Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema
GABINETE DO PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR Nº 457 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

“Dispõe sobre a reforma administrativa e alterações na estrutura organizacional do Poder
Executivo do Município da Estância Turística de Paranapanema e dá outras providências”.

ANTONIO HIROMITI NAKAGAWA, Prefeito Municipal da Estância Turística de Paranapanema, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°. Esta Lei estabelece os princípios gerais da Administração Pública, definindo a nova Estrutura
Organizacional e do quadro de pessoal do Poder Executivo do Município de Paranapanema e
estabelece as condições para atender e dar eficiência e eficácia à esta estrutura.

Art. 2°. A estrutura organizacional é integrada por órgãos da Administração Pública Municipal direta,
que constituem o Governo Municipal, na forma desta Lei.
Parágrafo único. Compete ao Prefeito, em conjunto com os Secretários Municipais, a direção superior
dos órgãos que integram a estrutura organizacional da Administração Pública Municipal direta.

Art. 3°. A estrutura organizacional, de que trata esta Lei, é constituída de órgãos de direção superior,
sendo a sua hierarquia instituída na forma do Anexo I.
TÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 4°. A Administração Municipal tem como objetivo precípuo o interesse público, com a permanente
busca do desenvolvimento econômico, político e social sustentado, visando a melhoria das condições
de vida da sua população local e a perfeita integração do Município no esforço de desenvolvimento
nacional.

Art. 5°. Para o aprimoramento e otimização de recursos e serviços, a Administração Municipal buscará
elevar a produtividade operacional qualitativa de seus órgãos, através de rigorosa seleção de
candidatos ao ingresso no seu quadro de pessoal, do treinamento e aperfeiçoamento dos servidores,
do estabelecimento dos níveis de remuneração compatíveis com a qualificação dos recursos humanos
e as disponibilidades do Tesouro Municipal e do estabelecimento e observância de critérios de
promoção.
Parágrafo primeiro. Para os atuais servidores ocupantes de cargos que exijam nível técnico de
conhecimento e que, eventualmente, não tenham curso ou capacitação técnica na área, o órgão do qual
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são lotados oferecerá a devida capacitação, de forma gradativa e em observância à disponibilidade
orçamentária.
Parágrafo segundo. Nos concursos públicos a serem realizados para os cargos que exijam nível técnico
de conhecimento, deverá constar, obrigatoriamente, como requisito mínimo, curso ou capacitação
técnica na área.

Art. 6°. O Município recorrerá, sempre que admissível e aconselhável, à execução indireta de

obras e serviços, mediante contrato, concessão, permissão e convênio com pessoas ou
entidades públicas ou particulares, de forma a evitar novos encargos permanentes ou por
requisitos de qualidade, especialidade e essencialidade. (EMENDA SUPRESSIVA Nº. 01/2017)

Art. 7°. Para alcançar o objetivo do artigo 4º, serão adotadas as seguintes medidas para a Administração
Municipal:
I.

Facilitar e simplificar o acesso dos munícipes aos serviços e equipamentos públicos municipais;

II.

Simplificar e reduzir os controles administrativos ao mínimo considerado indispensável, evitando
o excesso de burocracia e a tramitação desnecessária de documentos, assim como a incidência de
controles desnecessários e meramente formais.

III.

Evitar a concentração de decisões nos níveis hierárquicos superiores, descentralizando
administrativamente, de maneira que se aproximem dos fatos, situações e pessoas que se
beneficiam destas.

IV.

Tornar ágil o atendimento aos munícipes, quanto ao cumprimento das exigências legais de qualquer
ordem, promovendo a adequada orientação quanto aos procedimentos burocráticos.

V.

Promover a integração dos munícipes na vida político-administrativa do Município, a fim de
possibilitar um contato direto com os anseios e as necessidades da comunidade, de modo a
direcionar, objetivamente a atuação da Administração.

VI.

Atualizar permanentemente os serviços e equipamentos, visando a modernização e a
racionalização dos métodos de trabalho, com a finalidade de reduzir custos e ampliar a oferta de
serviços com aprimoramento qualitativo.

Art. 8°. Os Objetivos da Administração Municipal serão enunciados principalmente, através:
I.
II.

Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal.
Programa de Governo Municipal.

III.

Plano Plurianual de Investimentos.

IV.

Lei de Diretrizes Orçamentárias.

V.

Lei Orçamentária Anual.
TÍTULO III
DOS PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 9°. A Administração Pública Municipal obedecerá aos princípios constitucionais, previstos no artigo
37, da Constituição Federal de 1988, em especial aos princípios de Legalidade, Impessoalidade,
Moralidade, Publicidade e Eficiência.
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Art. 10.

A Administração Municipal obedecerá, além dos princípios elencados no artigo anterior, às
legislações nos âmbitos federal, estadual e municipal, executando as ações governamentais de acordo
com os programas de governo definidos nas Leis do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias
e na Lei Orçamentária Anual, estimulando a participação popular, de modo a contribuir para o
aprimoramento efetivo da consciência cidadã da população do Município de Paranapanema.

Art. 11.

As atividades da Administração Municipal obedecerão, em caráter permanente, aos seguintes
fundamentos:
I.Planejamento.
II.Coordenação.
III.Descentralização.
IV.Delegação de competência.
V.Controle.
VI.Racionalização.

Art. 12.

O planejamento, instituído como atividade constante da Administração Municipal é um sistema
integrado que visa a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Município, compreendendo a
seleção dos objetivos, diretrizes, programas e os procedimentos para atingi-los, sempre determinados
em função da realidade local.

Art. 13.

As atividades da Administração Municipal e, especialmente a execução dos planos e programas
de governo serão objetos de permanente coordenação entre órgãos dos diversos níveis hierárquicos.

Art. 14.

A descentralização será realizada no sentido de liberar os dirigentes superiores das rotinas de
execução e das tarefas de mera formalização dos atos administrativos para concentrarem-se nas
atividades de planejamentos, supervisão e controle.

Art. 15.

A delegação de competências será utilizada como instrumento de desconcentração
administrativa, visando assegurar maior rapidez, eficiências e objetividade às decisões, situando-se na
proximidade dos fatos, das pessoas e dos problemas a resolver.
Parágrafo único. Os atos de delegação indicarão com precisão a autoridade delegante, a autoridade
delegada e as atribuições, objeto de delegação, sempre observada a Lei Orgânica do Município, a
Constituição Estadual e a Constituição Federal.

Art. 16.

A Administração Municipal, além dos controles formais concernentes à obediência a preceitos
legais e regulamentares deverá dispor de instrumentos de acompanhamento e avaliação de resultados
da atuação dos seus diversos órgãos, agentes e servidores.

Art. 17.

O controle das atividades da Administração Municipal deverá exercer-se em todos os níveis
hierárquicos, compreendendo particularmente:

I.

O controle pela chefia competente da execução dos programas e da observância das normas que
disciplinem as atividades específicas do órgão controlado;

II.

O controle de utilização, guarda e aplicação do dinheiro, bens e valores públicos pela Secretaria
Municipal de Administração.
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Art. 18.

Os serviços municipais deverão ser permanentemente atualizados, visando assegurar a
prevalência dos objetivos sociais e econômicos da ação municipal sobre as conveniências de natureza
burocrática, mediante:

I.

Repressão da hipertrofia das atividades meio que deverão, sempre que possível, ser organizadas
sob a forma de sistemas de trabalho ou fluxos processuais de trabalho.

II.

Livre e direta comunicação horizontal entre diversos órgãos da Administração para troca de
informações, esclarecimentos e comunicações.

III.

Aperfeiçoamento dos controles meramente formais e daqueles cujos custos administrativos ou
sociais sejam superiores aos riscos.

Art. 19.

Para a execução de seus programas e planos, a Administração Municipal poderá utilizar-se de
recursos colocados à sua disposição por entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras ou
mesmo, se consorciar com outras entidades para a solução de problemas comuns e melhor
aproveitamento de recursos técnicos, financeiros e materiais, sempre observadas as disposições legais
pertinentes.
TÍTULO IV
DOS CONCEITOS BÁSICOS

Art. 20.

Para efeitos de aplicação desta Lei, consideram-se:

I.

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL: aquela dada no Título VI - Capítulo I,
obtida pela disposição das unidades maiores e menores na ordem hierárquica ali estabelecida,
revogando-se a organização anterior.

II.

ORGANOGRAMA: o Organograma Geral e Específico da Prefeitura Municipal da Estância Turística
de Paranapanema encontra-se representados respectivamente nos Anexos XII e XIII desta Lei.

III.

QUADRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS: são agentes políticos nomeados pelo prefeito, titulares
de cargos estruturais à organização política do município, auxiliares imediatos do chefe do
executivo, constante do Anexo II desta Lei.

IV.

ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL: aquelas designadas aos Secretários Municipais
constantes do Anexo III desta Lei.

V.

VETO TOTAL À EMENDA MODIFICATIVA Nº. 03/2017.

VI.

ATRIBUIÇÕES DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO: aquelas designadas aos Cargos em
Comissão, constantes do Anexo V desta Lei.

VII.

QUADRO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS: são cargos de confiança do chefe do Poder Executivo
previstos no art. 37, inciso V da Constituição Federal, ocupados somente por servidores públicos
integrantes do quadro efetivo de funcionários, instituída em Lei para atender a encargos de chefia
que não estejam contemplados no quadro específico de cargo em comissão, constante do Anexo VI
desta Lei.
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VIII.

ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS: aquelas designadas em funções de confiança,
constante do Anexo VII desta Lei.

IX.

QUADRO DE CARGOS PÚBLICOS EFETIVOS: são cargos do quadro efetivo de servidores da
Prefeitura Municipal, cuja investidura depende de prévia aprovação em concurso público de provas
ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, nos termos do art. 37,
inciso II, da Constituição Federal de 1988 e aqueles previstos no Anexo VIII desta Lei.

X.

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS PÚBLICOS EFETIVOS: aquelas atribuídas aos cargos efetivos,
constante do Anexo IX desta Lei.

XI.

QUADRO DE REFERÊNCIA E VENCIMENTOS: aqueles constantes do Anexo X desta Lei.
TÍTULO V
DA REFORMA ADMINISTRATIVA

Art. 21.

Fica o Poder Executivo autorizado a implantar a reforma administrativa, respeitando a
competência constitucional do Poder Legislativo e as disposições da Lei Orgânica do Município, bem
como, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), tendo em vista as seguintes condições e prioridades
enumeradas segundo sua importância:

I.

A existência de recursos orçamentários compatíveis com os desembolsos necessários ao
atendimento das despesas de reforma administrativa.

II.

A melhoria da qualidade, aumento da produtividade, eficiência e eficácia dos serviços públicos
prestados à comunidade, com introdução, dentre outros recursos operativos, de métodos e
sistemas que visem à racionalização das práticas e rotinas dos serviços, especialmente com a
adoção do planejamento sistemático em caráter permanente e com a informatização dos principais
campos e setores funcionais da prefeitura municipal, aliadas a um programa contínuo de seleção,
aperfeiçoamento, reciclagem e treinamento do pessoal.

III.

A reforma administrativa deverá traduzir, em termos de estrutura organizacional, apenas a
quantidade indispensável de órgãos ou unidades administrativas necessárias ao atendimento das
necessidades coletivas do município, dentro das possibilidades orçamentárias dos próximos
exercícios.

IV.

A criação de Funções Gratificadas ficará restrita à efetiva necessidade das unidades
organizacionais, em razão do Princípio da Economicidade, a qual servirá como base para o
aproveitamento do quadro atual de servidores efetivos em decorrência da extinção dos cargos de
provimento em comissão que assim a lei exigir.

Art. 22.

O provimento dos cargos em comissão, as nomeações para as funções gratificadas e os cargos de
caráter efetivos criados nesta lei, atendidos critérios de especialidade e existência de recursos, poderá
ser providenciado de forma gradual.
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TÍTULO VI
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL
CAPÍTULO I
DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS

Art. 23.

Para o planejamento e a execução das ações governamentais, a Administração do Município está
estruturada em Unidades Organizacionais, autônomas, integradas entre si, definidas e classificadas por
níveis de subordinação, conforme abaixo:
I.

GABINETE DO PREFEITO: Unidade Organizacional subordinada diretamente ao Chefe do Poder
Executivo, composta pela Assessoria Executiva, cujas atribuições se destinam a prestar assistência
ao Prefeito e Vice-Prefeito no desempenho de suas funções político-administrativas e institucionais.

II. SECRETÁRIO GERAL DO MUNICÍPIO: Assessoramento do Executivo Municipal no relacionamento
junto as Secretarias Municipais, orientação das Secretarias Municipais quanto aos procedimentos
de execução, gestão e governança, realizando a integração matricial das Secretarias Municipais,
visando a otimização de recursos e processos, elaborando e gerenciando a manutenção das políticas
públicas da Administração e suas melhores práticas, disseminando os fluxos de processos e
procedimentos pertinentes ao bom andamento das políticas públicas implantadas na
Administração Municipal, propondo ao Executivo Municipal planos de ação e projetos de melhoria
contínua nas Bases Governamentais e Secretarias Municipais, fazendo a integração entre o
Executivo e as Secretarias, realizando desta forma o Juízo de Conciliação junto às necessidades
aparentes e demandadas pelas Secretarias Municipais.
III. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO: Órgão autônomo do Poder Executivo, vinculado à
Secretaria Municipal de Administração, visando a representação e defesa dos interesses do
Município em âmbito Judicial e extrajudicial, atuando como órgão consultivo do Poder
Executivo e exercendo as atribuições previstas nesta Lei e em legislação específica, contando
ainda, com estrutura própria (EMENDA ADITIVA Nº. 03/2017).
IV. VETO TOTAL À EMENDA MODIFICATIVA Nº. 01/2017.
V. SECRETARIAS MUNICIPAIS: Unidades Organizacionais, subordinadas diretamente ao Prefeito,
cujas atribuições se destinam a subsidiar o processo de planejamento governamental e a promover
a coordenação da administração pública, gerindo a execução dos serviços públicos, sejam eles de
caráter finalístico ou de apoio administrativo financeiro.
VI. UNIDADES ADMINISTRATIVAS: Unidades Organizacionais subordinadas diretamente as
Secretarias Municipais, compostas pelas Divisões, cujas atribuições se destinam a subsidiar o
processo de planejamento governamental e a executar os serviços públicos, sejam eles de caráter
finalístico ou de apoio administrativo financeiro.
Parágrafo único – As unidades organizacionais serão administradas por servidores efetivos, admitidos
mediante realização de concurso público e/ou comissionados, sendo que, esses últimos servirão apenas
ás funções de direção, chefia e assessoramento, consoante ao que dispõe o Inc. II, do Art. 37, da CF,
ressalvadas as secretarias municipais, que serão geridas pelos respectivos agentes políticos.
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CAPÍTULO II
DOS NÍVEIS HIERÁRQUICOS

Art. 24.

As Unidades Organizacionais constantes no art. 23, incisos I, IV e V para efeito de hierarquia, são
classificadas em níveis, da seguinte forma

I.
II.
III.

Primeiro nível: Gabinete do Prefeito.
Segundo nível: Secretarias.
Terceiro nível: Divisões.

Parágrafo Único - Uma unidade não conterá, necessariamente, todos os níveis hierárquicos inferiores ou
intermediários.
TÍTULO VII
DA COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CAPÍTULO I
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 25.

O Poder Executivo Municipal, terá a seguinte estrutura organizacional, assim distribuída no
organograma:

I.
II.

DO GABINETE DO PREFEITO.
SECRETARIAS MEIO:
a. Secretaria Municipal de Governo e Negócios Jurídicos.
b. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.
c. Secretaria Municipal de Administração.

III.

SECRETARIAS FIM:
a. Secretaria Municipal de Educação.
b. Secretaria Municipal de Saúde.
c. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
d. Secretaria Municipal de Agricultura.
e. Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente.
f.

Secretaria Municipal de Fazenda.

g. Secretaria Municipal de Obras Públicas.
h. Secretaria Municipal de Vias Públicas.
i.

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes.

j.

VETO TOTAL À EMENDA SUPRESSIVA Nº. 02/2017.
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Art. 26.

As demais secretarias municipais existentes até a promulgação desta Lei e não contempladas no
art. 25 serão extintas automaticamente.
CAPITULO II
GABINETE DO PREFEITO

Art. 27.
I.
II.
III.

O Gabinete do Prefeito Municipal fica constituído dos seguintes órgãos:

Controle Interno.
Secretaria Geral do Município.
Chefia de Gabinete.

Art. 28.

Vinculam-se diretamente ao Gabinete do Prefeito o Fundo Social de Solidariedade, a Junta do
Serviço Militar, o Conselho Tutelar e os demais Conselhos Municipais.

Art. 29.

Vinculam-se diretamente ao Gabinete do Prefeito, como órgãos de assessoria executiva a ele e
às demais Secretarias, a Secretaria Municipal de Governo e Negócios Jurídicos e a Secretaria Municipal
de Planejamento e Gestão.

Art. 30.

O Gabinete do Prefeito contará com auxílio de servidores pertencentes ao quadro efetivo da
Prefeitura, admitidos mediante concurso público, bem como providos em cargo em comissão e
nomeados em funções gratificadas.

Art. 31.

São atribuições do Gabinete do Prefeito:

I.

Assistir ao Chefe do Poder Executivo nas suas relações com os munícipes e autoridades federais,
estaduais e municipais.

II.

Atender as pessoas que desejarem falar com o Chefe do Poder Executivo, através do
encaminhamento e orientação para a solução dos respectivos assuntos ou agendando audiências.

III.

Atender e encaminhar aos órgãos competentes as pessoas que solicitarem informações ou serviços
municipais.

IV.

Promover os contatos necessários entre as partes, para esclarecimento e solução de assuntos de
seu interesse ou da própria Administração.

V.

Organizar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Governo e Negócios Jurídicos a agenda de
atividades e programas oficiais do Chefe do Poder Executivo e tomar as providências necessárias
para a sua observância.

VI.

Acompanhar, nos diversos órgãos públicos, os encaminhamentos determinados pelo Chefe do
Poder Executivo.

VII.

Organizar e manter o arquivo de documentos que sejam endereçados ao Chefe do Poder Executivo,
relativos a assuntos políticos ou que por natureza devam ser guardados de modo reservado.
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VIII.

Fazer registros relativos a audiências, visitas, conferências e reuniões em que deva participar ou
que tenham o interesse do Chefe do Poder Executivo, coordenando as providências com elas
relacionadas.

IX.

Apreciar as relações existentes entre a administração e o público em geral, propondo medidas para
melhorias.

X.

Providenciar o encaminhamento das despesas de viagens do Chefe do Poder Executivo ao setor
competente, bem como a devida prestação de contas.

XI.

Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
CAPÍTULO III
DAS SECRETARIAS MEIO
SEÇÃO I
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
E NEGÓCIOS JURÍDICOS

Art. 32.

A Secretaria Municipal de Governo e Negócios Jurídicos contará com a seguinte estrutura
organizacional:

I.
II.

Gabinete do Secretário.
Divisão de Governo:
a. Coordenação Político-Institucional.
b. Defesa Civil.

III.

Divisão Jurídico-Administrativa: (EMENDA MODIFICATIVA Nº .11/2017)
a. Assessoria Jurídica e Administrativa.
b. Assessoria Legislativa.

IV.

Divisão de Expediente.
a. Expediente.
b. Escrituração.
c. Arquivo.
d. Apoio Operacional.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Governo e Negócios Jurídicos contará com auxílio de
servidores pertencentes ao quadro efetivo da Prefeitura, admitidos mediante concurso público, bem
como providos em cargo em comissão e nomeados em funções gratificadas.

Art. 33.

São atribuições da Secretaria Municipal de Governo e Negócios Jurídicos: (EMENDA
MODIFICATIVA Nº. 11/2017)
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I.

Assessorar e orientar o Prefeito no que se refere à execução da política Administrativa
Municipal, exercendo no âmbito interno do Poder Executivo o permanente controle para o
atendimento aos princípios da legalidade, moralidade, finalidade, impessoalidade,
publicidade e eficiência, junto as Secretarias, órgãos e Unidades da Administração
Municipal.

II.

Representar social e politicamente o Chefe do Poder Executivo, prestar assistência nas
relações político-administrativas com a coletividade, Poderes e órgãos Públicos, privados,
associações, entidades e representações de classes.

III.

Executar serviços burocráticos relacionados com a atividade política e funcional do Prefeito.

IV.

Traçar estratégias relacionadas às ações de Governo.

V.

Assessorar o Prefeito nas funções político-administrativas.

VI.

Assistir e assessorar ao Prefeito em seu relacionamento com o Poder Executivo Federal,
Estadual e Municipal, Poder Judiciário, Poder Legislativo Federal, Estadual e Municipal.

VII.

Assistir e assessorar ao Prefeito em seu relacionamento com a comunidade, Associações,
Entidades e Classes representativas.

VIII.

Emitir parecer e despachos em processos, papéis e expedientes que se relacionem com o
Gabinete do Prefeito, bem como atendimento aos expedientes do Poder Legislativo
municipal.

IX.
X.
XI.
XII.

Exercer análise, dar parecer, aprovar atos jurídicos, minutas e peças jurídicas.
Referendar os atos e decretos assinados pelo Prefeito.
Delegar, por ato expresso, atribuições aos seus subordinados.
Analisar e direcionar as reivindicações dos munícipes.

XIII.

Planejar, em nível de evolução, as atividades cometidas à Secretaria.

XIV.

Cumprir e fazer cumprir a legislação, instruções e outras determinações do superior
hierárquico.

XV.

Superintender, orientar, coordenar e controlar a execução dos serviços, determinando e
propondo providências para que se realizem com eficiência e regularidade.

XVI.

Resolver assuntos de sua competência e opinar sobre os que dependem de decisão superior.

XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

Decidir sobre recursos e reclamações referentes a atos dos seus subordinados.
Propor ações que atendam aos reclames dos munícipes.
Exercer outras atribuições que decorram da legislação em vigor, ou lhe seja cometido pelo
superior hierárquico.
Controlar, executar e coordenar as atividades de natureza jurídico-administrativa.
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Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema
GABINETE DO PREFEITO
XXI.

Analisar, sob o ponto de vista jurídico, os processos que lhe sejam submetidos pelo Prefeito
e demais unidades administrativas da Prefeitura, dando parecer a respeito.

XXII.

Revisar e examinar projetos de lei, justificativas de vetos, decretos, regulamentos, contratos,
convênios e outros documentos de natureza jurídica.

XXIII.

Participar de sindicância e processos administrativos dando orientação jurídica
conveniente.

XXIV.

Coletar informações sobre a legislação federal, estadual e municipal, cientificando o Prefeito
e órgãos da Prefeitura, quando se tratar de assuntos de interesse do Município.

XXV.

Exercer outras atividades correlatas determinadas pelo Prefeito.
SEÇÃO II
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Art. 34.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão contará com a seguinte estrutura
organizacional:

I.
II.

Gabinete do Secretário.
Divisão de Planejamento e Controle:
a. Planejamento, Monitoramento e Controle de Metas e Planos de Governo.
b. Indicadores de Produtividade e Qualidade.
c. Relações Comunitárias e Assistenciais.

III.

Divisão de Projetos e Convênios:
a. Captação de Recursos.
b. Convênios Estaduais e Federais.
c. Gerenciamento de Projetos de Convênios e Recurso Próprio.
d. Prestação de Contas.

IV.

Divisão de Desenvolvimento Econômico:
a. Desenvolvimento Econômico Industrial e Comercial do Município.

V.

Divisão de Tecnologia da informação:
a. Projetos de Tecnologia da Informação.
b. Políticas e procedimentos operacionais de sistemas e infraestrutura.
c. Suporte técnico.
d. Telefonia.
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Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema
GABINETE DO PREFEITO
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão contará com auxílio de servidores
pertencentes ao quadro efetivo da Prefeitura, admitidos mediante concurso público, bem como providos
em cargo em comissão e nomeados em funções gratificadas.

Art. 35.
I.

São atribuições da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão:

Assessorar o Prefeito nos assuntos de Planejamento Estratégico Municipal e Administrativo.

II.

Estabelecer diretrizes, metas, prioridades, preparar e apresentar proposta da Secretaria ao sistema
orçamentário do município em conjunto com todas as Secretarias Municipais, sendo o ponto focal
de contato para o assunto.

III.

Sugerir e propor, depois de ouvido o Prefeito, as Secretarias e os demais órgãos municipais,
medidas de contenção econômica de gastos e despesas, afetas à área administrativa, observadas e
avaliadas as disponibilidades financeiras e orçamentárias e os efeitos na ação e ao princípio da
eficiência administrativa.

IV.

Atendimento às determinações do Prefeito, no desenvolvimento, implemento e acompanhamento
das normas e procedimentos de controle de gastos e despesas com a estrutura administrativa, com
vistas a economicidade e racionalização das atividades das Secretarias e órgãos da Administração
Municipal, nesse sentido, se for o caso, propor auditorias internas ou externas periódicas
levantando os desvios, falhas, irregularidades e recomendando as medidas corretivas aplicáveis.

V.

Promover contatos com as Secretarias e órgãos municipais, a fim de implantar e coordenar medidas
referentes à execução das atividades de desenvolvimento organizacional.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Elaborar políticas e procedimentos relativos às suas áreas de ação na cidade.
Avaliar os resultados alcançados pelas secretarias, órgãos e unidades da Prefeitura.
Fazer o acompanhamento de programas e projetos.
Elaborar e difundir informações gerenciais.
Assessorar o Prefeito, quanto a planejamento, organização, coordenação, controle e avaliação
global das atividades desenvolvidas pela Prefeitura.
Implementar planos de desenvolvimento para o Município.
Prestar assistência aos órgãos municipais quanto a técnicas de planejamento, avaliação de
resultados, organização e aperfeiçoamento de sistemas administrativos.

XIII.

Assessorar o Executivo Municipal nas atividades de controle interno a cargo da Prefeitura.

XIV.

Elaborar pesquisas, estudos de viabilidade e projetos de desenvolvimento socioeconômico
municipal.

XV.
XVI.

Executar as ações necessárias ao planejamento urbano.
Promover o cadastramento das fontes de financiamento possíveis de serem utilizadas na
implementação dos planos e programas municipais, bem como elaboração de projetos de captação
de recursos.
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GABINETE DO PREFEITO
XVII.

Coordenar a formulação e monitorar o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação, visando a
continuidade do negócio bem como a implantação de melhorias na infraestrutura básica de TI da
Prefeitura.

XVIII.

Definir, implementar, coordenar e executar políticas públicas em tecnologia da informação e
inclusão digital do Município.

XIX.
XX.

Documentar e manter os procedimentos técnicos e funcionais dos sistemas existentes.
Suportar os usuários dos sistemas e infraestrutura de TI.

XXI.

Monitorar, suportar e manter a infraestrutura física e sistêmica da Central de Processamento de
Dados da Prefeitura.

XXII.

Formular, planejar e implementar a política de fomento econômico e tecnológico dos setores
industrial, comercial e de serviços do Município, compreendendo a atração de novos investimentos,
contribuindo para a geração de emprego e renda.

XXIII.

Promover e incentivar a criação, preservação e ampliação de empresas e polos econômicos,
industriais e turísticos.

XXIV.

Aperfeiçoar e ampliar as relações do Município com empresários, entidades públicas e privadas, em
nível local, nacional e internacional.

XXV.

Oportunizar aos empresários empreendedores, formais e informais, linhas de crédito para compra
de máquinas e equipamentos, auxiliando na geração de empregos, renda e surgimento de novas
empresas no Município.

XXVI.

Estimular o desenvolvimento de atividades artesanais e a economia de pequena escala, abrangendo
a promoção da industrialização, comercialização e valorização do artesão.

XXVII.

Apoiar empresas no processo de difusão de seus produtos e serviços, com vistas à ampliação dos
negócios no mercado nacional e internacional.

XXVIII.

Incentivar o desenvolvimento do turismo de eventos no Município, incluindo a realização de
encontros de negócios, congressos e outras atividades congêneres.

XXIX.

Promover a educação empreendedora, através de convênios e parcerias com instituições de ensino
e entidades vinculadas à profissionalização empresarial.

XXX.

Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
SEÇÃO III
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 36.

A Secretaria Municipal de Administração contará com a seguinte estrutura organizacional:

I.

Gabinete do Secretário.

II.

Divisão de Expediente:
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Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema
GABINETE DO PREFEITO
a. Protocolo Geral.
b. Expediente.
c. Arquivo.
III.

Divisão de Finanças e Contabilidade:
a. Finanças.
b. Contabilidade.
c. Orçamento.
d. Terceiro Setor.

IV.

Divisão de Recursos Humanos:
a. Concurso Público e Processo Seletivo.
b. Capacitação e Desenvolvimento profissional.
c. Avaliação de Desempenho.
d. Cessão Funcional.

V.

Divisão de Departamento Pessoal:
a. Folha de Pagamento.
b. Emissão de Certidões.
c. Atestados, licenças médicas e readaptações.

VI.

Divisão de Licitações e Contratos:
a. Cotação.
b. Média de Mercado.
c. Licitações.
d. Gestão de Contratos.
e. Compras.

VII.

Divisão de Patrimônio:
a. Patrimônios Imóveis.
b. Patrimônios Móveis.
c. Almoxarifado.
d. Vigias.

VIII.

Divisão Distrital:
a. Protocolo e expediente.
b. Atendimento.
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GABINETE DO PREFEITO
c. Apoio operacional.
IX – VETO TOTAL À EMENDA ADITIVA Nº. 01/2017).
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Administração contará com auxílio de servidores pertencentes
ao quadro efetivo da Prefeitura, admitidos mediante concurso público, bem como providos em cargo em
comissão e nomeados em funções gratificadas.

Art. 37.
I.
II.

São atribuições da Secretaria Municipal de Administração:

Contribuir, coordenar e cumprir a formulação do plano de ação do governo municipal e programas
gerais e setoriais inerentes à Secretaria.
Garantir a prestação de serviços municipais de acordo com as diretrizes de governo.

III.

Promover um processo sistemático de planejamento e normatização da estrutura organizacional e
dos métodos de trabalho da Administração Municipal.

IV.

Estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria.

V.

Estabelecer objetivos para o conjunto de atividades da Secretaria, vinculados a prazos e políticas,
para a sua consecução.

VI.

Promover a integração com os órgãos e entidades da administração pública e iniciativa privada,
objetivando o cumprimento de atividades setoriais.

VII.
VIII.

Propor políticas sobre administração de pessoal.
Administrar o plano de cargos e salários.

IX.

Programar e gerenciar atividades de recrutamento seleção, registro e controle funcionais,
pagamento e demais atividades relativas ao pessoal da Administração.

X.

Organizar, coordenar programas e atividades de capacitação e desenvolvimento dos Recursos
Humanos da Administração.

XI.

Relacionar-se com os órgãos representativos dos servidores municipais.

XII.

Determinar a inspeção da saúde dos servidores para efeito de admissão, licença, aposentadoria e
outros fins legais e a divulgação de técnicas e métodos de segurança e medicina do trabalho no
ambiente da Administração Elaborar e implantar normas e controles referentes à Administração
do material e patrimônio da Administração. (EMENDA MODIFICATIVA Nº. 04/2017)

XIII.

Elaborar normas e promover atividades relativas ao recebimento, distribuição, controle do
andamento, triagem e arquivamento dos processos e documentos em geral que tramitam na
Prefeitura.

XIV.

Assessorar os órgãos da Administração Municipal em assuntos administrativos referentes à
pessoal, arquivo, patrimônio e comunicações administrativas.
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GABINETE DO PREFEITO
XV.
XVI.

XVII.
XVIII.

XIX.

Lavrar os termos de posse e de exercícios dos servidores.
Efetuar todas as compras da Administração Municipal, prestar apoio técnico à Comissão
Permanente de Licitação, administrar e padronizar contratos de bens e serviços e seus aditivos,
providenciar o cadastro de fornecedores de bens e serviços e preparar os processos de compra,
licitação e registro de preços.
Coordenar os serviços de Almoxarifado.
Colaborar e participar com a Secretaria competente da elaboração da proposta orçamentária anual,
das diretrizes orçamentárias, do plano plurianual de aplicação e da execução orçamentária e
acompanhamento financeiro.
Conceber, implantar e gerir o sistema de administração financeira.

XX.

Promover o planejamento e o controle das atividades referentes aos fluxos de recursos financeiros,
orçamentários e extra orçamentários, administrando especialmente os pagamentos a fornecedores
e contratos de financiamento com terceiros.

XXI.

Coordenar e executar a contabilização financeira, patrimonial e orçamentária do município, nos
termos da legislação em vigor.

XXII.

Coordenar a execução de suas atividades administrativas e financeiras.

XXIII.

Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de
governo e do orçamento municipal.

XXIV.

Manter atualizada a documentação específica da Administração Municipal (CGC, certidão estadual
e federal, INSS, FGTS, etc.).

XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.

Receber e controlar repasses de recursos devidos à Prefeitura Municipal.
Efetuar a ordem cronológica das despesas quando regularmente autorizadas e de acordo com a
disponibilidade financeira.
Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
VETO TOTAL À EMENDA ADITIVA Nº. 01/2017.
CAPÍTULO IV
DAS SECRETARIAS FIM
SEÇÃO I
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 38.
I.

A Secretaria Municipal de Educação contará com a seguinte estrutura organizacional:

Gabinete do Secretário.
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II.

Divisão Administrativa:
a. Expediente.
b. Controle Orçamentário e Prestação de Contas.
c. Recursos Essenciais.
d. Convênios.
e. Programas.
f.

Projetos.

g. Assessoria Educacional.
III.

Divisão de Centro de Educação infantil.

IV.

Divisão de Ensino Infantil.

V.

Divisão de Ensino Fundamental I.

VI.

Divisão de Ensino Fundamental II.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação contará com auxílio de servidores pertencentes ao
quadro efetivo da Prefeitura, admitidos mediante concurso público, bem como providos em cargo em
comissão e nomeados em funções gratificadas.

Art. 39.

São atribuições da Secretaria Municipal de Educação:

I.

Órgão de atividades-fim e garantia de direito ao cidadão, que tem por objetivo básico assistir e
assessorar o Chefe do Poder Executivo na implantação de políticas, planos, projetos, programas e
metas, referente ao Sistema de Educação do Município; gerir técnica e administrativamente todo o
Sistema Municipal de Educação.

II.

Formular e executar a política educacional do município, promovendo o ensino público e gratuito,
nos termos da Constituição Federal, tendo por finalidade a formação integral da pessoa humana e
sua preparação para o exercício consciente da cidadania.

III.

Atender a demanda educacional do município, promovendo educação Infantil, educação
fundamental e educação de jovens e adultos, abrangendo ensino fundamental; educação inclusiva,
destinada aos portadores de necessidades educativas especiais.

IV.

Administrar a rede escolar do município, de acordo com necessidades e prioridades continuamente
reavaliadas.

V.

Superintender as atividades e ações educativas, em harmonia com as diretrizes superiores de
ensino, oferecendo suporte pedagógico e administrativo à rede escolar.

VI.
VII.

Promover a capacitação continuada dos professores.
Definir as diretrizes pedagógicas a serem seguidas pela rede municipal de ensino.
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VIII.

Cuidar do desenvolvimento de seus alunos em amplo sentido, facilitando a superação de
dificuldades cognitivas, estabelecendo diálogo com suas famílias e propondo estratégias
facilitadoras para a superação de obstáculos sociais e culturais ao desenvolvimento humano.

