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LEI MUNICIPAL Nº. 2.356, DE 24 DE MARÇO DE 2.020
“Altera dispositivos da Lei Municipal 1.610, de 25 de maio de 2.006, autoriza o Poder Executivo
a conceder reajuste salarial aos funcionários públicos e dá outras providências.”
Luis Gabriel Fernandes da Silveira Prefeito Municipal de Rio Grande da Serra, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte
LEI
Art. 1º. – Fica autorizada a concessão, a partir de 1º. de fevereiro de 2.020, aos funcionários
públicos ativos e inativos da Administração Pública Municipal, e aos funcionários do Poder
Legislativo, de reposição salarial de 4,31% (quatro inteiros e trinta e um décimos por cento),
sobre os valores dos vencimentos.
Art. 2º. - Ficam reestruturados os cargos efetivos constantes do Anexo II, da Lei Municipal nº.
1.610, de 25 de maio de 2.006.
Art. 3º. - Os Anexos II, IV, VIII e X da Lei Municipal nº. 1.610, de 25 de maio de 2.006, com as
alterações subseqüentes, passam a vigorar na forma dos Anexos que fazem parte integran-
te desta Lei.
Art. 4º. - As despesas com a execução desta lei correrão por conta de verbas próprias do
orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições con-
trárias.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 24 de março de 2.020 - 55º. Ano de
Emancipação Político-Administrativa do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
Pj Lei 005.03.2020 = CM
Autografo 010.03.2020 = CM

ANEXO X
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
PROVIMENTO EFETIVO
ADMINISTRADOR DE EMPRESA
Formular planos, programas e projetos administrativos em geral, pesquisando e anali-
sando a realidade administrativa; realizar estudos sobre organização, sistema e méto-
dos, objetivando a racionalização e simplificação do trabalho; desenvolver e aprimorar
estudos específicos nas áreas de recursos humanos, de material e patrimônio, finan-
ceiro e orçamentário e de e administração geral, formulando estratégias de ação ade-
quadas a cada área; exercer funções gerenciais e de assessoramento nas áreas de
atuação específica da profissão; propor políticas, estratégias e base teórica para a ela-
boração de normas e instruções referentes à administração de material e patrimônio, a
fim de assegurar a eficiência do serviço; fazer cumprir normas e ordens de serviço,
organizando, distribuindo e orientando os trabalhos a serem executados, para assegu-
rar a regularidade dos serviços, estudar e propor métodos e rotinas de simplificação e
racionalização dos serviços utilizando organograma, fluxogramas e outros recursos,
para operacionalizar e agilizar referidos serviços; analisar os resultados da implantação
de novos métodos, efetuando comparações entre as metas programas e os resultados
alcançados, para corrigir distorções, avaliar desempenhos e planejar serviços; estabe-
lecer padrões de desempenho para o cumprimento de prazos e qualidade dos traba-
lhos desenvolvidos; elaborar relatórios periódicos, fazendo as exposições necessárias,
para informar sobre o andamento do serviço; executar outras tarefas correlatas. 
AGENTE ADMINISTRATIVO
Executar variada gama de tarefas de suporte administrativo, no âmbito de qualquer uma
das Secretarias da Prefeitura Municipal, envolvendo atividades de apoio aos serviços
prestados pelas unidades: receber, organizar, analisar, classificar, registrar, distribuir e
conferir documentos diversos, comuns e relacionados aos atos e fatos afins à sua
Secretaria, obedecendo aos fluxos, prazos, procedimentos e rotinas estabelecidas, bem
como assegurando apurado controle de dados contidos nestes documentos de manei-
ra a prestar esclarecimentos sobre eles quando assim for necessário; prestar atendi-
mento ao público em geral, ouvindo, registrando e dando encaminhamentos e solicita-
ções de serviços e/ou fornecendo informações/esclarecimentos acerca de contas,
negociações de débitos, marcação de consultas e exames; atender pessoalmente ou
via telefone, outras pessoas e/ou funcionários, passando informações sobre pendên-
cias, motivos, prazos, bem como solicitar informações adicionais para possibilitar ade-
quada solução para cada caso; redigir, datilografar, digitar (em microcomputadores) e
expedir correspondências para setores internos da Prefeitura e/ou entidades externas,
mantendo registros e cópias das mesmas em arquivos por ordem de assunto e crono-
lógica, visando agilidade nas consultas e acompanhamento dos assuntos tratados; ela-
borar, com base nas informações que recebe e/ou processa relatórios, planilhas, qua-
dros demonstrativos, mapas, resumos e outros, tendo de efetuar cálculos, compara-
ções, confrontos, acertos e lançamentos, conforme o caso, para permitir a consolida-
ção do todo de maneira correta e em obediência aos procedimentos relacionados
(legais e internos); processar, conforme envolvimento de sua Secretaria Administrativa,
ordens de serviço, de pagamento, de compra, notas fiscais, processos, despachos, cor-
respondências diversas, requisições de materiais, e outros que detalham os atos e ati-
vidades da Prefeitura, dando encaminhamentos adequados e aplicáveis à cada situa-
ção; operar micro-computadores ou terminais de vídeo, acessando programas e siste-
mas para  executar lançamentos, baixas e atualizações de dados diversos, conforme os
controles e informações processadas pela sua Secretaria bem como gerar conseqüen-
tes relatórios, realizando conferências, acertos e verificando a consistência, para pos-
terior distribuição aos usuários; acompanhar, controlar e orientar ativida-
des/operações/tarefas conforme o caso, promovendo a distribuição de serviços a outros
funcionários de carreira e em processo de formação profissional, tendo em vista as
metas, atividades, produtos, resultados e serviços atinentes à sua Secretaria, de con-
formidade com os procedimentos estabelecidos pela chefia imediata; proceder o rece-
bimento, conferência, registro, controle e distribuição de materiais e produtos existentes
em área de armazenagem como também o controle e distribuição  de materiais e pro-
dutos existentes em áreas de armazenagem como também o controle dos documentos
de trabalho que assegurem precisão e fácil acesso, para consultas e fornecimento de
informações sobre saldos, estoques e movimentações, providenciar o adequado arma-
zenamento de produtos e mercadorias nos almoxarifados, bem como sua guarda e con-
trole de sua distribuição; organizar o controle e manutenção de arquivos existentes na
sua Secretaria; receber e pagar em moeda corrente; receber, guardar e entregar valo-
res; efetuar os recolhimentos devidos, prestando contas; efetuar selagem e autentica-
ções mecânicas, elaborar balancetes e demonstrativos do trabalho realizado e das
importâncias recebidas e pagas; movimentar fundos; conferir e rubricar livros; preen-
cher cheques e efetuar depósitos bancários; executar a escrituração analítica de atos
ou fatos administrativos; organizar boletins de despesa e receita; elaborar controle de
caixa; realizar a escrituração mecânica ou manual; apurar dados para elaboração de
balancetes patrimoniais e financeiros; realizar a conferência de balancetes auxiliares e
extratos de arrecadação; extrair contas de devedores do município; examinar processos
de prestação de contas; conferir guias de juros de apólices da dívida pública; planejar,
controlar e executar a arrecadação das receitas municipais; administrar o cadastro dos
devedores do Município; controlar e orientar os agentes arrecadadores; administrar e
executar a cobrança dos créditos tributários, inclusive os provenientes da dívida ativa;
notificar e intimar contribuintes em débito; elaborar balancetes e demonstrativos das
importâncias cobradas, recebidas e pagas; calcular ônus; efetuar lançamentos e altera-
ções cadastrais tributárias; alterar alíquotas  e base de cálculos de tributos e parcelar
dívidas de acordo com a legislação pertinente; assinar conhecimentos e outros docu-
mentos relativos à movimentação de valores; notificar o órgão competente sobre emis-
sões indevidas; informar, auxiliar na elaboração de pareceres e encaminhar processos;
executar atividades de agendamento dos compromissos de sua chefia, anotando datas,
locais e assuntos das reuniões, encontros e outros eventos; verificar o cumprimento de
procedimento fixado por lei, afetos à sua Unidade Administrativa; operar equipamentos
de telefonia, recebendo e transmitindo ligações internas, locais e interurbanas nacio-
nais; observar os sinais limitados no painel, de forma a atender com presteza as cha-
madas telefônicas; atender a pedidos de informações de ramais, consultas de catálo-

gos telefônicos, assistência aos munícipes; realizar ligações locais interurbanas nacio-
nais; distribuir interna e externamente correspondência, documentos e malotes, a crité-
rio e orientação de sua supervisão imediata; preparar e operar máquinas de duplicação
de cópias ajustando-as adequadamente de maneira a assegurar a obtenção de quali-
dade e nitidez nas reproduções que executa; manter controle sobre a quantidade de
cópias e registrar em  planilhas próprias as solicitações por área solicitante; executar
serviços externos em bancos, repartições públicas, empresas e em outros locais de
acordo com instruções superiores, realizando pagamentos, depósitos, entregas e pro-
tocolo de documentos e correspondências; executar outras tarefas afins.
