiscalizar a utilização e conservação de todos os elementos 

empregados  nos  serviços  urbanos;  fiscalizar  a  dosagem  e  aplicação  de  inseticidas  e 

fungicidas; denunciar através de relatórios danos constatados contra monumentos e obras de 

arte  localizados  nas  vias  públicas;  efetuar  escoramentos  de  emergência;  executar  tarefas 

determinadas pelo setor competente; executar tarefas correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Horário à disposição do Prefeito Municipal

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Indicação pelo Prefeito Municipal.

CATEGORIA FUNCIONAL: COORDENADOR PEDAGÓGICO
CC: 3

ATRIBUIÇÕES:
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a) Descrição  Sintética:  Coordenar  e  acompanhar  o  desenvolvimento  do  trabalho 

pedagógico, controlando as atividades curriculares.

b) Descrição  Analítica;  Elaborar  o  plano  de  Ação  do  Serviço  de  Supervisão  da 

SMEC;  orientar  e  supervisionar  as  atividades  de  diagnóstico,  controle  e  verificação  do 

rendimento  escolar;  visitar  as  escolas  sistemáticamente;  promover  reuniões  de  estudos, 

encontros, palestras, seminários e outros; orientar professores das escolas do interior quanto à 

adequação do material e ao trabalho a ser realizado; acompanhar o quadro geral de controle 

sobre  atividades  referentes  ao  calendário  escolar,  horário  de  trabalho  dos  professores, 

reuniões  pedagógicas  e  outros;  orientar  supervisores  sobre  aproveitamento  de  estudos  e 

alunos,  de acordo com as especificações contidas nas bases curriculares de cada escola; 

distribuir  material  recebido  de  outros  órgãos;  assessorar  professores  municipais, 

proporcionando atendimento  diversificado  às  áreas de  estudo;  sugerir  atividades discentes 

( métodos, estratégias...), sempre que necessário; acompanhar o rendimento escolar, através 

de  gráficos  estatísticos  propiciando,  através  da  análise,  alternativas  de  soluções;  realizar 

atividades correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Horário à disposição do Prefeito Municipal.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Indicação pelo Prefeito Municipal.

CATEGORIA FUNCIONAL: COORDENADOR DE SUPERVISÃO

CC: 3

ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição  Sintética:  Coordenar  e  supervisionar  e  manter  atualizado  o  quadro 

geral de controle sobre atividades referentes ao calendário escolar, horário de trabalho dos 

professores, reuniões pedagógicas e outras vinculadas ao setor educacional do Município.
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b) Descrição  Analítica;  Participar  da  elaboração  do  plano  global  de  supervisão; 

elaborar o plano de ação do serviço das escolas do Município; elaborar as normas internas de 

funcionamento do serviço; desenvolver suas atividades em consonância com as orientações 

emanadas  da  Delegacia  de  educação;  orientar  e  supervisionar  atividades  de  diagnóstico, 

controle e verificação do rendimento escolar; assessorar o Secretário de Educação no que lhe 

for  pertinente;  visitar  salas  de  aula  com vistas  a  acompanhar  o  trabalho  docente;  realizar 

tratamento estatístico global do rendimento escolar dos alunos com base nos resultados gerais 

apresentados pelos professores ao respectivo coordenador de currículo;  promover,  com os 

professores, reuniões, sessões de estudo, encontros, palestras, seminários e outros; propiciar 

condições favoráveis, necessárias ao bom desempenho da ação docente; manter atualizada a 

documentação pertinente ao serviço; orientar os professores quanto à adequação do material 

audiovisual ao trabalho a ser realizado; manter trabalho integrado com o serviço de orientação 

educacional;  conjugando esforços que visem à melhoria  do  processo educativo;  estudar  o 

histórico escolar e demais documentos apresentados pelo aluno matriculado por transferência, 

programando,  se  necessário,  estudos  de  adaptação;  orientar  a  recuperação  dos  alunos; 

dinamizar o currículo das escolas do Município, colaborando com o Secretário da Educação, 

Diretores  e  demais  Professores  no  processo  de  ajustamento  do  trabalho  escolar  às 

necessidades do aluno e exigência do meio; auxiliar na elaboração do calendário escolar, na 

distribuição  da  carga  horária  para  cada  componente  curricular  das  áreas  de  estudo  e  na 

organização  do  horário  escolar;  apresentar  relatórios  periódicos  das  atividades;  oferecer 

sugestões e alternativas; participar de avaliações e realizar tarefas correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Horário à disposição do Prefeito Municipal.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Indicação pelo Prefeito Municipal.