IX.

Planejar, acompanhar e avaliar continuamente os serviços e a qualidade ligados ao transporte e
merenda escolar.

X.

Planejar e controlar a utilização dos recursos financeiros destinados à Educação, exercendo o
controle efetivo de sua aplicação.

XI.
XII.

Garantir acesso à educação para pessoas portadoras de necessidades educativas especiais.
Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
SEÇÃO II
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 40.

A Secretaria Municipal de Saúde contará com a seguinte estrutura organizacional:

I.

Gabinete do Secretário.

II.

Divisão Administrativa:
a. Expediente.
b. Controle Orçamentário e Prestação de Contas.
c. Recursos Essenciais.
d. Convênios.
e. Programas.
f.

Projetos.

g. Faturamento.
III.

Divisão Hospitalar e de Urgência e Emergência:
a. Expediente.
b. Internação.
c. Centro Cirúrgico.
d. Serviço de Remoção.
e. Pronto Socorro.
f.

IV.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

Divisão de Reabilitação e Especialidades:
a. Expediente.
b. Centro de Atenção Psicossocial.
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c. Fisioterapia.
d. Fonoaudiologia.
e. Psicologia.
f.

Assistência Social.

g. Terapia ocupacional.
h. Nutrição.
i.
V.

Educador físico.

Divisão de Vigilância em Saúde e Atenção Básica:
a. Expediente.
b. Vigilância Sanitária.
c. Vigilância Epidemiológica.
d. Controle de Vetores.
e. Controle de Zoonoses.
f.

Imunização.

g. Programas de Assistência em Saúde (programática, Livre demanda, clínica médica).
h. Estratégia de Saúde da Família.

VI.

i.

Saúde Bucal.

j.

Coordenação de agendamento.

Divisão de Assistência Farmacêutica:
a. Coordenação de Assistência Farmacêutica.
b. Farmácia Comunitária.
c. Farmácia Hospitalar.
d. Farmácia de Atendimento a Mandado Judicial.
e. Almoxarifado.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde contará com auxílio de servidores pertencentes ao
quadro efetivo da Prefeitura, admitidos mediante concurso público, bem como providos em cargo em
comissão e nomeados em funções gratificadas.

Art. 41.

São atribuições da Secretaria Municipal de Saúde e seu respectivo secretário:

I.

Órgão de atividades-fim e garantia de direto ao cidadão, que tem por objetivo básico assistir e
assessorar o Chefe do Poder Executivo na implantação de políticas, planos, projetos, programas e
metas, de acordo com as necessidades da população; gerir técnica e administrativamente todo o
Sistema Municipal de Saúde.

II.

Delegar funções e responsabilidades hierarquicamente à equipe técnico/administrativo da
Secretaria Municipal de Saúde.
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III.

Atuar em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde, como também com comissões específicas
em sua área de atuação.

IV.

Estabelecer normas e procedimentos técnicos e administrativos na área de saúde pública a nível
municipal, respeitando a hierarquia das esferas gestoras superiores.

V.

Planejar, executar, controlar e avaliar as atividades assistenciais e preventivas realizadas a nível
público local, em Unidades de Saúde próprias ou particulares através de contratos e convênios
específicos.

VI.

Promover campanhas assistenciais, preventivas e ou educativas, como vacinações, controle,
eliminação ou erradicação de agravos específicos com sua área de atuação através de parcerias ou
convênios com gestores ou órgãos oficiais públicos ou privados.

VII.

Realizar a administração, controle, treinamento e a avaliação dos recursos humanos sob sua
responsabilidade, em parceria com a política da Administração de Recursos Humanos do
Município; elaborar e apresentar propostas orçamentárias referentes a custeio e investimento da
Secretaria de Saúde ao Chefe do Poder Executivo ou ao Órgão ou Secretaria competente.

VIII.

Realizar vistorias técnicas e sanitárias e emitir notificações ou relatórios específicos aos órgãos
competentes e interessados, de todos os locais públicos ou privados que direta ou indiretamente
afetem a saúde individual ou coletiva da população do Município.

IX.

Desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas.
SEÇÃO III
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 42.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social contará com a seguinte estrutura
organizacional:

I.

Gabinete do Secretário.

II.

Divisão Administrativa:
a. Expediente.
b. Controle Orçamentário e Prestação de Contas.
c. Recursos Essenciais.
d. Convênios.

III. Divisão de Programas Sociais:
a. Quero Vida
b. Renda Cidadã
c. Ação Jovem
d. Bolsa Família
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IV. Divisão de Projetos Sociais:
a. Mãos do Futuro.
V.

Divisão de Assistência Social:
a. Serviços de proteção social básica (CRAS)
a.1 Serviço de proteção e atendimento integral à família (PAIF);
a.2 Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV);
a.3 Serviço de proteção social básica no domicilio para pessoas com deficiência e idosas.
b. Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade (Órgão Gestor)
b.1 Serviço de proteção e atendimento especializado à famílias e indivíduos (PAEFI);
b2. Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias;
b.3 Serviço de proteção social à adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de
liberdade assistida (LA), e prestação de serviços à comunidade (PSC).
c. Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Órgão Gestor)
c.1 Serviço de acolhimento institucional

§ 1º. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social contará com auxílio de servidores pertencentes ao
quadro efetivo da Prefeitura, admitidos mediante concurso público, bem como providos em cargo em
comissão e nomeados em funções gratificadas.
§ 2º. Os programas e projetos sociais criados a partir da promulgação desta Lei poderão incluir-se ao rol
do caput deste artigo, não sendo este taxativo.

Art. 43.

São atribuições da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social:

I.

Órgão de atividades meio e fim, que tem por objetivo básico assistir e assessorar o Chefe do Poder
Executivo na implantação de políticas, planos, projetos, programas e metas, referente ao
desenvolvimento social do Município; gerir técnica e administrativamente todo o Sistema
Municipal de Desenvolvimento Social.

II.

Contribuir e coordenar o plano de ação do Governo Municipal e de programas sociais e setoriais
inerentes à Secretaria.

III.

Garantir a prestação de serviços municipais, de acordo com as diretrizes do Sistema Único da
Assistência Social.

IV.

Assegurar a formulação de políticas voltadas à área social, visando à garantia dos mínimos sociais,
ao enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para atender contingências sociais e a
universalização dos direitos.
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V.

Promover a articulação de ações da área social da Administração Municipal, visando à
racionalização na implementação de programas e projetos sociais.

VI.

Promover e articular ações para o desenvolvimento social e comunitário das famílias integrantes
dos diversos programas, projetos e atividades da secretaria, subsidiando a definição de prioridades
de prestação de serviços assistência social e de concessão de benefícios.

VII.

Promover o atendimento à população carente na área de assistência social, visando minimizar
problemas relativos às suas necessidades básicas.

VIII.

Assegurar o atendimento à criança e ao adolescente em situação de risco pessoal e social,
especialmente aqueles que fazem da rua o lugar principal ou secundário de vivência, visando
permitir o acesso aos seus direitos fundamentais, na forma prevista em legislação federal.

IX.

Coordenar as atividades de acordo com as diretrizes do plano de gestão dos recursos físicos,
materiais e humanos da Administração Municipal.

X.

Articular-se com órgãos que mantenham parceria com a secretaria, objetivando agilizar as ações a
serem implementadas.

XI.
XII.

Promover o acompanhamento técnico-gerencial dos projetos em desenvolvimento.
Estabelecer e fazer cumprir metas, políticas de execução de atividades, cronogramas e prioridades
para as diversas áreas da Secretaria.

XIII.

Estabelecer e acompanhar padrões de qualidade na execução de atividades.

XIV.

Coordenar e acompanhar o desenvolvimento de programas e projetos a cargo da Secretaria.

XV.

Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
SEÇÃO IV
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Art. 44.

A Secretaria Municipal de Agricultura contará com a seguinte estrutura organizacional:

I.

Gabinete do Secretário.

II.

Divisão Administrativa:
a. Expediente.
b. Controle Orçamentário e Prestação de Contas.
c. Recursos Essenciais.
d. Convênios.
e. Programas.
f.

Projetos.

III. Divisão Técnica:
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a. Laudos técnicos
b. Assistência técnica rural
c. Extensão rural
d. Crédito rural
e. Agricultura familiar
IV.

Patrulha Agrícola:
a. Apoio ao agricultor.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Agricultura contará com auxílio de servidores pertencentes ao
quadro efetivo da Prefeitura, admitidos mediante concurso público, bem como providos em cargo em
comissão e nomeados em funções gratificadas.

Art. 45.
I.

II.

São atribuições da Secretaria Municipal de Agricultura:

Órgão de atividades-fim, que tem por objetivo básico assistir e assessorar o Chefe do Poder
Executivo na implantação de políticas, planos, projetos, programas e metas, referente ao
desenvolvimento agrícola do Município; gerir técnica e administrativamente todo o Sistema
Municipal de Agricultura.
Promover levantamento das necessidades da população rural do município.

III.

Despertar, em nível de comunidade, o senso de participação e cooperação da população rural e
urbana do Município.

IV.

Promover a integração das atividades rurais existentes com os programas e projetos elaborados
pelas Secretarias Municipais.

V.

Planejar e organizar em conjunto com as Secretarias afins, a implantação de hortos, hortas e
pomares com a participação das comunidades.

VI.

Elaborar projetos, em conjunto com órgãos federais e estaduais, com vistas à captação de recursos
objetivando a melhoria de produção e abastecimento do Município e buscando oportunidades de
desenvolvimento agrícola.

VII.

Participar de decisões que envolvam a área rural, tais como: delimitação de perímetro rural,
aprovação de loteamento em área rural.

VIII.

Realizar o levantamento de todos os agricultores do município, mantendo o banco de dados
atualizado, visando quantificar e localizar em mapa todas as atividades agrícolas do Município.

IX.

Fornecer subsídios técnicos aos diversos órgãos da Secretaria, quando necessários.
SEÇÃO V
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE
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Art. 46.

A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente contará com a seguinte estrutura
organizacional:

V.

Gabinete do Secretário.

VI.

Divisão Administrativa:
a. Expediente.
b. Controle Orçamentário e Prestação de Contas.
c. Recursos Essenciais.
d. Convênios.
e. Programas.
f.

Projetos.

VII. Divisão Técnica:
a. Laudos e Vistorias.
b. Educação Ambiental.
c. Fiscalização Ambiental.
VIII. Divisão Operacional:
a. Gestão e Coleta de Resíduos.
b. Limpeza Pública.
c. Manutenção de áreas verdes.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente contará com auxílio de servidores
pertencentes ao quadro efetivo da Prefeitura, admitidos mediante concurso público, bem como providos
em cargo em comissão e nomeados em funções gratificadas.

Art. 47.

São atribuições da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente:

I.

Órgão de atividades-fim, que tem por objetivo básico assistir e assessorar o Chefe do Poder
Executivo na implantação de políticas, planos, projetos, programas e metas, referente ao
desenvolvimento ambiental do Município; gerir técnica e administrativamente todo o Sistema
Municipal do Meio Ambiente.

II.

Despertar, em nível de comunidade, o senso de participação e cooperação da população rural e
urbana do Município.

III.

Elaborar projetos, em conjunto com órgãos federais e estaduais, com vistas à captação de
recursos objetivando a melhoria de produção e abastecimento do Município e buscando
oportunidades de desenvolvimento sustentável, sobretudo no que se refere aos aspectos
ambientais.

IV.

Propor estudos, pesquisas e diagnósticos e a proposição de medidas de proteção e conservação
do meio ambiente.
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V.

Desenvolver, em conjunto com órgãos afins, projetos de pesquisa ambiental.

VI.

Elaborar projetos de recuperação paisagística em áreas degradadas.

VII.

Desenvolver normas e padrões de controle de qualidade ambiental.

VIII.

Desenvolver e manter o sistema de coleta de lixo no município, bem com promover a limpeza e
conservação da vias, terrenos e praças públicas.

IX.

Acompanhar e avaliar o desenvolvimento de planos, programas e projetos que visem a
proteção, conservação e a recuperação de áreas protegidas e de interesse ambiental, a
arborização urbana e seus ecossistemas.

X.

Exercer atividades de arborização, poda e plantio e desenvolver estudos e projetos de
paisagismo;

XI.

Providenciar o plantio, replantio, poda e remoção, e manter atualizado o cadastro de
arborização pública.

XII.

Planejar, coordenar e acompanhar a implementação de planos, programas e projetos que visem
o controle da poluição e da degradação ambiental.

XIII.

Identificar as áreas urbanas de maior confluência de atividades poluidoras e degradadoras do
ambiente, para subsidiar o zoneamento ambiental.

XIV.

Assessorar tecnicamente os demais órgãos municipais, em assuntos que se refiram ao meio
ambiente e a qualidade de vida, assim como aqueles relativos à legislação ambiental vigente.

XV.

Analisar os requerimentos de licença ambiental para definição e enquadramento, quanto ao
tipo de licença a ser deferida.

XVI.

Monitorar os processos de gestão e da qualidade ambiental, decorrentes do processo de
licenciamento.

XVII.
XVIII.

Analisar e dar parecer nos requerimentos de renovação de licença ambiental.
Fornecer subsídios técnicos aos diversos órgãos da Secretaria, quando necessários.

XIX.

Controlar e disciplinar a implantação e operação de atividades de qualquer natureza que
possam atentar contra o meio ambiente, estabelecendo as medidas preventivas indispensáveis
a sua aprovação.

XX.

Providenciar a fiscalização, proteção e conservação de recursos naturais e das reservas
ecológicas do Município.

XXI.

Apoiar eventos e programas de outros órgãos que tenham como objetivo sensibilizar a
população para a questão da preservação ambiental.

XXII.

Promover eventos comemorativos à questão ambiental e outros.
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XXIII.

Planejar, organizar e executar, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação cursos de
treinamento de professores para inclusão de programas e atividades de educação ambiental
nas escolas municipais.
SEÇÃO VI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Art. 48.

A Secretaria Municipal de Fazenda contará com a seguinte estrutura organizacional:

I.

Gabinete do Secretário.

II.

Divisão de Arrecadação:
a. Arrecadação tributária de competência municipal

III.

Divisão de Fiscalização:
a. Posturas.
b. Tributos.

IV. Divisão de Dívida Ativa:
a. Cobrança.
b. Protesto.
c. Execução Fiscal.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Fazenda contará com auxílio de servidores pertencentes ao
quadro efetivo da Prefeitura, admitidos mediante concurso público, bem como providos em cargo em
comissão e nomeados em funções gratificadas.

Art. 49.

São atribuições da Secretaria Municipal de fazenda:

I.

Órgão de atividades-fim, que tem por objetivo básico assistir e assessorar o Chefe do Poder
Executivo na implantação de políticas, planos, projetos, programas e metas, referente à arrecadação
para os cofres públicos; gerir técnica e administrativamente todo o Sistema Municipal de Fazenda
Pública.

II.

Promover a arrecadação dos tributos e rendas municipais, cumprindo e fiscalizando o
cumprimento de leis, decretos, portarias, normas e regulamentos disciplinares da matéria
tributária.

III.

Coordenar e fiscalizar a cobrança de todos os créditos tributários e fiscais devidos ao município,
mantendo atualizada a legislação tributária municipal.

IV.

Administrar a dívida ativa do município.

V.

Promover o lançamento dos impostos, taxas, multas e contribuições de melhoria do município.
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VI.

Assegurar arrecadação, diretamente ou por delegação, das rendas patrimoniais, industriais e
diversas do município.

VII.

Acompanhar e fiscalizar a arrecadação das transferências intergovernamentais aos fundos
especiais.

VIII.
IX.

X.

Garantir a correta classificação, identificação e controle dos tributos arrecadados.
Coordenar os registros e as análises de dados sobre o comportamento fiscal dos contribuintes, com
o fim de dirigir a fiscalização e orientar ações contra incorreções, sonegação, evasão e fraude no
pagamento dos tributos municipais.
Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
SEÇÃO VII
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Art. 50.
I.
II.

A Secretaria Municipal de Obras Públicas contará com a seguinte estrutura organizacional:

Gabinete do Secretário.
Divisão de Infraestrutura e Serviços Urbanos:
a. Manutenção Predial.
b. Manutenção Urbana.
c. Novas Obras.

III.

Divisão de Trânsito:
a. Setor Municipal de Trânsito.

IV.

Divisão de Engenharia:
a. Licenciamento.
b. Habitação.
c. Fiscalização.
d. Laudos e Vistorias.
e. Projetos.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Obras Públicas contará com auxílio de servidores pertencentes
ao quadro efetivo da Prefeitura, admitidos mediante concurso público, bem como providos em cargo em
comissão e nomeados em funções gratificadas.

Art. 51.
I.

São atribuições da Secretaria Municipal de Obras Públicas:

Órgão de atividades-fim, que tem por objetivo básico assistir e assessorar o Chefe do Poder
Executivo na implantação de políticas, planos, projetos, programas e metas, referente ao
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desenvolvimento urbano; gerir técnica e administrativamente todo o Sistema Municipal de Obras
Públicas.
II.

Elaborar em conjunto com a Secretaria de Planejamento, projetos arquitetônicos, executivos e
estruturais para as obras de interesse da Prefeitura.

III.

Elaborar projetos habitacionais, equipamentos públicos, unidades de saúde e educacionais,
infraestrutura urbana e demais obras públicas de interesse da municipalidade.

IV.

Fiscalizar a execução das obras municipais executadas por terceiros, sob regime de contratação à
luz dos projetos e contratos, notificando e registrando as infrações e irregularidades contratuais
constatadas.

V.

Lavrar as notificações e autos de infração pelo não cumprimento aos dispositivos legais vigentes.

VI.

Planejar o desenvolvimento urbanístico do município de forma integrada junto com a Secretaria de
Planejamento.

VII.

Coordenar a elaboração e a atualização periódica do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e
Ambiental do Município, com ampla discussão com o Governo Local e a Sociedade em conjunto com
a Secretaria de Planejamento.

VIII.

Exercer a fiscalização preventiva para identificar e impedir construções e loteamentos
clandestinos.

IX.

Conceder, negar e caçar licença para execução de obras conforme o caso.

X.

Acompanhar a execução de obras e de projetos complementares contratados pela Prefeitura;
promover a análise, fiscalização e julgamento de pedidos de parcelamento de solo e de projetos de
particulares.

XI.

Planejar a realização de obras públicas, dentro do esquema geral do órgão e das diretrizes
estabelecidas no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

XII.

Organizar as informações sobre a superfície e as edificações no município.

XIII.

Fornecer alinhamento e nivelamento do logradouro aos lotes; supervisionar a demarcação de
logradouros públicos; providenciar a realização de vistorias, por denúncias ou prevenção.

XIV.

Executar serviços de reparo e manutenção em prédios e equipamentos da Prefeitura.

XV.

Manter serviços de reparo e manutenção em instalações elétricas, instalações hidráulicas,
marcenaria, oficina mecânica, e pequenos reparos em obras civis.

XVI.

Desenvolver rotinas que garantam o atendimento das necessidades da administração quanto à
realização de pequenas obras de construção civil em vias, logradouros públicos, praças, parques e
jardins.

XVII.

Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
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SEÇÃO VIII
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS PÚBLICAS

Art. 52.
I.
II.

A Secretaria Municipal de Vias Públicas contará com a seguinte estrutura organizacional:

Gabinete do Secretário.
Divisão Operacional:
a. Expediente da Garagem Municipal.
b. Manutenção de Frotas.
c. Motoristas.

III.

Divisão de Serviços Urbanos:
a. Manutenção de vias urbanas.

IV.

Divisão de Serviços Rurais:
a. Manutenção de vias rurais.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Vias Públicas contará com auxílio de servidores pertencentes
ao quadro efetivo da Prefeitura, admitidos mediante concurso público, bem como providos em cargo em
comissão e nomeados em funções gratificadas.

Art. 53.

São atribuições da Secretaria Municipal de Vias Públicas:

I.

Órgão de atividades-fim, que tem por objetivo básico assistir e assessorar o Chefe do Poder
Executivo na implantação de políticas, planos, projetos, programas e metas, referente ao
desenvolvimento urbano; gerir técnica e administrativamente todo o Sistema Municipal de Vias
Públicas;

II.

Auxiliar no transporte e na instalação de equipamentos e administrar o conjunto de veículos da
Prefeitura;

III.

Administrar o parque de máquinas, tratores, caminhões e outros veículos, programando e
controlando sua utilização e cuidando de sua manutenção;

IV.

Cuidar da manutenção e pavimentação de ruas, avenidas e estradas municipais.

V.

VI.

Executar os serviços de manutenção em veículos da Prefeitura; executar reparos em equipamentos
da Prefeitura; elaborar estudos de demanda e atendimento de pedidos dos munícipes, buscando
integrar e consolidar dados.
Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
SEÇÃO IX
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

Art. 54.

A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte contarão com a seguinte estrutura
organizacional:
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I.

Gabinete do Secretário.

II.

Divisão Administrativa:
a. Expediente.
b. Controle Orçamentário e Prestação de Contas.
c. Recursos Essenciais.
d. Convênios.
e. Programas.
f.

Projetos.

g. Manutenção Predial.
III.

Divisão de Turismo e Cultura:
a. Eventos.
b. Espaços Culturais.
c. Projetos.
d. Programas.

IV.

Divisão de Esportes:
a. Eventos.
b. Projetos Esportivos.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte contarão com auxílio de servidores
pertencentes ao quadro efetivo da Prefeitura, admitidos mediante concurso público, bem como providos
em cargo em comissão e nomeados em funções gratificadas.

Art. 55.
I.

II.

São atribuições da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes:
Órgão de atividades-fim, que tem por objetivo básico assistir e assessorar o Chefe do Poder
Executivo na implantação de políticas, planos, projetos, programas e metas, referente ao
desenvolvimento turístico, cultural e esportivo; gerir técnica e administrativamente todo o
Sistema Municipal de Turismo, Cultura e Esportes.
Programar e coordenar a realização de eventos culturais no Município.

III.

Programar certames artísticos, literários e cívicos.

IV.

Organizar e promover campanhas e eventos culturais, bem como propiciar a realização de
semanas de estudos, conferências, palestras e exposições de caráter cultural/científico e
turístico.

V.

Programar e colaborar na realização de simpósios, cursos, oficinas, encontros e certames
culturais e turísticos de iniciativa de outras entidades e no âmbito do Município.
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VI.

Viabilizar a aquisição de obras de arte, arquitetônicas, históricas e literárias, destinadas a
incrementar as atividades do acervo cultural do Município, bem como, implementar o turismo.

VII.

Incrementar o pleno atendimento físico, administrativo e de pessoal dos próprios históricos e
culturais do Município.

VIII.

Promover atividades, junto à comunidade, visando ampliar informações relativas à história do
Município.

IX.
X.

XI.

Pesquisar, catalogar e manter atualizado o patrimônio histórico e cultural da cidade.
Viabilizar física, material e com recursos humanos as condições necessárias para o
funcionamento pleno dos anfiteatros municipais, casas de cultura, espaços multiuso, museu
histórico municipal, orquestras municipais e qualquer outro bem de uso artístico-cultural e
turístico que venha a ser criado ou incorporado ao patrimônio municipal.
Preparar e apresentar propostas orçamentárias da Secretaria.

XII.

Coordenar, promover e incentivar junto à comunidade a realização de eventos de cunho
didático-cultural e turístico.

XIII.

Incentivar e organizar cursos, oficinas e programas de artes dramáticas, dança, folclore, artes
plásticas, música, artes e técnicas audiovisual-multimídia e técnicas de turismo histórico e
empresarial, incentivando novas vocações.

XIV.

Viabilizar o aperfeiçoamento técnico dos artistas, produtos e promotores culturais do
Município, através de ações junto a outras entidades, troca de experiências e realização de
exposições.

XV.

Manter cursos de iniciação para crianças, jovens e adultos, referentes a expressão plástica,
desenho, teatro, pintura, música, e demais manifestações artístico-culturais e turísticas.

XVI.

Atuar em conjunto com as Comissões e Conselhos Municipais específicos de sua área de atuação,
no desenvolvimento da política de Cultura e Turismo do Município convocando reuniões
quando necessárias, visando o entrosamento da Administração e a Comunidade.

XVII.

Propor e realizar convênios com órgãos governamentais e particulares ligados a cultura e
turismo.

XVIII.

Promover, em articulação com as demais Secretarias Municipais, programas e ações culturais,
esportivas e de recreação.

XIX.

Promover e apoiar os eventos esportivos formais e informais.

XX.

Promover o lazer com instrutores esportivos, para dar orientação e suporte a essas atividades.

XXI.

Administrar ginásios de esportes municipais, visando à maximização das atividades nessa área.

XXII.

Administrar a verba destinada aos esportes e lazer, dentro dos objetivos da administração, dar
suporte às demais atividades esportivas dirigidas às comunidades.
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XXIII.

Organizar, coordenar e supervisionar as competições esportivas no município, dentro dos
padrões estabelecidos pela secretaria.

XXIV.

Organizar e promover competições com clubes do município e de outros municípios vizinhos.

XXV.
XXVI.
XXVII.

Zelar pelos aparelhos e equipamentos de uso nos esportes diversos.
Organizar o ensino e aprimoramento das diferentes modalidades de esporte, com utilização dos
próprios esportivos municipais.
Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
SEÇÃO X
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Art. 56.

VETO TOTAL À EMENDA SUPRESSIVA Nº. 03/2017.

Art. 57.

VETO TOTAL À EMENDA SUPRESSIVA Nº. 03/2017.
CAPÍTULO V
DOS CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Art. 58.

Ficam criados os seguintes cargos de secretários municipais da Prefeitura da Estância Turística
de Paranapanema:

Qtd.

Denominação do cargo

01

Secretário municipal de
governo e negócios jurídicos
Secretário municipal de
planejamento e gestão
Secretário municipal de
educação

01
01
01

Secretário municipal de
turismo, cultura e esporte

Simb
.

Ref.

A.P

Subsídio
fixado em lei

A.P
A.P
A.P

Subsídio
fixado em lei
Subsídio
fixado em lei
Subsídio
fixado em lei

Jornada
Semanal
40h/s

40h/s
40h/s
40h/s

Requisitos mínimos
Ensino superior completo em
direito, com registro ativo no
respectivo conselho de classe por
ser atividade privativa.
VETO TOTAL À EMENDA
MODIFICATIVA Nº 05/2017.
VETO TOTAL À EMENDA
MODIFICATIVA Nº 05/2017.
Ensino médio completo.

Art. 59.

Ficam extintos os seguintes cargos de secretários municipais da Prefeitura da Estância Turística
de Paranapanema:
Qtd.
01
01
01

Denominação do cargo
Secretário municipal de governo
Secretário municipal de educação e cultura
Secretário municipal de turismo
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Lei nº 539/01
Lei nº 309/96
Lei nº 607/02
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01
01
01
01
01

Secretário municipal de indústria, comércio e
desenvolvimento econômico
Secretário municipal de esportes
Secretário adjunto de comunicação
Secretário adjunto da fazenda
Secretário adjunto de educação e cultura

Lei nº 541/07
Lei nº 607/02
LC nº 35/06
LC nº 35/06
Lei nº 393/98

CAPÍTULO VI
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Art. 60.

Ficam criados os seguintes cargos de provimento em comissão da Prefeitura da Estância
Turística de Paranapanema: (VETO TOTAL À EMENDA MODIFICATIVA Nº 07/2017)
Denominação do cargo
Qtd.

Simb.

Ref.

Jornada
semanal

01

Chefe de gabinete

C.C

09

40h/s.

01

Assessor de
planejamento
orçamentário

C.C

08

40h/s.

01

Diretor de
departamento pessoal e
recursos humanos

C.C

08

40h/s.

01

Diretor administrativo
educacional

C.C

08

40h/s.

01

Diretor de planejamento
educacional

C.C

08

40h/s.
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Requisitos
mínimos
Ensino superior
completo.
(EMENDA
MODIFICATIVA
Nº 06/2017)
Ensino superior
completo
em
contabilidade,
com
registro
ativo
no
respectivo
conselho
de
classe.
Ensino superior
completo.
(EMENDA
MODIFICATIVA
Nº 06/2017)
Ensino superior
completo na área
correlata
e
exper. Conf. leg.
especifica
(EMENDA
MODIFICATIVA
Nº 06/2017)
Ensino superior
completo na área
correlata
e
exper. Conf. leg.
especifica
(EMENDA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema
GABINETE DO PREFEITO
MODIFICATIVA
Nº 06/2017)

Art. 61.

Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão da Prefeitura da Estância
Turística de Paranapanema:
Qtd.
01
01
01
01
01
02
02
01
01
01
01
01
04
04
05
05
10
01

Denominação do cargo
Diretor jurídico
Diretor de recursos humanos
Assessor de gabinete do vice-prefeito
Assessor de governo
Assessor para assuntos externos
Assessor jurídico
Assessor de compras
Assessor de convênios
Diretor administrativo
Diretor de transportes
Coordenador de atividades
Gestor de planejamento educacional
Supervisor de ensino
Agente de apoio educacional
Vice-Diretor de escola
Diretor de escola
Diretor pedagógico
Gerente geral do hospital

Legislação
LC nº 106/09
Lei nº 308/96
Lei nº 539/01
LC nº 35/06
Lei nº 308/96
Lei nº 308/96
LC nº 106/09
LC nº 106/09
Lei nº 308/96
LC nº 106/09
LC nº 48/07
LC nº 34/06
Lei nº 308/96
LC nº 89/09
Lei nº 393/98
Lei nº 393/98
LC nº 182/11
Lei nº 613/02

CAPÍTULO VII
DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

Art. 62.

Ficam criadas as seguintes funções gratificadas da Prefeitura da Estância Turística de
Paranapanema:
Qtd.

Denominação do cargo

Simb.

Ref.

Jornada
semanal

01

Procurador chefe

F.G

11

40h/s.

01

Controlador interno

F.G

8

40h/s.
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Requisitos mínimos
Ser servidor efetivo
ocupante do cargo de
Procurador
do
Município
com
no
mínimo 5 anos de
efetivo exercício no
cargo.
(EMENDA
MODIFICATIVA
Nº.
08/2017)
Ser servidor efetivo e
preencher os requisitos
previstos
na
Lei
Municipal.
(EMENDA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema
GABINETE DO PREFEITO

01

Chefe de divisão
administrativa da
Secretaria Municipal de
Administração

F.G

6

40h/s.

01

Chefe de divisão
administrativa de
planejamento e gestão

F.G

6

40h/s.

F.G

6

40h/s.

F.G

6

40h/s.

F.G

6

40h/s.

F.G

6

40h/s.

01
01
01
01

Chefe de divisão de
licitações e contratos
Chefe de divisão de
patrimônio
Chefe de divisão
distrital
Chefe de divisão
administrativa da
educação

04

Supervisor de escola

F.G

7

40h/s.

10

Diretor pedagógico

F.G

7

40h/s.

05

Diretor de escola

F.G

7

40h/s.

05

Vice-Diretor de escola

F.G

6

40h/s.

01

Chefe de divisão
administrativa de saúde

F.G

6

40h/s.
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MODIFICATIVA
Nº.
08/2017)
VETO
PARCIAL
À
EMENDA
MODIFICATIVA
Nº.
08/2017.
VETO
PARCIAL
À
EMENDA
MODIFICATIVA
Nº.
08/2017.
Ser servidor efetivo e ter
ensino médio completo.
Ser servidor efetivo e ter
ensino médio completo.
Ser servidor efetivo e ter
ensino médio completo.
Ser servidor efetivo e ter
ensino médio completo.
Ser servidor efetivo e ter
ensino superior completo
em
pedagogia
ou
licenciatura plena e 05
(cinco)
anos
de
experiência
no
magistério.
Ser servidor efetivo e ter
ensino
superior
completo,
uma
licenciatura,
uma
especialização a nível de
pós-graduação em gestão
e 05 (cinco) anos de
experiência
no
magistério.
Ser servidor efetivo e ter
ensino superior completo
em
pedagogia
ou
licenciatura plena e 05
(cinco)
anos
de
experiência
no
magistério.
Ser servidor efetivo e ter
ensino superior completo
em
pedagogia
ou
licenciatura plena e 03
(três) anos de experiência
no magistério.
Ser servidor efetivo e ter
ensino médio completo.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema
GABINETE DO PREFEITO
Ser servidor efetivo e ter
formação
em
nível
técnico em saúde ou
superior.
Ser servidor efetivo e ter
formação
em
nível
técnico em saúde ou
superior.
Ser servidor efetivo e ter
ensino superior completo
em
medicina,
enfermagem, farmácia,
nutrição,
odontologia,
psicologia, serviço social
ou terapia ocupacional.
Ser servidor efetivo e ter
ensino médio completo.
Ser servidor efetivo e ter
ensino superior completo
em farmácia.
Ser servidor efetivo e ter
ensino médio completo.
Ser servidor efetivo e ter
ensino superior completo
em enfermagem.
Ser servidor efetivo e ter
ensino superior completo
em enfermagem.

01

Chefe de divisão
hospitalar e de urgência
e emergência

F.G

7

40h/s.

01

Chefe de divisão de
reabilitação e
especialidades

F.G

7

40h/s.

01

Chefe de divisão de
vigilância em saúde e
atenção básica

F.G

8

40h/s.

01

Chefe de divisão de
vigilância sanitária

F.G

6

40h/s.

01

Chefe de divisão de
assistência farmacêutica

F.G

8

40h/s.

01

Chefe da divisão de
faturamento da saúde

F.G

6

40h/s.

05

Chefe de enfermagem
das unidades básicas

F.G

8

40h/s.

01

Chefe de enfermagem
do hospital municipal

F.G

8

40h/s.

02

Chefe da divisão de
agendamento de viagens
de saúde

F.G

6

40h/s.

04

Chefe de unidade básica
de saúde

F.G

7

40h/s

01

Chefe de saúde bucal

F.G

8

40h/s

F.G

6

40h/s.

F.G

6

40h/s.

Ser servidor efetivo e ter
ensino médio completo.

F.G

6

40h/s.

Ser servidor efetivo e ter
ensino médio completo.

01
01

01

Chefe de divisão
administrativa do social
Chefe de divisão de
programas e projetos
sociais
Chefe de divisão
administrativa do meio
ambiente
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Ser servidor efetivo e ter
ensino médio completo.
Ser servidor efetivo e ter
formação
em
nível
técnico em saúde.
Ser servidor efetivo e ter
ensino superior completo
em odontologia.
Ser servidor efetivo e ter
ensino médio completo.
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40h/s.

Ser servidor efetivo
(EMENDA
MODIFICATIVA
Nº.
08/2017)

40h/s.

Ser servidor efetivo
(EMENDA
MODIFICATIVA
Nº.
08/2017)

02

Chefe de divisão
operacional

01

Chefe de divisão de
patrulha agrícola

01

Chefe de divisão de
infraestrutura e serviços
gerais

F.G

6

40h/s.

01

Chefe de divisão de
motoristas e frotas

F.G

6

40h/s.

01

Chefe de divisão de
serviços urbanos

F.G

6

40h/s.

01

Chefe de divisão de
serviços rurais

F.G

6

40h/s.

01

Chefe de divisão de
turismo e cultura

F.G

6

40h/s.

01

Chefe de divisão de
esportes

F.G

6

40h/s.