AGENTE COMUNITÁRIO
Realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações
educativas em saúde realizada em domicílios ou junto às coletividades, em conformi-
dade com os princípios e diretrizes do SUS; estende, também, o acesso da população
às ações e serviços de informação, de saúde, promoção social e de proteção da cida-
dania.
AGENTE DE CONTROLE
Área I – Educação – Receber, organizar, analisar, classificar, registrar, distribuir e con-
ferir documentos diversos, comuns e relacionados aos atos e fatos afins à sua unidade
administrativa, obedecendo aos fluxos, prazos, procedimentos e rotinas estabelecidas
e assegurando apurado controle de dados contidos nestes documentos de maneira a
prestar esclarecimentos sobre eles quando assim for necessário; redigir, digitar e expe-
dir correspondências para setores internos da administração municipal e/ou entidades
externas, mantendo registros e cópias das mesmas em arquivo, visando agilidade nas
consultas e acompanhamento dos assuntos tratados; elaborar com base nas informa-
ções que recebe e/ou processa relatórios, planilhas, quadros demonstrativos, mapas,
resumos e outros, tendo de efetuar cálculos, comparações, confrontos, acertos e lan-
çamentos, conforme o caso, para permitir a consolidação do todo de maneira e em obe-
diência aos procedimentos relacionados; organizar e controlar os arquivos existentes na
sua unidade, classificando-os, visando a agilização de informações; operar micro com-
putadores, acessando programas e sistemas para executar lançamentos, baixas e atua-
lizações de dados diversos, conforme os controles e informações processadas pela sua
unidade administrativa, bem como gerar relatórios, realizando conferências, para pos-
terior distribuição aos usuários; subsidiar a chefia na sua área de competência, quando
se fizer necessário; executar outras tarefas afins.
Área II – Saúde – Serviço de Zoonoses – Capturar animais peçonhentos, coletar amos-
tras de insetos, mediante denúncias e/ou solicitações, encaminhando-os para análise,
visando descobrir outros vetores, evitar epidemias e aplicar remédios e/ou venenos em
locais infectados; dedetizar e pulverizar com bombas apropriadas, locais predetermina-
dos e com alta probabilidade de focos, para garantir um controle de infestações e for-
mas de contaminação; vistoriar casas comerciais e/ou residenciais das zonas urbanas
e rurais, orientando a população quanto ao saneamento, no sentido de eliminar focos
de proliferação de vetores transmissores de doenças, visando, assim, educar e cons-
cientizar o cidadão, bem como controlar doenças e epidemias; atender ao público, pes-
soalmente e por telefone, a fim de orientar ou esclarecer quanto às campanhas em
andamento, bem como visitar locais solicitados, com o intuito de verificar possíveis
focos de infecção, adotar medidas e ações corretivas e/ou preventivas; realizar a
apreensão de cães errantes, para evitar disseminação de zoonoses e agressões à
população; vacinar cães e gatos, nas residências ou em locais predefinidos, de acordo
com campanhas pontuais, para prevenir raiva, virose e outras doenças; orientar quan-
to à limpeza de quintais, terrenos baldios e arrastões, informando aos moradores sobre
a retirada de entulhos pela Prefeitura, a fim de evitar a proliferação de doenças; atender
casos de reclamações urgentes, paralelamente ao trabalho de rotina; participar de cam-
panhas, visando a preservação e erradicação de doenças; providenciar o envio de
dados a órgãos públicos controladores; executar outras tarefas correlatas determinadas
pelo superior imediato.    
Área III – Saúde – Vigilância Sanitária – participar do planejamento, execução, avalia-
ção e supervisão dos programas de saúde (educativos e de treinamento); orientar o
consumidor e o fornecedor quanto aos aspectos da saúde relacionados com a profila-
xia e a vigilância sanitária; inspecionar os estabelecimentos que estão dentro do campo
de atuação da vigilância sanitária; comunicar à autoridade sanitária superior das irre-
gularidades detectadas na inspeção; executar atividades de vigilância epidemiológica e
sanitária; efetuar palestras para as pessoas usuárias das Unidades Básicas de Saúde,
orientando-as sobre os cuidados pessoais relacionados à higiene e às ativida-
des/atitudes preventivas com relação à saúde; realizar colheita de produtos e água,
visando o controle da qualidade alimentar de sistemas afetos à vigilância sanitária;
acompanhar as investigações de surtos; esclarecer a população quanto aos aspectos
relacionados à saúde; colaborar na produção de material educativo; efetuar visitas
domiciliares para divulgar os programas e ações da Secretaria de Atenção à Saúde;
participar de eventos, campanhas, mutirões realizados pela Secretaria, de acordo com
a chefia imediata; inserir e exportar dados em sistemas para atender as exigências na
esfera estadual e federal; elaborar boletins das atividades realizadas; dirigir, quando
necessário, veículos da Prefeitura, para o desempenho das atribuições do cargo; zelar
pelo cumprimento das normas fixadas pela Segurança do Trabalho, bem como pela
adequada utilização, guarda e manutenção dos EPIs (Equipamentos de Proteção
Individual), executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
AGENTE DE DEFESA CIVIL
Atuar na prevenção e atender às ocorrências de urgência e emergência inerentes aos
procedimentos de defesa civil.
Atender ao público no seu local de trabalho e nas atividades operacionais em campo,
registrar ocorrências verificadas em seu horário de trabalho preenchendo formulário
interno de acordo com o sinistro ocorrido, dirigir viaturas, lanchas e botes da Defesa
Civil, ou sob-responsabilidade expressa desta, operar rádios portáteis e/ou estações
fixas e móveis, recebendo e transmitindo mensagens de interesse da Defesa Civil, par-
ticipar de vistorias em imóveis, encostas, árvores, bem como outros locais que poderão
colocar em risco a segurança da comunidade redigindo formulário interno de acordo
com cada sinistro, identificar e cadastrar locais públicos ou privados para utilização de
abrigo em caso de situação emergencial, notificar, embargar e interditar obras e imóveis
em risco, assim como solicitar demolição após vistoria, quando se fizer necessário, exe-
cutar atividades de apoio ao Corpo de Bombeiros em caso de emergência ou inciden-
tes de pequeno, médio e grandes proporções, calamidade pública, incêndio, acidentes
em instalações industriais, desabamentos, enchentes, deslizamentos, vendavais, aci-
dentes químicos, nuclear e radiológico, acidentes em via pública, entre outros, apre-
sentando-se prontamente, mesmo não havendo comunicação formal, recepcionar e
cadastrar famílias em abrigos organizando o espaço físico de acordo com o sexo e faixa
etária, solicitando alimentação, atendimento médico, social e outras necessidades afins,
ministrar palestras para a comunidade em geral, a fim de informar à sociedade as ações
da Defesa Civil e medidas de proteção civil, zelar pela manutenção de máquinas, equi-
pamentos e seus implementos, limpando-os lubrificando-os de acordo com as instru-
ções de manutenção do fabricante, comunicando ao chefe qualquer irregularidade ou
avaria.