CATEGORIA FUNCIONAL: COORDENADOR DE CULTURA E TURISMO
CC: 3

ATRIBUIÇÕES:
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a) Descrição Sintética: Planejar, promover e divulgar as ações culturais de âmbito 

municipal.

b) Descrição Analítica;  Planejar e promover eventos culturais;  estimular as ações 

culturais,  tais  como:  cursos e  oficinas,  festivais,  reformas  na casa  de  cultura,  publicações 

literárias,  etc.;  atrair  e  despertar  a  atenção  do  público,  estimular  a  interlocução  entre  as 

pessoas para  a  cultura;  assegurar  as  melhores  condições técnicas  para  os  equipamentos 

culturais; atuar como empreendedor direto, buscando patrocínios para seus próprios projetos; 

agir  como  indutor  do  mercado,  criando  o  ambiente  institucional  propício  à  atração  de 

investimentos e à formação de parcerias dos produtores culturais com as empresas; estruturar 

um banco de dados permanentemente atualizado de projetos, infra-estrutura disponível para 

atividades  culturais,  intelectuais,  artistas  da  cidade  e  potenciais  patrocinadores;  planejar  e 

investir  na atualização da biblioteca municipal,  museus, arquivos, casas de cultura, teatros, 

eventos, espaços culturais etc.; elencar prioridades dentro das necessidades; ir em busca dos 

objetivos,  ter  metas,  mobilizar  a  comunidade;  traçar  a  política  cultural  e  turística  que seja 

melhor ao Município; realizar outras atividades correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Horário à disposição do Prefeito Municipal.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Indicação pelo Prefeito Municipal.

CATEGORIA FUNCIONAL: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
CC: 9

ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Executar e supervisionar trabalhos técnicos de construção e 

conservação de obras em geral.

b) Descrição Analítica; Projetar, dirigir ou fiscalizar a construção e conservação de 

estradas  de  rodagem,  vias  públicas  e  de  obras  de  captação,  abastecimento  de  água, 

drenagem,  irrigação  e  saneamento  urbano  e  rural;  executar  ou  supervisionar  trabalhos 
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topográficos; estudar projetos; dirigir  e fiscalizar serviços de urbanização em geral;  realizar 

perícias,  avaliações,  laudos  e  arbitramentos;  estudar,  projetar,  dirigir  e  executar  obras 

necessárias  a  instalações  diversas;  e  ligadas  a  profissão;  exercer  atribuições  relativas  à 

engenharia  de  trânsito  e  técnica  de  materiais;  efetuar  cálculos  de  estruturas  de  concreto 

armado, aço e madeira; expedir notificações de autos de infração referentes a irregularidades 

por  infringência  a  normas  e  posturas  municipais  constatadas  na  sua  área  de  atuação; 

responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do 

cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Horário à disposição do Prefeito Municipal

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Indicação pelo Prefeito Municipal.

CATEGORIA FUNCIONAL: DIRIGENTE DE EQUIPE
CC: 2

ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição  Sintética:  Coordenar  as  atividades  de  uma  equipe  de  serviços, 

organizando e orientando os trabalhos específicos da mesma e controlando o desempenho do 

pessoal para assegurar o desenvolvimento normal das rotinas de trabalho.

b) Descrição Analítica; Analisar o funcionamento das diversas rotinas, observando o 

desenvolvimento  e  efetuando  estudos  e  ponderações  a  respeito,  para  propor  medidas  de 

simplificação  e  melhoria  dos  trabalhos,  dando  orientação  e  informações  a  respeito  dos 

mesmos, para assegurar sua eficiente execução; orientar da escala de férias do pessoal de 

sua turma; prestar informações sobre processos, papéis e serviços que estão sob seu controle 

e  execução,  a  fim  de  que  os  interessados  possam  saber  a  respeito;  elaborar  relatórios 

periódicos, fazendo exposições pertinentes para informar sobre o andamento dos trabalhos; 
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promover o comportamento disciplinar entre o pessoal sob sua responsabilidade; incentivando-

os ao cumprimento dos regulamentos, ordens e instruções de serviço, para obter um clima 

favorável ao maior rendimento do trabalho; avaliar a produção favorável ao maior rendimento 

do  trabalho;  avaliar  a  produção  tanto  no  aspecto  qualitativo  quanto  ao  quantitativo, 

considerando  a  eficiência  de  cada  empregado  público  e  servidor  e  os  recursos  materiais 

disponíveis para concluir a respeito e determinar novos procedimentos, se for o caso; executar 

outras tarefas correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Horário à disposição do Prefeito Municipal.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Indicação pelo Prefeito Municipal.

CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO CLÍNICO GERAL
PADRÃO: 9

COEFICIENTE DE VENCIMENTO: 9.0
ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição  Sintética:  Prestar  assistência  médico  cirúrgica  e  preventiva, 

diagnosticar e tratar das doenças do corpo humano em ambulatórios, escolas, hospitais ou 

órgãos afins,  fazer  inspeção de saúde em servidores  municipais,  bem como candidatos  a 

ingresso no serviço público municipal.

b) Descrição Analítica; Dirigir equipes e prestar socorros urgentes, efetuar exames 

médicos,  fazer  diagnósticos,  prescrever  e  ministrar  tratamento  para  diversas  doenças, 

perturbações  e  lesões  do  organismo  humano  e  aplicar  métodos  da  medicina  preventiva; 

providenciar e realizar tratamentos especializados; realizar intervenções cirúrgicas; ministrar 

aulas  e  participar  de  reuniões médicas,  cursos  e  palestras  sobre  medicina  preventiva  nas 

entidades assistenciais e comunitárias; preencher e visar mapas de produção, ficha médica 

com diagnósticos e tratamento; transferir pessoalmente a responsabilidade do atendimento e 

acompanhamento aos titulares de plantão, atender os casos urgentes, mesmo os provisórios, 

com diagnóstico provável ou incompleto dos doentes atendidos na salas de primeiros socorros; 
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supervisionar  e  orientar  o  trabalho  de  estagiários  e  internos;  preencher  fichas  de  doentes 

atendidos  a  domicílio,  preenchendo  relatórios  comprobatórios  de  atendimento;  proceder  o 

registro  dos  pertences  dos  doentes  ou  acidentados  em  estado  de  inconsciência  ou  que 

venham  a  falecer;  atender  consultas  médicas  em  ambulatórios,  hospitais  ou  outros 

estabelecimentos  público  municipais,  atendendo,  examinando  para  fins  de  licenças, 

readaptação, aposentadoria, reversão e examinar candidatos a auxílio; fazer inspeção médica 

para  fins  de  ingresso;  fazer  visitas  domiciliares  para  fins  de  concessão  de  licença  a 

funcionários; emitir laudos, fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica; prescrever regimes 

dietéticos;  prescrever  exames  laboratoriais;  incentivar  a  vacinação  e  indicar  medidas  de 

higiene  pessoal;  responsabilizar-se  por  equipes  auxiliares  necessárias  à  execução  das 

atividades  próprias  do  cargo;  executar  tarefas  afins,  inclusive  as  editadas  no  respectivo 

regulamento da profissão.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas;

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18;

b) Instrução: Curso Superior em Medicina

CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO OBSTETRA
PADRÃO: 9

COEFICIENTE DE VENCIMENTO: 9.0
ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética: Atendimento e acompanhamento das gestantes.

b) Descrição Analítica;  Atender gestantes em ambulatórios e unidades sanitárias, 

procedendo exame geral e obstétrico; solicitar exames de laboratórios e outros que o caso 

requeira; controlar a pressão arterial e peso da gestante; dar orientação médica à gestante e 

encaminha-la à maternidade; preencher fichas médicas das pacientes, fazer anotações nas 

fichas e demais documentos exigidos; atender ao puerpério; dar orientação relativa à nutrição e 
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higiene  da  gestante;  prestar  o  devido  atendimento  às  pacientes  encaminhadas  por  outro 

especialista; prescrever tratamentos; participar de programas voltados para a saúde pública; 

exercer  censura  sobre  produtos  médicos,  de  acordo  com sua  especialidade;  participar  de 

juntas médicas; solicitar o concurso de outros médicos especialistas em casos que requeiram 

esta providência; executar outras tarefas semelhantes.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas;

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18;

b) Instrução: Curso Superior de Medicina.

CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO PEDIATRA
PADRÃO: 9

COEFICIENTE DE VENCIMENTO: 9.0
ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética: Atividades de nível superior em pediatria;

b) Descrição Analítica; Atender crianças que necessitem dos serviços de pediatria, 

para fins de exame clínico, educação e adaptação, em ambulatórios, unidades sanitárias e 

creches; providenciar no encaminhamento dos pacientes a serviços especializados, para fins 

de  diagnóstico,  quando  necessário;  ministrar  tratamento  e,  quando  for  o  caso,  prescrever 

regime dietético; examinar periódicamente, escolares em geral; orientar os responsáveis pelas 

crianças, no que se fizer necessário; preencher fichas médicas dos pacientes, fazer anotações 

nas  fichas  e  demais  documentos  exigidos;  prestar  o  devido  atendimento  aos  pacientes 

encaminhados  por  outro  especialista;  participar  de  juntas  médicas;  exercer  censura  sobre 

produtos médico, de acordo com sua especialidade; participar de programas voltadas para 

saúde pública; solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários; solicitar o 

concurso de outros médicos especialistas em casos que requeiram esta providência; executar 

outras tarefas semelhantes.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
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a) Geral: Carga horária semanal de 20 horas;

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18;

b) Instrução: Curso Superior de Medicina

CATEGORIA FUNCIONAL: SECRETÁRIO ADJUNTO
CC: 5

ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Incumbe-se da execução das atividades administrativas da 

Secretaria.

b) Descrição Analítica; Substitui e ou representa o secretário no impedimento deste; 

elabora  a  programação  das  atividades;  estuda  comunica  e  faz  cumprir  as  determinações 

superiores;  visa  os  relatórios,  subsídios  recebidos  e  expedidos;  auxilia  na  definição  de 

problemas  e  aponta  necessidades;  auxilia  no  controle  e  no  cumprimento  de  normas  da 

Secretaria, mantendo registro das normas recebidas; auxilia o Secretário no desempenho de 

todas as atividades administrativas da secretaria, executa outras tarefas correlatas e que lhe 

forem confiadas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Horário à disposição do Prefeito Municipal

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Indicação pelo Prefeito Municipal.

CATEGORIA FUNCIONAL: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
CC: 10

ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Realizar a administração dos sistemas de pessoal, material, 

bem como, elaboração e registro de atos, leis, correspondências, e ainda, cuidar dos assuntos 

relacionados com os servidores do Órgão Executivo.
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b) Descrição Analítica; Centraliza as atividades administrativas relacionadas com o 

sistema  de  pessoal,  material,  administração  de  bens  patrimoniais,  correspondências, 

elaboração de atos,  preparação de processos para  despacho final,  lavratura  de  contratos, 

registros e publicação de leis, decretos, portarias, assentamentos de atos e fatos relacionados 

com o protocolo,  o arquivo e a coordenação de assistência aos programas dos órgãos da 

Administração  Municipal;  manter  organizado  sistema  de  fichas  de  referência  e  de  índices 

necessários  à pronta consulta  de  qualquer  documento em tramitação pelos órgãos e  sub-

órgãos da Prefeitura; efetuar o controle de emissão e rececpção de correspondências; receber 

e registrar os requerimentos, ofícios ou documentos dirigidos ao Prefeito, órgãos e sub-órgãos 

da  administração  municipal;  providenciar  a  limpeza  e  conservação  das  áreas  internas  e 

externas do prédio sede da Prefeitura; realizar outras atividades correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Horário à disposição do Prefeito Municipal.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Indicação pelo Prefeito Municipal.

CATEGORIA FUNCIONAL: SECRETÁRIO DA AGRICULTURA
CC: 10

ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição  Sintética:  Executar  as  tarefas  relacionadas  com  a  economia  do 

Município e seu desenvolvimento industrial, comercial, agrícola e pastoril.

b) Descrição Analítica; Fomentar as culturas do Município, promovendo inovação, a 

busca de alternativas e da diversificação de culturas que visam e desenvolvimento econômico; 

incrementa a assistência técnica e direta ao homem rural; promover a realização de programas 

de fomento à agropecuária, indústria e comércio e todas as atividades produtivas do Município; 

incentivar  e  orientar  a  formação  de  associações,  cooperativas  e  outras  modalidades  de 

organização voltadas para as atividades econômicas; promover a articulação com diferentes 