F.G

F.G

6

6

Ser servidor efetivo
(EMENDA
MODIFICATIVA
Nº.
08/2017)
Ser servidor (EMENDA
MODIFICATIVA
Nº.
08/2017)
Ser servidor. (EMENDA
MODIFICATIVA
Nº.
08/2017)
Ser servidor efetivo.
(EMENDA
MODIFICATIVA
Nº.
08/2017)
VETO
PARCIAL
À
EMENDA
MODIFICATIVA
Nº.
08/2017.
VETO
PARCIAL
À
EMENDA
MODIFICATIVA
Nº.
08/2017.

Art. 63.

Ficam extintas as seguintes funções gratificadas da Prefeitura da Estância Turística de
Paranapanema:
Qtd.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02

Denominação do cargo
Encarregado de subprefeitura
Encarregado de segurança patrimonial
Encarregado do setor de comunicação
Encarregado do setor de compras
Encarregado do banco do povo
Encarregado do setor de serviços gerais
Encarregado de serviços públicos
Encarregado da limpeza pública
Encarregado de usina e aterro sanitário
Encarregado do setor de operações fluviais
Chefe de posto de saúde
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Legislação
Lei municipal nº 983/2009
Lei municipal nº 983/2009
Lei municipal nº 983/2009
Lei municipal nº 983/2009
Lei municipal nº 983/2009
Lei municipal nº 983/2009
Lei municipal nº 983/2009
Lei municipal nº 983/2009
Lei municipal nº 983/2009
Lei municipal nº 983/2009
Lei municipal nº 983/2009
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02
01
01
01
04
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Encarregado do programa saúde da família
Encarregado da frota da educação e da saúde
Coordenador de frotas da saúde
Encarregado de faturamento da saúde
Coordenador de enfermagem
Encarregado unidade básica de saúde
Diretor da vigilância sanitária
Encarregado da secretaria social
Encarregado de programas e projetos sociais
Encarregado da horta comunitária
Coordenador do setor de licitações
Encarregado dos motoristas
Encarregado de manutenção hidráulica e instalações
Encarregado de manutenção elétrica e instalações

Lei municipal nº 983/2009
Lei municipal nº 983/2009
Lei 348/2015
Lei municipal nº 983/2009
Lei municipal nº 206/2013
LC 206/2013
Lei municipal nº 206/2013
Lei municipal nº 983/2009
Lei municipal nº 983/2009
Lei municipal nº 983/2009
Lei municipal nº 983/2009
Lei municipal nº 983/2009
Lei municipal nº 983/2009
Lei municipal nº 983/2009

§ 1º. Para o exercício de função gratificada, o servidor dever ter no mínimo 3 anos de efetivo
exercício ao Poder Executivo Municipal. (EMENDA ADITIVA Nº. 02/2017)
§ 2º. Os servidores que tiverem 30 (trinta) dias ou mais de licenças médicas nos últimos 12(doze)
meses não poderão ocupar cargos de Função Gratificada. Em caso de superar o número acima
descrito, deve-se aguardar o período de 12 (doze) meses para que possa novamente ocupar
cargo Gratificado. (EMENDA ADITIVA Nº. 02/2017)
CAPÍTULO VIII
DOS CARGOS PÚBLICOS EFETIVOS

Art. 64.

Ficam criados os seguintes cargos públicos efetivos da Prefeitura da Estância Turística de
Paranapanema:
Cargo

Vagas
existentes

Vagas
criadas

Total de
vagas

Carga
horária

Ref.

Agente Ambiental

00

02

02

40h/s

7

Analista de
procuradoria

00

03

03

40h/s

7

Eletricista

00

02

02

40h/s

2

Fiscal de obras

00

01

01

40h/s

5
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Requisitos
Curso
superior
completo
em
engenharia
ambiental,
engenharia florestal,
geografia, biologia ou
gestão ambiental.
Curso
superior
completo em direito.
Ensino
médio
completo e curso
técnico em elétrica
Ensino
médio
completo e curso
técnico
em
edificações
e/ou
curso superior em
engenharia civil

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema
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Instrutor de esportes

00

05

05

40h/s

5

Coordenador de
programas e projetos
sociais

00

02

02

40h/s

5

Educador social

00

04

04

12/36

3

Educador social

00

05

05

40h/s

3

Médico clínico geral

00

04

04

20h/s

9

Médico oftalmologista

00

01

01

20h/s

9

Ensino
superior
completo
com
licenciatura
e
bacharel
em
educação física e
registro
no
respectivo conselho
Curso
superior
completo
em
pedagogia ou serviço
social
Ensino Superior
Completo em
Pedagogia
Ensino Superior
Completo em
Pedagogia
Ensino
superior
completo
em
medicina e registro
no
respectivo
conselho
Ensino
superior
completo
em
medicina e registro
no
respectivo
conselho

Art. 65.

Ficam criadas as seguintes vagas de cargos públicos efetivos da Prefeitura da Estância
Turística de Paranapanema: (VETO TOTAL À EMENDA MODIFICATIVA Nº. 09/2017)
Cargo

Vagas
existentes

Vagas
criadas

Total de
vagas

Carga
horária

Ref.

Médico pediatra

01

02

03

20h/s

9

Procurador

02

01

03

30h/s

10

Art. 66.

Requisitos
Ensino
superior
completo
em
medicina e registro
no
respectivo
conselho
Bacharel em direito,
com inscrição ativa
de no mínimo 03
anos na Ordem dos
Advogados do Brasil
– OAB e experiência
mínima de 03 anos na
advocacia.

Ficam extintos os seguintes cargos públicos efetivos vacantes da Prefeitura da Estância Turística
de Paranapanema:
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Qtd

Cargo

01
04
14
20
03
04
01
01
01
02
01
01
04
02
01
01
01
01
12
01
01

Advogado
Chefe de serviço
Auxiliar de enfermagem
Pajem
Auxiliar de bibliotecária
Auxiliar de enfermagem de saúde comunitária
Agente de manutenção da usina e reciclagem
Gestor do galpão de agronegócios
Técnico de apoio agropecuário
Instrutor musical
Coordenador do projeto e casa do artesão
Encarregado do setor de retransmissão dos sinais de t.v.
Treinador de esportes
Auxiliar de esportes
Instrutor de judô
Instrutor de capoeira
Chefe de gabinete
Encarregado dos assuntos da agricultura
Médico 42 horas semanais
Médico 20 horas semanais
Médico radiologista

Art. 67.

Legislação que o
criou
Lei nº 669/04
Lei nº 308/96
Lei nº 308/96
Lc 182/11
Lei nº 308/96
Lc 51/07
Lei nº 605/2002
Lei nº 669/04
Lei nº 605/02
Lc 182/11
Lei nº 605/02
Lei nº 308/96
Lc 182/11
Lc 182/11
Lc 182/11
Lc 182/11
Lei nº 308/96
Lei nº 669/04
Lei nº 308/96
Lei nº 308/96
Lc 14/2006

O cargo público efetivo constante do quadro abaixo passa a ter a seguinte jornada de trabalho:
Cargo
Médico ginecologista e obstetra

Carga horária
20 h/s

Art. 68.

Os cargos públicos efetivos constantes do quadro abaixo passam a ter a seguinte jornada de
trabalho:
Cargo
Farmacêutico
Procurador

Carga horária
40 h/s
30h/s

Parágrafo Único. Os vencimentos dos cargos de que trata o “caput” deste artigo, passam a ser os
correspondentes às seguintes referências constantes na Tabela de Referências:
Cargo
Farmacêutico
Procurador

Art. 69.

Referência
7
10

Aos atuais ocupantes dos cargos de Farmacêutico e Procurador fica assegurado o direito da
jornada semanal a que estão submetidos, com remuneração correspondente à que percebem até a data
da entrada em vigor desta Lei.
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§1º. Os atuais ocupantes dos cargos de Farmacêutico e Procurador que optarem por cumprir a nova
jornada, deverão formalizar a opção através de Termo de Adesão constante do Anexo XI desta lei, até o
prazo de 30 (trinta) dias da sua entrada em vigor.
§2º. A opção de que trata o parágrafo anterior será efetuada em caráter definitivo, não cabendo desistência
ou retroação dos seus efeitos.

Art. 70.

O cargo efetivo do quadro da Prefeitura da Estância Turística de Paranapanema de AGENTE DE
ORIENTAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO passa a denominar AGENTE DE ORIENTAÇÃO DE PROJETOS
SOCIAIS, por ter a mesma natureza, a qual contará com as seguintes atribuições, vencimentos e
respectivos números de vagas:

Qtd

14

Cargo

Agente de
orientação de
projetos
sociais

Carga
horária

Ref.

Atribuição
Desenvolve atividades destinadas à crianças e adolescentes
em situação de risco social, com atribuições focadas em
mediação de conflitos, orientação e uso dos serviços e de
convivência.

40h/s

2

Auxilia na organização e coordenação das atividades sócias
educativas.
Orienta e acompanha os usuários, participa do planejamento,
implantação e execução das atividades do serviço.
Executar outras tarefas para o desenvolvimento das
atividades do setor, inerentes à sua função.

Art. 71.

Os cargos efetivos do quadro da Prefeitura da Estância Turística de Paranapanema de AUXILIAR
DE SERVIÇOS, SERVENTE, ZELADOR DE BANHEIRO PÚBLICO, ZELADOR DO CEMITÉRIO, ZELADOR DE
ESCOLA, ZELADOR DO ESTÁDIO MUNICIPAL, ZELADOR DO GINÁSIO DE ESPORTES, ZELADOR DO
MATADOURO, ZELADOR DO PAÇO MUNICIPAL, ZELADOR DO PARQUE FERRADURA E COPEIRO passam
a denominar AUXILIAR DE SERVIÇOS por terem a mesma natureza, a qual contará com as seguintes
atribuições, vencimentos e respectivos números de vagas:

Qtd

Cargo

164

Auxiliar de
serviços

Carga
horária
40h/s

Ref.
1

Atribuição
Executar serviços de limpeza e arrumação nas dependências
da prefeitura municipal e outros prédios municipais.
Realizar, eventualmente, serviços externos para atender às
necessidades do setor.
Conservar e manter a limpeza dos órgãos públicos do
município, de suas autarquias e fundações públicas, tais como:
salas, refeitórios, banheiros, cozinhas, copas, consultórios,
pátios, ruas, praças, entre outros.
Remover pó, lavar vidros e janelas, varrer e limpar o chão.
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Utilizar e controlar o abastecimento de materiais de limpeza,
tais como: água, sabão, desinfetante e vassoura para execução
de suas tarefas.
Coletar o lixo em embalagem adequada.
Repor papel higiênico toalhas e sabonetes.
Lavar a roupa de cama, toalhas de banho, rosto e a roupas das
crianças de hospitais, postos de saúde, casas de abrigo e
projetos sociais.
Auxiliar no atendimento das cantinas escolares e cozinhas
escolares.
Limpar utensílios como: lixeiras, objetos de adorno, mesas e
cadeiras.
Atender as normas de higiene e segurança do trabalho.
Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do
cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico
informações ou notícias de interesse do serviço público ou
particular que possa interferir no regular andamento do
serviço público.
Primar pela qualidade dos serviços executados.
Zelar pela guarda, conservação, higiene e economia dos
materiais, móveis e imóveis a si confiados.
Outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem
solicitadas pelo superior hierárquico.
Executar outras tarefas para o desenvolvimento das
atividades do setor, inerentes à sua função.

Art. 72.

Os cargos efetivos do quadro da Prefeitura da Estância Turística de Paranapanema de
ATENDENTE, RECEPCIONISTA e SECRETÁRIA, passam a denominar RECEPCIONISTA, por terem a
mesma natureza, a qual contará com as seguintes atribuições e respectivos números de vagas:

Qtd

Cargo

39

Recepcionista

Carga
horária
40h/s

Ref.
2

Atribuição
Responsável por atuar com atendimento ao público em
recepção e telefone.
Realizar agendamentos, além de orientar a chegada de
pacientes, visitantes e qualquer munícipe nos órgãos
públicos.
Recepção, atendimento, direcionamento e filtragem de
ligações, anotar recados e receber visitas.
Responsável pela compra de materiais de escritório e
higiene.
Envio e controle de correspondências.
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Prestar apoio em ligações e pesquisas para os seus
subordinados.
Controle e compras de suprimentos (materiais de
escritório, limpeza e copa).
Arquivar documentos, esclarecer dúvidas, responder
perguntas gerais sobre o órgão que trabalha ou direcionar
as perguntas para outros servidores qualificados a
responder.
Enviar e receber correspondências ou produtos, processar
a correspondência recebida (pacotes, telegramas e
mensagens), organizá-los e distribuir para o destinatário,
executar arquivamento de documentos, marcar reuniões,
controlar chaves e registrar informações.
Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do
cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico
informações ou notícias de interesse do serviço público ou
particular que possa interferir no regular andamento do
serviço público.
Executar outras tarefas para o desenvolvimento das
atividades do setor, inerentes à sua função.

Art. 73.

O cargo efetivo do quadro da Prefeitura da Estância Turística de Paranapanema de
ESCRITURÁRIO e ESCRITURÁRIO DE ESCOLA passa a denominar ESCRITURÁRIO, por ter a mesma
natureza, a qual contará com as seguintes atribuições, vencimentos e respectivos números de vagas:

Qtd

Cargo

17

Escriturário

Carga
horária
40h/s

Ref.
3

Atribuição
Auxiliar na execução de todas tarefas administrativas
relacionadas ao Departamentos.
Redigir, sob supervisão, ofícios, memorandos, ordens de
serviço e outros documentos pertinentes ao Departamento.
Preencher fichas, formulários, planilhas, encaminhando-os
aos órgãos específicos.
Organizar e alimentar arquivos em geral.
Executar serviços de protocolo, manual ou eletrônico.
Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do
cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico
informações ou notícias de interesse do serviço público ou
particular que possa interferir no regular andamento do
serviço público.
Executar outras tarefas para o desenvolvimento das
atividades do setor, inerentes à sua função.

Art. 74.

VETO TOTAL À EMENDA SUPRESSIVA Nº. 04/2017.
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Art. 75.

Os cargos efetivos do quadro da Prefeitura da Estância Turística de Paranapanema de
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DA SUBPREFEITURA e SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL
passam a denominar SUPERVISOR ADMINISTRATIVO por terem a mesma natureza, a qual contará com
as seguintes atribuições, vencimentos e respectivos números de vagas:

Qtd

Cargo

02

Supervisor
administrativo

Carga
horária
40h/s

Ref.
4

Atribuição
Supervisionar e executar rotinas administrativas,
supervisionando diretamente as equipes de recepção,
telefonia, manutenção e limpeza.
Coordenar serviços de autorização, arquivamento e
organização
de
prontuários
e
documentação,
comunicação, atendimento, limpeza, terceirizados e de
manutenção de equipamentos, mobiliários e instalações.
Administrar recursos humanos, bens patrimoniais,
compra de materiais de consumo e serviços.
Organizar e supervisionar as rotinas de controle
financeiro do Departamento ou Secretaria, controlando as
despesas, recebimentos, emitindo documentos de
controle e prestação de contas.
Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do
cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico
informações ou notícias de interesse do serviço público ou
particular que possa interferir no regular andamento do
serviço público.
Executar outras tarefas para o desenvolvimento das
atividades do setor, inerentes à sua função.

Art. 76.

O cargo efetivo do quadro da Prefeitura da Estância Turística de Paranapanema de OPERADOR
DE MÁQUINA RODOVIÁRIA passa a denominar OPERADOR DE MÁQUINAS, por ter a mesma natureza, a
qual contará com as seguintes atribuições, vencimentos e respectivos números de vagas:

Qtd

Cargo

11

Operador de
máquinas

Carga
horária
40h/s

Ref.
2

Atribuição
Operar equipamentos de arrasto, elevação e
deslocamento de materiais, como pás carregadeiras,
retroescavadeiras, empilhadeiras, tratores e outros
similares, controlando a velocidade de tração e freando,
para movimentar diversas cargas.
Auxiliar nos trabalhos de carga e descarga de materiais
diversos.
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Registrar as operações realizadas, bem como os
processos utilizados para permitir o controle dos
resultados.
Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando
equipamentos de proteção apropriados, quando da
execução dos serviços.
Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza
dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados,
bem como do local de trabalho.
Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos
técnicos e de qualidade, segurança, higiene e
preservação dos equipamentos e ambiental.
Executar outras tarefas correlatas,
necessidade ou a critério de seu superior.

conforme

Executar outras tarefas para o desenvolvimento das
atividades do setor, inerentes à sua função.
TÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 77.

A hierarquia do Poder Executivo Municipal é aquela constante no Anexo I desta Lei.

Art. 78.

Os Cargos de Secretários Municipais e seus respectivos números de vagas passam a serem os
constantes do Anexo II desta Lei.

§1º. As atribuições dos Secretários Municipais serão as constantes do Anexo III desta Lei.
§2º. Os vencimentos dos Secretários Municipais serão aqueles fixados através de subsídio, nos termos do
art. 29, inciso V da Constituição Federal.

Art. 79.

Os Cargos de Provimento em Comissão e seus respectivos números de vagas passam a ser os
constantes do Anexo IV desta Lei.

§ 1º. As atribuições dos Cargos de Provimento em Comissão serão as constantes do Anexo V desta Lei.
§ 2º. Os vencimentos dos Cargos Comissionados constantes do Anexo IV encontram-se descritos no Anexo
X desta Lei.

Art. 80.

As Funções Gratificadas e seus respectivos números de vagas passam a ser os constantes do
Anexo VI desta Lei.

§ 1º. As atribuições das Funções Gratificadas serão as constantes do Anexo VII desta Lei.
§ 2º. Os vencimentos das Funções Gratificadas constantes do Anexo VI encontram-se descritos no Anexo X
desta Lei.
Rua: Capitão Pinto de Melo, 485
Bairro: Centro – CEP: 18720-000
PABX: (14) 3713 – 9200
www.paranapanema.sp.gov.br
Atendimento: Segunda à Sexta das 07h30 às 17h00

página 45

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema
GABINETE DO PREFEITO
Art. 81.

Os Cargos Públicos Efetivos e seus respectivos números de vagas passam a serem os constantes
do Anexo VIII desta Lei.

§ 1º. As atribuições dos Cargos Públicos Efetivos serão as constantes do Anexo IX desta Lei.
§ 2º. Os vencimentos dos Cargos Públicos Efetivos constantes do Anexo VIII encontram-se descritos no
Anexo X desta Lei.

Art. 82.

A Organização Administrativa do Poder Executivo do Município de Paranapanema será
apresentada graficamente na forma dos organogramas dispostos nos Anexos de XII e XIII desta Lei.

Art. 83.

Os vencimentos dos ocupantes de cargos de provimento em comissão, de funções gratificadas e
de cargos públicos efetivos serão fixadas de 01 (um) a 11 (onze), na forma do Anexo X desta Lei.

Art. 84.

VETO TOTAL À EMENDA MODIFICATIVA Nº. 02/2017.

Art. 85.

Observados os princípios fundamentais e demais disposições da presente Lei, o Prefeito
expedirá, progressivamente, os atos necessários à implantação da nova Estrutura Organizacional,
observando-se os recursos financeiros disponíveis.

Art. 86.

A implantação das novas Secretarias e/ou demais unidades administrativas, dar-se-á com o
preenchimento dos cargos criados através desta Lei.

Art. 87.

Cada unidade administrativa promoverá, anualmente, a revisão de sua lotação, de modo a
corresponder às necessidades de pessoal, em decorrência da implantação da presente Lei.

Art. 88.

A jornada de trabalho dos ocupantes dos cargos de Secretários Municipais e os de provimento
em comissão deverão ser de, no mínimo 40 horas semanais, sendo que, em decorrência da natureza do
cargo que exercem, deverão estar à integral disposição da Administração Pública Municipal, sem que
isso acarrete quaisquer direitos ou benefícios laborais.

Art. 89.

A função gratificada é função de confiança do Chefe do Poder Executivo e terá jornada mínima
de 40 horas semanais, vedado o recebimento de adicional por hora extraordinária, aplicando-se a
mesma regra do art. 89 desta Lei.

§1º. A função de confiança que se refere o caput será ocupada somente por servidores públicos integrante
do quadro efetivo de funcionários e, preferencialmente e sempre que possível, será ocupada por servidores
de cargos relacionados ao Departamento, salvo as funções de confiança que exigirem formação específica
na área, as quais deverão ser ocupadas, necessariamente, por servidores do próprio departamento.
§2º. Fica alterado o art. 226 da Lei Municipal nº 706/2004 passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 226 – O Procurador Chefe é função de confiança do Chefe do Poder Executivo, escolhido entre
os Procuradores, e terá jornada mínima de 40 horas semanais, vedado o recebimento de adicional
por hora extraordinária e deverão estar à integral disposição da Administração Pública
Municipal, sem que isso acarrete quaisquer direitos ou benefícios laborais.”
§3º. Ficam expressamente revogados os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 226 da Lei Municipal nº 706/2004.
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Art. 90.

Os servidores públicos municipais ficarão sujeito ao controle eletrônico de ponto, pelo qual se
verificará, diariamente, a entrada e saída do servidor em serviço, ressalvado os servidores ocupantes de
cargo de provimento em comissão e os Secretários Municipais, pela sua natureza, observado o art. 89
desta Lei.

Parágrafo único. Fica expressamente revogado o parágrafo único do artigo 143 da Lei Municipal nº
706/2004.

Art. 91.

O valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) de que trata a Lei Complementar nº 374/2016, art.
1º, integrará o salário base dos cargos de provimento efetivo de motoristas, tratoristas e operadores de
máquinas, os quais perceberão os vencimentos relativos à referência 02 do quadro de referências e
vencimentos constantes do Anexo X desta Lei, com o valor já integrado.

§1º. O valor constante do caput deste artigo não mais terá título de gratificação, uma vez integrado o salário
base dos servidores constantes do caput, e incidirão, para todos os efeitos, inclusive para a incidência de
contribuição previdenciária, por ter natureza salarial.
§2º. O valor de R$ 300,00 (trezentos reais) de que trata o art. 2º da Lei Complementar nº 374/2016,
continuará a ser percebida a título de gratificação de sobreaviso para os ocupantes dos cargos de
provimento efetivo de motoristas, tratoristas e operadores de máquinas e não tem natureza salarial, não
se incorpora à remuneração e não constitui base de incidência de contribuição previdenciária.

Art. 92.

No vencimento dos ocupantes das funções gratificadas ou de confiança, será aplicado o índice de
revisão geral anual de acordo com a Lei Municipal nº 1.193 de 24 de junho de 2016.

Art. 93.

Fica alterado o § 4º do art. 91 da Lei Municipal nº 706/2004 passando a vigorar com a seguinte
redação a partir de 1º março de 2019:
“§4º - O servidor que completar quatro quinquênios no serviço público municipal, perceberá a
sexta parte do seu vencimento, ao qual se incorpora automaticamente para todos os efeitos.”
§ 1º. Aos servidores que já completaram quatro quinquênios entre a publicação desta Lei e o início da
vigência da alteração da regra do § 4º do art. 91 da Lei Municipal nº 706/2004, não gozarão dos efeitos
retroativos, passando a perceber a sexta parte do seu vencimento somente a partir de 1º de março de
2019.
§ 2º. Aos servidores ativos, inativos e pensionistas que já completaram cinco quinquênios e percebem
a sexta parte do seu vencimento, bem como aqueles que irão completar cinco quinquênios e perceberão
a sexta parte do seu vencimento até o início da vigência da alteração da regra do § 4º do art. 91 da Lei
Municipal nº 706/2004 não gozarão dos efeitos retroativos pela aplicação da nova regra.

Art. 94.

Fica instituído o sistema de compensação de horas (banco de horas), de acordo com o Art. 7º,
inciso XIII, da Constituição Federal, para permitir o registro e a compensação de saldos de horas extras
laboradas pelos servidores da Prefeitura da Estância Turística de Paranapanema, devidamente
convocados por seu superior hierárquico, observando-se sempre a conveniência dos serviços e o
interesse da Administração Pública.
§ 1º – O sistema de compensação de horas não será aplicado aos titulares de cargo de provimento em
comissão, aos ocupantes de função gratificadas, aos que cumprem carga horária em escala de serviço e
aos ocupantes de emprego efetivo cuja jornada de trabalho seja especial ou disciplinada em norma
específica.
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§ 2º – Não serão abrangidas pelo sistema de compensação de horas as faltas com ou sem motivo justificado.

Art. 95.

As horas suplementares prestadas pelo servidor municipal em um dia serão, compensadas pela
correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período de 1 (um) ano, à soma
das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 (dez) horas
diárias, ficando sempre condicionadas à necessidade de serviço, que será definida por seu superior
hierárquico, que determinará o tempo em que o servidor trabalhará para efeito de acumulação no Banco
de Horas.
Parágrafo único – Somente serão creditadas as horas homologadas pela chefia imediata.

Art. 96.

As horas suplementares de que trata o artigo anterior deverão ser compensadas no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, contados da sua realização, de acordo com a conveniência e interesse da
Administração.

§ 1º - Mensalmente o Departamento Pessoal e de Recursos Humanos emitirá certidão com nome e
quantidade de horas a serem compensadas a cada Secretário Municipal, o qual deverá organizar escala de
compensação dentro do mesmo mês.
§ 2º - Nas hipóteses de exoneração, demissão ou aposentadoria com extinção do contrato de trabalho, o
saldo de horas não compensadas deverá ser remunerado, nessas ocasiões, com adicional estabelecido na
legislação aplicável.

Art. 97.

Não serão consideradas como horas suplementares a serem compensadas ou remuneradas
aquelas que o servidor prestar sem a prévia convocação de seu Superior Hierárquico.

Art. 98.

As horas suplementares realizadas no exercício de 2017 que não tiverem sido pagas serão
compensadas no prazo máximo de 06 meses a partir da promulgação desta Lei.

Art. 99.

Não se aplicam os dispostos nos art. 94 a 98 desta Lei aos serviços essenciais de saúde, de
limpeza pública e de arrecadação e fiscalização, sendo que as horas extraordinárias eventualmente
realizadas para o cumprimento destes serviços poderão ser regulamentadas por Decreto do Executivo.

Art. 100. À medida que forem instalados os órgãos previstos neste diploma legal, os atuais serão extintos
automaticamente, competindo ao Executivo Municipal a edição de ato normativo e demais providências
relativas ao remanejamento de pessoal, verbas e instalações.

Art. 101. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos orçamentários adicionais, de
natureza suplementar ou especial, necessários ao cumprimento desta Lei.

Art. 102. Esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2018, revogando-se todas as Leis anteriores
destinadas à matéria e disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, 29 de dezembro de 2017.
ANTÔNIO HIROMITI NAKAGAWA
Prefeito Municipal
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ANEXO I
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - HIERARQUIA
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ANEXO II
QUADRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Qtd.

Denominação do cargo

Simb.

Ref.

Jornada
semanal

01

Secretário geral do
município

A.P

Subsídio
fixado em lei

40h/s

01

Secretário municipal de
governo e negócios
jurídicos

A.P

Subsídio
fixado em lei

40h/s

01

Secretário municipal de
administração

A.P

Subsídio
fixado em lei

40h/s

01

Secretário municipal de
planejamento e gestão

A.P

Subsídio
fixado em lei

40h/s

01

Secretário municipal de
educação

A.P

Subsídio
fixado em lei

40h/s

01
01
01
01
01
01
01

Secretário municipal de
saúde
Secretário municipal de
desenvolvimento social
Secretário municipal de
agricultura
Secretário municipal do
verde e meio ambiente
Secretário municipal de
fazenda
Secretário municipal de
obras públicas
Secretário municipal de
vias públicas

A.P
A.P
A.P
A.P
A.P
A.P
A.P

Subsídio
fixado em lei
Subsídio
fixado em lei
Subsídio
fixado em lei
Subsídio
fixado em lei
Subsídio
fixado em lei
Subsídio
fixado em lei
Subsídio
fixado em lei

Requisitos mínimos
Ensino médio completo
Ensino superior completo em
direito, com registro ativo no
respectivo conselho de classe
por ser atividade privativa.
VETO TOTAL À EMENDA
MODIFICATIVA
Nº.
05/2017.
VETO TOTAL À EMENDA
MODIFICATIVA
Nº.
05/2017.
VETO TOTAL À EMENDA
MODIFICATIVA
Nº.
05/2017.

40h/s

Ensino médio completo

40h/s

Ensino médio completo

40h/s

Ensino médio completo.

40h/s

Ensino médio completo.

40h/s

VETO TOTAL À EMENDA
MODIFICATIVA
Nº.
13/2017.

40h/s

Ensino médio completo.

40h/s

Ensino médio completo.

01

Secretário municipal de
turismo, cultura e esporte

A.P

Subsídio
fixado em lei

40h/s

Ensino médio completo.

01

Secretário municipal de
comunicação

A.P

Subsídio
fixado em lei

40h/s

Ensino médio completo.
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GABINETE DO PREFEITO
ANEXO III
ATRIBUIÇÕES DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Denominação do
cargo
Secretário geral do
município

Atribuições do cargo
Assessorar o executivo municipal no relacionamento junto as secretarias
municipais.
Orientar as secretarias municipais quanto aos procedimentos de execução,
gestão e governança do governo.
Realizar a integração matricial das secretarias municipais, visando a
otimização de recursos e processos.
Elaborar e gerenciar a manutenção das políticas públicas da administração e
suas melhores práticas.
Disseminar os fluxos de processos e procedimentos pertinentes ao bom
andamento das políticas públicas implantadas na administração municipal.
Propor ao executivo municipal planos de ação e projetos de melhoria
contínua nas bases governamentais e secretarias municipais.
Dar encaminhamento às requisições da ouvidoria, fazendo a integração entre
o executivo e as secretarias.
Realizar o juízo de conciliação junto às necessidades aparentes e demandada
pelas secretarias municipais.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Secretário municipal
de governo e
negócios jurídicos

Chefiar, dirigir, planejar, orientar e coordenar a secretaria para a qual foi
designado pelo prefeito.
Exercer análise, dar parecer, aprovar atos jurídicos, minutas e peças jurídicas.
Orientação e assessoramento direto ao chefe do poder executivo.
Traçar estratégias relacionadas às ações de governo.
Coordenação e supervisão geral da secretaria municipal de governo e
negócios jurídicos.
Propor a instauração de sindicância administrativas e instauração de
processo administrativo disciplinar.
Referendar os atos e decretos assinados pelo prefeito.
Propor ao Prefeito, aos Secretários Municipais e aos chefes de divisões
providências de natureza jurídico-administrativa reclamadas pelo interesse
público, inclusive a declaração de nulidade ou a revogação de quaisquer atos
administrativos, quando conflitantes com a legislação em vigor ou com a
orientação normativa estabelecida.
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Apresentar ao gabinete do prefeito propostas referentes à legislação,
orçamento e aperfeiçoamento dos servidores subordinados, bem como dos
programas, projetos e ações a serem desenvolvidos.
Chefiar a distribuição dos recursos humanos e materiais, tendo por objetivo
a otimização e aprimoramento das atividades a serem desenvolvidas.
Manifestar-se em processos que versem sobre assuntos de interesse da
secretaria de que titular.
Receber toda a documentação oriunda de seus subordinados e encaminhá-la
à unidade administrativa competente, decidindo as que forem de sua
competência e opinando nas que dependem de decisões superiores.
Fiscalizar os serviços a seu encargo.
Solicitar e autorizar compras de materiais e equipamentos e prestação de
serviços.
Observar e cumprir leis, decretos e regulamentos.
Elaborar a efetividade e planilhas de horas extras, diárias e demais adicionais
dos servidores da secretaria de que for o titular.
Determinar a escala de férias.
Responsabilizar-se pelo patrimônio da secretaria.
Realizar a avaliação do estágio probatório dos servidores da secretaria.
Coordenar projetos.
Representar a secretaria nas solenidades e comemorações oficiais do
município.
Procurar, com o máximo critério, conhecer seus subordinados, promovendo
o clima de cooperação e respeito mútuo entre todos; estabelecer as normas
internas, respeitando os princípios administrativos.
Promover atualização das normas internas.
Atender às ponderações justas de todos os seus subordinados, quando feitas
a termo e desde que sejam de sua competência.
Zelar pelo aproveitamento integral do efetivo lotado em sua respectiva
secretaria.
Imprimir em todos os seus atos, como exemplo, à máxima correção,
pontualidade e justiça.
Promover e presidir as reuniões periódicas, de cunho educativo e informativo
com o pessoal diretamente subordinado, no intuito de debater questões
relativas à melhoria do desempenho das tarefas atribuídas à respectiva
secretaria, participando ao prefeito os assuntos para apreciação superior.
Manter o relacionamento de cooperação mútua com todos os órgãos públicos
de atendimento à população, respeitando as limitações e atribuições da
mesma.
Prestar informações e realizar os demais atos nos mandados de segurança
relacionados às atividades da prefeitura;
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Atender ao público em geral.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
Secretário municipal

Chefiar, dirigir, planejar, orientar e coordenar a secretaria para a qual foi
designado pelo prefeito municipal.
Apresentar ao gabinete do prefeito propostas referentes à legislação,
orçamento e aperfeiçoamento dos servidores subordinados, bem como dos
programas, projetos e ações a serem desenvolvidos.
Chefiar a distribuição dos recursos humanos e materiais, tendo por objetivo
a otimização e aprimoramento das atividades a serem desenvolvidas.
Manifestar-se em processos que versem sobre assuntos de interesse da
secretaria de que titular.
Receber toda a documentação oriunda de seus subordinados e encaminhá-la
à unidade administrativa competente, decidindo as que forem de sua
competência e opinando nas que dependem de decisões superiores.
Fiscalizar os serviços a seu encargo.
Solicitar e autorizar compras de materiais e equipamentos e prestação de
serviços.
Observar e cumprir leis, decretos e regulamentos.
Elaborar a efetividade e planilhas de horas extras, diárias e demais adicionais
dos servidores da secretaria de que for o titular.
Determinar a escala de férias.
Responsabilizar-se pelo patrimônio da secretaria.
Realizar a avaliação do estágio probatório dos servidores da secretaria.
Coordenar projetos.
Representar a secretaria nas solenidades e comemorações oficiais do
município.
Procurar, com o máximo critério, conhecer seus subordinados, promovendo
o clima de cooperação e respeito mútuo entre todos; estabelecer as normas
internas, respeitando os princípios administrativos.
Promover atualização das normas internas.
Atender às ponderações justas de todos os seus subordinados, quando feitas
a termo e desde que sejam de sua competência.
Zelar pelo aproveitamento integral do efetivo lotado em sua respectiva
secretaria.
Imprimir em todos os seus atos, como exemplo, à máxima correção,
pontualidade e justiça.
Promover e presidir as reuniões periódicas, de cunho educativo e informativo
com o pessoal diretamente subordinado, no intuito de debater questões
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relativas à melhoria do desempenho das tarefas atribuídas à respectiva
secretaria, participando ao prefeito os assuntos para apreciação superior.
Manter o relacionamento de cooperação mútua com todos os órgãos públicos
de atendimento à população, respeitando as limitações e atribuições da
mesma.
Atender ao público em geral.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
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ANEXO IV
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Qtd.

Denominação do cargo

Simb.

Ref.

Jornada
semanal

01

Chefe de gabinete

C.C

9

40h/s.

01

Assessor de
planejamento
orçamentário

C.C

8

40h/s.

01

Assessor para assuntos
legislativos

C.C

8

40h/s.