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA (SAÚDE)
Identificar os problemas de saúde comuns ocasionados por medicamentos, cosméticos,
saneastes e domissanitários, radiações, alimentos, zoonoses, condições do ambiente
de trabalho e profissões ligadas a saúde, relacionando-os com as condições de vida da
População; identificar as opiniões, necessidades e problemas da população relaciona-
da ao uso indevido de produtos e serviços de interesse da vigilância sanitária, ao exer-
cício ilegal de profissões relacionadas com a saúde, ao controle sanitário dos alimentos
e das principais zoonoses; realizar e/ou atualizar o cadastro de estabelecimentos e pro-
fissionais de interesse da vigilância sanitária; classificar os estabelecimentos e produ-

Encarte 
especial



22 SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  2277  ddee  MMaarrççoo  ddee  22002200AAttooss  OOffiicciiaaiissFFoollhhaa  

tos segundo o critério de risco epidemiológico;
promover a participação de grupos da população
(associação de bairros, entidades representantes
e outros) no planejamento, controle e avaliação
das atividades de vigilância sanitária; participar de
programação de atividades de inspeção sanitária
para estabelecimentos, produtos e serviços de
interesse da vigilância sanitária, segundo as prio-
ridades definidas; participar na programação das
atividades de colheita de amostras de produtos de
interesse da vigilância sanitária (alimentos, água,
medicamentos, cosméticos, saneastes, domissa-
nitários e correlatos); realizar levantamento de pro-
dutos alimentares disponíveis e de maior consu-
mo, bem como o comportamento das doenças vei-
culadas por alimentos, condições sanitárias dos
estabelecimentos e o perfil da contaminação dos
alimentos; realizar e/ou acompanhar inspeções de
rotinas (programadas) e emergenciais (surtos,
reclamações registros e outros) em estabeleci-
mentos alimentares e outros de interesse da vigi-
lância Sanitária; auxiliar na inspeção industrial e
sanitária de produtos de origem animal; realizar
colheita de amostras de produtos de interesse da
vigilância sanitária, com fins de análise fiscal,
surto e controle de rotina; participar da criação de
mecanismos de notificação de casos e/ou surtos
de doenças veiculadas por alimento e zoonoses;
participar da investigação epidemiológica de
doenças veiculadas por alimentos e zoonoses;
aplicar, quando necessárias medidas previstas em
legislação sanitária vigente (intimações, infrações
e apreensões); orientar responsáveis e manipula-
dores de estabelecimentos quando da emissão
dos autos/termos; validar a licença sanitária de
estabelecimentos de menor risco epidemiológico,
mediante aprovação das condições sanitárias
encontradas por ocasião da inspeção; participar
da avaliação dos resultados das atividades desen-
volvidas e do seu redirecionamento; participar na
promoção de atividades de informações de deba-
tes com a população, profissionais e entidades
representantes de classe sobre temas da vigilân-
cia sanitária; executar atividades internas adminis-
trativas relacionadas com execução de cadas-
tro/arquivos e atendimento ao público; emitir rela-
tórios técnicos e/ou pareceres relativos a sua área
de atuação; efetuar vistoria e fiscalização em esta-
belecimentos públicos, comerciais e industriais
verificando as condições gerais de higiene, limpe-
za de equipamentos, refrigeração, suprimento de
água, instalações sanitárias, armazenagem, esta-
do e graus de deterioração de produtos perecíveis
e condições de asseio; inspecionar imóveis antes
de serem habitados, verificando condições físicas
e sanitárias do local para assegurar as medidas
profiláticas e de segurança necessárias, com o fim
de obter alvarás; vistoriar estabelecimentos de
saúde, salão de beleza e outros, verificando as
condições gerais, de higiene, data de vencimento
de medicamentos e registro psicotrópicos; coletar
para análise físico-química medicamentos e
outros produtos relacionados à saúde; entregar
quando solicitadas notificações e correspondên-
cias diversas; executar outras tarefas correlatas.
AGENTE CULTURAL  
Colaborar em levantamentos, estudos e pesquisas
técnicas para a formulação de políticas, progra-
mas, planos, projetos e ações públicas; prestar
atendimento e esclarecimentos técnicos ao públi-
co interno e externo em sua área de habilitação,
pessoalmente, ou por meio de ferramentas de
comunicação que lhe forem disponibilizadas; ter
iniciativa e contribuir para o bom funcionamento
da unidade em que estiverem desempenhando as
suas tarefas; participar de cursos de qualificação e
requalificação profissional e repassar aos seus
pares informações e conhecimentos técnicos pro-
porcionados pela Administração Municipal.
AGENTE DE CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTO
Colabora, dá assistência ao Arquivista para man-
ter os documentos sempre dentro dos critérios
legais vigentes, busca, recebem e entregam docu-
mentos solicitados mediante protocolo, responsá-
vel pela abertura e fechamento de pastas e da
organização do arquivo sempre de acordo com as
diretrizes praticadas no departamento; responde
diretamente ao Arquivista e o auxilia nas tarefas
gerais. Controla agendas, material de estoque e
dá assistência para o suporte administrativo do
departamento auxiliando o Arquivista nas funções
gerais do Setor, sempre que solicitado.
AGENTE DE MANUTENÇÃO
Área I - Borracheiro - executar serviços de reparos
em artefatos de borracha em geral; montar e des-
montar rodas de veículos; efetuar troca, substitui-
ção e reparos em pneumáticos e câmaras de ar;
substituir válvulas; calibrar pneumáticos; aplicar
manchões; efetuar serviços de vulcanização; zelar
pelo cumprimento das normas fixadas pela
Segurança do Trabalho, bem como pela adequada
utilização, guarda e manutenção dos EPIs
(Equipamentos de Proteção Individual), executar
outras tarefas correlatas determinadas pelo supe-
rior imediato.
Área II - Carpinteiro - executar trabalhos gerais de
carpintaria em obras de construção civil, constru-
ção de pontes e consertos em geral, utilizando fer-
ramentas e equipamentos, para atender à deman-
da de serviços; examinar as características do tra-
balho a ser executado, interpretando plantas,
esboços, modelos ou especificações, para estabe-
lecer a seqüência das operações a serem efetua-
das; selecionar a madeira e demais elementos
necessários, montando as partes da peça, serran-
do, aplainando, alisando, utilizando ferramentas
manuais ou mecânicas, para montagem da obra;
instalar esquadrias e outras peças de madeira
como janelas, portas, escadas e similares encai-
xando-as e fixando-as nos locais apropriados e
previamente preparados, para possibilitar a venti-
lação e iluminação natural das edificações; repa-
rar elementos de madeira, substituindo peças des-
gastadas ou fixando partes soltas, para recompor
sua estrutura; conservar e zelar pelo material
usado, afiando as ferramentas de corte, utilizando
lima, assentador ou pedra de afiar, para mantê-lo
em condições de uso; zelar pelo cumprimento das
normas fixadas pela Segurança do Trabalho, bem
como pela adequada utilização, guarda e manu-

tenção dos EPIs (Equipamentos de Proteção
Individual), executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato. 
AGENTE DE TRANSITO
Efetuar a fiscalização do trânsito; dar apoio à
segurança viária na execução dos serviços reali-
zados pelos concessionários dos serviços de ilu-
minação pública, telefonia, água e esgotos e
outros órgãos do gênero; solicitar apoio para
remoção de veículos quebrados e/ou abandona-
dos nas vias e logradouros públicos; monitorar o
trânsito por ocasião da realização de eventos cívi-
cos ou religiosos e em outras situações que pos-
sam interferir no seu fluxo, providenciando, se
necessários, o fechamento de vias e logradouros
públicos; monitorar o trânsito, com escolta, nos
casos de passeatas, caminhadas, passeios ciclís-
ticos e outros semelhantes; dar apoio incondicio-
nal as operações especiais de defesa civil, com
interdição de vias e logradouros públicos, atendi-
mentos de urgência e outros que se fizerem
necessários; lavrar autos de infração e multas por
infração às normas de trânsito previstas no
Código de Trânsito Brasileiro e nas leis municipais
pertinentes; executar outras tarefas correlatas que
forem determinadas pelas autoridades superiores. 