órgãos tanto no âmbito governamental como na iniciativa privada, visando o aproveitamento de 

incentivos para a economia do Município; coletar dados sobre a produção agropecuária do 
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Município e da região; recolher amostras de solo para exames e mapeamentos; promover a 

distribuição de sementes e fertilizantes;  efetuar levantamentos das pragas que afetam, em 

caráter  epidêmico,  a  lavoura;  elaborar  instruções,  avisos  e  conselhos  aos  agricultores; 

desenvolver estudos sobre a lavoura tradicional da região; apoiar as atividades do Estado e da 

União na área; promover exposições e feiras; estimular a pequena e média indústria; captar e 

incentivar  a  implantação  de  novas  indústrias;  estudar  e  incentivar  adequadas  políticas 

financeiras, tributárias e fiscais; executar outras tarefas correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Horário à disposição do Prefeito Municipal.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Indicação pelo Prefeito Municipal.

CATEGORIA FUNCIONAL: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
CC: 10

ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética:  Assessorar o Prefeito Municipal  na formulação da política 

educacional do Município, no âmbito de sua competência.

b) Descrição  Analítica;  Coordenar  o  sistema  educacional  do  Município  com  o 

adotado pela Secretaria de Educação do Estado, consoante com as orientações da Lei de 

Diretrizes e  Bases da Educação Nacional;  superintender  o  ensino de 1º  Grau a cargo do 

Município,  fazendo  executar  programas  do  interesse  da  população;  articular-se  com 

organismos congêneres do Município ou fora dele, visando o incentivo às atividades culturais e 

educacionais do Município; determinar a chamada anual da população em idade escolar para a 

matrícula em escolas municipais; orientar diretamente ou por meio do órgão competente, a 

direção das escolas e demais autoridades do sistema escolar;  manter permanente contato 

pessoal com os diretores dos departamentos, a fim de exercer sua função orientadora a todo o 

trabalho administrativo-pedagógico  das escolas;  promover  as  contratações dos professores 

para o ensino de 1º Grau, observando os limites das dotações orçamentária, bem como a 

criação das escolas municipais; promover a colaboração e assistência ao ensino de 1º Grau 
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particular;  promover  a  execução  dos  convênios  educacionais  e  culturais  firmados  pelo 

Município;  propiciar  a  integração  escola-comunidade;  contribuir  para  a  elevação  do  nível 

cultural  da  comunidade por  meio  de  conferências,  publicações,  competição literária,  rádio-

difusão  e  imprensa,  auxiliando  e  divulgando  todas  as  iniciativas  de  caráter  educacional; 

orientar os estabelecimentos de ensino quanto a organização e funcionamento dos Círculos de 

Pais e Mestres; propor a instalação e ampliação de recantos de recreação infantil; cumprir as 

demais atribuições que lhe forem conferidas em leis ou regulamentos; executar outras tarefas 

correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Horário à disposição do Prefeito Municipal.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) ndicação pelo Prefeito Municipal.

CATEGORIA FUNCIONAL: SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CC: 10

ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição  Sintética:  Realizar  programas  financeiros,  elaborar  a  proposta 

orçamentária, controles orçamentários e patrimoniais, o processamento contábil da receita e da 

despesa, a aplicação das leis fiscais, e todas as atividades relativas ao lançamento de tributos 

e arrecadação das rendas municipais, a fiscalização dos contribuintes, o recebimento, guarda, 

movimentação de bens e valores, controle e a execução do orçamento de investimento e do 

planejamento global do Município.

b) Descrição Analítica; Realizar a escrituração sintética da execução orçamentária, 

financeira e patrimonial do Município; o processamento das contas, com intervenção em todas 

as fases do controle, liquidação, pagamento e empenho prévio; a tomada de contas periódica 

dos bens e valores da Prefeitura; a elaboração, com a participação dos demais órgãos, da 

proposta orçamentária, do orçamento programa e do orçamento plurianual; o preparo dentro 

dos prazos legais e contratuais, do processo de prestação de contas de recursos transferidos 

pelo Estado e pela União; o lançamento de impostos e taxas, arrecadação e a cobrança de 
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todos os créditos municipais; a pesquisa e levantamento econômico estatístico de influência na 

receita  e  despesa  do  Município;  a  organização  do  calendário  fiscal  e  do  cronograma  de 

despesa; executar tarefas correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Horário à disposição do Prefeito Municipal.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Indicação pelo Prefeito Municipal.