01

Diretor de
departamento pessoal e
recursos humanos

C.C

8

40h/s.

01

Diretor administrativo
educacional

C.C

8

40h/s.

01

Diretor de planejamento
educacional

C.C

8

40h/s.
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Requisitos
mínimos
Ensino
Superior
completo
(EMENDA
MODIFICATIVA
Nº. 06/2017).
Ensino superior
completo em
contabilidade,
com registro
ativo no
respectivo
conselho de
classe (VETO
TOTAL À
EMENDA
MODIFICATIVA
Nº. 07/2017)
Ensino superior
completo em
direito.
Ensino
Superior
completo
(EMENDA
MODIFICATIVA
Nº. 06/2017).
Ensino
superior
completo na
área correlata
e exper. Conf.
Leg. Especifica.
(EMENDA
MODIFICATIVA
Nº. 06/2017.
Ensino
superior
completo na
área correlata
e exper. Conf.
Leg. Especifica.
(EMENDA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema
GABINETE DO PREFEITO
MODIFICATIVA
Nº. 06/2017.
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ANEXO V
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Denominação do
cargo
Chefe de gabinete

Atribuições do cargo
Chefiar, orientar, dirigir e fiscalizar os trabalhos do gabinete.
Assistir diretamente o prefeito na sua representação civil, social e administrativa.
Assistir o chefe do executivo municipal na integração dos munícipes na vida
político-administrativa da cidade.
Promover o desenvolvimento das relações entre o executivo e outros órgãos
governamentais, da administração pública e privada e com o público em geral.
Estreitar a opinião pública e os objetivos do governo, coordenar atividades de
relacionamento administrativo da prefeitura com os munícipes, entidades e
associações de classe ou comunitária e desenvolver outras ações correlatas, por
determinação do prefeito.
Assistir o prefeito em assuntos relacionados às ações de governo.
Assistir e organizar os atos normativos emanados do poder executivo.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Assessor de
planejamento
orçamentário

Prover assessoria técnica aos Secretários quanto ao seus respectivos Orçamentos
nas matérias concernentes ao Planejamento e ao Orçamento.
Assessorar na elaboração da Proposta Orçamentária Anual, do Plano Plurianual e
do Plano de Ação Governamental, submetendo os à aprovação pelo Órgão.
Assegurar, na Proposta Orçamentária Anual, recursos suficientes à consecução
dos objetivos definidos no Plano Estratégico, no Plano de Ação Governamental e
no Plano Plurianual, bem como garantir o atendimento às despesas de
manutenção dos serviços prestados pelo município.
Apresentar os objetivos e as metas físicas e financeiras do Plano Plurianual,
identificando-os por produtos, ações e programas.
Monitorar a execução das metas físicas e financeiras dos Projetos Estratégicos e
Ações Operacionais contidos no Plano de Ação Governamental, promovendo à
revisão do Plano Plurianual, quando necessário, em atendimento à legislação
específica.
Acompanhar a evolução das despesas avaliando a compatibilidade entre o
planejado e o executado para adoção de medidas de adequação orçamentária.
Subsidiar o processo de empenhamento das despesas com o bloqueio prévio da
disponibilidade orçamentária.
Controlar a execução orçamentária, verificando a necessidade de suplementação,
com vistas a assegurar recursos adequados à execução das despesas fixadas.
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Adotar ações que permitam o melhor aproveitamento dos recursos orçamentários
e contribuam para evitar o comprometimento indevido financeiro.
Aprimorar métodos e ferramentas de acompanhamento e controle das ações
voltadas ao Planejamento e ao Orçamento.
Consolidar, analisar e demonstrar o gasto público municipal realizado.
Consolidar e disponibilizar informações sobre a despesa e a receita pública.
(VETO TOTAL À EMENDA MODIFICATIVA Nº 07/2017)
Assessor para
assuntos legislativos

Assessorar o chefe do executivo na execução de atividades legislativas, orientar
quanto aos requerimentos e indicações do poder legislativo.
Reunir-se com os vereadores em exercício, a fim de, politicamente, traçar
estratégias legislativas, discutir sobre projetos e propostas de interesse do poder
executivo, e esclarecimentos nas questões que se fizerem necessárias.
Assessorar nos assuntos relativos a pronunciamentos e proposições do prefeito e
vice-prefeito, quando se fizer necessário.
Assessorar, a pedido do prefeito e vice-prefeito, bem como dos secretários, na
redação de pronunciamentos a serem feitos em plenário, em caso convocação pela
câmara municipal.
Desempenhar funções internas e externas; prestar assessoramento e
aconselhamento ao prefeito e vice-prefeito, realizar estudos, pesquisas para
contribuir no assessoramento e no exame de proposições e demais expedientes
em geral que passam pela apreciação do prefeito; efetuar e elaborar trabalhos
relacionados com o serviço e a assistência às bases, de interesse do executivo,
entre outras atribuições determinadas pelo prefeito.
Auxiliar na realização de pesquisas, elaboração de informações de interesse do
gabinete, organizar as reuniões externas agendadas por ele, para participação
junto com os vereadores.
Representar o prefeito e vice-prefeito no atendimento à comunidade, quando
solicitado.
Cumprir as normas legais, regulamentares e de controle interno.
Desempenhar outras atividades de assessoramento internas e externas da
atividade executiva e relacionadas aos assuntos legislativos, como, por exemplo,
visitar comunidades, servir de interlocutor entre o cidadão e o prefeito nos
assuntos relacionados aos assuntos legislativos, bem como, assessorar o executivo
em reuniões e eventos aos quais se encontrar ausente.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Diretor de recursos
humanos

Chefiar, orientar, dirigir e fiscalizar as atividades da divisão de recursos humanos.
Delegar funções e monitorar os empregados.
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Gerir o orçamento de seu departamento.
Zelar pelas políticas do Governo no cumprimento de suas melhores práticas.
Garantir a qualidade de seus colaboradores dentro da legislação em vigor.
Atuar com foco no planejamento, gestão de carreira e de cargos e salários.
Estruturação de programas de desenvolvimento e treinamento.
Planos de avaliação de desempenho.
Estabelecer diretrizes para implantação e desenvolvimento de programas de
administração de salários e benefícios, treinamento, desenvolvimento, avaliação
de desenvolvimento, planos de carreiras e sucessões.
Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades de recursos humanos, através
da definição de normas e políticas, que visem dotar o Governo de uma força de
trabalho qualificada e eficaz.
Dirigir as atividades de departamento pessoal, folha de pagamento, concurso
público e processo seletivo.
Coordenar as atividades de cessão de pessoal.
Coordenar o acompanhamento dos processos internos e demandas envolvendo
servidores municipais aposentados, pensionistas, ativos e inativos.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
Diretor
administrativo
educacional

Dirigir todas as atividades administrativas inerentes à rede municipal de ensino.
Dirigir toda a política educacional administrativa da secretaria municipal de
educação.
Fazer cumprir as disposições legais relativas à organização administrativa das
escolas e CEIs, bem como as normas e diretrizes emanadas de órgãos superiores.
Inspecionar os trabalhos administrativos nas unidades escolares.
Aplicar instrumentos de análise para avaliar o desempenho global do sistema
municipal de ensino, nos seus trabalhos administrativos.
Compatibilizar os projetos da área administrativa a nível interescolar com os da
secretaria municipal de educação.
Aplicar suas disciplinas aos funcionários de acordo com a filosofia da secretaria
municipal de educação.
Dirigir todo o material das unidades escolares e ceis, relacionados ao inventário.
Dirigir, construir, programar todas as atividades administrativas das unidades
escolares e CEIs.
Articular ações administrativas desenvolvidas pelos diferentes segmentos da
unidade escolar, visando à melhoria da qualidade de ensino.
Acompanhar de forma sistemática todos os processos administrativos.
Apontar e priorizar os problemas administrativos a serem solucionados.
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Propor alternativas de resolver os problemas levantados diariamente.
Acompanhar todos os atos administrativos indispensáveis ao bom funcionamento
da unidade - escolar, tais como: livro ponto, faltas, prontuário e ofícios.
Criar condições de organização e disciplina de todos os funcionários e setores
relacionados à secretaria municipal de educação.
Assinar todos os documentos relativos à vida funcional de todos os funcionários
da secretaria municipal de educação.
Responder pelo cumprimento das leis, regulamentos e determinações, bem como
dos prazos para execução dos trabalhos estabelecidos pelas autoridades
superiores.
Apurar ou fazer apurar irregularidades de que venha a tomar conhecimento no
âmbito administrativo.
Executar tarefas correlatas às acima descritas e as demandas do dia a dia
administrativo.
Assessorar a secretária municipal de educação e cultura, no desempenho das
atribuições que lhe são próprias.
Responder pela secretária de educação no horário que lhe for confiada ou em suas
ausências e impedimentos.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
Diretor de
planejamento
educacional

Dirigir e chefiar todas as atividades pedagógicas e de logística da rede municipal
de ensino.
Garantir ações baseadas na avaliação das propostas pedagógicas das escolas do
sistema municipal de ensino.
Assegurar a constante retro informação às propostas pedagógicas da rede
municipal de ensino.
Monitorar os diretores de escolas sobre a perfeita elaboração, execução e
avaliação das propostas pedagógicas e projetos referentes às suas unidades
escolares.
Elaborar alternativas de solução para os problemas específicos de cada nível e
modalidade de ensino.
Fazer cumprir as disposições legais relativas à organização pedagógica das
escolas, bem como, as normas e diretrizes emanadas de órgãos superiores.
Diagnosticar, quanto à necessidade e oportunidade de oferecer cursos de
aperfeiçoamento e atualização dos recursos humanos que integram a secretaria
municipal de educação.
Dar parecer, realizar estudos e desenvolver atividades relacionadas à inspeção
escolar.
Colaborar na difusão e implementação de projetos e programas elaborados pelos
órgãos superiores.
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Aplicar instrumentos de análise para avaliar o desempenho global do sistema
municipal de ensino, nos seus trabalhos pedagógicos.
Assessorar a secretária municipal de educação em sua programação global e nas
suas tarefas pedagógicas.
Organizar os eventos cívicos e comemorativos da secretaria municipal de
educação e cultura.
Criar condições de organização, disciplina, interação interpessoal.
Garantir a eficácia da distribuição e qualidade da merenda escolar, fiscalizando
todos os produtos e armazenamento.
Fazer cumprir, com excelência e lisura, todos os serviços prestados pelo
transporte escolar terceirizado.
Executar tarefas correlatas às acima descritas e as que forem surgindo no decorrer
do dia a dia das atividades e necessidades das unidades escolares e CEIs.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
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ANEXO VI
QUADRO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS
Qtd.

Denominação do cargo

Simb.

Ref.

Jornada
semanal

01

Procurador chefe

F.G

11

40h/s.

01

Controlador interno

F.G

8

40h/s.

F.G

6

40h/s.

01

01
01
01
01
01

Chefe de divisão
administrativa da
Secretaria Municipal de
Administração
Chefe de divisão
administrativa de
planejamento e gestão
Chefe de divisão de
licitações e contratos
Chefe de divisão de
patrimônio
Chefe de divisão
distrital
Chefe de divisão
administrativa da
educação

F.G

6

40h/s.

F.G

6

40h/s.

F.G

6

40h/s.

F.G

6

40h/s.

F.G

6

40h/s.

04

Supervisor de ensino

F.G

7

40h/s.

10

Diretor pedagógico

F.G

7

40h/s.

05

Diretor de escola

F.G

7

40h/s.
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Requisitos mínimos
Ser
servidor
efetivo
ocupante do cargo de
Procurador
com
no
mínimo 5 ano de efetivo
exercício
no
cargo.
(EMENDA MODIFICATIVA
Nº. 08/2017)
Ser servidor efetivo e
preencher os requisitos
previstos
em
Lei
Municipal.
(EMENDA
MODIFICATIVA
Nº.
08/2017)
VETO PARCIAL À EMENDA
MODIFICATIVA
Nº.
08/2017.
VETO PARCIAL À EMENDA
MODIFICATIVA
Nº.
08/2017.
Ser servidor efetivo e ter
ensino médio completo.
Ser servidor efetivo e ter
ensino médio completo.
Ser servidor efetivo e ter
ensino médio completo.
Ser servidor efetivo e ter
ensino médio completo.
Ser servidor efetivo e ter
ensino superior completo
em
pedagogia
ou
licenciatura plena e 05
(cinco) anos de experiência
no magistério.
Ser servidor efetivo e ter
ensino superior completo,
uma
licenciatura,
uma
especialização a nível d pósgraduação em gestão e 05
(cinco) anos de experiência
no magistério.
Ser servidor efetivo e ter
ensino superior completo

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema
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05

01
01

01

01

01
01

Vice-Diretor de escola

Chefe de divisão
administrativa de saúde
Chefe de divisão
hospitalar e de urgência
e emergência
Chefe de divisão de
reabilitação e
especialidades

Chefe de divisão de
vigilância em saúde e
atenção básica

Chefe de divisão de
vigilância sanitária
Chefe de divisão de
estratégia da saúde da
família

F.G

6

40h/s.

F.G

6

40h/s.

F.G

7

40h/s.

F.G

7

40h/s.

F.G

8

40h/s.

F.G

6

40h/s.

F.G

8

40h/s.

01

Chefe de divisão de
assistência farmacêutica

F.G

8

40h/s.

01

Chefe da divisão de
faturamento da saúde

F.G

6

40h/s.

05

Chefe de enfermagem
das unidades básicas

F.G

8

40h/s.

01

Chefe de enfermagem
do hospital municipal

F.G

8

40h/s.

02

Chefe da divisão de
agendamento de viagens
de saúde

F.G

6

40h/s.

04

Chefe de unidade básica
de saúde

F.G

7

40h/s

01

Chefe de saúde bucal

F.G

8

40h/s

Rua: Capitão Pinto de Melo, 485
Bairro: Centro – CEP: 18720-000
PABX: (14) 3713 – 9200
www.paranapanema.sp.gov.br
Atendimento: Segunda à Sexta das 07h30 às 17h00

página 63

em
pedagogia
ou
licenciatura plena e 05
(cinco) anos de experiência
no magistério.
Ser servidor efetivo e ter
ensino superior completo
em
pedagogia
ou
licenciatura plena e 03 (três)
anos de experiência no
magistério.
Ser servidor efetivo e ter
ensino médio completo.
Ser servidor efetivo e ter
ensino técnico em saúde ou
superior.
Ser servidor efetivo e ter
ensino técnico em saúde ou
superior.
Ser servidor efetivo e ter
ensino superior completo
em medicina, enfermagem,
farmácia,
nutrição,
odontologia,
psicologia,
serviço social e terapia
ocupacional.
Ser servidor efetivo e ter
ensino médio completo.
Ser servidor efetivo e ter
ensino superior completo na
área correlata.
Ser servidor efetivo e ter
ensino superior completo
em farmácia.
Ser servidor efetivo e ter
ensino médio completo.
Ser servidor efetivo e ter
ensino superior completo
em enfermagem.
Ser servidor efetivo e ter
ensino superior completo
em enfermagem.
Ser servidor efetivo e ter
ensino médio completo.
Ser servidor efetivo e ter
formação em nível técnico
em saúde
Ser servidor efetivo e ter
ensino superior completo
em odontologia.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema
GABINETE DO PREFEITO
01
01

Chefe de divisão
administrativa do social
Chefe de divisão de
programas e projetos
sociais

F.G

6

40h/s.

Ser servidor efetivo e ter
ensino médio completo.

F.G

6

40h/s.

Ser servidor efetivo e ter
ensino médio completo.

F.G

6

40h/s.

Ser servidor efetivo e ter
ensino médio completo.

01

Chefe de divisão
administrativa do meio
ambiente

02

Chefe de divisão
operacional

F.G

6

40h/s.

01

Chefe de divisão de
patrulha agrícola

F.G

6

40h/s.

01

Chefe de divisão de
infraestrutura e serviços
gerais

F.G

6

40h/s.

01

Chefe de divisão de
motoristas e frotas

F.G

6

40h/s.

01

Chefe de divisão de
serviços urbanos

F.G

6

40h/s.

01

Chefe de divisão de
serviços rurais

F.G

6

40h/s.

01

Chefe de divisão de
turismo e cultura

F.G

6

40h/s.

01

Chefe de divisão de
esportes

F.G

6

40h/s.
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Ser
servidor
efetivo.
(EMENDA MODIFICATIVA
Nº. 08/2017)
Ser
servidor
efetivo
(EMENDA MODIFICATIVA
Nº. 08/2017)
Ser
servidor
efetivo
(EMENDA MODIFICATIVA
Nº. 08/2017)
Ser
servidor
efetivo
(EMENDA MODIFICATIVA
Nº. 08/2017)
Ser
servidor
efetivo
(EMENDA MODIFICATIVA
Nº. 08/2017)
Ser
servidor
efetivo
(EMENDA MODIFICATIVA
Nº. 08/2017)
VETO PARCIAL À EMENDA
MODIFICATIVA
Nº.
08/2017.
VETO PARCIAL À EMENDA
MODIFICATIVA
Nº.
08/2017.
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ANEXO VII
ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS
Denominação do cargo
Procurador chefe

Atribuições do cargo
Representação e defesa do município, judicial e extra0judicialmente,
assessoramento jurídico ao chefe do poder executivo e às secretárias
municipais.
Coordenar os demais procuradores nas suas atividades.
Orientar, dirigir e fiscalizar todas as atividades da procuradoria do município.
Coordenar todas as ações judiciais em que é parte o município, na justiça
estadual, federal e trabalhista.
Coordenar o acompanhamento das ações judiciais referentes às demandas
envolvendo servidores municipais aposentados, pensionistas, ativos e inativos.
Coordenar todos os processos a serem enviados ao tribunal de contas;
coordenar a confecção de pareceres, bem como emiti-los, estudos e análises de
documentação que envolva o município.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Controle interno

Avaliar o cumprimento das metas propostas nos três instrumentos que
compõem o processo orçamentário: o plano plurianual (ppa), a lei de diretrizes
orçamentárias (ldo) e a lei orçamentária anual.
Comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
Comprovar a eficácia e a eficiência da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial.
Comprovar a adequada aplicação dos recursos entregues a entidades do
terceiro setor.
Assinar o relatório de gestão fiscal em conjunto com o prefeito ou o presidente
da câmara municipal e, também, com o responsável pela administração
financeira.
Atentar se as metas de superávit orçamentário, primário e nominal devem ser
mesmo cumpridas.
Observar se as operações de créditos sujeitam-se aos limites e condições das
resoluções 40 e 43/2001, do senado.
Verificar se os empréstimos e financiamentos vêm sendo pagos tal qual
previsto nos respectivos contratos.
Analisar se as despesas dos oito últimos meses do mandato têm cobertura
financeira, o que evita, relativamente a esse período, transferência de
descobertos restos a pagar para o próximo gestor político.
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Verificar se está sendo providenciada a recondução da despesa de pessoal e da
dívida consolidada a seus limites fiscais.
Comprovar se os recursos da alienação de ativos estão sendo despendidos em
gastos de capital e, não, em despesas correntes; isso, a menos que lei municipal
permita destinação para o regime próprio de aposentadorias e pensões dos
servidores.
Constatar se está sendo satisfeito o limite para gastos totais das câmaras
municipais.
Verificar a fidelidade funcional dos responsáveis por bens e valores públicos.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
Chefe de divisão
administrativa da
Secretaria Municipal
de Administração

Assistir ao respectivo secretário nos assuntos de sua competência.
Chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional da divisão em que
estiver lotado.
Instruir seus subordinados, servidores públicos e/ou colaboradores de
empresas terceirizadas no caso de eventos culturais e turísticos, de modo que
se conscientizem da responsabilidade que possuem.
Assessorar a organização de horário e escalas de serviços.
Levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito,
depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba
resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior.
Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos fatos ocorridos e outros
que tenha realizado por iniciativa própria.
Coordenar a expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e
serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar.
Representar o superior hierárquico, quando designado. (VETO PARCIAL À
EMENDA MODIFICATIVA Nº. 08/2017)

Chefe de divisão de
administrativa de
planejamento e gestão

Assistir ao respectivo secretário nos assuntos de sua competência.
Chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional da divisão em que
estiver lotado.
Instruir seus subordinados, servidores públicos e/ou colaboradores de
empresas terceirizadas no caso de eventos culturais e turísticos, de modo que
se conscientizem da responsabilidade que possuem.
Assessorar a organização de horário e escalas de serviços.
Levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito,
depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba
resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior.
Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos fatos ocorridos e outros
que tenha realizado por iniciativa própria.

Rua: Capitão Pinto de Melo, 485
Bairro: Centro – CEP: 18720-000
PABX: (14) 3713 – 9200
www.paranapanema.sp.gov.br
Atendimento: Segunda à Sexta das 07h30 às 17h00

página 66

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema
GABINETE DO PREFEITO
Coordenar a expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e
serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar.
Representar o superior hierárquico, quando designado.
Assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou
impedimento ocasional do superior hierárquico, dando-lhe conhecimento,
posteriormente.
Elaborar correspondências em geral.
Organizar eventos em geral.
Solicitar a compra de materiais e equipamentos.
Atender o público em geral.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências. (VETO
PARCIAL À EMENDA MODIFICATIVA Nº. 08/2017)
Chefe de divisão do
Departamento Pessoal

Chefiar, orientar, dirigir e fiscalizar as atividades da divisão de departamento
pessoal.
Zelar pelas políticas do Governo no cumprimento de suas melhores práticas.
Dirigir as atividades de departamento pessoal e folha de pagamento.
Coordenar o acompanhamento dos processos internos e demandas
envolvendo servidores municipais aposentados, pensionistas, ativos e inativos.
Emissão de Certidões, recebimento e avaliação de atestados, licenças médicas
e readaptações.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Chefe de divisão de
licitações e contratos

Assistir ao respectivo secretário nos assuntos de sua competência.
Chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional da divisão em que
estiver lotado.
Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade
que possuem.
Assessorar a organização de horário e escalas de serviços.
Levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito,
depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba
resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior.
Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos fatos ocorridos e outros
que tenha realizado por iniciativa própria.
Coordenar a expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e
serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar.
Representar o superior hierárquico, quando designado.
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Assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou
impedimento ocasional do superior hierárquico, dando-lhe conhecimento,
posteriormente.
Elaborar correspondências em geral.
Organizar eventos em geral.
Solicitar a compra de materiais e equipamentos.
Atender o público em geral.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
Chefe de divisão de
patrimônio

Assistir ao respectivo secretário nos assuntos de sua competência.
Chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional da divisão em que
estiver lotado.
Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade
que possuem.
Assessorar a organização de horário e escalas de serviços.
Levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito,
depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba
resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior.
Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos fatos ocorridos e outros
que tenha realizado por iniciativa própria.
Coordenar a expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e
serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar.
Representar o superior hierárquico, quando designado.
Assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou
impedimento ocasional do superior hierárquico, dando-lhe conhecimento,
posteriormente.
Elaborar correspondências em geral.
Organizar eventos em geral.
Solicitar a compra de materiais e equipamentos.
Atender o público em geral.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Chefe de divisão
distrital

Assistir ao respectivo secretário nos assuntos de sua competência.
Chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional da divisão em que
estiver lotado.
Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade
que possuem.
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Assessorar a organização de horário e escalas de serviços.
Levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito,
depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba
resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior.
Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos fatos ocorridos e outros
que tenha realizado por iniciativa própria.
Coordenar a expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e
serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar.
Representar o superior hierárquico, quando designado.
Assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou
impedimento ocasional do superior hierárquico, dando-lhe conhecimento,
posteriormente.
Elaborar correspondências em geral.
Organizar eventos em geral.
Solicitar a compra de materiais e equipamentos.
Atender o público em geral.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
Chefe de divisão
administrativa da
educação

Assistir ao respectivo secretário nos assuntos de sua competência.
Chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional da divisão em que
estiver lotado.
Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade
que possuem.
Assessorar a organização de horário e escalas de serviços.
Levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito,
depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba
resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior.
Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos fatos ocorridos e outros
que tenha realizado por iniciativa própria.
Coordenar a expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e
serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar.
Representar o superior hierárquico, quando designado.
Assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou
impedimento ocasional do superior hierárquico, dando-lhe conhecimento,
posteriormente.
Elaborar correspondências em geral.
Organizar eventos em geral.
Solicitar a compra de materiais e equipamentos.
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Atender o público em geral.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
Supervisor de ensino

Supervisionar as atividades pedagógicas e administrativas das escolas ou CEIs
de sua competência, de acordo com o nível e modalidade de ensino.
Supervisionar e garantir ações baseadas na avaliação das propostas
pedagógicas das escolas sob sua competência, de acordo com os níveis e
modalidades de ensino.
Estabelecer o feedback às propostas pedagógicas das escolas de sua área de
atuação.
Assistir tecnicamente, aos diretores de escolas sobre a elaboração, execução e
avaliação das propostas pedagógicas e projetos referentes às suas unidades
escolares sob sua competência.
Compatibilizar os projetos da área administrativa e técnico-pedagógica a nível
interescolar com os da secretaria municipal de educação.
Analisar os dados relativos às escolas que integram a secretaria municipal de
educação específicos de cada nível e modalidade de ensino.
Orientar sobre as disposições legais relativas à organização pedagógica e
administrativa das escolas, bem como, as normas e diretrizes emanadas de
órgãos superiores.
Sugerir temas quanto à serem trabalhados em cursos de aperfeiçoamento e
atualização.
Realizar estudos e desenvolver atividades relacionadas à inspeção escolar.
Colaborar na difusão e implementação de projetos e programas elaborados
pelos órgãos superiores.
Avaliar o desempenho das escolas do sistema municipal de ensino, nos seus
trabalhos administrativos e pedagógicos.
Auxiliar as escolas em sua programação global e nas suas tarefas pedagógicas.
Acompanhar e orientar os trabalhos administrativos nas unidades escolares.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Diretor pedagógico

Assessorar e coordenar as atividades pedagógicas da unidade escolar, de modo
que haja a articulação e mobilização da equipe escolar na construção, execução
e avaliação do projeto pedagógico da escola.
Assessorar a direção da unidade escolar nas atividades pedagógicas.
Coordenar a elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico.
Subsidiar a equipe escolar com dados de desempenho dos alunos.
Acompanhar e controlar o desenvolvimento do projeto pedagógico.
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Acompanhar e coordenar as atividades de recuperação paralela da
aprendizagem dos alunos, bem como a classificação e reclassificação dos
mesmos.
Garantir que a HTPC contribua para a formação do docente.
Preparar e coordenar as atividades realizadas pelos professores nas aulas de
trabalho pedagógico coletivo.
Zelar para que os alunos cumpram a carga horária necessária.
Participar da elaboração das propostas pedagógicas da unidade escolar.
Coordenar e participar de todas as atividades pedagógicas da unidade escolar.
Articular ações educacionais desenvolvidas pelos diferentes segmentos da
unidade escolar, visando à melhoria da qualidade de ensino.
Propor medidas para avaliar de forma sistemática os processos de ensino e
aprendizagem.
Prestar assistência técnica, propondo técnicas e procedimentos, sugerindo
materiais didáticos e organizando as atividades.
Garantir a integração de todos os docentes no desenvolvimento do projeto
pedagógico.
Interagir com as famílias dos alunos que tenham frequência insuficiente ou
apresentem desempenho insatisfatório.
Assessorar a direção da escola, especialmente quanto a:
• Agrupamento de alunos.
• Organização de horário de aulas e do calendário escolar.
• Utilização dos recursos didáticos da escola.
Garantir a execução dos planos de ensino.
Acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos planos de ensino.
Coordenar as atividades de todos os projetos educacionais desenvolvidos nas
unidades escolares.
Realizar estudos e pesquisas relacionados a atividades de ensino, utilizando
documentação e outras fontes de informações e analisando os resultados de
métodos utilizados, para atualizar e ampliar o próprio campo de conhecimento.
Avaliar os resultados das atividades pedagógicas, examinando fichas
cumulativas, prontuários e relatório, analisando conceitos emitidos sobre
alunos, índices de reprovação e cientificando-se dos problemas surgidos, para
aferir a eficácia dos métodos aplicados e providenciar reformulações
adequadas, quando necessário.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
Diretor de escola

Acompanhar todas as atividades pedagógicas e administrativas inerentes à sua
unidade escolar.
Gerenciar toda a política educacional na unidade escolar.
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Aplicar suas disciplinas aos funcionários da unidade.
Manter todo o material da unidade escolar inventariado e em dia.
Construir, implementar e participar de todas as atividades pedagógicas da
unidade escolar.
Articular ações educacionais desenvolvidas pelos diferentes segmentos da
unidade escolar, visando à melhoria da qualidade de ensino.
Possibilitar reflexão e a prática docente.
Favorecer o intercâmbio de experiências.
Acompanhar e avaliar de forma sistemática os processos de ensino e
aprendizagem.
Resolver os problemas educacionais a serem resolvidos no dia a dia da unidade
escolar.
Possibilitar as atividades e recuperação de alunos.
Acompanhar todos os atos administrativos indispensáveis ao bom
funcionamento da unidade escolar.
Comunicar ao superior toda e qualquer ausência da unidade escolar.
Criar condições de organização, disciplina, interação interpessoal na unidade
escolar.
Gerenciar a merenda escolar na unidade escolar.
Assinar todos os documentos relativos à vida escolar dos alunos relativos e
expedidos pela unidade escolar.
Responder pelo cumprimento, no âmbito da escola, das leis, regulamentos e
determinações, bem como dos prazos para execução dos trabalhos
estabelecidos pelas autoridades superiores.
Apurar irregularidades de que venha a tomar conhecimento no âmbito da
escola e comunicar ao superior imediato.
Subordinar-se e cumprir todas as determinações da secretaria municipal de
educação.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
Vice-Diretor de escola

Atuar em colaboração com o diretor de escola e substituí-lo em suas ausências
e impedimentos na direção de todas as atividades pedagógicas e
administrativas inerentes à unidade escolar e comunidade.
Responder pela direção da escola no horário que lhe for confiada.
Substituir o diretor de escola em suas ausências e impedimentos, obedecendo
ao rol de atividades do diretor.
Assessorar o diretor no desempenho das atribuições que lhe são próprias.
Colaborar nas atividades relativas ao setor pedagógico, à manutenção e
conservação do prédio e mobiliário escolar.
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Ajudar no controle e recebimento da merenda escolar.
Participar de estudos e deliberações que afetam o processo educacional.
Colaborar com o diretor no cumprimento dos horários dos docentes, discentes
e funcionários.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
Chefe de divisão
administrativa de
saúde

Assistir ao respectivo secretário nos assuntos de sua competência.
Chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional da divisão em que
estiver lotado.
Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade
que possuem.
Assessorar a organização de horário e escalas de serviços.
Levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito,
depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba
resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior.
Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos fatos ocorridos e outros
que tenha realizado por iniciativa própria.
Coordenar a expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e
serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar.
Representar o superior hierárquico, quando designado.
Assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou
impedimento ocasional do superior hierárquico, dando-lhe conhecimento,
posteriormente.
Elaborar correspondências em geral.
Organizar eventos em geral.
Solicitar a compra de materiais e equipamentos.
Atender o público em geral.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Chefe de divisão
hospitalar e de
urgência e emergência

Assistir ao respectivo secretário nos assuntos de sua competência.
Chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional da divisão em que
estiver lotado.
Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade
que possuem.
Assessorar a organização de horário e escalas de serviços.
Levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito,
depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba
resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior.
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Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos fatos ocorridos e outros
que tenha realizado por iniciativa própria.
Coordenar a expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e
serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar.
Representar o superior hierárquico, quando designado.
Assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou
impedimento ocasional do superior hierárquico, dando-lhe conhecimento,
posteriormente.
Elaborar correspondências em geral.
Organizar eventos em geral.
Solicitar a compra de materiais e equipamentos.
Atender o público em geral.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
Chefe de divisão de
reabilitação e
especialidades

Assistir ao respectivo secretário nos assuntos de sua competência.
Chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional da divisão em que
estiver lotado.
Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade
que possuem.
Assessorar a organização de horário e escalas de serviços.
Levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito,
depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba
resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior.
Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos fatos ocorridos e outros
que tenha realizado por iniciativa própria.
Coordenar a expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e
serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar.
Representar o superior hierárquico, quando designado.
Assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou
impedimento ocasional do superior hierárquico, dando-lhe conhecimento,
posteriormente.
Elaborar correspondências em geral.
Organizar eventos em geral.
Solicitar a compra de materiais e equipamentos.
Atender o público em geral.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Chefe de divisão de
vigilância em saúde e
atenção básica

Assistir ao respectivo secretário nos assuntos de sua competência.
Chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional da divisão em que
estiver lotado.
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Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade
que possuem.
Assessorar a organização de horário e escalas de serviços.
Levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito,
depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba
resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior.
Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos fatos ocorridos e outros
que tenha realizado por iniciativa própria.
Coordenar a expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e
serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar.
Representar o superior hierárquico, quando designado.
Assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou
impedimento ocasional do superior hierárquico, dando-lhe conhecimento,
posteriormente.
Elaborar correspondências em geral.
Organizar eventos em geral.
Solicitar a compra de materiais e equipamentos.
Atender o público em geral.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
Chefe de divisão
vigilância sanitária

Assistir ao respectivo chefe de divisão nos assuntos de sua competência.
Chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional da divisão em que
estiver lotado.
Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade
que possuem.
Coordenar e supervisionar as ações do programa de vigilância sanitária em
estabelecimentos prestadores serviços de saúde no estado.
Elaborar normas técnicas.
Estabelecer e acompanhar indicadores sanitários e de qualidade do
funcionamento dos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde.
Assessorar e prestar consultoria as equipes de vigilância sanitária do
município em: controle de infecção, assuntos técnicos e sanitários, legislações
e normas técnicas sanitárias e processos administrativos sanitários.
Realizar inspeções sanitárias complementar e/ou suplementar.
Realizar palestras, elaborar matérias e materiais de orientação e
esclarecimento a respeito de assuntos de abrangência da vigilância sanitária
destinada aos profissionais de saúde, imprensa e população em geral.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
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Chefe de divisão de
estratégia da saúde da
família

Assistir ao respectivo chefe de divisão nos assuntos de sua competência.
Chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional da divisão em que
estiver lotado.
Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade
que possuem.
Assessorar a organização de horário e escalas de serviços.
Realizar a territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe,
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e
vulnerabilidades.
Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de
informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, os
dados para a análise da situação de saúde considerando as características
sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território,
priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local.
Realizar o planejamento para o cuidado da saúde da população,
prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e quando necessário no
domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre
outros).
Realizar a definição das ações de atenção à saúde conforme a necessidade de
saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos
da gestão local.
Garantir o planejamento e execução da atenção à saúde buscando a
integralidade por meio da realização de ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde e prevenção de agravos.
Garantir o atendimento da demanda espontânea, da realização das ações
programáticas, coletivas e de vigilância à saúde, promovendo a adequada
alocação de recursos humanos e materiais.
Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada das
necessidades de saúde, procedendo a primeira avaliação (classificação de risco,
avaliação de vulnerabilidade, coleta de informações e sinais clínicos) e
identificação das necessidades de intervenções de cuidado, proporcionando
atendimento humanizado, se responsabilizando pela continuidade da atenção
e viabilizando o estabelecimento do vínculo.
Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e
de outros agravos e situações de importância local.
Praticar cuidado familiar e dirigido a coletividades e grupos sociais que visa
propor intervenções que influenciem os processos de saúde doença dos
indivíduos, das famílias, coletividades e da própria comunidade.
Realizar reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o planejamento e
avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis.
Acompanhar e avaliar sistematicamente as ações implementadas, visando à
readequação do processo de trabalho.
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Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação na
Atenção Básica.
Realizar trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e
profissionais de diferentes formações.
Realizar ações de educação em saúde a população, conforme planejamento da
equipe.
Gerir e participar das atividades de educação permanente.
Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o
controle social.
Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar
ações intersetoriais.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
Chefe de divisão de
assistência
farmacêutica