AGENTE OPERACIONAL
Área – Encanador-eletricista – Instalar e fazer
manutenção das redes de distribuição de energia
e equipamentos elétricos em geral, guiando-se
por esquemas e outras especificações, utilizando
ferramentas e aparelhos de medição, para asse-
gurar o bom funcionamento do sistema elétrico;
montar, instalar e conservar sistemas de tubula-
ções de material metálico ou não metálico, ros-
cando, soldando ou furando, utilizando-se de ins-
trumentos apropriados, para possibilitar a condu-
ção de ar, água, vapor e outros fluídos, bem como
a implantação de redes de água e esgoto; zelar
pelo cumprimento das normas fixadas pela
Segurança do Trabalho, bem como pela adequada
utilização, guarda e manutenção dos EPIs
(Equipamentos de Proteção Individual); executar
outras tarefas correlatas determinadas pelo supe-
rior imediato.
AGENTE DE SERVIÇOS EXTERNOS 
Executar trabalhos internos e externos, de coleta
e entrega de correspondência, documentos, enco-
mendas e outros afins mediante protocolos e reci-
bos; executar serviços internos e externos de
entrega de documentos, mensagens, encomen-
das em pequenos volumes; auxiliar nos serviços
simples de escritório, arquivando, abrindo pastas,
coletas de assinaturas em documentos diversos;
auxiliar no recebimento e distribuições de maté-
rias e suprimentos em geral, executar outras tare-
fas correlatas determinadas pelo superior imedia-
to.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Executar serviços de digitação de correspondên-
cias internas e externas, preenchimento de guias,
notificações, formulários e fichas; efetua o recebi-
mento e expedição de documentos diversos regis-
trando em livros apropriados; atende chamadas
telefônicas, anota ou envia recados e dados de
rotina; organiza e mantém atualizado o arquivo de
documentos da unidade, classificando-os por
assunto ou código, visando sua pronta localização
quando necessário; controla e requisita a reposi-
ção do material de escritório, opera máquinas
como calculadoras, xérox, datilografia e outras,
executa outras tarefas que lhe forem determina-
das pelo superior imediato Executa serviços de
apoio nas áreas de administração, finanças e
logística, atende o público em geral, fornece e
recebe informações sobre produtos e serviços;
trata de documentos variados, cumprindo todo o
procedimento necessário; prepara relatórios e pla-
nilhas; executa serviços gerais de escritórios;
desempenhar atividades de digitação de dados,
entrevistar famílias, preencher os formulários de
cadastramento para inclusão e atualização no
Cadastro Único.
ALMOXARIFE
Organizar e/ou executar serviços de almoxarifado
como recebimento, registro, guarda, fornecimento
e inventário de materiais, observando as normas e
dando orientação sobre o desenvolvimento des-
ses trabalhos, para manter o estoque em condi-
ções de atender às unidades administrativas; veri-
ficar a posição do estoque, examinando, periodi-
camente, o volume de materiais e calculando as
necessidades futuras, para preparar pedidos de
reposição; controlar o recebimento do material
comprado e produzido, confrontando as notas de
pedidos e as especificações com o material entre-
gue, para assegurar sua perfeita correspondência
aos dados anotados; organizar e realizar o arma-
zenamento de materiais e produtos, identificando-
os e determinando sua acomodação de forma
adequada, para garantir estocagem racional e
ordenada; zelar pela conservação do material
estocado, providenciando as condições necessá-
rias, para evitar deterioramento e perda; registrar
os materiais guardados nos depósitos e as ativi-
dades realizadas, lançando os dados em sistemas
ou livros, fichas, mapas apropriados, para facilitar
consultas e elaboração dos inventários; verificar
periodicamente, os registros e outros dados perti-
nentes, obtendo informações exatas sobre a situa-
ção real do almoxarifado, para a realização de
inventários e balanços; elaborar periodicamente,
inventários, balanços e outros documentos para
prestação de contas e os encaminha para seu
superior e para área financeira; executar outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior ime-
diato.   
ANALISTA AMBIENTAL I
Desenvolver as atividades relacionadas à aplica-
ção da legislação ambiental (Federal, Estadual e
Municipal), por meio da fiscalização e licencia-
mento ambiental de fontes de poluição, assim
como a realização de auditoria de conformidade
legal, através de levantamentos, vistorias e avalia-
ções ambientais, identificação e caracterização de
fontes de poluição, realização de amostragem
para avaliação da qualidade do meio e emissões
em fontes de poluição, interpretação de dados
ambientais e elaboração de relatórios técnicos;
Realizar diagnóstico ambiental de áreas, incluindo

levantamento e classificação da vegetação exis-
tente, verificação da ocorrência de fauna nativa e
delimitação de espaços especialmente protegidos;
Avaliar o impacto da implantação de obras e ativi-
dades no meio ambiente, nos aspectos relaciona-
dos à fauna e flora; Realizar a verificação de con-
formidade das obras e empreendimentos a serem
licenciados com a legislação ambiental de medi-
das para recuperação ambiental; Emitir autoriza-
ção e ou elaborar pareceres técnicos para subsi-
diar os processos de licenciamento ambiental;
Avaliar projetos de recomposição de mata ciliar,
conservação dos ecossistemas e das espécies
nele inseridas, incluindo seu manejo e proteção;
Estimular e difundir tecnologias, informação e
educação ambientais; Desenvolver outras ativida-
des correlatas determinadas pelo superior imedia-
to.
ANALISTA AMBIENTAL II
Coordenar inspeções ambientais, participar do
monitoramento de amostras de água e solo, con-
trolar e atualizar a licença ambiental junto a
órgãos de fiscalização ambiental e vigilância sani-
tária, desenvolver e implantar projetos que visam
à diminuição do impacto sobre o meio ambiente,
promover treinamento de capacitação aos funcio-
nários, fazer redação de relatórios técnicos de
auditorias ambientais, elaboração e gerenciamen-
to de planos de gestão ambiental, realizar audito-
ria interna do sistema de gestão ambiental, fazer
reuniões de abertura e de encerramento, follow-up
das ações, fazer a análise de documentação legal
ambiental e auditorias ambientais de conformida-
de legal em fornecedores e prestadores de servi-
ços, fazer a divulgação e treinamentos da política
ambiental, e classificação de aspectos e impactos
ambientais, realizando a identificação da legisla-
ção ambiental aplicável, realizar trabalhos de
comunicação e conscientização ambiental, análi-
se de documentos e registros ambientais, redação
e avaliação técnica de procedimentos e instruções
de trabalhos ambientais.
ANALISTA DE PROJETOS 
Planejar, organizar, supervisionar, avaliar, fiscali-
zar e executar atividades relativas a projetos, e
desenvolvimento de obras, prestar consultoria na
elaboração de editais e contratos referentes a ser-
viços de engenharia, construção, reforma e manu-
tenção de edificações e instalações; elaborar rela-
tórios, pareceres, laudos periciais, planilhas de
detalhamento de serviços, orçamentos, cronogra-
mas e memoriais descritivos de obras e outros
serviços de engenharia; acompanhar e analisar
projetos elaborados por terceiros; emitir laudos e
pareceres sobre obras e outras edificações; exe-
cutar outros trabalhos técnicos ou administrativos
inerentes a sua área de atuação, designados por
autoridade competente.
ANALISTA DE SUP. E PROCESSAMENTO DE
DADOS.