CATEGORIA FUNCIONAL: SECRETÁRIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
CC: 2

ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Exerce e cumpre as atividades de acordo com as normas 

determinadas pela Circunscrição do Serviço Militar

b) Descrição Analítica;  Efetuar  o  alistamento militar  dos brasileiros  residentes  no 

Município e, excepcionalmente, em outros, procedendo de acordo com as normas e instruções 

existentes;  as  atribuições  relativas  ao  Secretário  da  Junta  do  Serviço  Militar  estão 

regulamentadas pelas instruções da Circunscrição do Serviço Militar - CSM., com a supervisão 

do Presidente da Junta do Serviço Militar.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Horário à disposição do Prefeito Municipal

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Indicação pelo Prefeito Municipal.

CATEGORIA FUNCIONAL: SECRETÁRIO DE OBRAS, TRANSPORTES, 
SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS
CC: 10

ATRIBUIÇÕES:

Maçambará, Laços da Fronteira

49



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ

a) Descrição Sintética:  Elaborar  e executar  o planejamento territorial,  bem como, 

programas e projetos relativos a obras e serviços públicos.

b) Descrição  Analítica;  Executa  obras  de  infra-estrutura  e  serviços  públicos  nos 

meios urbanos e rurais, tais como: arborização, iluminação de trânsito, transporte coletivo e 

individual,  abastecimento,  cemitérios  e  o  licenciamento  de  atividades,  bem  como  a 

conservação de prédios públicos; o controle do parcelamento, uso e ocupação do solo urbano; 

a preservação do patrimônio histórico e cultural; elabora e executa projetos especiais na área 

de moradias populares, regularização de vilas e localização de indústrias; executa atividades 

de apoio técnico e de serviços auxiliares tais como: cartografia, topografia, desenho, cadastro, 

oficinas, garagem, administração das pedreiras e equipamentos de britagem e fabricação de 

artefatos de concreto e; zelar pelo cumprimento de projetos e programas baseados em critérios 

de prioridade e de custo benefício; apresentar ao Prefeito, na época própria, o programa anual 

de  trabalho  do  seu  órgão;  supervisionar  a  elaboração  da  proposta  orçamentária  da  sua 

secretaria; proferir despachos decisórios e interlocutórios, em processos atinentes a assuntos 

de  competência  da  secretaria  que  dirige;  fazer  comunicar  ao  setor  competente  as 

transferências de bens móveis  e equipamentos; manter rigoroso controle de entrada e saída 

do  material  requisitado;  cumprir  as demais  atribuições que lhe  forem conferidas  em leis  e 

regulamentos; executar outras tarefas correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Horário à disposição do Prefeito Municipal

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Indicação pelo Prefeito Municipal.

CATEGORIA FUNCIONAL: SECRETÁRIO DA SAÚDE
CC: 10

ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Promover a saúde através de atividades que visem identificar 

as causas e combater as doenças.
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b) Descrição Analítica; Manter estreita coordenação com os órgãos e entidades de 

saúde Estadual  e  Federal,  objetivando o  atendimento  dos serviços  de  assistência  médico-

social  e de defesa sanitária do Município;  administrar as unidades de saúde existentes no 

Município,  promovendo  atendimento  de  pessoas  doentes  e  das  necessidades  de  socorro 

imediato; promover junto a população campanhas preventivas de educação sanitária; dirigir e 

fiscalizar  a  aplicação  de  recursos  provenientes  de  convênios  destinados  à  saúde  pública; 

cooperar com as instituições privadas que se destinem a realizações de quaisquer atividades 

concernentes aos problemas de saúde, trabalho e promoção humana; promover a inspeção de 

saúde para a admissão, licença e aposentadoria dos servidores municipais;  realizar outras 

atividades correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Horário à disposição do Prefeito Municipal.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Indicação pelo Prefeito Municipal.

CATEGORIA FUNCIONAL: SUPERVISOR DE COMPRAS
CC: 4

ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Estabelecer a nomenclatura e descrição do material e bens 

de consumo, a fim de possibilitar sua identificação e estudar e pesquisar tipos de materiais e 

máquinas visando a elaboração de padrões de qualidade e desempenho.

b) Descrição Analítica; Realizar todas as formas de licitação e elaboração de editais 

de  tomadas  de  preços  e  concorrências;  manter  o  registro  cadastral  de  fornecedores  e 

prestadores de serviço; levantar com base no consumo médio mensal, a previsão anual de 

consumo; inventariar  tombar e manter controle  de bens patrimoniais;  manter  o controle de 

estoque; fazer o registro da movimentação mensal de entradas e saídas de material, com a 

discriminação de custo, procedência, destino e saldo; relacionar e propor ao Prefeito a venda 

ou a baixa de veículos, móveis e utensílios inservíveis ou obsoletos; fiscalizar os prazos de 

entrega  de  material  pelos  fornecedores  e  denunciar  faltas  ou  incorreções  verificadas  no 
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fornecimento; fornecer dados para a apropriação e levantamento do custo médio para fins de 

contabilidade; realizar outras atividades correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Horário à disposição do Prefeito Municipal.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Indicação pelo Prefeito Municipal.