Assistir ao respectivo secretário nos assuntos de sua competência.
Chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional da divisão em que
estiver lotado.
Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade
que possuem.
Assessorar a organização de horário e escalas de serviços.
Levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito,
depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba
resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior.
Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos fatos ocorridos e outros
que tenha realizado por iniciativa própria.
Coordenar a expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e
serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar.
Representar o superior hierárquico, quando designado.
Assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou
impedimento ocasional do superior hierárquico, dando-lhe conhecimento,
posteriormente.
Elaborar correspondências em geral.
Organizar eventos em geral.
Solicitar a compra de materiais e equipamentos.
Atender o público em geral.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Chefe de divisão
faturamento da saúde

Supervisionar todo o faturamento.
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Aprimorar o processo de entrega do faturamento junto as operadoras de saúde,
fazer elaboração de metas de desempenho para área saúde.
Coordenar as atualizações e ou renovações das tabelas e contratos junto ao
sistema.
Elaborar manuais e treinamentos para manter a equipe de faturista atualizadas
e com alto desempenho.
Imprescindível vivência com gestão de faturamento.
Conhecimento em faturamento hospitalar.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
Chefe de enfermagem
unidades básicas

Manter informações necessárias e atualizadas de todos os profissionais de
enfermagem que atuam unidade, com os seguintes dados: nome, sexo, data do
nascimento, categoria profissional, número do rg e cpf, número de inscrição no
conselho regional de enfermagem, endereço completo, contatos telefônicos e
endereço eletrônico, assim como das alterações como: mudança de nome,
admissões, demissões, férias e licenças, devendo fornecê-la anualmente, à
secretaria municipal de saúde.
Realizar o dimensionamento de pessoal de enfermagem, conforme o disposto
na resolução vigente do Cofen informando à secretaria de saúde anualmente
ou quando houver necessidade de atualização.
Organizar o serviço de enfermagem utilizando-se de instrumentos
administrativos como regimento interno, normas e rotinas, protocolos,
procedimentos operacionais padrão e outros.
Colaborar com as atividades das comissões existentes no setor da saúde.
Promover a qualidade e desenvolvimento de uma assistência de enfermagem
segura para a sociedade e profissionais de enfermagem, em seus aspectos
técnicos e éticos.
Garantir que o registro das ações de enfermagem seja realizado conforme
normas vigentes.
Promover, estimular ou proporcionar, direta ou indiretamente, o
aprimoramento, harmonizando e aperfeiçoando o conhecimento técnico, a
comunicação e as relações humanas, bem como a avaliação periódica da equipe
de enfermagem.
Participar no planejamento, execução e avaliação dos programas de saúde da
secretaria municipal em que ocorrer a participação de profissionais de
enfermagem.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Chefe de enfermagem
hospital municipal

Manter informações necessárias e atualizadas de todos os profissionais de
enfermagem que atuam unidade, com os seguintes dados: nome, sexo, data do
nascimento, categoria profissional, número do rg e cpf, número de inscrição no
conselho regional de enfermagem, endereço completo, contatos telefônicos e
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endereço eletrônico, assim como das alterações como: mudança de nome,
admissões, demissões, férias e licenças, devendo fornecê-la anualmente, à
secretaria municipal de saúde.
Realizar o dimensionamento de pessoal de enfermagem, conforme o disposto
na resolução vigente do Cofen informando à secretaria de saúde anualmente
ou quando houver necessidade de atualização.
Organizar o serviço de enfermagem utilizando-se de instrumentos
administrativos como regimento interno, normas e rotinas, protocolos,
procedimentos operacionais padrão e outros.
Colaborar com as atividades das comissões existentes no setor da saúde.
Promover a qualidade e desenvolvimento de uma assistência de enfermagem
segura para a sociedade e profissionais de enfermagem, em seus aspectos
técnicos e éticos.
Garantir que o registro das ações de enfermagem seja realizado conforme
normas vigentes.
Promover, estimular ou proporcionar, direta ou indiretamente, o
aprimoramento, harmonizando e aperfeiçoando o conhecimento técnico, a
comunicação e as relações humanas, bem como a avaliação periódica da equipe
de enfermagem.
Participar no planejamento, execução e avaliação dos programas de saúde da
secretaria municipal em que ocorrer a participação de profissionais de
enfermagem.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
Chefe da divisão de
agendamento de
viagens da saúde

Coordenar os agendamentos de viagens da saúde.
Realizar o planejamento de escalas de trabalho, incluindo plantões em finais de
semana e feriados.
Alocar carros e motoristas de acordo com as agendas realizadas.
Coordenar o preenchimento dos relatórios de viagens e providenciar as
devidas ações burocráticas e administrativas para o encaminhamento dos
processos.
Manter a qualidade dos serviços executados pelas equipes sob sua
responsabilidade.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Chefe de unidade
básica de saúde

Realizar junto à equipe diagnóstico com a finalidade de obter o perfil
epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde.
Coordenação e organização dos recursos necessários para prestação da
assistência.
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Realizar junto a equipe planejamento da estrutura organizacional e dos
processos de trabalho.
Administração dos recursos humanos e avaliação de desempenho.
Articular com os demais serviços de saúde para o planejamento das ações e
serviços necessários à população.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
Chefe de saúde bucal

Realizar junto a equipe diagnóstico com a finalidade de obter o perfil
epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal.
Realizar planejamento para a consolidação de uma atenção integral em saúde
bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico,
tratamento, reabilitação e manutenção de saúde) individual e coletiva a todas
as famílias, a indivíduos e a grupos específicos.
Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à semelhantes.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Chefe de divisão
administrativa do
social

Assistir ao respectivo secretário nos assuntos de sua competência.
Chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional da divisão em que
estiver lotado.
Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade
que possuem.
Assessorar a organização de horário e escalas de serviços.
Levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito,
depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba
resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior.
Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos fatos ocorridos e outros
que tenha realizado por iniciativa própria.
Coordenar a expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e
serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar.
Representar o superior hierárquico, quando designado.
Assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou
impedimento ocasional do superior hierárquico, dando-lhe conhecimento,
posteriormente.
Elaborar correspondências em geral.
Organizar eventos em geral.
Solicitar a compra de materiais e equipamentos.
Atender o público em geral.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
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Chefe de divisão de
programas e projetos
sociais

Assistir ao respectivo secretário nos assuntos de sua competência.
Chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional da divisão em que
estiver lotado.
Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade
que possuem.
Assessorar a organização de horário e escalas de serviços.
Levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito,
depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba
resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior.
Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos fatos ocorridos e outros
que tenha realizado por iniciativa própria.
Coordenar a expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e
serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar.
Representar o superior hierárquico, quando designado.
Assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou
impedimento ocasional do superior hierárquico, dando-lhe conhecimento,
posteriormente.
Elaborar correspondências em geral.
Organizar eventos em geral.
Solicitar a compra de materiais e equipamentos.
Atender o público em geral.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Chefe de divisão
administrativa do
meio ambiente e
agricultura

Assistir ao respectivo secretário nos assuntos de sua competência.
Chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional da divisão em que
estiver lotado.
Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade
que possuem.
Assessorar a organização de horário e escalas de serviços.
Levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito,
depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba
resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior.
Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos fatos ocorridos e outros
que tenha realizado por iniciativa própria.
Coordenar a expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e
serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar.
Representar o superior hierárquico, quando designado.
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Assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou
impedimento ocasional do superior hierárquico, dando-lhe conhecimento,
posteriormente.
Elaborar correspondências em geral.
Organizar eventos em geral.
Solicitar a compra de materiais e equipamentos.
Atender o público em geral.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
Chefe de divisão
operacional

Assistir ao respectivo secretário nos assuntos de sua competência.
Chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional da divisão em que
estiver lotado.
Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade
que possuem.
Assessorar a organização de horário e escalas de serviços.
Levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito,
depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba
resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior.
Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos fatos ocorridos e outros
que tenha realizado por iniciativa própria.
Coordenar a expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e
serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar.
Representar o superior hierárquico, quando designado.
Assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou
impedimento ocasional do superior hierárquico, dando-lhe conhecimento,
posteriormente.
Coordenar as atividades de manutenção de frota,
responsabilidades e gerenciamento de toda rotina da área.

definindo

as

Elaborar e controlar a execução dos planos de manutenção (preventivo e
preditivo), alinhando com as estratégias definidas de acordo com a criticidade
dos ativos.
Acompanhamento dos principais indicadores de manutenção.
Realizar o controle e acompanhamento dos gastos da área (fornecedores,
serviços e materiais).
Manter a qualidade dos serviços executados pelas equipes sob sua
responsabilidade.
Elaborar correspondências em geral.
Organizar eventos em geral.
Solicitar a compra de materiais e equipamentos.
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Atender o público em geral.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
Chefe de divisão de
patrulha agrícola

Assistir ao respectivo secretário nos assuntos de sua competência.
Chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional da divisão em que
estiver lotado.
Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade
que possuem.
Assessorar a organização de horário e escalas de serviços.
Levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito,
depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba
resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior.
Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos fatos ocorridos e outros
que tenha realizado por iniciativa própria.
Coordenar a expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e
serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar.
Representar o superior hierárquico, quando designado.
Assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou
impedimento ocasional do superior hierárquico, dando-lhe conhecimento,
posteriormente.
Elaborar correspondências em geral.
Organizar eventos em geral.
Solicitar a compra de materiais e equipamentos.
Atender o público em geral.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Chefe de divisão de
infraestrutura e
serviços gerais

Assistir ao respectivo secretário nos assuntos de sua competência.
Chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional da divisão em que
estiver lotado.
Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade
que possuem.
Assessorar a organização de horário e escalas de serviços.
Levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito,
depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba
resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior.
Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos fatos ocorridos e outros
que tenha realizado por iniciativa própria.
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Coordenar a expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e
serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar.
Representar o superior hierárquico, quando designado.
Assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou
impedimento ocasional do superior hierárquico, dando-lhe conhecimento,
posteriormente.
Elaborar correspondências em geral.
Organizar eventos em geral.
Solicitar a compra de materiais e equipamentos.
Atender o público em geral.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
Chefe de divisão de
motoristas e frotas

Realizar a supervisão direta de motoristas.
Fazer a programação de serviços e agenda dos motoristas.
Estabelecer a escala dos motoristas.
Estabelecer a rota da viagem.
Estabelecer qual veículo será utilizado para cada serviço executado fazendo
cumprir as programações agendadas.
Elaborar relatórios e acompanhar as prestações de contas dos motoristas.
Acompanhar a defesa de multas e indicar a melhor forma de condução aos
motoristas.
Acompanhar e propor planos de ação para redução de multas e capacitação dos
motoristas.
Supervisionar o transporte escolar público ou terceirizado, a fim de gerar
evidencias para prestação de contas junto aos órgãos regulamentares.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Chefe de divisão de
serviços urbanos

Assistir ao respectivo secretário nos assuntos de sua competência.
Chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional da divisão em que
estiver lotado.
Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade
que possuem.
Assessorar a organização de horário e escalas de serviços.
Levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito,
depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba
resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior.
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Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos fatos ocorridos e outros
que tenha realizado por iniciativa própria.
Coordenar a expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e
serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar.
Representar o superior hierárquico, quando designado.
Assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou
impedimento ocasional do superior hierárquico, dando-lhe conhecimento,
posteriormente.
Elaborar correspondências em geral.
Organizar eventos em geral.
Solicitar a compra de materiais e equipamentos.
Atender o público em geral.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
Chefe de divisão de
serviços rurais

Assistir ao respectivo secretário nos assuntos de sua competência.
Chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional da divisão em que
estiver lotado.
Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade
que possuem.
Assessorar a organização de horário e escalas de serviços.
Levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito,
depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba
resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior.
Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos fatos ocorridos e outros
que tenha realizado por iniciativa própria.
Coordenar a expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e
serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar.
Representar o superior hierárquico, quando designado.
Assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou
impedimento ocasional do superior hierárquico, dando-lhe conhecimento,
posteriormente.
Elaborar correspondências em geral.
Organizar eventos em geral.
Solicitar a compra de materiais e equipamentos.
Atender o público em geral.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
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Chefe de divisão de
turismo e cultura

Assistir ao respectivo secretário nos assuntos de sua competência.
Chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional da divisão em que
estiver lotado.
Instruir seus subordinados, servidores públicos e/ou colaboradores de
empresas terceirizadas no caso de eventos culturais e turísticos, de modo que
se conscientizem da responsabilidade que possuem.
Assessorar a organização de horário e escalas de serviços.
Levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito,
depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba
resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior.
Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos fatos ocorridos e outros
que tenha realizado por iniciativa própria.
Coordenar a expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e
serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar.
Representar o superior hierárquico, quando designado.
Assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou
impedimento ocasional do superior hierárquico, dando-lhe conhecimento,
posteriormente.
Elaborar correspondências em geral.
Organizar eventos em geral.
Solicitar a compra de materiais e equipamentos.
Atender o público em geral.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Chefe de divisão de
esportes

Assistir ao respectivo secretário nos assuntos de sua competência.
Chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional da divisão em que
estiver lotado.
Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade
que possuem.
Assessorar a organização de horário e escalas de serviços.
Levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito,
depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba
resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior.
Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos fatos ocorridos e outros
que tenha realizado por iniciativa própria.
Coordenar a expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e
serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar.
Representar o superior hierárquico, quando designado.
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Assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou
impedimento ocasional do superior hierárquico, dando-lhe conhecimento,
posteriormente.
Elaborar correspondências em geral.
Organizar eventos em geral.
Solicitar a compra de materiais e equipamentos.
Atender o público em geral.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Rua: Capitão Pinto de Melo, 485
Bairro: Centro – CEP: 18720-000
PABX: (14) 3713 – 9200
www.paranapanema.sp.gov.br
Atendimento: Segunda à Sexta das 07h30 às 17h00

página 87

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VIII
QUADRO DE CARGOS EFETIVOS
Qtd.

Denominação do cargo

Simb.

Ref.

Jornada
semanal

16

Agente administrativo de
tributação e posturas

C.E

5

40h/s

02

Agente ambiental

40h/s

C.E

Lc nº
414/2017

40h/s

C.E

2

40h/s

Ensino médio completo

C.E

4

40h/s

C.E

1

40h/s

C.E

8

40h/s

Ensino médio completo
Ensino médio completo e
conhecimentos específicos
Ensino médio completo
Curso superior completo em
direito
Ensino médio completo e
curso técnico em informática
Ensino médio completo e
conhecimento em
informática
Ensino médio completo
(Emenda modificativa nº.
10)

03

Analista de procuradoria

C.E

8

40h/s

01

Analista de suporte
técnico

C.E

7

40h/s

02

Assistente administrativo

C.E

6

40h/s

03

Assistente de engenheiro

C.E

6

40h/s

06

Assistente de gabinete
dentário

C.E

3

40h/s

07

Assistente social

C.E

6

30h/s

30

Auxiliar administrativo

C.E

3

40h/s

04
05

Auxiliar de almoxarife
Auxiliar de contabilidade

C.E
C.E

4
2

40h/s
40h/s

40

Auxiliar de enfermagem II

C.E

2

40h/s

10
02
01

Auxiliar de jardinagem
Auxiliar de protocolo
Auxiliar de raio x

C.E
C.E
C.E

1
1
2

40h/s
40h/s
24h/s

164

Auxiliar de serviços

C.E

1

40h/s

04
36

Curso superior completo em
engenharia ambiental,
engenharia florestal,
geografia, biologia ou gestão
ambiental.
Ensino Fundamental
Completo

7

02

14

Ensino médio completo

C.E

Agente de combate à
endemias
Agente de orientação de
projetos sociais
Agente de saneamento
Agente comunitário de
saúde
Almoxarife

06

Requisitos mínimos
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Ensino médio completo
Ensino superior completo
em serviço social
Ensino médio completo e
conhecimento em
informática. (VETO TOTAL
À EMENDA SUPRESSIVA Nº.
04/2017)
Ensino médio completo
Ensino médio completo
Ensino médio completo e
curso técnico em
enfermagem
Ensino médio completo
Ensino médio completo
Ensino médio completo
Ensino fundamental
completo
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04

Auxiliar em saúde bucal

C.E

2

40h/s

01

Auxiliar Administrativo da
Sec. Desenv. Social
(EMENDA SUPRESSIVA
Nº. 04/2017)

C.E

3

40h/s

1

Auxiliar Ad. Do Hospital
(EMENDA SUPRESSIVA
Nº. 04/2017)

C.E

3

40h/s

2

Auxiliar de Administração
(EMENDA SUPRESSIVA
Nº. 04/2017)

C.E

3

40h/s

02

Borracheiro

C.E

1

40h/s

85

Braçal

C.E

1

40h/s

05

Condutor Socorrista do
SAMU

C.E.

02

12/36h/s

06

Coordenador de centro de
educação infantil

C.E

6

40h/s

01

Coordenador de
planejamento educacional

C.E

7

40h/s

02

Coordenador de
programas e projetos
sociais

C.E

5

40h/s

04

Educador social

C.E

3

12/36h/s

05

Educador social

C.E

3

40h/s
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Ensino médio completo,
registro no CRO e
conhecimento específicos
Ensino médio completo e
conhecimento em
informática (VETO TOTAL À
EMENDA SUPRESSIVA Nº.
04/2017)
Ensino médio completo e
conhecimento em
informática (VETO TOTAL À
EMENDA SUPRESSIVA Nº.
04/2017)
Ensino médio completo e
conhecimento em
informática (VETO TOTAL À
EMENDA SUPRESSIVA Nº.
04/2017)
Ensino fundamental
completo
Ensino fundamental
completo
Ensino fundamental
completo, CNH categoria “D”
em validade, curso específico
APH (150 horas),
Capacitação Ministério da
Saúde Suporte Básico de
Vida (175 horas), transporte
de emergência e experiência
mínima de habilitação de 02
(dois) anos, experiência
mínima 2 anos na área APH.
Conhecer a malha viária
Portaria 2048 GM, Capitulo
lV 1.2.3
Ensino superior em
pedagogia e experiência de
03 anos no magistério
Ensino superior em
pedagogia e experiência de
03 anos no magistério
Curso superior completo em
pedagogia ou serviço social
Ensino superior completo
em pedagogia
Ensino superior completo
em pedagogia
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20

Digitador
(EMENDA SUPRESSIVA
Nº. 04/2017)

C.E

3

40h/s

08

Dentista

C.E

6

20h/s

06

Dentista da estratégia da
saúde da família

C.E

8

40h/s

01

Desenhista

C.E

6

40h/s

01

Diretor de finanças e
contabilidade

C.E

8

40h/s

01

Diretor de tesouraria

C.E

6

40h/s

01

Diretor de trânsito

C.E

6

40h/s

C.E

8

40h/s

C.E

4

40h/s

C.E

4

40h/s

01
01
09

Diretor do setor de
comunicação
Diretor de secretaria
Dispensador de
medicamentos

Ensino médio completo e
conhecimento em
informática (VETO TOTAL À
EMENDA SUPRESSIVA Nº.
04/2017)
Ensino superior em
odontologia e registro no
respectivo conselho
Ensino superior em
odontologia e registro no
respectivo conselho
Ensino médio completo e
conhecimentos específicos
em desenhos técnicos
Ensino superior completo
em contabilidade
Ensino superior completo
em contabilidade
Ensino médio completo e
conhecimentos específicos
Ensino médio completo e
conhecimentos específicos
Ensino médio completo
Ensino médio completo e
conhecimentos específicos
Ensino médio completo e
conhecimentos específicos
Ensino médio completo e
curso técnico na área da
saúde

02

Eletricista

C.E

2

40h/s

05

Encarregado de unidade
de saúde

C.E

4

40h/s

C.E

4

40h/s

Ensino médio completo

C.E

6

40h/s

Ensino médio completo

C.E

4

40h/s

Ensino médio completo

C.E

4

40h/s

Ensino médio completo

C.E

8

40h/s

Ensino médio completo e
curso técnico em informática

C.E

4

40h/s

Ensino médio completo

C.E

4

40h/s

Ensino médio completo

C.E

4

40h/s

Ensino médio completo

C.E

6

40h/s

Ensino superior completo
em enfermagem e registro no
respectivo conselho

01
02
01
05
01
05
01
03
05

Encarregado do
patrimônio
Encarregado do setor de
compras
Encarregado do setor de
distribuição de merenda
Encarregado do setor de
fiscalização
Encarregado do setor de
informática
Encarregado do setor de
manutenção de estradas
Encarregado do setor de
obras e viação
Encarregado do setor de
recursos humanos
Enfermeiro de saúde
comunitária
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01

Gerente Geral de Base do
SAMU

C.E.

5

40 h/s

14

Enfermeiro Padrão

C.E

6

40h/s

01

Engenheiro agrônomo

C.E

7

40h/s

02

Engenheiro civil

C.E

9

40h/s

17

Escriturário

C.E

3

40h/s

07

Farmacêutico

C.E

7

40h/s

01

Fiscal de obras

C.E

5

40h/s

06

Fiscal urbano

C.E

3

40h/s

08

Fisioterapeuta

C.E

6

30h/s

02

Fonoaudióloga

C.E

6

30h/s

27

Inspetor de alunos

C.E

1

40h/s

05

Instrutor de esportes

C.E

5

40h/s

02

Jardineiro

C.E

1

40h/s

07

Lançador

C.E

6

40h/s

01

Marinheiro auxiliar de
convés

C.E

2

40h/s

01

Marinheiro auxiliar de
máquinas

C.E

2

40h/s
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Ensino superior completo
em enfermagem, registro no
COREN, curso em APH (150
horas), experiência mínima
de 02 (dois) anos na área de
APH, Capacitação Ministério
da Saúde Suporte Avançado
de Vida (200 horas).
Ensino superior completo
em enfermagem e registro no
respectivo conselho
Ensino superior em
engenharia agronômica e
registro no respectivo
conselho
Ensino superior em
engenharia civil e registro no
respectivo conselho
Ensino médio completo
Ensino superior completo
em farmácia e registro no
respectivo conselho
Ensino médio completo e
curso técnico em edificações
e/ou curso superior em
engenharia civil
Ensino médio completo
Ensino superior completo
em fisioterapia e registro no
respectivo conselho
Ensino superior completo
em fonoaudiologia e registro
no respectivo conselho
Ensino fundamental
completo
Ensino superior completo
com licenciatura em
educação física e registro no
respectivo conselho
Ensino fundamental
completo
Ensino médio completo
Ensino médio completo e
habilitação expedida pela
marinha
Ensino médio completo e
habilitação expedida pela
marinha
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01

Marinheiro fluvial de
convés

C.E

5

40h/s

01

Marinheiro fluvial de
máquinas

C.E

5

40h/s

04

Mecânico

C.E

2

40h/s

01

Mecânico eletricista

C.E

2

40h/s

01

Médico anestesiologista

C.E

10

20h/s

01

Médico cardiologista

C.E

9

20h/s

04

Médico clínico geral

C.E

9

20h/s

02

Médico da saúde
comunitária

C.E

11

40h/s

01

Médico do trabalho

C.E

9

20h/s

01

Médico ginecologista e
obstetra

C.E

9

20h/s

01

Médico Intervencionista
do SAMU

C.E.

LC
385/2016

24 h/s

01

Médico oftalmologista

C.E

9

20h/s

01

Médico ortopedista

C.E

9

20h/s

03

Médico pediatra

C.E

9

20h/s

18

Médico plantonista
(plantão de 12 horas)

C.E

1

12h/s

01

Médico psiquiatra

C.E

9

20h/s

01

Médico veterinário

C.E

7

40h/s
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Ensino médio completo e
habilitação expedida pela
marinha
Ensino médio completo e
habilitação expedida pela
marinha
Ensino médio completo e
curso técnico específico
Ensino médio completo e
curso técnico específico
Ensino superior completo
em medicina e registro no
respectivo conselho
Ensino superior completo
em medicina e registro no
respectivo conselho
Ensino superior completo
em medicina e registro no
respectivo conselho
Ensino superior completo
em medicina e registro no
respectivo conselho
Ensino superior completo
em medicina e registro no
respectivo conselho
Ensino superior completo
em medicina e registro no
respectivo conselho
Ensino superior completo
em medicina, registro no
CRM, curso específico e
experiência de 04 (quatro)
anos na área.
Ensino superior completo
em medicina e registro no
respectivo conselho
Ensino superior completo
em medicina e registro no
respectivo conselho
Ensino superior completo
em medicina e registro no
respectivo conselho
Ensino superior completo
em medicina e registro no
respectivo conselho
Ensino superior completo
em medicina e registro no
respectivo conselho
Ensino superior completo
em medicina veterinária e
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13

Merendeira

C.E

1

40h/s

05

Mestre de obras

C.E

3

40h/s

61

Motorista

C.E

2

40h/s

02

Nutricionista

C.E

6

30h/s

6

Oficial de Gabinete
(EMENDA SUPRESSIVA
Nº. 04/2017)

C.E

3

40h/s

12

Oficial tributário

C.E

3

40h/s

11

Operador de máquinas

C.E

2

40h/s

01

Padeiro

C.E

1

40h/s

08

Pedreiro

C.E

2

40h/s

01

Pintor letrista

C.E

4

40h/s

03

Procurador

C.E

10

30h/s

164

Professor de educação
básica I

C.E

Lc
183/2011

Lc
183/2011

70

Professor de educação
básica II

C.E

Lc
183/2011

Lc
183/2011

02

Professor de educação
especial – AEE

C.E

Lc
183/2011

Lc
183/2011
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registro no respectivo
conselho
Ensino fundamental
completo
Ensino médio completo e
curso técnico específico na
área
Ensino fundamental
completo e habilitação b,c, d
ou e mais curso específico
quando a função exigir
Ensino superior completo
em nutrição e registro no
respectivo conselho
Ensino médio completo e
conhecimento em
informática (VETO TOTAL À
EMENDA SUPRESSIVA Nº.
04/2017)
Ensino médio completo
Ensino fundamental
completo e habilitação b e
conhecimento específico em
condução de máquinas
Ensino fundamental
completo e conhecimento
específico na área
Ensino fundamental
completo e conhecimento
específico na área
Ensino fundamental
completo e conhecimento
específico na área
Ensino superior completo
em direito, com inscrição
ativa de no mínimo 02 anos
na Ordem Dos Advogados Do
Brasil – OAB e experiência
mínima de 02 anos na
advocacia.
Ensino superior completo
em pedagogia com
habilitação em educação
infantil e fundamental.
Ensino superior completo
com licenciatura plena em
sua área específica e
reconhecida pelo MEC
Ensino superior completo
em pedagogia com
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08

Psicóloga

C.E

6

30h/s

39

Recepcionista

C.E

2

40h/s

06

Secretário de escola

C.E

3

40h/s

10

Servente de pedreiro

C.E

1

40h/s

02

Supervisor administrativo

C.E

4

40 h/s

02

Supervisor de
atendimento hospitalar

C.E

4

40h/s

01

Supervisor do setor de
manutenção elétrica

C.E

4

40h/s

02

Técnico agrícola

C.E

3

40h/s

45

Técnico de enfermagem

C.E

3

40h/s

05

Técnico de Enfermagem
do SAMU

C.E

3

12/36 h/s

03

Técnico de gesso

C.E

3

40h/s

01

Técnico em hardware

C.E

6

40h/s

08

Técnico em raio x

C.E

6

24h/s

07

Telefonista

C.E

2

30h/s

03

Terapeuta ocupacional

C.E

6

30h/s

07

Tratorista

C.E

2

40h/s
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licenciatura plena com
habilitação em educação
especial
Ensino superior completo
em psicologia e registro no
respectivo conselho
Ensino médio completo e
conhecimento em
informática
Ensino médio completo e
conhecimento em
informática
Ensino fundamental
completo
Ensino médio completo e
conhecimento em
informática
Ensino médio completo e
conhecimentos específicos
Ensino médio completo e
curso técnico em elétrica ou
equivalente
Ensino médio completo e
curso técnico agrícola
Ensino médio completo e
curso técnico em
enfermagem
Ensino médio completo,
experiência mínima de 02
(dois) anos em APH, curso
específico na área, APH (150
horas), Capacitação
Ministério da Saúde em
Suporte Básico de Vida (175
horas), Registro regularizado
no COREN.
Ensino médio completo e
curso técnico equivalente
Ensino médio completo e
curso técnico em hardware
Ensino médio completo e
curso técnico equivalente
Ensino médio completo
Ensino superior completo
em terapia ocupacional e
registro no respectivo
conselho
Ensino fundamental
completo e habilitação b e
conhecimento específico em
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51

Vigia

C.E
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40h/s

condução de trator ou
superior
Ensino fundamental
completo
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GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IX
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EFETIVOS
Denominação do
cargo

Atribuições do cargo

Agente
administrativo de
tributação e
posturas

Fiscalização Tributária:
Executar tarefas de fiscalização e auditagem do cumprimento da legislação
tributária e de posturas do Município, orientando o contribuinte quanto à aplicação
dessa legislação.
Verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais, e
de prestação de serviços.
Coletar documentos, dados informações para fins de instituir procedimentos
administrativos.
Emitir Notificações para empresas, indústrias e prestadores de serviços.
Emitir Auto de Infração para empresas, indústrias e prestadores de serviços.
Emitir Termo de Interdição para Empresas, Indústrias e prestadores de serviços.
Realizar Levantamento Fiscal.
Examinar documentos fiscais e livros fiscais das Empresas prestadoras de serviços.
Apurar fatos geradores, incidências, contribuintes responsáveis, base de cálculo,
alíquotas e lançamentos de tributos municipais.
Fiscalizar o cumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias.
Aplicar sanções por infração de dispositivos.
Coletar documentos, dados e informações para fins de instituir o processo de
DIPAM.
Coletar documentos dados e informações para fins de instituir o processo de ITR.
Fiscalização de Posturas:
Fiscalizar o uso e ocupação de bens públicos por camelôs, ambulantes, feiras livres,
comércio eventual, atividades eventuais públicas e privadas.
Fiscalizar a obstrução de vias e logradouros.
Verificar as violações, as normas sobre poluição sonora.
Intimar, autuar, e estabelecer prazos e tomar providências relativas aos violadores
das posturas municipais.
Fiscalizar, orientar horários de funcionamentos de atividades comerciais.
Fiscalizar, orientar os munícipes em relação a entulhos ou detritos de qualquer
natureza.
Lançamento de crédito tributário.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
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Agente ambiental

Acompanhamento das áreas licenciadas ou a serem licenciadas do Município junto
aos órgãos gestores competentes.
Elaboração de documentos, projetos, plantas, mapas, pareceres, manifestações,
laudos e etc.
Orientações e capacitações ambientais em observância às Leis Ambientais.
Vitorias em áreas afins.
Fiscalização.
Educação ambiental.
Acompanhamento de convênios, projetos e programas.
Executar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Agente
Comunitário de
saúde

Realizar o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde,
mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas,
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do
gestor municipal

Agente de
Combates à
Endemias

Realizar o exercício de 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.
Executar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Agente de
Orientação de
Projetos Sociais

Desenvolve atividades destinadas à crianças e adolescentes em situação de risco
social, com atribuições focadas em mediação de conflitos, orientação e uso dos
serviços e de convivência.
Auxilia na organização e coordenação das atividades sócias educativas.
Orienta e acompanha os usuários, participa do planejamento, implantação e
execução das atividades do serviço.
Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes
à sua função.

Agente de
saneamento

Atende ao público, prestando informação sobre problemas de saúde, sua
conservação e preservação.
Inicia e acompanha os processos relativos à atuação de Divisão da Vigilância
Sanitária.
Atende a reclamações de interesse de saúde sujeita à Divisão de Vigilância Sanitária
e Epidemiológica.
Preenche boletins diários dos serviços prestados, relacionando local, responsável e
histórico.