Desenvolver e implantar novas tecnologias e
manutenção de sistemas, viabilizar para todos os
integrantes da organização o uso de ferramentas
de informática necessárias e adequadas, apoian-
do o desenvolvimento de suas diversas ativida-
des; tirar dúvidas quanto à operação de equipa-
mentos e softwares; instalar e desinstalar equipa-
mentos e softwares; fazer o controle físico do par-
que de equipamentos e softwares; executar a
manutenção preventiva e corretiva simples e
gerenciar a contratação de manutenção por tercei-
ros; treinar os usuários na operação de equipa-
mentos e softwares; desenvolver e documentar
softwares aplicativos, apoiando usuários no seu
desenvolvimento, e/ou gerenciando o desenvolvi-
mento por terceiros; manter organizada a docu-
mentação de equipamentos e softwares, disponi-
bilizando-a para consulta quando necessário;
administrar rede local e executar ou gerenciar a
manutenção de arquivos de segurança; adminis-
trar bancos de dados e apoiar usuários na consul-
ta dos mesmos; acompanhar o mercado fornece-
dor, identificando, testando e recomendando equi-
pamentos, softwares, materiais e serviços; elabo-
rar especificações de equipamentos, softwares,
materiais e prestação de serviços e participar de
comissões de licitação; executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
ARQUITETO
Projetar, dirigir e fiscalizar obras arquitetônicas;
elaborar projetos de escola, conjuntos residen-
ciais, praças públicas, hospitais e edifícios públi-
cos e de urbanização; realizar perícias e fazer
arbitramentos; participar da elaboração de proje-
tos do plano diretor e atividades relativas ao siste-
ma viário; elaborar orçamentos e cálculos sobre
os projetos de construção em geral; coordenar os
trabalhos de reparo em monumentos públicos; diri-
gir e fiscalizar os trabalhos de urbanismo e a cons-
trução de obras de arquitetura paisagística; expe-
dir atos de infração referentes a irregularidades
por infringência a normas e posturas municipais;
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessá-
rias à execução das atividades próprias do cargo;
coordenar, quando designado e de maneira per-
manente ou não, grupo de funcionários ocupados
em tarefas pertinentes a um ou mais agregados
de atividades de uma Unidade Administrativa, soli-
citando trabalhos, avaliando, instruindo e orientan-
do as etapas da execução, administrando prazos
e volumes e cuidando da adequada alocação do
grupo nos serviços, tendo em vista as prioridades
e metas estabelecidas pela supervisão; executar
outras tarefas afins, inclusive as editadas no res-
pectivo regulamento da profissão.
ARQUIVISTA
Planejar e organizar os serviços de arquivo; efe-
tuar o planejamento, bem como acompanhar o
desenvolvimento do processo documental e infor-
mativo afeto ao arquivo; planejar, orientar e dirigir
as atividades de identificação das espécies docu-
mentais; efetuar o planejamento e organização do
centro de documentação; fazer o planejamento e
organização dos serviços de microfilma-
gem/digitalização; orientar e dirigir o serviço de
microfilmagem /digitalização da documentação
arquivada; orientação do planejamento da auto-
mação de atividades específicas, dentro das nor-
mas técnicas aplicadas aos arquivos; orientar a
classificação, arranjo e descrição de documentos

a serem arquivados; orientar a avaliação e seleção
de documentos, para fins de preservação; promo-
ver medidas necessárias a conservação dos
documentos arquivados; propiciar a consulta dos
arquivos aos interessados; desenvolver estudos,
em documentos para verificar a importância de
arquivamento; prestar assessoramento a autorida-
des em assuntos de sua especialidade; orientar,
coordenar e supervisionar trabalhos a serem
desenvolvidos por equipes auxiliares; emitir pare-
cer em matéria de sua especialidade.     
ARTESÃO
Responsável por oficinas de produção, onde usuá-
rios irão produzir os próprios trabalhos (trabalhos
manuais); Outras atividades inerentes à função.
ASSISTENTE JURÍDICO
Exercer as funções de consultoria de todos os
órgãos internos da Secretaria de Assuntos
Jurídicos e Gabinete do Prefeito, emitindo parece-
res, pesquisando e oferecendo alternativas, assis-
tindo e dirimindo dúvidas, por escrito ou verbal-
mente e, pronunciando-se sobre questões jurídi-
cas envolvendo atos administrativos, processos,
questões trabalhistas, licitações e outras deman-
das; elaborar ou apreciar minutas de resoluções,
instruções normativas, circulares e demais atos
administrativos afins; revisar contratos, termos,
ajustes, acordos, distrato e aditivos, bem como
redigir termos de consórcios, convênios outros
atos desta espécie, observando os aspectos téc-
nico-jurídicos; controlar os processos administrati-
vos da inscrição e cobrança da dívida ativa, quan-
do determinado pela Procuradoria do Município,
bem como expedir e assinar intimações, notifica-
ções, editais, avisos e outros documentos relacio-
nados com a cobrança da dívida ativa; estudar a
matéria jurídica e de outra natureza, pesquisando
códigos, leis, Constituições (Federal e Estadual) e
Lei Orgânica do Município, jurisprudência e outros
documentos, para adequar os fatos à legislação
aplicável; responder consulta sobre interpretações
de textos legais; elaborar informações nos manda-
dos de segurança, a pedido do procurador res-
ponsável; zelar pelo cumprimento das normas
fixadas pela Segurança do Trabalho, bem como
pela adequada utilização, guarda e manutenção
dos EPI's; executar outras atividades afins, inclusi-
ve as editadas no respectivo regulamento da pro-
fissão, somente podendo agir em procedimentos
internos da Secretaria, de conhecimento do
Secretário de Assuntos Jurídicos e dos
Procuradores Municipais. 
ASSISTENTE SOCIAL
Realizar ou orientar estudos no campo da assis-
tência social que atendam aos interesses das
diversas classes sociais e aspirações da popula-
ção; elaborar e implementar programas destina-
dos a resgatar a cidadania das pessoas; planejar
e promover inquéritos sobre a situação social de
escolares e suas famílias, nesse caso realiza tria-
gem para estudo, prestando orientação  com vista
à solução adequada do problema; orientar a sele-
ção sócio-econômica para concessão de auxílios
do município; selecionar candidatos a amparo
pelos serviços de assistência à velhice, à infância
abandonada e a cegos; efetuar levantamentos
sócio-econômicos com vista a planejamento  habi-
tacional; pesquisar problemas relacionados com o
trabalho; prestar serviços em creches, centro de
cuidados diurnos de oportunidades sociais; parti-
cipar no desenvolvimento de pesquisas médico-
sociais e interpretar  junto ao médico a situação
social do doente e de sua família; orientar e exe-
cutar levantamentos de dados científicos relativos
ao comportamento humano; elaborar diagnósti-
cos, prognósticos e controles  do comportamento
de pacientes na vida social; analisar fatores psico-
lógicos que intervém no diagnóstico, tratamento e
prevenção de enfermidades mentais e de transtor-
nos emocionais de personalidade; propor  solução
conveniente para problemas de desajuste escolar,
profissional e social de pacientes; desenvolver
psicoterapia em situações de envolvimento emo-
cional, nos bloqueios inconscientes e nas reações
de imaturidade; atender crianças excepcionais
com problemas de deficiência mental  e sensorial
ou portadores de desajuste familiar ou escolar;
confeccionar e selecionar material psicopedagógi-
co e psicológico necessário ao estudo e solução
de casos; encaminhar enfermos a estabelecimen-
tos de beneficência e hospitais, acompanhando o
tratamento  e a recuperação dos mesmos; respon-
sabilizar-se por equipes auxiliares; executar outras
tarefas afins.
ATENDENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Executar, sob supervisão, serviços de atendimen-
to às crianças em suas necessidades diárias, cui-
dando da alimentação, higiene e recreação; auxi-
liar as atividades recreativas das crianças matri-
culadas na rede de ensino municipal e as crianças
abrigadas na Casa Abrigo, incentivando as brinca-
deiras em grupo, para estimular o desenvolvimen-
to físico e mental das mesmas; orientar as crian-
ças quanto às condições de higiene, auxiliando-as
no banho, vestir, calçar, pentear e guardar os seus
pertences, para garantir o seu bem estar, auxiliar
nas refeições, alimentando as crianças e orientan-
do-as sobre o comportamento à mesa; controlar
os horários de repouso das crianças, preparando
a cama, ajudando-as na troca de roupa para asse-
gurar o seu bem estar e saúde; lavar e passar rou-
pas das crianças moradoras na Casa Abrigo; con-
duzir as crianças moradoras na Casa Abrigo à
escola, consulta médica, atendimento especializa-
dos, acompanhamento no trajeto de ida e volta e
permanecendo no local quando se fizer necessá-
rio; estabelecer contato entre familiares e crianças
moradoras da Casa Abrigo, em horários estipula-
dos para visita, executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.  