CATEGORIA FUNCIONAL: SUPERVISOR DE PESSOAL
CC: 5 (CINCO)

ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição  Sintética:  Estudar  e  promover  aplicação  dos  princípios  de 

administração  de  pessoal  e,  ainda,  os  referentes  ao  bem  estar  social  dos  servidores  e 

empregados públicos.

b) Descrição  Analítica;  Cuidar  dos  assuntos  relacionados  com  os  servidores  e 

empregados públicos do Órgão Executivo,  elaborar anteprojetos de leis e de regulamentos 

indispensáveis à execução de normas legais que dispõem sobre a função pública, a criação, a 

classificação e o provimento de cargos e funções; estudar e propor sistemas de classificação e 

de  retribuição  financeira  e  administrar-lhe  a  aplicação;  preparar  os  expedientes  sobre  a 

nomeação,  a  demissão,  exoneração  e  demissão  de  servidores  e  empregados  públicos; 

processar e emitir parecer sobre aposentadoria, concessão de quaisquer vantagens deferidas 

em lei e promover o respectivo registro e publicação; implantar e manter o cadastro financeiro 

e funcional dos servidores e empregados públicos, com o registro permanente de todas as 

ocorrências da vida profissional dos mesmos; promover medidas relativas ao processo seletivo 

e ao aperfeiçoamento do pessoal; autorizar exames médicos para fins indicados na legislação 

de pessoal; organizar a escala de férias; confeccionar as folhas de pagamento dos servidores 

e empregadores públicos da Prefeitura; realizar outras atividades correlatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Horário à disposição do Prefeito Municipal.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
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a) Indicação pelo Prefeito Municipal.

CATEGORIA FUNCIONAL: SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO
CC: 5

ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Executar toda e qualquer atividade que envolva a fiscalização 

com respeito à aplicação das leis relativas à tributação, obras e posturas municipais

b) Descrição Analítica; Supervisionar e fiscalizar, para fins de tributação, o comércio 

e a indústria em geral, bem como as demais atividades sujeitas a fiscalização externa; fazer 

verificação  junto  aos  contribuintes  visando  a  perfeita  execução  da  fiscalização  tributária; 

proceder  quaisquer  diligências  exigidas  pelo  serviço,  informando  processos  depois  de 

cumpridas as mesmas; orientar o contribuinte sobre a Legislação Tributária municipal; Efetuar 

notificações  e  quando  necessário,  lavrar  autos  de  infração,  elaborar  relatórios  e  boletins 

estatísticos,  prestando  também informações  em processos  relacionados  com sua  área  de 

competência;  efetuar sindicâncias para verificação de possíveis alegações de contribuintes, 

quando for o caso; auxiliar nos estudos para aperfeiçoamento e atualização dos procedimentos 

fiscais;  supervisionar  e  fiscalizar,  sob  orientação  de  profissional  competente,  as  obras  em 

execução no Município; verificar se as construções estão de acordo com as plantas aprovadas 

pela Prefeitura, fiscalizando e supervisionando, inclusive, os serviços de reformas e demolições 

de prédios; exercer repressão às construções clandestinas; supervisionar e fiscalizar serviços 

de instalações, ampliações e reformas nas redes de água e esgoto prediais; providenciar, de 

conformidade com a autoridade competente, no embargo de obras iniciadas sem aprovação ou 

desconformidade coma planta aprovada; notificar os proprietários para que construam muros e 

calçadas; informar processos relativos com as respectivas atividades; realizar vistoria final para 

concessão  do  HABITE-SE;  apresentar  relatório  de  atividade  desempenhadas;  fiscalizar  o 

cumprimento da lei de posturas Municipal; realizar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Horário à disposição do Prefeito Municipal

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
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a) Indicação pelo Prefeito Municipal
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