Rua: Capitão Pinto de Melo, 485
Bairro: Centro – CEP: 18720-000
PABX: (14) 3713 – 9200
www.paranapanema.sp.gov.br
Atendimento: Segunda à Sexta das 07h30 às 17h00

página 97

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema
GABINETE DO PREFEITO
Colabora com os órgãos de governo no desenvolvimento de campanhas no combate
às doenças endêmicas ou epidêmicas, busca ativa, operação limpeza e arrastão.
Efetua visitas domiciliares para controle do saneamento do meio ambiente.
Executa reuniões e palestras sobre saneamento do meio, tanto na sede como na
comunidade.
Promove e auxilia o controle dos vetores no município.
Efetua coleta de materiais (alimentos, medicamentos e materiais), para análise
laboratorial.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Agente de saúde
comunitária

Identificar áreas e situações de risco individual e coletivo.
Encaminhar as pessoas aos serviços de saúde sempre que necessário.
Orientar as pessoas, de acordo com as instruções da equipe de saúde.
Acompanhar a situação de saúde das pessoas, para ajudá-las a conseguir bons
resultados.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Almoxarife

Responsável por receber, identificar e conferir materiais registrando as
movimentações de entrada e saída de materiais ou produtos.
Recepção e entrega de materiais.
Manter controle do estoque mínimo.
Cobrar as secretarias responsáveis quanto aos materiais e mantimentos faltantes
no estoque
Fazer as solicitações de ordem de compras com antecedência antes de ocorrer à
falta dos mesmos.
Responder por todos os materiais constantes no estoque.
Fazer recebimento e emissão de notas fiscais, verificar as notas fiscais em relação
ao pedido realizado e o material que está sendo recebido e/ou entregue.
Dar saída nos materiais que deixam o estoque.
Dar entrada manual nos itens para o estoque.
Controlar mercadorias de alta e baixa rotatividade.
Controlar materiais em consignação.
Fazer lançamento das notas fiscais no sistema, endereçar os materiais, registrar a
entrada de notas fiscais, solicitar notas de devolução ao faturamento e enviar as
notas para o departamento financeiro.
Controlar o acesso de pessoas ao almoxarifado e manter a organização dos
estoques.
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Anotar os produtos que estão em falta ou que não tem saída significativa.
Fazer a etiquetação de mercadorias especificando lote, quantidade.
Efetuar inventários cíclicos e inventário geral das peças em estoque
periodicamente e atualizar no sistema.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Analista de
procuradoria

Prestação de auxílio direto aos Procuradores Municipais, no exercício da função
jurídica e administrativa.
Elaboração de peças processuais.
Elaboração de editais e minutas contratuais.
Auxílio na elaboração de pareceres
Realização de pesquisa doutrinária e jurisprudencial sobre determinado tema
jurídico
Realização de tarefas administrativas, como a feitura de ofícios, memorandos,
controle da pauta de audiências e reuniões, elaboração de atas.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Analista de
suporte técnico

Responsável pela infraestrutura de TI, garantindo o suporte tecnológico para o
tráfego de informações.
Padroniza a análise dos sistemas de aplicação, acompanhando o desempenho dos
recursos técnicos instalados.
Atuar com suporte técnico em hardware e software para clientes internos e
externos.
Responder a questões técnicas e questões relativas a serviços, produtos,
relacionamento com clientes.
Projetar e prestar manutenção em redes de computadores.
Responsável pela segurança dos dados de serviço.
Participar na análise, estudo, seleção, planejamento, instalação, implantação e
manutenção de software básico e de apoio como sistemas operacionais, banco de
dados, teleprocessamento e correlatos.
Criar políticas de segurança.
Realizar prevenção contra invasões físicas ou lógicas.
Definir a manutenção do controle de acesso aos recursos.
Instalar, configurar e atualizar programas de anti-Vírus e anti-SpyWares.
Realizar manutenção de rotinas de cópias de segurança, estudar a implantação e
documentação de rotina que melhorem a operação do computador.
Instalar e manter os diversos Sistemas Operacionais.
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Configurar as contas de correio eletrônico.
Interligar as possíveis filias por WAN através de VPN´s ou outros recursos.
Instalar e manter sistemas de gestão (ERP).
Instalar e manter sistemas de banco de dados.
Prestar suporte aos usuários da organização.
Atuar como parceiro para dar suporte aos usuários.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Assistente
administrativo

Prestar assistência na área administrativa.
Auxiliar o administrador em suas atividades rotineiras e no controle de gestão
financeira, administração, organização de arquivos, gerência de informações,
revisão de documentos entre outras atividades.
Controlar os recebimentos e remessas de correspondências e documentos,
coordenando as atividades administrativas, financeiras e de logística, organizando
os arquivos e gerenciando informações.
Receber e remessar correspondências e documentos.
Controlar as contas a pagar e controlar os recebimentos.
Preparar e encaminhar documentos.
Tirar cópias e fazer arquivo.
Atender telefonemas e esclarecer dúvidas sobre o setor competente.
Elaborar e apresentar relatórios.
Manter organizados arquivos e cadastros.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Assistente de
engenheiro

Auxilia o engenheiro na coordenação dos trabalhos.
Fazer o acompanhamento de obras, medições, controle de materiais, mão de obra
e empreiteiros.
Elaborar relatórios, descritivos e levantamento de dados.
Auxiliar na elaboração de projetos de engenharia.
Garantir o cumprimento das normas de segurança e procedimentos voltados ao
setor público no que tange a área de Engenharia Civil.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Assistente de
gabinete dentário

Recepcionar as pessoas no consultório dentário, procurando identificá-las e
averiguar suas necessidades.
Receber recados ou encaminhá-las ao cirurgião dentista.
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Executar tarefas auxiliares ao trabalho do cirurgião dentista, visando a agilização
dos serviços.
Efetuar o controle da agenda de consultas, verificando horários e disponibilidade
dos profissionais.
Receber os pacientes com horários previamente marcados, procurando identificálos, averiguando as necessidades e o histórico dos mesmos.
Auxiliar o profissional, no atendimento aos pacientes.
Fazer a manipulação de material provisório e definitivo usado para restauração
dentária.
Preparar o material anestésico, de sutura, polimento, bem como procede a troca de
brocas.
Preencher com dados necessários a ficha clínica do paciente, após o exame clínico
ter sido realizado pelo dentista.
Fazer a separação do material e instrumentos clínicos em bandejas para ser
utilizado pelo profissional.
Zelar pela boa manutenção de equipamentos e peças.
Preparar, acondicionar e esterilizar materiais e equipamentos utilizados.
Colaborar com limpeza e organização do local de trabalho.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Assistente social

Presta serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, identificando e analisando
seus problemas e necessidades materiais e psíquicas e de outra ordem e aplicando
métodos e processos básicos do serviço social para prevenir ou eliminar desajustes
de natureza biopsicossocial e promover a integração ou reintegração dessas
pessoas à sociedade.
Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da
administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações
populares.
Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do
âmbito do serviço social com a participação da sociedade civil.
Encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à
população.
Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de
identificar recursos e de fazer o uso dos mesmos no atendimento e na defesa de
seus direitos.
Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais.
Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da
realidade social e para subsidiar ações profissionais.
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Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta,
empresas privadas e outras entidades, com relação às matérias relacionadas à
elaboração, coordenação, execução e avaliação de planos, programas e projetos.
Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às
políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da
coletividade.
Planejar, organizar e administrar os Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social.
Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e
serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas
privadas e outras entidades.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Auxiliar
administrativo

Realizar atendimento ao público, receber e fazer comunicações telefônicas, anotar
recados, agendar reuniões e compromissos, responder indagações rotineiras e
prestar informações básicas.
Digitar despachos, relatórios e outros expedientes que lhe forem solicitados.
Elaborar, informar ou instruir expedientes relacionados ao departamento.
Receber, selecionar, classificar e arquivar correspondências e documentos.
Conferir, organizar e controlar documentos e processos.
Realizar atividades auxiliares em reuniões de qualquer natureza, incluída a de
digitação e formulação de atas.
Desempenhar atividades de apoio em reuniões de qualquer natureza.
Minutar e transcrever atas, elaborar e despachar ofícios, memorandos,
protocolando-os quando necessários, entre outros.
Atender o expediente normal da unidade, controlar arquivos informatizados,
redigir ofícios, memorandos, cartas, relatórios.
Exercer todas as atividades de nível de seu cargo de natureza repetitiva.
Realizar tarefas auxiliares, sob supervisão da chefia imediata, classificando,
arquivando e registrando documentos e fichas, recebendo, estocando e fornecendo
materiais, operando equipamentos para reprodução, digitação de documentos em
geral.
Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço
público.
Realizar atendimento ao público, receber e fazer comunicações telefônicas, anotar
recados, agendar reuniões e compromissos, responder indagações rotineiras e
prestar informações básicas.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
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Auxiliar de
almoxarife

Receber e estocar compras dos fornecedores.
Organizar a estocagem dos materiais, de forma a preservar sua integridade física e
condições de uso.
Manter o controle dos estoques, através de registros apropriados, anotar todas as
entradas e saídas, visando a facilitar a reposição e elaboração dos inventários.
Controlar os estoques, solicitando a compra dos materiais necessários para
reposição, conforme política e procedimentos estabelecidos para cada item de
acordo com as características de cada material.
Dar entrada de todas as notas fiscais de fornecedores no sistema.
Organizar a estocagem dos materiais.
Manter controles dos estoques, através de registros apropriados no sistema
informatizado, anotando todas as entradas e saídas.
Solicitar reposição dos materiais.
Elaborar inventário mensal, visando à comparação com os dados dos registros
informatizados.
Atender as requisições ao almoxarifado dos usuários, fornecendo em tempo hábil
os materiais solicitados.
Controlar os níveis de estoques, baixando as requisições de materiais solicitados.
Realizar a elaboração do inventário mensal, visando o ajuste de divergências com
os registros contábeis.
Receber cadastrar, armazenar, separar, distribuir materiais de uso contínuo ou
esporádico.
Recepcionar, conferir, armazenar e distribuir os materiais no almoxarifado ou setor
responsável, fazendo a movimentação de materiais entre estoques de
almoxarifados distribuídos.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Auxiliar de
contabilidade

Realizar serviços de preenchimento de livros contábeis, classificação e avaliação de
documentos e despesas, elaboração de demonstrativos, relatórios, tabelas.
Controlar e executar trabalhos relacionados à área Contábil.
Classificar despesas, analisar e reconciliar contas.
Registrar documentos e escriturar livros fiscais.
Auxiliar na elaboração de balancetes e demonstrativos.
Realizar a execução e controle de planilhas e relatórios de contabilidade.
Fazer classificação de despesas.
Registro de documentos.
Exercer balancetes.
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Calcular impostos (PIS, CONFINS, ICMS, etc.).
Verificar impostos retidos.
Lançar fechamentos fiscais.
Executar baixas de recebimento.
Revisar as movimentações bancárias e solucionar pendências.
Organizar documentações referentes à contabilidade.
Preparar documentos e efetuar sua classificação contábil.
Gerar lançamentos contábeis, auxiliar na apuração dos impostos, conciliar contas e
preenchimento de guias de recolhimento.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Auxiliar de
enfermagem II

Executar, sob supervisão, tarefas auxiliares de enfermagem, atendendo às
necessidades dos pacientes.
Integrar a equipe de saúde e educar.
Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos.
Executar tratamentos prescritos.
Prestar cuidados de higiene, alimentação e conforto ao paciente e zelar por sua
segurança.
Zelar pela limpeza em geral do local de trabalho.
Ministrar medicamentos aos pacientes.
Aplicar e conservar vacinas e fazer curativos.
Colher material para exames laboratoriais.
Executar atividades de desinfecção e esterilização.
Realizar controle hídrico.
Realizar testes para subsídio de diagnóstico.
Instrumentar.
Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis.
Prestar cuidados de Enfermagem pré e pós-operatórios.
Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio.
Executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes.
Participar dos procedimentos pós-morte.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Auxiliar de
jardinagem

Auxiliar o Jardineiro na execução de Serviços de jardinagem e arborização em ruas
e logradouros públicos.
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Preparação da terra.
Executar o plantio de sementes e mudas.
Prepara covas e canteiros.
Auxilia no paisagismo e na conservação dos jardins.
Executa a poda das plantas, aparando-as com serras e/ou tesouras.
Ajuda na pulverização de inseticidas e controle de pragas em jardins.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Auxiliar de
protocolo

Auxiliar no registro, distribuição, controle da tramitação e expedição de
documentos.
Protocolizar os documentos externos, tanto por correspondências como de forma
direta.
Registrar no sistema
administrativas.

as

correspondências

endereçadas

às

unidades

Observar se o registro contém o tipo de documento, numeração, data de expedição,
assunto, nome do remetente e origem.
Separar os documentos e colocá-los nos devidos locais de distribuição a fim de
serem resgatados pelos setores a que se destinam.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Auxiliar de raio-x

Selecionar os filmes de raio-x a serem utilizados de acordo com o tipo de radiografia
requisitada pelo Médico, e colocá-los no chassi.
Posicionar o paciente adequadamente, medindo as distâncias para focalização da
área a ser radiografada, a fim de assegurar a boa qualidade das chapas.
Zelar pela segurança da saúde dos pacientes que serão radiografados, instruindoos quanto aos procedimentos que devem ser executados durante a operação do
equipamento de raios x, bem como tomar providências cabíveis à proteção dos
mesmos.
Operar equipamentos de raios x, acionando os dispositivos apropriados, para
radiografar a área determinada.
Encaminhar o chassi à câmara escura para ser feita a revelação do filme.
Operar máquina reveladora, preparando e utilizando produtos químicos
adequados, para revelar, fixar e secaras chapas radiográficas.
Encaminhar a radiografia já revelada ao Médico responsável pela emissão de
diagnóstico, efetuando as anotações e registros necessários.
Controlar o estoque de filmes e demais materiais de uso no setor, verificando e
registrando o consumo, para solicitar reposição, quando necessário.
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Utilizar equipamentos e vestimentas de proteção contra os efeitos dos raios x, para
segurança da sua saúde.
Zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza.
Outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior
hierárquico.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Auxiliar de
serviços

Executar serviços de limpeza e arrumação nas dependências da Prefeitura
Municipal e outros prédios municipais.
Realizar, eventualmente, serviços externos para atender às necessidades do setor.
Conservar e manter a limpeza dos órgãos públicos do Município, de suas autarquias
e fundações públicas, tais como: salas, refeitórios, banheiros cozinhas, copas,
consultórios, pátios, ruas, praças, entre outros.
Remover pó, lavar vidros e janelas, varrer e limpar o chão.
Utilizar e controlar o abastecimento de materiais de limpeza, tais como: água,
sabão, desinfetante e vassoura para execução de suas tarefas.
Coletar o lixo em embalagem adequada.
Repor papel higiênico toalhas e sabonetes.
Lavar a roupa de cama, toalhas de banho, rosto e a roupas das crianças de hospitais,
postos de saúde, casas de abrigo e projetos sociais.
Auxiliar no atendimento das cantinas escolares e cozinhas escolares.
Limpar utensílios como: lixeiras, objetos de adorno, mesas e cadeiras.
Atender as normas de higiene e segurança do trabalho.
Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço
público.
Primar pela qualidade dos serviços executados.
Zelar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais, móveis e imóveis
a si confiados.
Outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior
hierárquico.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Auxiliar em saúde
bucal

Organizar e executar atividades de higiene bucal;
Processar filme radiográfico;
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Preparar o paciente para o atendimento;
Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em
ambientes hospitalares;
Manipular materiais de uso odontológico;
Selecionar moldeiras;
Preparar modelos em gesso;
Registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle
administrativo em saúde bucal;
Executar limpeza, assepsia, desinfeção e esterilização do instrumental,
equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho;
Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal;
Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e
descarte de produtos e resíduos odontológicos;
Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e
sanitários;
Realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal; e
Adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção.

Auxiliar
administrativo da
Sec. Desenv. Social
(EMENDA
SUPRESSIVA
04/2017)

Realizar atendimento ao público, receber e fazer comunicações telefônicas, anotar
recados, agendar reuniões e compromissos, responder indagações rotineiras e
prestar informações básicas relacionadas à Sec. Des. Social.
Digitar despachos, relatórios e outros expedientes que lhe forem solicitados.
Elaborar, informar ou instruir expedientes relacionados ao departamento.
Receber, selecionar, classificar e arquivar correspondências e documentos.
Conferir, organizar e controlar documentos e processos.
Realizar atividades auxiliares em reuniões de qualquer natureza, incluída a de
digitação e formulação de atas.
Desempenhar atividades de apoio em reuniões de qualquer natureza.
Minutar e transcrever atas, elaborar e despachar ofícios, memorandos,
protocolando-os quando necessários, entre outros.
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Atender o expediente normal da unidade, controlar arquivos informatizados,
redigir ofícios, memorandos, cartas, relatórios. (VETO TOTAL À EMENDA
SUPRESSIVA Nº 04/2017)
Exercer todas as atividades de nível de seu cargo de natureza repetitiva.
Realizar tarefas auxiliares, sob supervisão da chefia imediata, classificando,
arquivando e registrando documentos e fichas, recebendo, estocando e fornecendo
materiais, operando equipamentos para reprodução, digitação de documentos em
geral.
Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço
público.
Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes
à sua função, no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Auxiliar
administrativo do
Hospital
(EMENDA
SUPRESSIVA
04/2017)

Realizar atendimento ao público, receber e fazer comunicações telefônicas, anotar
recados, agendar reuniões e compromissos, responder indagações rotineiras e
prestar informações básicas no Hospital Municipal.
Digitar despachos, relatórios e outros expedientes que lhe forem solicitados.
Elaborar, informar ou instruir expedientes relacionados ao departamento.
Receber, selecionar, classificar e arquivar correspondências e documentos.
Conferir, organizar e controlar documentos e processos.
Realizar atividades auxiliares em reuniões de qualquer natureza, incluída a de
digitação e formulação de atas.
Desempenhar atividades de apoio em reuniões de qualquer natureza.
Minutar e transcrever atas, elaborar e despachar ofícios, memorandos,
protocolando-os quando necessários, entre outros.
Atender o expediente normal da unidade, controlar arquivos informatizados,
redigir ofícios, memorandos, cartas, relatórios.
Exercer todas as atividades de nível de seu cargo de natureza repetitiva.
Realizar tarefas auxiliares, sob supervisão da chefia imediata, classificando,
arquivando e registrando documentos e fichas, recebendo, estocando e fornecendo
materiais, operando equipamentos para reprodução, digitação de documentos em
geral.
Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço
público.
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Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes
à sua função dentro do Hospital Municipal. (VETO TOTAL À EMENDA
SUPRESSIVA Nº 04/2017)

Auxiliar de
Administração
(EMENDA
SUPRESSIVA
04/2017)

Realizar atendimento ao público, receber e fazer comunicações telefônicas, anotar
recados, agendar reuniões e compromissos, responder indagações rotineiras e
prestar informações básicas.
Digitar despachos, relatórios e outros expedientes que lhe forem solicitados.
Elaborar, informar ou instruir expedientes relacionados ao departamento.
Receber, selecionar, classificar e arquivar correspondências e documentos.
Conferir, organizar e controlar documentos e processos.
Realizar atividades auxiliares em reuniões de qualquer natureza, incluída a de
digitação e formulação de atas.
Desempenhar atividades de apoio em reuniões de qualquer natureza.
Minutar e transcrever atas, elaborar e despachar ofícios, memorandos,
protocolando-os quando necessários, entre outros.
Atender o expediente normal da unidade, controlar arquivos informatizados,
redigir ofícios, memorandos, cartas, relatórios.
Exercer todas as atividades de nível de seu cargo de natureza repetitiva.
Realizar tarefas auxiliares, sob supervisão da chefia imediata, classificando,
arquivando e registrando documentos e fichas, recebendo, estocando e fornecendo
materiais, operando equipamentos para reprodução, digitação de documentos em
geral.
Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço
público.
Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes
à sua função. (VETO TOTAL À EMENDA SUPRESSIVA Nº 04/2017)

Borracheiro

Reparar os diversos tipos de pneus e câmaras de ar usado em veículos de
transporte, consertando e recapando partes avariadas ou desgastadas, com auxílio
de equipamentos apropriados, para restituir-lhes as condições de uso.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Braçal

Abrir valas no solo, utilizando ferramentas manuais apropriadas.
Quebrar pedras e pavimentos.
Limpar ralos e bocas-de-lobo.
Carregar e descarregar veículos, empilhando os materiais nos locais indicados.
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Transportar materiais de construção, móveis, equipamentos e ferramentas, de
acordo com instruções recebidas.
Auxiliar no plantio, adubagem e poda de árvores, flores e grama para conservação
e ornamentação de praças, parques e jardins.
Capinar canteiros de praça, parques, jardins e demais logradouros públicos.
Auxiliar na execução de serviços de calcetaria e pavimentação.
Preparar argamassa, concreto e executar outras tarefas auxiliares em construções.
Assentar tubos de concreto, sob supervisão, na realização de obras públicas.
Assentar meios-fios e guias em calçadas e vias públicas.
Auxiliar na construção e montagem de tendas, palanques, andaimes, redes de
esgoto pluvial e cloacal, caixas de redes de inspeção, bocas-de-lobo e outras obras.
Limpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho
que não exijam conhecimentos especiais.
Realizar a coleta de lixo municipal urbana e rural.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Condutor
Socorrista do
SAMU

Trabalhar no SAMU como condutor de viatura de resgate, sendo parte da equipe de
atendimento à vítima, sob orientação e fiscalização da equipe de enfermagem.
Conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo;
estabelecer contato radiofônico ou telefônico com a central da regulação médica e
seguir suas orientações.
Conhecer a malha viária loca.
Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao
sistema assistencial local.
Auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte a vida; auxiliar a equipe
na imobilização e transporte de vítimas.
Realizar medidas de reanimação cardiorrespiratória básica.
Identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua
utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Coordenador de
centro de
educação infantil

Coordenar o CEI em âmbito: administrativo, técnico, Pedagógico e operacional.
Visando dar cumprimento ao Plano Municipal de Educação, às Diretrizes
Municipais e ao Plano de Gestão da Instituição.
Assessorar a Direção da Escola.
Coordenar a elaboração do projeto pedagógico.
Subsidiar a equipe escolar com dados de desempenho dos alunos.
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Acompanhar e controlar o desenvolvimento do projeto.
Acompanhar e coordenar as atividades dos alunos, bem como sua classificação e
reclassificação.
Coordenar as atividades realizadas pelos professores nas horas-atividade.
Prestar assistência técnica, propondo técnicas e procedimentos, sugerindo
materiais didáticos, organizando as atividades.
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Coordenador de
planejamento
educacional

Gerir o Setor de Planejamento da Secretaria Municipal de Educação.
Organizar, elaborar e manter os seus registros e arquivos.
Coordenar e abastecer o Censo Escolar.
Participar e direcionar os Conselhos.
Gerir os convênios educacionais.
Apoiar no entendimento e cumprimento da legislação, dos planos, dos programas,
dos projetos e do sistema de ensino.
Respaldar as escolas no que tange à Elaboração do Plano de Gestão Escolar e
Proposta Pedagógica e à Escrituração Escolar.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Coordenador de
programas e
projetos sociais

Planejamento e execução dos programas e projetos de interação social.
Realizar o planejamento e execução de programas e projetos, de acordo com o
plano de ação e o cronograma.
Operacionalizar eventos, cursos e palestras dos programas e projetos.
Acompanhar e avaliar os resultados dos programas e projetos executados.
Orientar os servidores e pessoas envolvidas nos programas e projetos de acordo
com as diretrizes da instituição.
Organizar e controlar os recursos humanos e matérias dos programas e projetos.
Planejar, solicitar e prestar contas dos recursos financeiros e materiais
necessários ao bom funcionamento do programa e projeto.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Educador social

Trabalhar com crianças e atuar no acompanhamento das crianças em todo seu
cotidiano.
Pesquisar e elaborar atividades de acordo com as necessidades dos educandos e
com as faixas etárias e outras atividades referentes ao cargo.
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Atuar na área da educação social com foco em alunos, com o objetivo de adquirir
novas experiências profissionais e contribuir de maneira eficaz para a instituição
oportuna e educadora.
Cuidar das crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, acompanhando-os ao médico,
escolas, terapias ocupacionais, higiene (escovação dental, banhos, etc), deveres de
escolas, acompanhamento em internações hospitalares.
Manter o ambiente onde moram limpo e organizado, cozinhar na falta da
cozinheira, fazer artesanato, crochê, bordados, jogos e outros tipos de diversões
para meninos e meninas.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Digitador
(EMENDA
SUPRESSIVA
04/2017)

Realizar atendimento ao público, receber e fazer comunicações telefônicas, anotar
recados, agendar reuniões e compromissos, responder indagações rotineiras e
prestar informações básicas.
Executar tarefas e atividades relativas à digitação de documentos e textos diversos;
Organizar e arquivar os documentos, procedendo de acordo com normas
específicas para assegurar e facilitar o fluxo de trabalhos administrativos das
unidades organizacionais do Poder ao qual prestar serviço.
Digitar despachos, relatórios e outros expedientes que lhe forem solicitados.
Elaborar, informar ou instruir expedientes relacionados ao departamento.
Receber, selecionar, classificar e arquivar correspondências e documentos.
Conferir, organizar e controlar documentos e processos.
Realizar atividades auxiliares em reuniões de qualquer natureza, incluída a de
digitação e formulação de atas.
Desempenhar atividades de apoio em reuniões de qualquer natureza.
Minutar e transcrever atas, elaborar e despachar ofícios, memorandos,
protocolando-os quando necessários, entre outros.
Atender o expediente normal da unidade, controlar arquivos informatizados,
redigir ofícios, memorandos, cartas, relatórios.
Exercer todas as atividades de nível de seu cargo de natureza repetitiva.
Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço
público.
Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes
à sua função. (VETO TOTAL À EMENDA SUPRESSIVA Nº. 04/2017)

Dentista

Examinar os tecidos duros e moles da boca e a face no que couber ao CirurgiãoDentista, utilizando instrumentais ou equipamentos odontológicos por via direta,
para verificar patologias dos tecidos moles e duros da boca.
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Identificar as afecções quanto à extensão e à profundidade, utilizando instrumentos
especiais, radiológicos ou outra forma de exame complementar para estabelecer
diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento.
Aplicar anestesias troncoregionais, infiltrativas, tópicas ou quaisquer outros tipos
regulamentados pela CFO, para promover conforto e facilitar a execução do
tratamento.
Promover a saúde bucal, quer no âmbito do Posto/Unidade de saúde quer no meio
externo, através da participação direta com conferências e palestras sobre os vários
aspectos da odontologia, notadamente a preventiva.
Extrair raízes e dentes, utilizando fórceps, alavancas e outros instrumentos, quando
não houver condições técnicas e/ou materiais de tratamento conservador.
Efetuar remoção de tecido cariado e restauração dentária, utilizando instrumentos,
aparelhos e materiais tecnicamente adequados, para restabelecer a forma e a
função do dente.
Executar a remoção mecânica da placa dental e do cálculo ou tártaro supra e
subgengival, utilizando-se de meios ultrassônicos ou manuais.
Prescrever ou administrar medicamentos, determinando a via de aplicação, para
auxiliar no tratamento pré, trans e pós-operatório.
Proceder a perícias odonto administrativas, examinando a cavidade bucal e os
dentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos.
Coordenar, supervisionar ou executar a coleta de dados sobre o estado clínico dos
pacientes, lançando-os em fichas individuais, para acompanhar a evolução do
tratamento.
Orientar e zelar pela preservação e guarda de aparelhos, instrumental ou
equipamento utilizado em sua especialidade, observando sua correta utilização.
Elaborar, coordenar e executar programas educativos e de atendimento
odontológico preventivo voltados principalmente para a comunidade de baixa
renda e para os estudantes da rede municipal de ensino.
Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas,
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação.
Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua
área de atuação.
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e
auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área
de atuação.
Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões comunidades da Prefeitura e outras
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou
fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando,
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico científicos, para
fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município.
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Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Dentista da
estratégia da
saúde da família

Desenvolvimento das atividades da Estratégia de Saúde de Família, conforme
credenciamento do Ministério da Saúde - Equipe Saúde Bucal. Modalidade I, sob a
subordinação da Secretaria Municipal de Saúde.
Examinar os tecidos duros e moles da boca e a face no que couber ao CirurgiãoDentista, utilizando instrumentais ou equipamentos odontológicos por via direta,
para verificar patologias dos tecidos moles e duros da boca.
Identificar as afecções quanto à extensão e à profundidade, utilizando instrumentos
especiais, radiológicos ou outra forma de exame complementar para estabelecer
diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento.
Aplicar anestesias troncoregionais, infiltrativas, tópicas ou quaisquer outros tipos
regulamentados pela CFO, para promover conforto e facilitar a execução do
tratamento.
Promover a saúde bucal, quer no âmbito do Posto/Unidade de saúde quer no meio
externo, através da participação direta com conferências e palestras sobre os vários
aspectos da odontologia, notadamente a preventiva.
Extrair raízes e dentes, utilizando fórceps, alavancas e outros instrumentos, quando
não houver condições técnicas e/ou materiais de tratamento conservador.
Efetuar remoção de tecido cariado e restauração dentária, utilizando instrumentos,
aparelhos e materiais tecnicamente adequados, para restabelecer a forma e a
função do dente.
Executar a remoção mecânica da placa dental e do cálculo ou tártaro supra e
subgengival, utilizando-se de meios ultrassônicos ou manuais.
Prescrever ou administrar medicamentos, determinando a via de aplicação, para
auxiliar no tratamento pré, trans e pós-operatório.
Proceder a perícias odonto administrativas, examinando a cavidade bucal e os
dentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos.
Coordenar, supervisionar ou executar a coleta de dados sobre o estado clínico dos
pacientes, lançando-os em fichas individuais, para acompanhar a evolução do
tratamento.
Orientar e zelar pela preservação e guarda de aparelhos, instrumental ou
equipamento utilizado em sua especialidade, observando sua correta utilização.
Elaborar, coordenar e executar programas educativos e de atendimento
odontológicos preventivos voltados principalmente para a comunidade de baixa
renda e para os estudantes da rede municipal de ensino.
Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas,
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação.
Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua
área de atuação.
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Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e
auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área
de atuação.
Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões comunidades da Prefeitura e outras
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou
fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando,
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos científicos, para
fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Desenhista

Auxiliam arquitetos e engenheiros no desenvolvimento e na coordenação de
projetos de construção civil e arquitetura.
Elaborar e interpretar esboços de plantas topográficas, cartográficas e outros,
conforme normas técnicas.
Submeter os esboços elaborados à apreciação superior.
Elaborar desenhos dos projetos, definindo suas características e determinando os
estágios de execução e outros elementos técnicos.
Modificar, redesenhar e atualizar os desenhos existentes, de acordo com as
necessidades.
Proceder levantamentos e medições de edificações, ambientes e locações, para
posterior execução dos desenhos.
Proceder às reduções e ampliações de desenhos, baseando-se em desenhos já
executados.
Executar desenhos baseando-se em croquis ou originais para permitir a preparação
de plotagem e outros processos de reprodução.
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e
programas de informática.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Diretor de
finanças e
contabilidade

Planejar o sistema de registro e operações contábeis, possibilitando o controle
contábil e orçamentário.
Escriturar a contabilidade da Prefeitura.
Elaborar e assinar balanços e demonstrativos de contas, atendendo às exigências
legais e formais de controle.
Controlar a movimentação de recursos, fiscalizando o ingresso de receitas, o
cumprimento de obrigações de pagamentos a terceiros, os saldos em caixa e as
contas bancárias, para possibilitar a administração dos recursos financeiros da
Prefeitura.
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Analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de contratos,
convênios, acordos e atos que gerem direitos e obrigações, verificando a
propriedade na aplicação de recursos repassados, analisando cláusulas contratuais,
dando orientação aos executores a fim de assegurar o cumprimento da legislação
aplicável.
Analisar os atos de natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial,
verificando sua correção, para determinar ou realizar auditorias e medidas de
aperfeiçoamento de controle interno.
Orientar a Prefeitura Municipal quanto ao cumprimento das normas referentes à
Lei de Diretrizes Orçamentárias e seus anexos, e à Lei Orçamentária e seus anexos.
Controlar a execução orçamentária, analisando documentos, elaborando relatórios
e demonstrativa.
Elaborar o relatório de gestão fiscal da Prefeitura; realizar outras atribuições
compatíveis com sua especialização profissional.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Diretor de
tesouraria

Conferir documentos e emitir cheques para pagamentos.
Controlar saldos bancários tendo em vista determinar a disponibilidade diária da
Prefeitura.
Controlar e acompanhar as contas a serem pagas pela Prefeitura.
Efetuar pagamentos diversos, bem como controlar o movimento da tesouraria.
Efetuar a conciliação bancária.
Conferir os documentos financeiros codificados.
Efetuar a arrecadação das rendas patrimoniais e industriais do município.
Efetuar o controle da arrecadação diária mediante a classificação e análise da
receita, proveniente dos tributos e rendas do Município.
Conferir as contas de estabelecimento de crédito mediante o confronto dos extratos
de contas correntes.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Diretor de trânsito Assessorar a equipe responsável em dar cumprimento à legislação e às normas de
trânsito.
Supervisionar a implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização,
dos dispositivos e dos equipamentos de controle viário.
Supervisionar a coleta de dados estatísticos e elaboração de estudos sobre os
acidentes de trânsito e suas causas.
Supervisionar as obras e eventos que afetem direta ou indiretamente o sistema
viário municipal, em conjunto com o setor de engenharia do município.
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Dirigir a política de integração com outros órgãos e entidades do Sistema Nacional
de Trânsito.
Supervisionar a equipe de trabalho na execução dos projetos e programas de
educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo
órgão competente.
Coordenar a unidade local de Circunscrição Regional de Trânsito ou a Circunscrição
Regional de Trânsito.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Diretor do setor
de comunicação

Responsável por elaborar planos estratégicos da área de marketing e comunicação.
Definir e supervisionar a elaboração de catálogos de produtos, promovendo a sua
divulgação junto ao mercado.
Planejar e supervisionar os trabalhos que envolvem comunicação visual, como
placas e outdoors, obtendo o melhor retorno possível em termos de divulgação e
fixação da imagem do órgão público.
Gerenciar a preparação dos jornais, sites ou revistas, selecionando assuntos
prioritários, visando a transmissão eficaz de mensagens específicas ao público
externo e interno.
Planejar e supervisionar outras atividades sociais ou promocionais, organização de
eventos internos, visando manter o melhorar relacionamento com a comunidade.
Controlar a verba destinada a publicidade, visando obter o melhor retorno possível,
dentro das disponibilidades estabelecidas.
Planejar e desenvolver peças publicitárias, definindo seu conteúdo e público-alvo.
Planejar e supervisionar a elaboração e execução de campanhas publicitárias, em
conjunto com agência de publicidade, definindo os veículos de comunicação,
adequado e o público-alvo.
Ficar a frente de todas as comunicações internas e de relacionamento com
imprensa além de ações pontuais de comunicação externa.
Realizar ações e campanhas de Endomarketing.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Diretor de
secretaria

Assistir ao respectivo secretário nos assuntos de sua competência.
Chefiar e coordenar a parte administrativa e operacional da divisão em que estiver
lotado.
Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que
possuem.
Assessorar a organização de horário e escalas de serviços.
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Levar ao conhecimento do superior imediato, verbalmente ou por escrito, depois
de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver,
bem como todos os documentos que dependam de decisão superior.
Dar conhecimento ao superior hierárquico de todos fatos ocorridos e outros que
tenha realizado por iniciativa própria.
Coordenar a expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e
serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar.
Representar o superior hierárquico, quando designado.
Assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou
impedimento ocasional do superior hierárquico, dando-lhe conhecimento,
posteriormente.
Elaborar correspondências em geral.
Organizar eventos em geral.
Solicitar a compra de materiais e equipamentos.
Atender o público em geral.
E efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Dispensador de
medicamentos

Executar as atividades auxiliares, sempre sob supervisor do farmacêutico, atuando
no recebimento, armazenagem, transporte e distribuição de medicamentos e
insumos, mantendo o local de trabalho em condições de higiene e organização,
seguindo os procedimentos e normas legais.
Reportar-se ao farmacêutico de referência para orientação sobre questões técnicas
na área farmacêutica.
Conhecer os princípios básicos da política nacional de medicamentos, da política
nacional de assistência farmacêutica e os princípios e diretrizes do SUS.
Conhecer as diretrizes da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de
Saúde e colaborar para o seu cumprimento.
Conhecer os fluxos de medicamentos dos componentes especializados e
estratégicos, da assistência farmacêutica, da solicitação administrativa da comissão
de farmacologia da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo.
Conhecer as boas práticas de dispensação de medicamentos.
Conhecer e executar as normas de boas práticas de recebimento e de
armazenamento de medicamentos sob supervisão do farmacêutico.
Conhecer e executar as normas vigentes para o descarte de medicamentos com
prazo de validade expirado ou impróprio para utilização, sob supervisão do
farmacêutico.

Eletricista

Estudar o trabalho a ser realizado, consultando plantas esquemas, especificações e
informações, para estabelecer o roteiro das tarefas e a escolha do material
necessário.