ATENDENTE DE ENFERMAGEM
Auxiliar nos serviços de enfermagem, sob a orien-
tação dos profissionais da área da Saúde, tais
como: aplicação de medicamentos aos pacientes,
conforme prescrição médica; realização de curati-
vos; verificação e registro de temperatura, pulso e
respiração; aplicação de vacinas; preparo e esteri-
lização de instrumentos médicos; auxílio aos
pacientes em sua higiene pessoal, movimentação
e na alimentação; auxílio nos cuidados post mor-

tem; executar atividades de apoio à saúde, tais
como: lavar e preparar material para esterilização;
preparar as camas; receber e conferir a roupa
vinda da lavanderia; arrumar e trocar roupas de
cama; receber, conferir, registrar e rotular roupas
de pacientes na admissão e na alta; auxiliar na
distribuição de alimentos e dietas; fazer a desin-
fecção de cama e objetos de uso individual em
transferência, alta ou óbito de pacientes; recolher
e transportar roupas usadas; proceder a entrega
de materiais para exame de laboratório; remover
aparelho e outros objetos utilizados pelos pacien-
tes; participar na preparação, identificação e
transporte de cadáveres; zelar pelo cumprimento
das normas fixadas  pela Segurança do Trabalho ,
bem como pela adequada utilização, guarda e
manutenção dos EPI’s (Equipamentos de
Proteção Individual); executar outras tarefas afins.
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO
Auditar e fiscalizar e avaliar os resultados da exe-
cução contábil, financeira, orçamentária, operacio-
nal e patrimonial do Executivo e das Secretarias
Municipais, quanto à legalidade, legitimidade e
economicidade; realizar auditorias periódicas na
Administração, por iniciativa do Poder Executivo
ou pelas entidades controladas pelo Poder
Público; avaliar o cumprimento das metas previs-
tas no plano plurianual, a execução dos progra-
mas de governo e dos orçamentos do Município;
acompanhar os processos referentes a precató-
rios e à cobrança da dívida ativa; fiscalizar e orien-
tar o cumprimento das normas da Lei de
Responsabilidade Fiscal; fiscalizar e analisar con-
tratos, controles de verbas, reajustes, empenhos,
segundo a legislação vigente, quando solicitado
pelo Serviço de Controle Interno ou pelas unida-
des administrativas; analisar as prestações de
contas referentes a adiantamentos, subvenções,
convênios e fundos municipais; analisar os méto-
dos e processos de estoques de materiais e de
controle de bens móveis e imóveis; acompanhar
os processos específicos às contas municipais;
apoiar o controle externo no exercício de sua mis-
são institucional. Fiscalizar e analisar os procedi-
mentos licitatórios quando solicitado por qualquer
entidade seja ela publica civil e ou privada. 
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
Efetuar a entrega de materiais, observando a des-
crição existente na requisição de material, visando
abastecer as unidades de trabalho existentes na
Prefeitura; arquivar as requisições de material,
seguindo sistema de organização existente, para
facilitar seu controle e localização; verificar a posi-
ção do estoque, examinando periodicamente, o
volume de materiais e calculando as necessida-
des futuras, para preparar pedidos de reposição;
auxiliar na organização e armazenamento de
materiais e produtos, identificando-os e determi-
nando a acomodação para garantir estocagem
adequada e ordenada; auxiliar no registro de
materiais guardados nos depósitos e as atividades
realizadas, lançando os dados em sistema ou
livros, fichas, mapas apropriados, para facilitar
consultas e elaboração de inventários; executar
outras tarefas correlatas determinadas pelo supe-
rior imediato.
AUXILIAR DE BIBLIOTECA
Auxiliar o Bibliotecário em suas tarefas; atender os
usuários, recepcionando-os e orientando-os no
manuseio dos fichários e localização de livros, e
publicações; efetuar o registro de livros tomados
por empréstimo, anotando os seus títulos, autores,
códigos de referência, identidade do usuário, data
prevista para devolução e outros dados considera-
dos relevantes, para garantir a futura devolução
dos mesmos, bem como o registro de dados para
levantamentos estatísticos, cobrar a entrega de
livros cuja data de devolução esteja vencida, seja
através de formulário próprio enviado por via pos-
tal ou qualquer outro meio, visando a recuperação
dos volumes não devolvidos, repor nas estantes
os livros utilizados pelos usuários, posicionando-
os nas prateleiras de acordo como sistema que
possibilita novas consultas, além de mantê-los
ordenados; manter atualizados os fichários e catá-
logos da biblioteca, complementando-os e orde-
nando as fichas de consulta, de modo a assegurar
a pronta localização dos livros e publicações; zelar
pela conservação do acervo; carimbar e conferir
documentos e executar outras atividades correla-
tas determinadas pelo superior imediato.    
AUXILIAR COMPRAS
Manter atualizado o cadastro de fornecedores;
efetuar a cotação de preços de materiais e equi-
pamentos no próprio município e em outros, obe-
decendo à legislação pertinente, para preparar a
previsão de despesas visando à reserva orçamen-
tária; analisar as propostas recebidas, verificando
as vantagens oferecidas pelos fornecedores, cote-
jando preços, prazos de entrega, condições de
pagamento, elaborando mapas comparativos para
determinar a melhor oferta e submetendo-as à
decisão superior; elaborar pedidos de compra,
editais de licitação e outros documentos necessá-
rios; analisar as requisições recebidas, atentando
para o tipo de mercadoria, quantidade e qualidade
exigidas, para providenciar o atendimento dos
mesmos; acompanhar os trâmites do processo de
compras, dos pedidos de aquisição da mercadoria
até a sua entrega pelo fornecedor, para impedir ou
corrigir falhas; controlar o recebimento dos mate-
riais, conferindo-os, com base nos dados das
notas fiscais dos materiais entregues, para não
haver irregularidades; encaminhar as notas fiscais
e/ou faturas e duplicatas às unidades responsá-
veis pela contabilização, pagamentos e estoque;
executar outras tarefas correlatas determinadas
pelo superior imediato.
AUXILIAR CONTABILIDADE
Auxiliar na prestação, acertos e conciliação de
contas em geral, conferindo saldos, localizando e
retificando possíveis erros, para assegurar a cor-
reção das operações contábeis; auxiliar na elabo-
ração dos empenhos de despesa, verificando a
classificação e a existência de recursos orçamen-
tários, para o pagamento dos compromissos assu-
midos; auxiliar na elaboração de demonstrativos
contábeis mensais, trimestrais, semestrais e
anuais, relativos à execução orçamentária e finan-
ceira, em consonância com as leis, regulamentos
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e normas vigentes, para apresentar resultados da
situação patrimonial, econômica e financeira;
receber e pagar em moeda corrente; receber,
guardar e entregar valores; efetuar os recolhimen-
tos devidos, prestando contas; efetuar selagem e
autenticações mecânicas; elaborar balancetes e
demonstrativos do trabalho realizado e das impor-
tâncias recebidas e pagas; movimentar fundos;
conferir e rubricar livros; preencher cheques e efe-
tuar depósitos bancários; executar a escrituração
analítica de atos ou fatos administrativos; organi-
zar boletins de despesa e receita; elaborar contro-
le de caixa; realizar a escrituração mecânica ou
manual; apurar dados para elaboração de balan-
cetes patrimoniais e financeiros; realizar a confe-
rência de balancetes auxiliares e extratos de arre-
cadação; extrair contas de devedores do municí-
pio; examinar processos de prestação de contas;
executar outras tarefas correlatas determinadas
pelo superior imediato.