Rua: Capitão Pinto de Melo, 485
Bairro: Centro – CEP: 18720-000
PABX: (14) 3713 – 9200
www.paranapanema.sp.gov.br
Atendimento: Segunda à Sexta das 07h30 às 17h00

página 118

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema
GABINETE DO PREFEITO
Colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de fusíveis e disjuntores, tomadas e
interruptores, utilizando ferramentas para estruturar a parte geral da instalação
elétrica.
Executar o corte, a dobra e a instalação de eletrodutos puxadores e a instalação dos
cabos elétricos, utilizando puxadores de aço, grampos e dispositivos de fixação,
para dar prosseguimento à montagem.
Ligar os fios à fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves apropriadas,
conectares e material isolante, para completar a tarefa de instalação.
Testar a instalação, fazendo-a funcionar, para comprovar a exatidão do trabalho
executado.
Substituir ou reparar fios ou unidades danificadas utilizando ferramentas manuais
e materiais isolantes para devolver à instalação elétrica condições normais de
funcionamento.
Executar trabalhos inerentes a toda rede elétrica.
Zelar pela conservação e guarda das ferramentas, instrumentos máquinas e
equipamentos utilizados.
Zelar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados,
recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente.
Primar pela qualidade dos serviços executados.
Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço
público.
Executar outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo
superior hierárquico.
Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas
ao seu cargo.
Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelos superiores
hierárquicos.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Encarregado de
unidade de saúde

Coordenar a equipe e direcionar os trabalhos diários do setor.
Seguir e fazer seguir os procedimentos e normas adotadas pela administração.
Inspeciona periodicamente os postos de trabalho de seus subordinados, visando
detectar e corrigir anormalidades solucionando problemas.
Supervisionar as atividades pertinentes aos processos e procedimentos de sua
respectiva área de atuação.
Supervisionar as instalações e equipamentos utilizados no dia a dia de sua
respectiva área de atuação, visando proteger a integridade do ativo imobilizado.
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Supervisionar e orientar a execução do serviço, inspecionando periodicamente os
postos de trabalho, visando detectar e corrigir anormalidades ou solucionar
problemas.
Supervisionar a manutenção da ordem interna em todas as áreas da sua respectiva
área de atuação, tomando as providências cabíveis em caso de qualquer
anormalidade.
Atuar com a coordenação e gestão do setor em atua e acatar as determinações de
controle a atuação.
Garantir as normas técnicas de segurança e prevenção de acidentes.
Fazer a gestão de pessoas e controle de ponto e frequência dos servidores que
atuam em sua respectiva área de atuação.
Zelar pela manutenção e controle dos bens móveis e imóveis de sua respectiva área
de atuação.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Encarregado do
patrimônio

Coordenar a equipe e direcionar os trabalhos diários do setor.
Seguir e fazer seguir os procedimentos e normas adotadas pela administração.
Inspeciona periodicamente os postos de trabalho de seus subordinados, visando
detectar e corrigir anormalidades solucionando problemas.
Supervisionar as atividades pertinentes aos processos e procedimentos de sua
respectiva área de atuação.
Supervisionar as instalações e equipamentos utilizados no dia a dia de sua
respectiva área de atuação, visando proteger a integridade do ativo imobilizado.
Supervisionar e orientar a execução do serviço, inspecionando periodicamente os
postos de trabalho, visando detectar e corrigir anormalidades ou solucionar
problemas.
Supervisionar a manutenção da ordem interna em todas as áreas da sua respectiva
área de atuação, tomando as providências cabíveis em caso de qualquer
anormalidade.
Atuar com a coordenação e gestão do setor em atua e acatar as determinações de
controle a atuação.
Garantir as normas técnicas de segurança e prevenção de acidentes.
Fazer a gestão de pessoas e controle de ponto e frequência dos servidores que
atuam em sua respectiva área de atuação.
Zelar pela manutenção e controle dos bens móveis e imóveis de sua respectiva área
de atuação.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Rua: Capitão Pinto de Melo, 485
Bairro: Centro – CEP: 18720-000
PABX: (14) 3713 – 9200
www.paranapanema.sp.gov.br
Atendimento: Segunda à Sexta das 07h30 às 17h00

página 120

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema
GABINETE DO PREFEITO
Encarregado do
setor de compras

Coordenar a equipe e direcionar os trabalhos diários do setor.
Seguir e fazer seguir os procedimentos e normas adotadas pela administração.
Inspeciona periodicamente os postos de trabalho de seus subordinados, visando
detectar e corrigir anormalidades solucionando problemas.
Supervisionar as atividades pertinentes aos processos e procedimentos de sua
respectiva área de atuação.
Supervisionar as instalações e equipamentos utilizados no dia a dia de sua
respectiva área de atuação, visando proteger a integridade do ativo imobilizado.
Supervisionar e orientar a execução do serviço, inspecionando periodicamente os
postos de trabalho, visando detectar e corrigir anormalidades ou solucionar
problemas.
Supervisionar a manutenção da ordem interna em todas as áreas da sua respectiva
área de atuação, tomando as providências cabíveis em caso de qualquer
anormalidade.
Atuar com a coordenação e gestão do setor em atua e acatar as determinações de
controle a atuação.
Garantir as normas técnicas de segurança e prevenção de acidentes.
Fazer a gestão de pessoas e controle de ponto e frequência dos servidores que
atuam em sua respectiva área de atuação.
Zelar pela manutenção e controle dos bens moveis e imóveis de sua respectiva área
de atuação.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Encarregado do
setor de
distribuição de
merenda

Coordenar a equipe e direcionar os trabalhos diários do setor.
Seguir e fazer seguir os procedimentos e normas adotadas pela administração.
Inspeciona periodicamente os postos de trabalho de seus subordinados, visando
detectar e corrigir anormalidades solucionando problemas.
Supervisionar as atividades pertinentes aos processos e procedimentos de sua
respectiva área de atuação.
Supervisionar as instalações e equipamentos utilizados no dia a dia de sua
respectiva área de atuação, visando proteger a integridade do ativo imobilizado.
Supervisionar e orientar a execução do serviço, inspecionando periodicamente os
postos de trabalho, visando detectar e corrigir anormalidades ou solucionar
problemas.
Supervisionar a manutenção da ordem interna em todas as áreas da sua respectiva
área de atuação, tomando as providências cabíveis em caso de qualquer
anormalidade.
Atuar com a coordenação e gestão do setor em atua e acatar as determinações de
controle a atuação.
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Garantir as normas técnicas de segurança e prevenção de acidentes.
Fazer a gestão de pessoas e controle de ponto e frequência dos servidores que
atuam em sua respectiva área de atuação.
Zelar pela manutenção e controle dos bens móveis e imóveis de sua respectiva área
de atuação.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Encarregado do
setor de
fiscalização

Coordenar a equipe e direcionar os trabalhos diários do setor.
Seguir e fazer seguir os procedimentos e normas adotadas pela administração.
Inspeciona periodicamente os postos de trabalho de seus subordinados, visando
detectar e corrigir anormalidades solucionando problemas.
Supervisionar as atividades pertinentes aos processos e procedimentos de sua
respectiva área de atuação.
Supervisionar as instalações e equipamentos utilizados no dia a dia de sua
respectiva área de atuação, visando proteger a integridade do ativo imobilizado.
Supervisionar e orientar a execução do serviço, inspecionando periodicamente os
postos de trabalho, visando detectar e corrigir anormalidades ou solucionar
problemas.
Supervisionar a manutenção da ordem interna em todas as áreas da sua respectiva
área de atuação, tomando as providências cabíveis em caso de qualquer
anormalidade.
Atuar com a coordenação e gestão do setor em atua e acatar as determinações de
controle a atuação.
Garantir as normas técnicas de segurança e prevenção de acidentes.
Fazer a gestão de pessoas e controle de ponto e frequência dos servidores que
atuam em sua respectiva área de atuação.
Zelar pela manutenção e controle dos bens móveis e imóveis de sua respectiva área
de atuação.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Encarregado do
setor de
informática

Coordenar a equipe e direcionar os trabalhos diários do setor.
Seguir e fazer seguir os procedimentos e normas adotadas pela administração.
Inspeciona periodicamente os postos de trabalho de seus subordinados, visando
detectar e corrigir anormalidades solucionando problemas.
Supervisionar as atividades pertinentes aos processos e procedimentos de sua
respectiva área de atuação.
Supervisionar as instalações e equipamentos utilizados no dia a dia de sua
respectiva área de atuação, visando proteger a integridade do ativo imobilizado.
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Supervisionar e orientar a execução do serviço, inspecionando periodicamente os
postos de trabalho, visando detectar e corrigir anormalidades ou solucionar
problemas.
Supervisionar a manutenção da ordem interna em todas as áreas da sua respectiva
área de atuação, tomando as providências cabíveis em caso de qualquer
anormalidade.
Atuar com a coordenação e gestão do setor em atua e acatar as determinações de
controle a atuação.
Garantir as normas técnicas de segurança e prevenção de acidentes.
Fazer a gestão de pessoas e controle de ponto e frequência dos servidores que
atuam em sua respectiva área de atuação.
Zelar pela manutenção e controle dos bens móveis e imóveis de sua respectiva área
de atuação.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Encarregado do
setor de
manutenção de
estradas

Coordenar a equipe e direcionar os trabalhos diários do setor.
Seguir e fazer seguir os procedimentos e normas adotadas pela administração.
Inspeciona periodicamente os postos de trabalho de seus subordinados, visando
detectar e corrigir anormalidades solucionando problemas.
Supervisionar as atividades pertinentes aos processos e procedimentos de sua
respectiva área de atuação.
Supervisionar as instalações e equipamentos utilizados no dia a dia de sua
respectiva área de atuação, visando proteger a integridade do ativo imobilizado.
Supervisionar e orientar a execução do serviço, inspecionando periodicamente os
postos de trabalho, visando detectar e corrigir anormalidades ou solucionar
problemas.
Supervisionar a manutenção da ordem interna em todas as áreas da sua respectiva
área de atuação, tomando as providências cabíveis em caso de qualquer
anormalidade.
Atuar com a coordenação e gestão do setor em atua e acatar as determinações de
controle a atuação.
Garantir as normas técnicas de segurança e prevenção de acidentes.
Fazer a gestão de pessoas e controle de ponto e frequência dos servidores que
atuam em sua respectiva área de atuação.
Zelar pela manutenção e controle dos bens móveis e imóveis de sua respectiva área
de atuação.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
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Encarregado do
setor de obras e
viação

Coordenar a equipe e direcionar os trabalhos diários do setor.
Seguir e fazer seguir os procedimentos e normas adotadas pela administração.
Inspeciona periodicamente os postos de trabalho de seus subordinados, visando
detectar e corrigir anormalidades solucionando problemas.
Supervisionar as atividades pertinentes aos processos e procedimentos de sua
respectiva área de atuação.
Supervisionar as instalações e equipamentos utilizados no dia a dia de sua
respectiva área de atuação, visando proteger a integridade do ativo imobilizado.
Supervisionar e orientar a execução do serviço, inspecionando periodicamente os
postos de trabalho, visando detectar e corrigir anormalidades ou solucionar
problemas.
Supervisionar a manutenção da ordem interna em todas as áreas da sua respectiva
área de atuação, tomando as providências cabíveis em caso de qualquer
anormalidade.
Atuar com a coordenação e gestão do setor em atua e acatar as determinações de
controle a atuação.
Garantir as normas técnicas de segurança e prevenção de acidentes.
Fazer a gestão de pessoas e controle de ponto e frequência dos servidores que
atuam em sua respectiva área de atuação.
Zelar pela manutenção e controle dos bens móveis e imóveis de sua respectiva área
de atuação.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Encarregado do
setor de recursos
humanos

Coordenar a equipe e direcionar os trabalhos diários do setor.
Seguir e fazer seguir os procedimentos e normas adotadas pela administração.
Inspeciona periodicamente os postos de trabalho de seus subordinados, visando
detectar e corrigir anormalidades solucionando problemas.
Supervisionar as atividades pertinentes aos processos e procedimentos de sua
respectiva área de atuação.
Supervisionar as instalações e equipamentos utilizados no dia a dia de sua
respectiva área de atuação, visando proteger a integridade do ativo imobilizado.
Supervisionar e orientar a execução do serviço, inspecionando periodicamente os
postos de trabalho, visando detectar e corrigir anormalidades ou solucionar
problemas.
Supervisionar a manutenção da ordem interna em todas as áreas da sua respectiva
área de atuação, tomando as providências cabíveis em caso de qualquer
anormalidade.
Atuar com a coordenação e gestão do setor em atua e acatar as determinações de
controle a atuação.
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Garantir as normas técnicas de segurança e prevenção de acidentes.
Fazer a gestão de pessoas e controle de ponto e frequência dos servidores que
atuam em sua respectiva área de atuação.
Zelar pela manutenção e controle dos bens móveis e imóveis de sua respectiva área
de atuação.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Enfermeiro de
saúde comunitária

Sob a subornação da Secretaria de Saúde, desenvolver as atividades inerentes à
Enfermagem, compreendidas pelo Programa de Saúde da Família.
Planejar, organizar, supervisionar e executar os serviços de enfermagem em
unidades de saúde e assistenciais, bem como participar da elaboração e execução
de programas de saúde pública.
Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades
prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes.
Planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e
administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência.
Desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de
programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes.
Coletar e analisar dados sócios sanitários da comunidade a ser atendida pelos
programas específicos de saúde.
Estabelecer programas para atender às necessidades de saúde da comunidade,
dentro dos recursos disponíveis.
Realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando
reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios.
Supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições
típicas da classe.
Controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados,
bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços
médicos e de enfermagem.
Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas,
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação.
Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua
área de atuação.
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e
auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área
de atuação.
Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões comunidades da Prefeitura e outras
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou
fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando,
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico científicos, para
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fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município.
Participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições
compatíveis com sua especialização profissional.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
Enfermeiro
Gerente de Base
do SAMU

Gerenciar equipe de enfermagem: elaboração da escala mensal e de atividades de
enfermagem, supervisionar e avaliar as ações de enfermagem da equipe no
Atendimento Pré-Hospitalar Móvel; executar prescrições médicas por
telemedicina; prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a
pacientes graves e com risco de vida, que exijam conhecimentos científicos
adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; prestar a assistência de
enfermagem à gestante, a parturiente e ao recém nato; realizar partos sem distócia;
participar nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde
emergências, particularmente nos programas de educação continuada,
desenvolvendo ações de capacitação para profissionais de saúde através do
treinamento em serviço seguindo protocolo do núcleo de educação continuada ;
fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão;
subsidiar os responsáveis pelo desenvolvimento de recursos humanos para as
necessidades de educação continuada da equipe; obedecer a Lei do Exercício
Profissional e o Código de Ética de Enfermagem; conhecer equipamentos e realizar
manobras de extração manual de vítimas.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Enfermeiro
Padrão

Planeja, organiza, supervisiona e executa serviços de enfermagem, empregando
processos de rotina e/ou específicos, para possibilitar a proteção e a recuperação
da saúde individual ou coletiva.
Planejar, organizar, supervisionar e executar os serviços de enfermagem em
unidades de saúde e assistenciais, bem como participar da elaboração e execução
de programas de saúde pública.
Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades
prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes.
Planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e
administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência.
Desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de
programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes.
Coletar e analisar dados sócios sanitários da comunidade a ser atendida pelos
programas específicos de saúde.
Estabelecer programas para atender às necessidades de saúde da comunidade,
dentro dos recursos disponíveis.
Realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando
reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios.
Supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições
típicas da classe.
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Controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados,
bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços
médicos e de enfermagem.
Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas,
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação.
Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua
área de atuação.
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e
auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área
de atuação.
Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões comunidades da Prefeitura e outras
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou
fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando,
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico científicos, para
fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município.
Participar de campanhas de educação e saúde; realizar outras atribuições
compatíveis com sua especialização profissional.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Engenheiro
agrônomo

Elabora e supervisiona projetos referentes a cultivos agrícolas, planejando,
orientando e controlando técnicas de utilização de terras, para possibilitar um
maior rendimento e qualidade dos produtos agrícolas.
Realizar ensino agrícola em seus diferentes graus.
Experimentações racionais e científicas referentes à agricultura, e, em geral,
quaisquer demonstrações práticas de agricultura em estabelecimentos municipais.
Propagar a difusão de mecânica agrícola, de processos de adubação, de métodos
aperfeiçoados de colheita e de beneficiamento dos produtos agrícolas, bem como
de métodos de aproveitamento industrial da produção
Vegetal.
Realizar estudos econômicos relativos à agricultura e indústrias correlatas.
Genética agrícola, produção de sementes, melhoramento das plantas cultivadas e
fiscalização do comércio de sementes, plantas vivas e partes vivas de plantas.
Realizar atividades correlacionadas com fitopatologia, entomologia e microbiologia
agrícolas.
Aplicação de medidas de defesa e de vigilância sanitária vegetal
Realizar atividades correlacionadas com química e tecnologia agrícolas;
Realizar atividades correlacionadas com reflorestamento, conservação, defesa,
exploração e industrialização de matas.
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Administração de colônias agrícolas.
Realizar atividades correlacionadas com ecologia e meteorologia agrícolas.
Fiscalização de estabelecimentos de ensino agronômico reconhecidos, equiparados
ou em via de equiparação.
Fiscalização de empresas agrícolas ou de indústrias correlatas.
Planejar a orientar a criação de barragens, irrigação e drenagem para fins agrícolas;
Realizar atividades correlacionadas com a manutenção das estradas de rodagem de
interesse local e destinadas a fins agrícolas;
Realizar atividades correlacionadas com construções rurais, destinadas a moradias
ou fins agrícolas;
Realizar avaliações e perícias.
Realizar atividades correlacionadas com agrologia.
Peritagem e identificação, para desembaraço em repartições fiscais ou para fins
judiciais, de instrumentos, utensílios e máquinas agrícolas, sementes, plantas ou
partes vivas de plantas, adubos, inseticidas, fungicidas, maquinismos e acessórios
e, bem assim, outros artigos utilizados na agricultura ou na instalação de indústrias
rurais e derivadas.
Determinação do valor locativo e venal das propriedades rurais, para fins
administrativos ou judiciais, na parte que se relacione com a sua profissão.
Avaliação e peritagem das propriedades rurais, suas instalações, rebanhos e
colheitas pendentes, para fins administrativos, judiciais ou de crédito.
Avaliação dos melhoramentos fundiários;
Estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de obras de drenagem e
irrigação.
Assuntos de engenharia legal.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Engenheiro civil

Elabora, executa e dirige projetos de engenharia civil relativos a rodovias,
aeroportos, vias férreas, sistemas de água e esgoto, prédios públicos, praças e
calçadas e outros, estudando características e preparando planos, métodos de
trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção,
manutenção e reparo das obras mencionadas e assegurar os padrões técnicos
exigidos.
Realiza vistorias e laudos técnicos de imóveis públicos e privados quando locados
pela administração pública.
Fiscaliza. Realiza vistorias e expede laudos técnicos de loteamentos irregulares
e/ou clandestinos.
Fiscaliza, realiza vistorias e expede laudos técnicos de obras particulares quando
necessária à sua aprovação pela prefeitura e quando houver indícios de
irregularidades.
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Realiza trabalhos topográficos e geodésicos.
Realizar estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de edifícios, com todas
as suas obras complementares.
Realizar estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das estradas de rodagem
e de ferro.
Realizar estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras de captação e
abastecimento de água.
Realizar estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de obras de drenagem e
irrigação.
Realizar estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras destinadas ao
aproveitamento de energia e dos trabalhos relativos às máquinas e fábricas.
Realizar o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras relativas a
portos, rios e canais.
Realizar o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras peculiares
ao saneamento urbano e rural.
Realizar projeto, direção e fiscalização dos serviços de urbanismo.
Realizar atividades referente a engenharia legal.
Realizar perícias e arbitramentos referentes aos assuntos e atividades da sua área
de atuação.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Escriturário

Auxiliar na execução de todas as tarefas administrativas relacionadas ao
Departamento.
Acompanhar, movimentar e zelar pelos processos administrativos.
Redigir, sob supervisão, ofícios, memorandos, ordens de serviço e outros
documentos pertinentes ao Departamento.
Preencher fichas, formulários, planilhas, encaminhando-os aos órgãos específicos.
Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço
público.
Desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Farmacêutico

Fornece medicamentos de acordo com prescrições, interpretando as instruções de
uso dos produtos e repassando aos pacientes, bem como supervisiona a
distribuição e o controle dos medicamentos, emitindo laudos, pareceres e
diagnósticos sobre possíveis efeitos colaterais quanto o uso de produtos
farmacêuticos.
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Coordenar e executar as atividades de Assistência Farmacêutica no âmbito da
Atenção Básica/Saúde da Família.
Auxiliar os gestores e a equipe de saúde no planejamento das ações e serviços de
Assistência Farmacêutica na Atenção Básica/Saúde da Família, assegurando a
integralidade e intersetorialidade das ações de saúde.
Promover o acesso e o uso racional de medicamentos junto à população e aos
profissionais da Atenção Básica/Saúde da Família, por intermédio de ações que
disciplinem a prescrição, a dispensação e o uso.
Assegurar a dispensação adequada dos medicamentos e viabilizar a implementação
da Atenção Farmacêutica na Atenção Básica/Saúde da Família.
Selecionar, programar, distribuir e dispensar medicamentos e insumos, com
garantia da qualidade dos produtos e serviços.
Receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos na Atenção
Básica/ Saúde da Família.
Acompanhar e avaliar a utilização de medicamentos e insumos, inclusive os
medicamentos fitoterápicos, homeopáticos, na perspectiva da obtenção de
resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população.
Subsidiar o gestor, os profissionais de saúde e as ESF com informações relacionadas
à morbimortalidade associados aos medicamentos.
Elaborar, em conformidade com as diretrizes municipais, estaduais e nacionais, e
de acordo com o perfil epidemiológico, projetos na área da Atenção/Assistência
Farmacêutica a serem desenvolvidos dentro de seu território de responsabilidade.
Intervir diretamente com os usuários nos casos específicos necessários, em
conformidade com a equipe de Atenção Básica/Saúde da Família, visando uma
farmacoterapia racional e à obtenção de resultados definidos e mensuráveis,
voltados à melhoria da qualidade de vida.
Estimular, apoiar, propor e garantir a educação permanente de profissionais da
Atenção Básica/Saúde da Família envolvidos em atividades de Atenção/Assistência
Farmacêutica.
Treinar e capacitar os recursos humanos da Atenção Básica/Saúde da Família para
o cumprimento das atividades referentes à Assistência Farmacêutica.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Fiscal de obras

Inspecionar e controlar as obras ou serviços, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execução obedece ao projeto e às especificações e prazos
estabelecidos.
Exigir das empresas contratadas o cumprimento integral de todas as suas
obrigações contratuais, segundo o que prescreveu o edital e a legislação em vigor.
Solicitar aditamentos contratuais de prazos, acréscimos de quantitativos e novos
serviços.
0bter cópia da documentação da obra e manter, no canteiro de serviço, um arquivo
completo e atualizado com informações sobre projetos, especificações, memoriais,
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contrato, cronograma físico-financeiro, ordem de serviço, ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica).
Certificar-se da existência do diário de projetos/ obras.
Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço.
Realizar as visitas técnicas durante a execução dos serviços.
Acompanhar todas as etapas de execução, elaborar medições do andamento dos
projetos/ obras, opinar sobre aditamentos contratuais e comunicar ao seu superior
imediato, por escrito, a ocorrência de circunstâncias que sujeitam a contratada a
multa ou a rescisão contratual.
Acompanhar o cronograma físico-financeiro.
Elaborar registros e comunicações sobre o andamento dos serviços.
Solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos
desenhos e demais elementos de projeto e também as dúvidas e questões
pertinentes às obras em execução.
Paralisar ou solicitar a restauração de qualquer serviço que não seja executado em
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável
ao objeto do contrato.
Verificar se o conjunto de serviços está em perfeitas condições.
Na conclusão do projeto, o fiscal de obras ainda verifica e aprova os desenhos de
como construído (as built), elaborados pela contratada. O fiscal de projetos/ obras
também ajuda no arquivamento da documentação da obra.
Realiza vistorias e laudos técnicos de imóveis públicos e privados quando locados
pela Administração Pública.
Fiscaliza. Realiza vistorias e expede laudos técnicos de loteamentos irregulares
e/ou clandestinos.
Fiscaliza, realiza vistorias e expede laudos técnicos de obras particulares quando
necessária à sua aprovação pela Prefeitura e quando houver indícios de
irregularidades.
Expedir notificações e multas quando descumpridas as normas de relacionadas à
execução de obras particulares.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Fiscal urbano

Observar e fazer respeitar a correta aplicação da legislação urbanística e ambiental
vigente no Município.
Executar tarefas de fiscalização de obras, posturas, tributos municipais, em
obediência aos códigos correspondentes, orientando os contribuintes quando ao
cumprimento da legislação específica.
Executar as atividades operacionais de controle, regulação e fiscalização
urbanística e ambiental, podendo inclusive lavrar autos de infração contra os
achados em violação à legislação vigente.
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Expedir notificações e aplicar multas quando descumpridas as normas de posturas
do município e demais legislação vigente.
Fiscalizar a limpeza de terrenos baldios, construção de muro e passeio públicos,
obstáculos em vias de trânsito de pedestres e colocação de caçambas.
Fiscalizar o escoamento de concreto e terra em via pública, bem como a retirada de
terra em áreas do Município.
Fiscalizar a pintura de guias em via pública, a limpeza de imóveis abandonados, a
poda de árvores, bem como a sua erradicação.
Tomar todas as providências pertinentes à violação das normas e posturas
municipais e da legislação urbanística.
Fiscalizar o cumprimento das leis de uso, ocupação e parcelamento do solo,
posturas municipais, código de obras ou lei correlata.
Coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da
fiscalização externa.
Emitir notificações e lavrar Autos de Infração e Imposição de Multa e de Apreensão,
cientificando formalmente o infrator, bem como requisitar o auxílio de força
pública ou requerer ordem judicial, quando indispensável à realização de
diligências ou inspeções.
Auxiliar na elaboração do relatório geral de fiscalização.
Manter a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades
encontradas, mediante a emissão de relatórios periódicos de atividades.
Fiscalizar as normas municipais, estaduais ou federais repassadas ao município
mediante convênios, relacionadas ao zoneamento, urbanização, meio ambiente,
direitos e defesa do consumidor, transportes, edilícias e de posturas em geral e
aquelas atividades de fiscalização relacionadas ao poder de polícia administrativa.
Solicitar, à Secretaria competente, a vistoria de obras que lhe pareçam em
desacordo com as normas vigentes.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Fisioterapeuta

Trata sequelas de meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, sequelas
de acidentes vascular-cerebrais e outros, empregando ginástica corretiva,
cinesioterapia, eletroterapia, hidroterapia, mecanoterapia, massoterapia,
fisioterapia desportiva e técnicas especiais de reeducação muscular para obter o
máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados.
Aplicar métodos e técnicas fisioterápicos em pacientes para obter o máximo da
recuperação funcional dos órgãos e de tecidos lesados.
Realizar testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação
cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço e de atividades,
para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados.
Planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoporoses, sequelas de
acidentes vasculares cerebrais, Raquimedulares, poliomielite, de paralisias
cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e outros.
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Atender a amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para
possibilitar a movimentação ativa e independente dos mesmos.
Ensinar aos pacientes exercícios corretivos para acoluna, os defeitos dos pés, as
afecções dos aparelhos respiratórios e cardiovasculares, orientando-os e
treinando-os em exercícios ginásticos especiais a fim de promover correções de
desvios posturais e estimular a expansão respiratória e a circulação sanguínea.
Proceder ao relaxamento e à aplicação de exercícios e jogos com pacientes
portadores de problemas psíquicos, treinando-os sistematicamente, para
promover a descarga ou a liberação da agressividade e estimular a sociabilidade.
Efetuar aplicação de ondas curtas, ultrassom e infravermelho nos pacientes,
conforme a enfermidade, para aliviar ou terminar com a dor.
Aplicar massagens terapêuticas, utilizando fricção, compressão e movimentação
com aparelhos adequados ou com as mãos.
Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas,
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação.
Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua
área de atuação.
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e
auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área
de atuação.
Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões comunidades da Prefeitura e outras
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou
fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando,
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos científicos, para
fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município.
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Fonoaudióloga

Identifica problemas relacionados a comunicação humana, tanto verbal quanto não
verbal, empregando técnicas e/ou aparelhos específicos para avaliação, visando o
treinamento fonético, dicção e outras para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou
reabilitação da fala.
Atender a demanda referenciada nos postos de atendimento municipais, buscando
corrigir defeitos da fala e da linguagem;
Trabalhar com deficientes auditivos, promovendo treinamento para aquisição da
fala após implantação de órtese auditiva, bem como a inclusão social do mesmo.
Realizar exames de audiometria supervisionado por otorrinolaringologista.
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Participar de eventos ligados à Secretaria em que presta serviço e realizar demais
atividades inerentes ao cargo, conforme regulamentação do Conselho Regional de
Fonoaudiologia.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Inspetor de alunos

Cuidar da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola.
Inspecionar o comportamento dos alunos no ambiente escolar.
Orientar alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar, cumprimento de
horários.
Ouvir reclamações e analisar fatos.
Prestar apoio às atividades acadêmicas; controlar as atividades livres dos alunos.
Orientar entrada e saída de alunos.
Fiscalizar espaços de recreação e definir limites nas atividades livres.
Organizar ambiente escolar e providenciar manutenção predial.
Auxiliar professores e profissionais da área artística.
Auxiliar alunos com deficiência física.
Identificar pessoas suspeitas nas imediações da escola.
Comunicar à chefia a presença de estranhos nas imediações da escola.
Chamar ronda escolar, o resgate ou a polícia no caso de eventuais situações de risco.
Controlar fluxo de pessoas estranhas ao ambiente escolar.
Confirmar irregularidades comunicadas pelos alunos.
Identificar responsáveis por irregularidades e/ou por atos de depredação do
patrimônio escolar.
Reprimir furtos na escola e comunicar à diretoria casos de furto entre alunos.
Vistoriar latão de lixo.
Liberar alunos para pessoas autorizadas;
Retirar objetos perigosos dos alunos.
Vigiar ações de intimidação entre alunos.
Auxiliar na organização de atividades culturais, recreativas e esportivas.
Inibir ações de intimidação entre alunos.
Separar brigas de alunos e conduzir o aluno indisciplinado à diretoria.
Comunicar à coordenação atitudes agressivas de alunos.
Explicar aos alunos regras e procedimentos da escola, informando-os sobre o
regimento e regulamento da escola.
Controlar manifestações afetivas dentro da escola.
Informar à coordenação a ausência do professor.
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Restabelecer disciplina em salas de aula sem professor.
Fornecer informações à professores.
Orientar a utilização dos banheiros.
Fixar avisos em mural.
Abrir as salas de aula.
Relatar ocorrência disciplinar.
Inspecionar a limpeza nas dependências da Escola.
Comunicar à Secretaria da Escola sobre equipamentos danificados.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Instrutor de
esportes

Instruir os alunos e ensinar os esportes constantes na grade de execução da
Secretária Municipal.
Responsável pelo planejamento de atividades nos espaços esportivos do Município.
Coordenação das atividades para realização de campeonatos, eventos e torneios.
Contatar e prospectar alunos.
Coordenação de equipes para eventos e atividades internas e externas.
Contato direto com alunos, criação de jogos e atividades esportivas.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Jardineiro

Executa serviços de jardinagem e arborização em ruas e logradouros públicos.
Efetua a preparação da terra, executa o plantio de sementes e mudas em covas
previamente preparadas nos canteiros.
Auxilia no paisagismo e na conservação dos jardins.
Executa sob a poda das plantas, aparando-as com serras e tesouras.
Ajuda na pulverização de inseticidas.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Lançador

Realizar atividades de lançamento de dados em sistemas.
Realizar trabalhos referente a lançamentos e elaboração de controles diários para
manutenção da área em que se encontra alocado.
Elaborar ofícios e comunicados referentes às disposições necessárias da área em
que se encontra alocado.
Realizar lançamento de tributos municipais, créditos tributários, dados contábeis,
dados fiscais e dados referentes aos processos de divida ativa.
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Realizar cadastros e lançamentos em geral em sistemas da prefeitura e sistemas de
prestação de contas de programas, projetos e convênios municipais, estaduais e
federais.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Marinheiro
auxiliar de convés

Auxiliar o comandante na administração de bordo/ convés e no serviço de
manobras.
Chefiar praça de máquinas.
Transportar cargas e passageiros.
Realizam manobras, serviços e manutenção no convés.
Operar máquinas e realizar manutenção preventiva e corretiva da praça de
máquinas.
Aplicar procedimentos de segurança.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Marinheiro
auxiliar de
máquinas

Auxiliar o comandante na administração de bordo e no serviço de manobras.
Chefiar praça de máquinas.
Transportar cargas e passageiros.
Realizam manobras, serviços e manutenção no convés.
Operar máquinas e realizar manutenção preventiva e corretiva da praça de
máquinas.
Aplicar procedimentos de segurança.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Marinheiro fluvial
de convés

Comandar e imediatar pequenas embarcações.
Averiguar lotação permitida e controlar o acesso disponível.
Auxiliar embarque e desembarque de passageiros, instruindo-os sobre os
procedimentos de bordo e salvamento.
Controlar as documentações e registrar ocorrências no diário de navegação.
Cumprir o plano de navegação.
Realizar manutenção da aparelhagem do convés e máquinas.
Supervisionar a conservação e manutenção da embarcação.
Conferir desgaste de peças e artefatos dos aparelhos do convés.
Planejar carga e descarga conforme tipo de carga, de embarcação e derrota.
Executar manobras e serviços no convés, manuseando, atracando e vigiando a
embarcação.
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Executar serviços de estivagem e desestivagem, conforme a legislação em vigor da
Marinha do Brasil.
Auxiliar em coletas de materiais biológicos em rios, lagos e reservatórios.
Realizar manutenção nos equipamentos de coletas de materiais biológicos.
Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação
ambiental.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Marinheiro fluvial
de máquinas

Comandar e imediatar pequenas embarcações.
Auxiliar o comandante na administração de bordo e no serviço de manobras.
Chefiar praça de máquinas.
Transportar cargas e passageiros.
Realizam manobras, serviços e manutenção no convés.
Operar máquinas e realizar manutenção preventiva e corretiva da praça de
máquinas.
Aplicar procedimentos de segurança.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Mecânico

Elaborar planos de manutenção.
Realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores.
Substituir peças, reparar e testar o desempenho de componentes e sistemas de
veículos.
Trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade,
de segurança e de preservação do meio ambiente.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Mecânico
eletricista

Executar tarefas relativas a regulagem, conserto, substituição de peças na
instalação elétrica de veículos, máquinas pesadas e demais equipamentos
eletromecânicos.
Substituir peças, reparar e testar o desempenho de componentes e sistemas de
veículos.
Restabelecer as condições necessárias para o funcionamento dos implementos
elétricos de veículos automotores e executar outras atividades correlatas.
Trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade,
de segurança e de preservação do meio ambiente.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
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Médico
anestesiologista

Faz anestesia para cirurgias e exames especializados.
Administra as substâncias anestésicas, para minorar o sofrimento de pacientes com
processos intensos.
Possibilitar a realização dos referidos exames e intervenções cirúrgicas.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Médico
cardiologista

Trata de afecções cardíacas congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos
ou cirúrgicos, para promover ou recuperar a saúde dos pacientes.
Realização de exames de sua especialidade.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Médico clínico
geral

Realizar consultas e atendimentos médicos nos estabelecimentos de saúde do
Município.
Clinicar e medicar pacientes.
Implementar ações para a promoção da saúde
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Médico da saúde
comunitária