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Auxiliar no planejamento e execução de trabalhos
complementares de caráter cívico, cultural e
recreativo, organizando jogos, entretenimento, ati-
vidades de recorte, colagem, artes e demais tare-
fas, visando desenvolver nas crianças as capaci-
dades de iniciativa, cooperação criatividade e rela-
cionamento social; aplicar exercícios de coordena-
ção motora, para que as crianças desenvolvam as
funções especificas necessárias à aprendizagem
da leitura e da escrita; elaborar boletins de contro-
le e relatórios, apoiando-se na observação do
comportamento e desempenho dos alunos, ano-
tando atividades efetuadas, métodos empregados
e problemas surgidos, para possibilitar a avaliação
do desenvolvimento do curso; desenvolver nas
crianças hábitos de limpeza, obediência, tolerân-
cia e outros atributos morais e sociais, empregan-
do recursos audiovisuais e outros, para contribuir
com a sua educação; participar de reuniões peda-
gógicas; executar outras tarefas correlatas deter-
minadas pelo superior imediato.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Ministrar medicamentos por via oral, endovenosa,
intramuscular, subcutânea, intradérmico, sublin-
gual e retal, conforme prescrição médica; fazer
curativos; verificar e registrar temperatura, pulso e
respiração de sinais vitais; aplicar vacinas; prepa-
rar e esterilizar instrumentos médicos; auxiliar na
colocação de talas e aparelhos gessados; pesar e
medir pacientes; auxiliar os pacientes em sua
higiene pessoal, movimentação e na alimentação;
auxiliar nos cuidados post mortem; retirar; aplicar
testes e  vacinas dentro e fora das Unidades
Básicas de Saúde; aplicar, sob orientação, méto-
dos e técnicas fisioterápicas com a finalidade de
restaurar, desenvolver e conservar a capacidade
física e mental do paciente; realizar visitas domici-
liares e a entidades comunitárias, auxiliando na
execução dos programas de educação para a
saúde; zelar pelo cumprimento das normas de
segurança do trabalho, bem como pela adequada
utilização, guarda e manutenção dos EPI’s
(Equipamentos de Proteção Individual); executar
outras tarefas afins.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - MESARIO
Ministrar medicamentos por via oral, endovenosa,
intramuscular, subcutânea, intradérmico, sublin-
gual e retal, conforme prescrição médica; fazer
curativos; verificar e registrar temperatura, pulso e
respiração de sinais vitais; aplicar vacinas; prepa-
rar e esterilizar instrumentos médicos; auxiliar na
colocação de talas e aparelhos gessados; pesar e
medir pacientes; auxiliar os pacientes em sua
higiene pessoal, movimentação e na alimentação;
auxiliar nos cuidados post mortem; retirar; aplicar
testes e  vacinas dentro e fora das Unidades
Básicas de Saúde; aplicar, sob orientação, méto-
dos e técnicas fisioterápicas com a finalidade de
restaurar, desenvolver e conservar a capacidade
física e mental do paciente; realizar visitas domici-
liares e a entidades comunitárias, auxiliando na
execução dos programas de educação para a
saúde; zelar pelo cumprimento das normas de
segurança do trabalho, bem como pela adequada
utilização, guarda e manutenção dos EPI’s
(Equipamentos de Proteção Individual); executar
outras tarefas afins, realizar atendimentos telefo-
nes pertinentes ao Setor de Ambulâncias.
AUXILIAR DE FARMACIA
Receber, conferir, organizar e encaminhar medi-
camentos e produtos correlatos; entregar medica-
mentos diariamente e produtos afins nas unidades
saúde; separar requisições e receitas; providen-
ciar a atualização de entradas e saídas de medi-
camentos; distribuir medicamentos à pacientes de
acordo com a requisição médica; requisitar, sepa-
rar e armazenar corretamente os medicamentos;
separar os insumos necessários; ordenar esto-
ques, organizar as prateleiras e manter em ordem;
efetuar levantamento do estoque, bem como pro-
cessar a contagem do inventário físico, auxiliar na
digitação e controle de medicamentos; zelar pelos
equipamentos assim como pela ordem e limpeza
do setor; separar medicamentos e produtos a fim
de acordo com a prescrição médica sob orienta-
ção do profissional farmacêutico, executar demais
serviços afins.     
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA
Instrumentar o Cirurgião Dentista, esterilizando os
instrumentos de trabalho bem como o acompa-
nhado no atendimento aos pacientes, manipular
substâncias restauradoras; auxiliar no atendimen-
to ao paciente; revelar e montar radiografias intra-
orais; confeccionar modelos em gesso; selecionar
moldeiras; promover isolamentos relativos; orien-
tar o paciente sobre higiene oral; promover
demonstrações em estabelecimentos de ensino,
realizando bochechos com fluoreto em alunos;
realizar aplicações tópicas de fluoreto; auxiliar na
remoção de indutos e tártaros; controlar o movi-
mento e preparar os pacientes para o tratamento
odontológico; marcar consultas; organizar e man-
ter em ordem o arquivo e fichários específicos; for-
necer dados para levantamentos estatísticos;
zelar pelo cumprimento das normas de segurança
do trabalho, bem como pela adequada utilização,
guarda e manutenção  dos EPI’s (Equipamentos
de Proteção Individual); executar outras tarefas
afins.

AUXILIAR DE TESOURARIA 
Auxiliar a efetuação de recebimento, guarda,
movimentação de valores e títulos do Município,
para fins de consignação, como caução ou fiança;
auxiliar a requisição de talões de cheques para
movimentação das contas bancárias; auxiliar a
manutenção do contato com os estabelecimentos
de crédito, em assuntos de interesse da municipa-
lidade, para aplicação financeira dos numerários
existentes; auxiliar a promoção de manutenção e
controle de saldos bancários existentes; auxiliar o
procedimento de registro em livros próprios ou
fichas, dos títulos e valores sob sua guarda; auxi-
liar a tomada de providências de restituições de
cauções, apólices e fianças; auxiliar a informar
quando solicitado sobre processo de pagamento e
aplicação financeira de numerários em bancos ofi-
ciais; auxiliar a execução de outras tarefas corre-
latas, determinadas pelo superior imediato.      
ASSISTENTE DE PESSOAL
Executar serviços administrativos relacionados ao
sistema de administração de pessoal e recursos
humanos; digitar memorandos, ofícios, relatórios e
demais documentos relacionados à rotina admi-
nistrativa da unidade de Recursos Humanos; rece-
ber, registrar e controlar a tramitação de proces-
sos e papéis; organizar e manter atualizado o
arquivo de documentos da unidade, classificando-
os por assunto, em ordem alfabética, visando à
agilização de informações; manter arquivos das
cópias de textos digitados; atender as pessoas
que procuram a unidade, inteirando-se dos assun-
tos a serem tratados, objetivando prestar-lhes as
informações desejadas; executar outras ativida-
des correlatas determinadas pelo superior imedia-
to.
BIBLIOTECÁRIO
Responsável pelo acervo de obras; catalogar, con-
servar, realizar registros, controles, movimenta-
ções de livros e outros; planejar, organizar super-
visionar, coordenar, avaliar e executar atividades
de pesquisa, e estudo, catalogação, classificação
e indexação bibliográfica de livros, periódicos,
documentos, bem como armazenamento, recupe-
ração e disseminação de informações técnicas,
sociais e culturais de interesse da Administração,
executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribui-
ções pertinentes ao cargo e área. 