Sob a subornação da Secretaria de Saúde, desenvolver as atividades inerentes à
Medicina, compreendidas pelo Programa de Saúde da Família.
Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita;
Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança,
adolescente, mulher, adultos e idosos.
Realizar consultas e procedimentos na UBS e, quando necessário, no domicílio.
Realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção
na atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS
2001.
Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva.
Fomentar a criação de grupos de patologias especificas, como de hipertensos, de
diabéticos, de saúde mental.
Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências.
Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a
continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento
e referência e contra referência.
Realizar pequenas cirurgias ambulatórias;
Indicar internação hospitalar;
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Solicitar exames complementares;
Verificar e atestar óbito.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Médico do
trabalho

Realizar exames admissionais de candidatos a ocupações de cargos.
Executa exames periódicos de todos os empregados ou em especial daqueles
expostos a maior risco de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais,
fazendo o exame clínico e/ou interpretando os resultados de exames
complementares, para controlar as condições de saúde dos mesmos a assegurar a
continuidade operacional e a produtividade.
Faz tratamento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas
da saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir
consequências mais graves ao trabalhador.
Avalia, juntamente com outros profissionais, condições de insegurança, visitando
periodicamente os locais de trabalho, para sugerir à direção da empresa medidas
destinadas a remover ou atenuar os riscos existentes.
Participa, juntamente com outros profissionais, da elaboração e execução de
programas de proteção à saúde dos trabalhadores, analisando em conjunto os
riscos, as condições de trabalho, os fatores de insalubridade, de fadiga e outros,
para obter a redução de absenteísmo e a renovação da mão de obra.
Participa do planejamento e execução dos programas de treinamento das equipes
de atendimento de emergências, avaliando as necessidades e ministrando aulas,
para capacitar o pessoal incumbido de prestar primeiros socorros em casos de
acidentes graves e catástrofes.
Participa de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças profissionais, lesões
traumáticas e estudos epidemiológicos, elaborando e/ou preenchendo formulários
próprios e estudando os dados estatísticos, para estabelecer medidas destinadas a
reduzir a morbidade e mortalidade decorrentes de acidentes do trabalho, doenças
profissionais e doenças de natureza não ocupacional.
Participa de atividades de prevenção de acidentes, comparecendo a reuniões e
assessorando em estudos e programas, para reduzir as ocorrências de acidentes do
trabalho.
Participa de estudos das atividades realizadas pelos servidores, analisando as
exigências psicossomáticas de cada atividade, para elaboração das análises
profissiográficas;
Elaborar laudos periciais sobre acidentes do trabalho, doenças profissionais e
condições de insalubridade.
Participar de reuniões de órgãos comunitários governamentais ou privados,
interessados na saúde e bem-estar dos trabalhadores
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
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Médico
ginecologista e
obstetra

Aplica os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do
corpo humano em mulheres. Suas funções consistem em: efetua exames médicos,
avaliando o estado geral em que o paciente se encontra e emitindo diagnóstico com
a respectiva prescrição de medicamentos e/ou solicitação de exames, visando a
promoção da saúde e bem-estar da população feminina.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Médico
Intervencionista
do SAMU

Atender o paciente com risco de morte em caráter de urgência, reanimando-o ou
estabilizando-o, no local do evento e durante o transporte; desenvolver outras
tarefas correlatas que lhe forem determinadas pela chefia imediata ou mediata.
Demais atribuições descritas na Portaria 2048/GM de 05/11/2002.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Médico
Oftalmologista

Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade, tais como: anatomia
ocular, formação, desenvolvimento e senescência ocular, exame ocular, pálpebras e
aparelho lacrimal, lágrimas, conjuntiva, córnea, esclerótica, trato uveal, cristalino,
vítreo, retina, glaucoma, estrabismos, órbita, neuro-oftalmologia, alterações
oculares associadas a doenças sistêmicas, doenças imunológicas do olho, tumores,
traumatismo, óptica e refração, oftalmologia preventiva, assuntos especiais de
interesse pediátrico, aspectos genéticos, etc.
Realizar e analisar exames dentro de sua especialidade;
Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias específicas.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Médico
ortopedista

Prestar assistência médica em ortopedia à população do município, utilizando as
instalações dos postos de localidades de saúde e do hospital municipal.
Efetuar exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos.
Realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades,
aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde
e bem-estar da população.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Médico pediatra

Prestar assistência médica em pediatria efetuando os procedimentos técnicos
pertinentes à especialidade.
Efetuar exames médicos, avaliando o estado geral em que o paciente se encontra e
emitindo diagnóstico com a respectiva prescrição de medicamentos e/ou
solicitação de exames, visando a promoção da saúde e bem-estar da população até
14 anos de idade.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
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Médico
plantonista
(plantão de 12
horas)

Atendimento através de plantões médico hospitalares, realizar consultar e
atendimentos médicos.
Prestar atendimento de Urgência e Emergência passíveis de tratamento a níveis de
Pronto Atendimento a pacientes tanto adultos como pediátricos em demanda
espontânea, cuja origem á variada e incerta, responsabilizando-se integralmente
pelo tratamento clínico dos mesmos; atender prioritariamente os pacientes de
urgência e emergência identificados de acordo com protocolo de acolhimento
definidas pela Secretaria Municipal de Saúde.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Médico psiquiatra

Realizar avaliação clínica e psiquiátrica.
Diagnostica e trata as afecções psicopatológicas, empregando técnicas especiais,
individuais ou de grupo, para prevenir, recuperar ou reabilitar o paciente.
Efetuar acompanhamento clínico (ambulatorial e hospitalar) de pacientes
portadores de doenças infecciosas e/ou parasitárias causadas por vírus e/ou
bactérias.
Realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados relacionados a doenças
infecciosas e/ou parasitárias.
Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os
padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico.
Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias específicas,
aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica.
Manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a conclusão diagnóstica,
o tratamento prescrito e evolução da doença.
Prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins.
Coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócios sanitários da comunidade, de forma
a desenvolver indicadores de saúde da população.
Elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médicopreventivo, voltado para a comunidade em geral.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Médico
veterinário

Planejar e executar programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e
desenvolvimento de atividades de criação de animais.
Realizar estudos e pesquisas
Prover consultas.
Exercer fiscalização e empregar outros métodos, para assegurar a sanidade dos
animais, a produção racional e econômica de alimentos e a saúde da comunidade.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
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Merendeira

Preparar e distribuir refeições segundo o cardápio nas unidades públicas
municipais, em qualquer de seus órgãos.
Verificar o estado de conservação dos alimentos, a fim de assegurar a qualidade das
refeições preparadas.
Preparar os alimentos, segundo o cardápio estabelecido, evitando escassez ou
desperdício.
Orientar a distribuição ou quando necessário, distribuir as refeições preparadas.
Requisitar material e mantimentos, quando necessário.
Receber e orientar a armazenagem dos gêneros alimentícios, verificar o prazo de
validade dos alimentos antes de prepará-los.
Manter limpos os utensílios de cozinha.
Realizar a limpeza, lavagem e guarda de pratos, panelas, garfos, facas e demais
utensílios de copa e cozinha.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Mestre de obras

Organizar e supervisionar, numa construção civil, atividades ligadas a alvenaria,
armação de estrutura e instalações hidráulico-elétricas.
Distribuir, aos trabalhadores sob suas ordens, as respectivas tarefas, para
assegurar o desenvolvimento do processo de execução das obras dentro dos prazos
e normas estabelecidos.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Motorista

Compreende os cargos que se destinam a conduzir veículo motorizado utilizado no
transporte de passageiros e carga dentro do território nacional, conservando-os em
perfeitas condições de aparência e funcionamento.
Dirigir automóveis, caminhonetes e demais veículos de transporte de passageiros
e cargas, e outros veículos enquadrados na categoria “A, B, C e D”, dentro ou fora do
Município.
Verificar e zelar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de
sua utilização: pneus, água do sistema de arrefecimento, bateria, nível de óleo,
sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível, e todas as
verificações que se façam necessárias.
Zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de
cintos de segurança.
Verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como
devolvê-la à chefia imediata quando do término da tarefa.
Orientar o carregamento e descarregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio
do veículo e evitar danos aos materiais transportados.
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Observar os limites de carga preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento
e largura.
Fazer pequenos reparos de urgência.
Manter o veículo limpo, interna e externamente e em condições de uso, levando-o
à manutenção sempre que necessário.
Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo.
Anotar em formulário próprio, a quilometragem rodada, viagens realizadas, cargas
transportadas, itinerários percorridos e outras ocorrências.
Recolher ao local apropriado o veículo após a realização do serviço, deixando-o
corretamente estacionado e fechado.
Auxiliar no embarque e desembarque de passageiros.
Auxiliar no carregamento e descarregamento de volumes.
Auxiliar na distribuição de volumes, de acordo com normas e roteiros
preestabelecidos.
Conduzir os servidores da Prefeitura, em lugar e hora determinados, conforme
itinerário estabelecido ou instruções específicas.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Nutricionista

Planeja, coordena e supervisiona serviços ou programas de nutrição, analisando
carências e o conveniente aproveitamento dos recursos dietéticos.
Pesquisar, elaborar, coordenar e controlar os programas e serviços de nutrição nas
diversas unidades da Prefeitura, bem como para a população do Município.
Identificar e analisar hábitos alimentares e deficiências nutritivas nos indivíduos,
bem como compor cardápios especiais visando suprir as deficiências
diagnosticadas.
Elaborar programas de alimentação básica para os estudantes da rede escolar
municipal, para as crianças das creches, para as pessoas atendidas nos postos de
saúde e nas demais unidades de assistência médica e social da Prefeitura.
Acompanhar a observância dos cardápios e dietas estabelecidos, para analisar sua
eficiência.
Supervisionar os serviços de alimentação promovidos pela Prefeitura, visitando
sistematicamente as unidades, para o acompanhamento dos programas e
averiguação do cumprimento das normas estabelecidas.
Acompanhar e orientar o trabalho de educação alimentar realizado pelos
professores da rede municipal de ensino e das creches.
Elaborar cardápios balanceados e adaptados aos recursos disponíveis para os
programas assistenciais desenvolvidos pela Prefeitura.
Planejar e executar programas que visem a melhoria das condições de vidada
comunidade de baixa renda no que se refere a difundir hábitos alimentares mais
adequados, de higiene e de educação do consumidor.
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Participar do planejamento da área física de cozinhas, depósitos, refeitórios e copas
dos órgãos municipais, aplicando princípios concernentes a aspectos funcionais e
estéticos, visando racionalizar a utilização dessas dependências.
Elaborar previsões de consumo de gêneros alimentícios e utensílios, calculando e
determinando as quantidades necessárias à execução dos serviços de nutrição, bem
como estimando os respectivos custos.
Realizar pesquisas no mercado fornecedor, seguindo critério custo qualidade.
Emitir parecer nas licitações para aquisição de gêneros alimentícios, utensílios e
equipamentos necessários para a realização dos programas.
Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas,
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação.
Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua
área de atuação.
Participar das ações de educação em saúde.
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e
auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área
de atuação.
Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões comunidades da Prefeitura e outras
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou
fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando,
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico científicos, para
fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município, compatíveis com sua especialização profissional.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
Oficial de Gabinete
(EMENDA
SUPRESSIVA Nº.
04/2017)

Realizar atendimento ao público, receber e fazer comunicações telefônicas, anotar
recados, agendar reuniões e compromissos, responder indagações rotineiras e
prestar informações básicas nos Gabinetes.
Elaborar, informar ou instruir expedientes relacionados ao departamento.
Receber, selecionar, classificar e arquivar correspondências e documentos.
Conferir, organizar e controlar documentos e processos.
Realizar atividades auxiliares em reuniões de qualquer natureza, incluída a de
digitação e formulação de atas.
Desempenhar atividades de apoio em reuniões de qualquer natureza.
Minutar e transcrever atas, elaborar e despachar ofícios, memorandos,
protocolando-os quando necessários, entre outros.
Atender o expediente normal da unidade, controlar arquivos informatizados,
redigir ofícios, memorandos, cartas, relatórios.
Exercer todas as atividades de nível de seu cargo de natureza repetitiva.
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Realizar tarefas auxiliares, sob supervisão da chefia imediata, classificando,
arquivando e registrando documentos e fichas, recebendo, estocando e fornecendo
materiais, operando equipamentos para reprodução, digitação de documentos em
geral.
Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço
público.
Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes
à sua função nos Gabinetes. (VETO TOTAL À EMENDA SUPRESSIVA Nº. 04/2017)
Oficial tributário

Atendimento direto aos contribuintes.
Cadastro de imóveis urbanos, alteração contribuinte, atualização proprietários,
alteração de endereço e atualização.
Emitir certidões: valor venal, propriedade, negativa de débitos e outro.
Emitir guias de recolhimento.
Emitir 2ª vias diversas.
Emitir, conferir, analisar parcelamentos de débitos.
Manter negociação com o contribuinte e promover o parcelamento de débitos em
dívida ativa, atendendo as legislações vigentes.
Efetuar alterações, conferências nos lançamentos territoriais e prediais urbanos.
Coordenar, analisar e emitir processos de execução fiscal de dívida ativa de IPTU.
Cumprir planos, metas e tarefas estabelecidas pelos superiores na hierarquia.
Coordenar e manter controle o arquivo de documentos.
Assistir e orientar a gerência para um bom trabalho e para planejamento das ações
relativas à fiscalização e lançamento tributos municipais, bem como o cumprimento
da legislação tributária.
Proceder, analisar e emitir recolhimento das guias de ITBI, pelas normas
estabelecidas pelo código tributário municipal nos parâmetros necessários para a
base de cálculo dos imóveis urbanos e rurais.
Emissão comunicado de débitos inscritos em dívida ativa de IPTU.
Elaboração e emissão de processos de execução fiscal de IPTU.
Elaboração e emissão de lançamento anual de IPTU.
Elaboração e emissão anual da receita de dívida ativa de IPTU.
Elaboração e emissão de encerramento da receita própria de tributos imobiliários.
Cadastro de empresas (TLCI).
Cadastro de prestação de serviços (ISSQN).
Atualização, alteração e encerramentos nas atividades.
Requerimentos isenção de acordo com as leis vigentes.
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Emitir, conferir, analisar parcelamentos de débitos.
Manter negociação com o contribuinte e promover o parcelamento de débitos
inscritos em dívida ativa atendendo as legislações vigentes.
Efetuar lançamentos, alterações, e recolhimento de ISS eventual de pessoas físicas
e jurídicas.
Coordenar, analisar, e emitir cobranças amigáveis dos débitos inscritos em dívida
ativa de ISS e TLCI.
Elaboração e emissão de processos de execução fiscal de dívida ativa de ISS e TLCI.
Coordenar e manter controle do arquivo de documentos.
Emitir lançamento anual de ISSQN.
Emitir lançamento anual de TLCI.
Emitir lançamentos da receita de dívida ativa de ISS E TLCI.
Emitir encerramento da receita dívida ativa de ISSQN E TLCI.
Elaboração e acompanhamento na DIPAM.
Elaboração e acompanhamento no ITR.
Lançamento de crédito tributário.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Operador de
máquinas

Operar equipamentos de arrasto, elevação e deslocamento de materiais, como pás
carregadeiras, retroescavadeiras, empilhadeiras, tratores e outros similares,
controlando a velocidade de tração e freando, para movimentar diversas cargas.
Conduz máquinas montadas sobre rodas ou esteiras que servem para escavar,
nivelar, aplainar ou compactar a terra e materiais similares.
Auxiliar nos trabalhos de carga e descarga de materiais diversos.
Registrar as operações realizadas, bem como os processos utilizados para permitir
o controle dos resultados.
Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção
apropriados, quando da execução dos serviços.
Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos,
instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho.
Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade,
segurança, higiene e preservação dos equipamentos e ambiental.
Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu
superior.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
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Padeiro

Coordena todas as atividades vinculadas à padaria municipal, executando os
trabalhos de fabricação de pães, preparando e cozinhando massas diversas, para
abastecer a padaria.
Separar os ingredientes da mistura, calculando as quantidades necessárias para
confeccionar a massa.
Dá ao tratamento necessário à massa, fermentando-a, misturando e amassando
seus ingredientes, empregando processo manual ou mecânico a fim de prepará-la
para o cozimento.
Cilindra, corta ou enrola a massa, procedendo de acordo com a técnica requerida,
para dar-lhe a forma desejada.
Cozinha a massa, levando-a ao forno aquecido a uma temperatura determinada e
observando o tempo de permanência, para obter os pães na consistência desejada.
Comunica irregularidades encontradas nas mercadorias e nas máquinas, indicando
as providências cabíveis, para evitar o consumo de gêneros deteriorados e
assegurar o funcionamento da máquina.
Pode calcular o rendimento do pão, seu volume específico, sua qualidade
organoléptica e a absorção de água pela farinha, para permitir o controle do
consumo de materiais e da qualidade dos produtos.
Controla o estoque dos gêneros alimentícios sob sua responsabilidade, efetuando a
lista de compras para o abastecimento da padaria quando necessário.
Zela pelo bom funcionamento do estabelecimento.
Colabora com a limpeza e organização do local que está trabalhando.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Pedreiro

Realiza trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais similares, guiando-se
por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos
pertinentes ao ofício, para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares.
Assentar tijolos e outros materiais de construção, para edificar muros, paredes,
abóbadas, chaminés e outras obras, assentar tijolos de material refratário, para
construir e fazer reparos.
Construir passeios nas ruas e meios fios.
Revestir as paredes, muros e fachadas dos edifícios com argamassa de cimento,
gesso ou material similar.
Verificar as características da obra examinando a planta, estudando qual é a melhor
maneira de fazer o trabalho.
Misturar as quantidades adequadas de cimento, areia e água para obterá argamassa
a ser empregada no assento de alvejarias, tijolos, ladrilhos e materiais afins.
Constrói alicerces, muros e demais construções similares, assentando tijolos ou
pedra sem fileiras ou seguindo o desenho e forma indicada e unindo-os com
argamassa.
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Rebocar as estruturas construídas, atentando para o prumo e o nivelamento das
mesmas.
Fazer as construções de “boca de lobo”, calhas com grades para captação de águas
pluviais das ruas, com o auxílio do mestre de obras.
Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas
semelhantes, reparando paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários,
manilhas e outros.
Colaborar com a limpeza e organização do local que está trabalhando.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Pintor letrista

Elaborar e produzir painéis, cartazes, faixas e placas.
Recuperam placas e letreiros.
Pintar fachadas de prédios e edifícios públicos.
Elaborar e produzir painéis, placas e cartazes referentes aos eventos institucionais,
de acordo com as características definidas para a atividade.
Fixar placas e cartazes.
Providenciar o material a ser utilizado.
Elaborar orçamento dos serviços a serem executados.
Operar equipamentos e ferramentas próprias da atividade.
Fazer trabalho de ampliação e redução de escalas.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Procurador

Representar o Município em qualquer juízo ou fora dele, nos feitos judiciais
de natureza civil e criminal, inclusive nos feitos de natureza expropriatória,
fiscal ou financeiro-tributária, além daqueles pertinentes ao patrimônio
imobiliário municipal, as ações processadas perante a Justiça do Trabalho,
cabendo-lhe, com exclusividade, receber citações iniciais, notificações,
comunicações e intimações de audiências e de sentenças, comunicações e
intimações de audiências e de sentenças ou acórdãos proferidos nas ações ou
processos em que o Município seja parte ou, de qualquer forma, interessado
e naqueles em que a Procuradoria Geral do Município deva intervir.
Promover a cobrança judicial da dívida ativa e de quaisquer outros créditos
não liquidados nos prazos estabelecidos em Lei.
Promover a análise e elaborar pareceres ao Chefe do Poder Executivo e
Secretarias Municipais nos assuntos de quaisquer naturezas, seja
administrativa, civil, penal, ambiental, fiscal ou financeiro-tributária,
patrimonial imobiliário e outros solicitados.
Prestar assessoria sempre que solicitado.
Propor ao Prefeito, aos Secretários Municipais e aos chefes de divisões
providências de natureza jurídico-administrativa reclamadas pelo interesse
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público, inclusive a declaração de nulidade ou a revogação de quaisquer atos
administrativos, quando conflitantes com a legislação em vigor ou com a
orientação normativa estabelecida.
Promover Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares, com o
apoio de Comissões instauradas para tais finalidades, visando sua instrução
e a apuração de responsabilidades funcionais dos Servidores Públicos da
Administração Direta, bem como efetuar posterior encaminhamento a
apreciação superior. (EMENDA MODIFICATIVA 12/2017)

Professor de
educação básica I

Docência na educação infantil e anos/séries iniciais do ensino fundamental,
incluindo, entre outros, as seguintes atribuições.
Participar da elaboração da proposta pedagógica da unidade escolar;
Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da unidade
escolar.
Utilizar metodologias através de ações que garantam o ensino e a aprendizagem
dos alunos.
Estabelecer e implementar estratégias de atendimento aos alunos que apresentem
menor rendimento.
Cumprir as horas da jornada de trabalho de docência em sala de aula e horário de
trabalho pedagógico coletivo, de acordo com o horário estabelecido pela direção da
unidade escolar.
Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional.
Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade.
Desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins
educacionais da unidade escolar e ao processo de ensino e aprendizagem.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Professor de
educação básica II

Docência nos anos/séries finais do ensino fundamental e ensino médio, incluindo,
entre outras, as seguintes atribuições.
Participar da elaboração da proposta pedagógica da unidade escolar.
Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da unidade
escolar.
Utilizar metodologias através de ações que garantam o ensino e a aprendizagem
dos alunos.
Estabelecer e implementar estratégias de atendimento aos alunos que apresentem
menor rendimento.
Cumprir as horas da jornada de trabalho de docência em sala de aula e horário de
trabalho pedagógico coletivo de acordo com o horário estabelecido pela direção da
unidade escolar.
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Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional.
Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade.
Desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins
educacionais da unidade escolar e ao processo de ensino e aprendizagem.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Professor de
educação especial
– AEE

AEE Conforme Resolução CNE/CEB n.4/2009, art. 12, para atuar no atendimento
educacional especializado, o professor deve ter formação inicial que o habilite para
exercício da docência e formação específica na educação especial. O professor do
AEE tem como função realizar esse atendimento de forma complementar ou
suplementar à escolarização, considerando as habilidades e as necessidades
específicas dos alunos público alvo da educação especial. As atribuições do
professor de AEE contemplam:
• Elaboração, execução e avaliação do plano de AEE do aluno;
• Definição do cronograma e das atividades do atendimento do aluno;
• Organização de estratégias pedagógicas e identificação e produção de recursos
acessíveis;
• Ensino e desenvolvimento das atividades próprias do AEE, tais como: Libras,
Braille, orientação e mobilidade, Língua Portuguesa para alunos surdos;
informática acessível; Comunicação Alternativa e Aumentativa - CAA, atividades de
desenvolvimento das habilidades mentais superiores e atividades de
enriquecimento curricular;
• Acompanhamento da funcionalidade e usabilidade dos recursos de tecnologia
assistiva na sala de aula comum e ambientes escolares;
• Articulação com os professores das classes comuns, nas diferentes etapas e
modalidades de ensino;
• Orientação aos professores do ensino regular e às famílias sobre os recursos
utilizados pelo aluno;
• Interface com as áreas da saúde, assistência, trabalho e outras.

Psicólogo

Atendimento de pacientes dos Municípios.
Procede ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano,
elaborando e aplicando técnicas psicológicas, como testes, para a determinação de
características afetivas, intelectuais e motoras e outros métodos de verificação,
para possibilitar a orientação, seleção e treinamento no campo profissional.
Emite parecer técnico.
Coordena programas, desenvolve e acompanha serviços, participa de equipe
multiprofissional.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
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Recepcionista

Responsável por atuar com atendimento ao público em recepção e telefone.
Realizar agendamentos, além de orientar a chegada de pacientes, visitantes e
qualquer munícipe nos órgãos públicos.
Recepção, atendimento, direcionamento e filtragem de ligações, anotar recados e
receber visitas.
Responsável pela compra de materiais de escritório e higiene.
Envio e controle de correspondências.
Prestar apoio em ligações e pesquisas para os seus subordinados.
Controle e compras de suprimentos (materiais de escritório, limpeza e copa).
Arquivar documentos, esclarecer dúvidas, responder perguntas gerais sobre o
órgão que trabalha ou direcionar as perguntas para outros servidores qualificados
a responder.
Enviar e receber correspondências ou produtos, processar a correspondência
recebida (pacotes, telegramas, faxes e mensagens), organizá-los e distribuir para o
destinatário, executar arquivamento de documentos, marcar reuniões, controlar
chaves e registrar informações.
Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço
público.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Secretário de
escola

Executar tarefas relativas à anotação, redação, digitar e organização de documentos
e a outros serviços escolares, como: recepção, registro de compromissos e
informações, principalmente junto aos cargos diretivos da escola, procedendo
segundo normas específicas rotineiras ou de acordo com seu próprio critério, para
assegurar e agilizar o fluxo de trabalhos administrativos da escola.
Organizar prontuários de alunos, professores e funcionários da unidade escolar.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Servente de
pedreiro

Auxiliar o Pedreiro na realização trabalhos de alvenaria, concreto e outros
materiais similares, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações,
utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar
ou reparar prédios e obras similares.
Assentar tijolos e outros materiais de construção, para edificar muros, paredes,
abóbadas, chaminés e outras obras, assentar tijolos de material refratário, para
construir e fazer reparos.
Auxiliar na construção de passeios nas ruas e meios fios.
Revestir as paredes, muros e fachadas dos edifícios com argamassa de cimento,
gesso ou material similar.
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Verificar as características da obra examinando a planta, estudando qual é a melhor
maneira de fazer o trabalho.
Misturar as quantidades adequadas de cimento, areia e água para obter argamassa
a ser empregada no assento de alvejarias, tijolos, ladrilhos e materiais afins.
Constrói alicerces, muros e demais construções similares, assentando tijolos ou
pedra sem fileiras ou seguindo o desenho e forma indicada e unindo-os com
argamassa.
Rebocar as estruturas construídas, atentando para o prumo e o nivelamento das
mesmas.
Fazer as construções de “boca de lobo”, calhas com grades para captação de águas
pluviais das ruas, com o auxílio do mestre de obras.
Auxiliar na realização dos trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas
e estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos
sanitários, manilhas e outros.
Colaborar com a limpeza e organização do local que está trabalhando.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Supervisor
administrativo

Supervisionar rotinas administrativas, chefiando diretamente as equipes de
recepção, telefonia, manutenção e limpeza.
Coordenar serviços de autorização, arquivamento e organização de prontuários e
documentação, comunicação, atendimento, limpeza, terceirizados e de manutenção
de equipamentos, mobiliários e instalações.
Administrar recursos humanos, bens patrimoniais, compra de materiais de
consumo e serviços.
Organizar e supervisionar as rotinas de controle financeiro do departamento ou
secretaria, controlando as despesas, recebimentos, emitindo documentos de
controle e prestação de contas.
Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço
público.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Supervisor de
atendimento
hospitalar

Garantir perfeito atendimento na secretaria e divisões, auxiliar em situações de
conflitos
e dar suporte no atendimento hospitalar.
Supervisionar rotinas administrativas de recepção, telefonia, manutenção e
limpeza.
Coordenar serviços de autorização, arquivamento e organização de prontuários e
documentação, comunicação, atendimento, limpeza, terceirizados e de manutenção
de equipamentos, mobiliários e instalações.
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Administrar recursos humanos, bens patrimoniais, compra de materiais de
consumo e serviços.
Organizar e supervisionar as rotinas de controle financeiro do departamento ou
secretaria, controlando as despesas, recebimentos, emitindo documentos de
controle e prestação de contas.
Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço
público.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Supervisor do
setor de
manutenção
elétrica

Supervisionar rotinas administrativas e técnicas, chefiando diretamente as equipes
de recepção, telefonia, manutenção e limpeza.
Coordenar serviços de autorização, arquivamento e organização de prontuários e
documentação, comunicação, atendimento, limpeza, terceirizados e de manutenção
de equipamentos, mobiliários e instalações.
Administrar recursos humanos, bens patrimoniais, compra de materiais de
consumo e serviços.
Organizar e supervisionar as rotinas de controle financeiro do departamento ou
secretaria, controlando as despesas, recebimentos, emitindo documentos de
controle e prestação de contas.
Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço
público.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Técnico agrícola

Executa tarefas de caráter técnico relativas à programação, assistência técnica e
controle dos trabalhos agrícolas, orientando os agricultores nas tarefas de
preparação dos solos, plantio, colheita e beneficiamento de espécies vegetais,
combate parasitas e outras pragas, auxiliando os especialistas de formação
superior no desenvolvimento da produção.
Executar medições de áreas agrícolas.
Orientar os agricultores e pecuaristas nas tarifas de preparação dos solos.
Alocar curvas de nível e orientar a construção das mesmas.
Fazer o combate a parasitas e outras pragas.
Orientar agricultores quanto ao manejo e conservação do solo e uso adequado dos
defensivos.
Repassar aos agricultores as novas tecnologias de cultivo, através de reuniões e
técnicas de campo.
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Cadastrar as propriedades rurais e manter atualizado o cadastro.
Elaborar o plano integrado da propriedade orientando o produtor quanto a aptidão
de sua propriedade.
Fazer a coleta e análise de amostras de solo, realizando testes laboratoriais e outros,
para determinar a composição da mesma e selecionar o fertilizante mais adequado.
Preparar e orientar a preparação de pastagens ou forragens, utilizando técnicas
agrícolas, para assegurar, tanto em quantidade como em qualidade, o alimento dos
animais.
Prestar assistência técnica individual e coletiva, para produtores filiados às
associações rurais.
Realizar a demarcação de terraços e curvas de nível em projetos de conservação do
solo.
Elaborar projetos comunitários para aquisição de equipamentos para melhoria da
produtividade e projetos individuais para aquisição de esterqueira, proteção de
fontes.
Fazer a demarcação de terraços, enfileiramento de pedras, levantamento
topográfico por adequação de estradas rurais, levantamento topográfico para
construção de açudes, demarcação de bigodes e passadores em estradas
readequadas, projetos para construção de açudes, esterqueiras, silos.
Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Técnico de
enfermagem

Executar tarefas junto ao público, prestar serviços gerais de enfermagem.
Coordenar e executar projetos específicos da área, sob a supervisão da
enfermagem.
Prestar o atendimento específico de competência e ou fazer o encaminhamento
necessário na solução da dificuldade do paciente.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Técnico de
Enfermagem do
SAMU

As responsabilidades técnicas poderão ser assumidas por profissionais da equipe
de intervenção, sempre que a demanda ou o porte do serviço assim o permitir.
Auxiliar o enfermeiro na assistência de enfermagem.
Prestar cuidados de enfermagem a paciente sob supervisão direta ou a distância do
profissional enfermeiro.
Reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de qualificação; ministrar
medicamento por via oral e parenteral mediante prescrição do médico regulador
por telemedicina.
Fazer curativos e prestar cuidados de conforto ao paciente e zelar por sua
segurança.
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Realizar manobras de suporte básico de vida.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Técnico de gesso

Executa tarefas relacionadas à preparação de gesso e aplicação nos pacientes.
Orienta o paciente sobre os cuidados com o material aplicado.
Atua sob supervisão do médico especialista.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Técnico em
hardware

Responsável pelo laboratório técnico de hardware desde operações do dia a dia à
sua manutenção e organização.
Inclui montagem, manutenção, testes e suporte de garantia dos equipamentos de
informática.
Prestar atendimento local em todas as repartições públicas.
Administração do estoque de componentes.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Técnico em raiosx

Realizar os procedimentos radiológicos, posicionando o paciente de forma
adequada e operando os equipamentos corretamente.
Processar as imagens digitais, utilizando as metodologias específicas; executar o
processamento químico de filmes; administrar os meios de contrastes, requeridos
pelo exame a ser realizado.
Implementar ações de radioproteção.
Conhecer a organização e o processo de trabalho do setor radiológico, identificando
sua estrutura e funcionamento.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Telefonista

Atender e efetuar chamadas telefônicas, distribuindo em ramais.
Registrar a duração e o custo das ligações.
Fazer anotações em formulários para permitir a cobrança e controle de ligações.
Comunicar defeitos aos superiores hierárquicos.
Manter atualizado e sob sua guarda listas telefônico internas, externo e outras,
Anotar e encaminhar recados.
Registrar chamadas recebidas.
Executar outras tarefas relacionadas a sua área de atuação sempre que solicitado
por seu superior hierárquico.
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Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Terapeuta
ocupacional

Atuar nos processos de planejamento e implantação de programas destinados à
educação do trabalhador nos temas referentes ao acidente de trabalho, doença
/ocupacional funcional e educação para a saúde, avaliar as habilidades funcionais
do indivíduo, elaborar a programação terapêutico-ocupacional e executar o
treinamento das funções para o desenvolvimento das capacidades de desempenho
das atividades de vida diária (AVDS) e atividades instrumentais de vida diária
(AIVDS) para as áreas comprometidas no desempenho ocupacional, motor,
sensorial, percepto-cognitivo, mental, emocional, comportamental, funcional,
cultural, social e econômico de pacientes.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Tratorista

Executar tarefas de operação de tratores e reboques, montados sobre rodas, para
carregamento e descarregamento de materiais.
Executar roçagem de terrenos e limpeza de vias públicas, praças e jardins.
Conduzir tratores providos ou não de implementos diversos, como lâmina e
máquinas varredoras ou pavimentadoras, dirigindo-as e operando o mecanismo da
tração ou impulsão, para movimentar cargas e executar operações de limpeza ou
similares.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

Vigia

Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços em ambiente
externo, em todas as Secretarias Municipais, com as ações operativas de vigiar,
verificar, controlar, proteger e orientar, em benefício do exercício das funções
necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal.
Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
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ANEXO X
QUADRO DE REFERÊNCIA E VENCIMENTOS

Ref.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Rua: Capitão Pinto de Melo, 485
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Valor
R$ 1.361,00
R$ 1.467,70
R$ 1.861,00
R$ 1.989,92
R$ 2.261,00
R$ 2.803,11
R$ 3.238,32
R$ 3.952,09
R$ 4.212,95
R$ 6.660,83
R$ 10.716,27
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ANEXO XI
TERMO DE ADESÃO À ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO

XX, nacionalidade, estado civil, cargo, matrícula, vem por meio do presente Termo, manifestar adesão
expressa à jornada de trabalho de xx (xx) horas, com remuneração correspondente, constante na Lei
Complementar Municipal nº xx de xx de xx de 2017, declarando estar ciente dos horários e turnos de
trabalho.

Estância Turística de Paranapanema, xx de xx de xxxx.

(Assinatura do Servidor)
Nome do Servidor
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ANEXO XII
ORGANOGRAMA GERAL
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ANEXO XIII
ORGANOGRAMAS ESPECÍFICOS
Secretaria Municipal de Governo e Negócios Jurídicos

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
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Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Educação
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Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
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Secretaria Municipal de Agricultura

Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente
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Secretaria Municipal de Fazenda

Secretaria Municipal de Obras Públicas
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Secretaria Municipal de Vias Públicas

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes
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Secretaria Municipal de Comunicação

Rua: Capitão Pinto de Melo, 485
Bairro: Centro – CEP: 18720-000
PABX: (14) 3713 – 9200
www.paranapanema.sp.gov.br
Atendimento: Segunda à Sexta das 07h30 às 17h00

página 166