BIÓLOGO
Executar atividades técnicas e científicas de grau
superior de grande complexidade, que envolvem
ensino, planejamento, supervisão, coordenação e
execução de trabalhos relacionados com estudos,
pesquisas, projetos, consultorias, emissão de lau-
dos, pareceres técnicos e assessoramento técni-
co-científico nas áreas das Ciências Biológicas,
com vistas ao aprimoramento de: Estudos e
Pesquisas de Origem, Evolução, Estrutura morfo-
anatômico, Fisiologia, Distribuição, Ecologia,
Classificação, Filogenia e outros aspectos das
diferentes formas de vida, para conhecer suas
características, comportamento e outros dados
relevantes sobre os seres e o meio ambiente;
Estudos, Pesquisas e Análises Laboratoriais nas
áreas de Bioquímica, Biofísica, Citologia,
Parasitologia, Microbiologia e Imunologia,
Hematologia, Histologia, Patologia, Anatomia,
Genética, Embriologia, Fisiologia Humana e
Produção de Fitoterápicos; Estudos e Pesquisas
relacionadas com a investigação científica ligada à
Biologia Sanitária, Saúde Pública, Epidemiologia
de doenças transmissíveis, Controle de vetores e
Técnicas de saneamento básico; Atividades com-
plementares relacionadas à conservação, preser-
vação, erradicação, manejo e melhoramento de
organismos e do meio ambiente e à Educação
Ambiental.
CADASTRADOR 
Entrevistar pessoas para coleta de dados; preen-
cher os Formulários tanto manualmente, quanto
no sistema on-line; incluir dados no sistema de
cadastramento, por meio de digitação e transmis-
são dos dados, acompanhando o retorno do pro-
cessamento; alterar, atualizar e confirmar os regis-
tros cadastrais; atender ao público para informa-
ções gerais; transmitir dados familiares por meio
do aplicativo específico disponibilizado aos muni-
cípios; contactar outros municípios e estados;  efe-
tuar demais tarefas correlatas a sua função.
CALCETEIRO
Pavimentar solos de estradas, ruas e obras simi-
lares e colocar guias e sarjetas para facilitar o sis-
tema viário e o escoamento de águas pluviais;
preparar o solo, recobrindo com areia ou terra,
colocando cada peça- (bloquetes, paralelepípedos
e outros) posicionando-a e assentando-a com gol-
pes de martelo ou malho, para encaixá-la no
lugar; recobrir as junções, preenchendo-as com
alcatrão ou argamassa de cimento, para igualar o
calçamento e dar acabamento à obra; construir
bocas de lobo e assenta tubulações para escoa-
mento de águas pluviais, guias e sarjetas; execu-
tar serviços de manutenção de pavimentos das
vias públicas, conservação de calçadas e sarjetas,
para corrigir os defeitos surgidos; zelar pelas fer-
ramentas e equipamentos utilizados nas obras,
promovendo a limpeza e a conservação dos mes-
mos, deixando-os em condições adequadas para
uso; zelar pelo cumprimento das normas fixadas
pela Segurança do Trabalho, bem como pela ade-
quada utilização, guarda e manutenção dos EPIs
(Equipamentos de Proteção Individual); executar
outras tarefas correlatas determinadas pelo supe-
rior imediato.   
CONTADOR
Elaborar análises contábeis da situação financei-
ra, econômica e patrimonial; preparar normas de
trabalho de contabilidade; organizar e analisar
balancetes, balanços patrimoniais e financeiros;
efetuar perícias e revisões contábeis; elaborar
relatórios referentes a situação financeira e patri-
monial das repartições municipais; executar audi-
toria pública nas repartições municipais; elaborar
certificados de exatidão de balanços e outras
peças contábeis; participar na elaboração da pro-
posta orçamentária; realizar estudos e pesquisas
de natureza técnica, relacionados a métodos e
processos orçamentários; estudar e propor técni-
cas de planejamento administrativo-financeiro;

executar os trabalhos relacionados à previsão
orçamentária, receita e despesa, financiamentos,
aquisição de bens, serviços e obras; zelar pelo
cumprimento das normas fixadas pela Segurança
do Trabalho, bem como pela adequada utilização,
guarda e manutenção dos EPI's (Equipamentos
de Proteção Individual); executar outras tarefas
afins.
COORDENADOR
Planejar, coordenar e promover a execução de
todas as atividades de sua unidade, baseando-se
nos objetivos a serem alcançados, e na disponibi-
lidade de recursos humanos e materiais, para defi-
nir prioridades e rotinas; controlar o desenvolvi-
mento dos programas, sugerindo estudos perti-
nentes, para possibilitar melhor desempenho dos
trabalhos; elaborar relatórios sobre o desenvolvi-
mento dos serviços e os resultados atingidos,
informando o superior imediato para uma avalia-
ção da política de governo; executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
COPEIRA
Preparar e servir café, chá, sucos, água e outros,
para atender os funcionários e os visitantes da
Prefeitura; providenciar a lavagem e guardar os
utensílios, para assegurar sua posterior utilização;
efetuar a limpeza e higienização da cozinha,
lavando pisos, peças, azulejos e outros, para man-
ter um bom aspecto de higiene e limpeza; receber,
armazenar e controlar estoque dos produtos ali-
mentícios e material de limpeza, requisitando a
sua reposição sempre que necessário, a fim de
atender ao expediente da unidade; executar outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior ime-
diato.
COVEIRO
Preparar jazigos para a realização de sepultamen-
to dentro da programação estabelecida pela admi-
nistração do cemitério; abrir covas nos lotes de
terrenos definidos pela chefia imediata; construir a
base dos jazigos, gavetas ou nichos dentro dos
padrões legais, de acordo com a determinação da
chefia; providenciar e executar a colocação dos
caixões e urnas nos jazigos, gavetas ou nichos;
fechar a sepultura, providenciando a vedação de
acordo com os dispositivos legais de Higiene
Sanitária e assegurando sua inviolabilidade; exe-
cutar os serviços de inumação e exumação; efe-
tuar o transporte manual de urnas mortuárias;
auxiliar na montagem de velórios realizados no
cemitério; efetuar serviços de conservação, manu-
tenção, limpeza, jardinagem, pintura e consertos
no cemitério; executar atividades de alvenaria no
cemitério, de acordo com a demanda dos servi-
ços; obedecer as normas de Segurança do
Trabalho; zelar pelo cumprimento das normas
fixadas  pela Segurança  do trabalho, bem como
pela adequada utilização, guarda e manipulação
dos EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual);
executar outras tarefas afins.
CUIDADOR SOCIAL
Executar atividades de proteção social especial
em unidades de baixa, média e alta complexidade,
relacionadas ao acolhimento, e assistência às
crianças, adolescentes, famílias, idosos e pessoa
com deficiência sob seus cuidados; Prestar assis-
tência, no âmbito social, a indivíduos e familiares
em situação de vulnerabilidade social, realizando
visitas em hospitais, residências e locais de traba-
lho, identificando necessidades sócio-econômi-
cas, submetendo os casos levantados ao
Assistente Social, para as providenciais e solu-
ções cabíveis; Quando necessário auxiliar o
Assistente Social, realizando visitas em hospitais,
residências e locais de trabalho, submetendo os
casos levantados nesses espaços ao assistente
social, para as providências e soluções cabíveis.
Elaborar e preencher formulários e instrumentais
com dados sociais dos demandatários assistidos
pela SCIS, levantando informações e copiando-os
para cadastros ou outros sistemas de registros;
Acolhimento e acompanhamento do usuário no
plantão de monitoramento; Agendamento de aten-
dimento; Apoio à Secretaria Municipal de Inclusão
Social no monitoramento do sistema CAD-ÚNICO;
Cadastramento, recadastramento e orientações
diversas; Atendimento de plantão e de expediente;
Orientações sobre Programas Sociais ofertados
aos de mandatários da Secretaria Municipal de
Inclusão Social do Município de Rio Grande da
Serra; Visitas domiciliares para verificação e con-
firmação de cadastros em mutirões de atendimen-
to do Programa Bolsa Família; Reuniões de equi-
pe para organização, planejamento dos trabalhos
e discussões de resultados para potencializar o
trabalho em equipe, bem como realizar monitora-
mento e avaliação dos serviços prestados;
Disponibilidade para participar de capacitações no
município e fora dele quando o tema for pertinen-
te; Execução de atividades em finais de semana e
ou período noturno quando necessário, e desde
que seja comunicado com antecedência;
Disponibilidade para reuniões de estudo e legisla-
ção vigente; Produzir relatórios e documentos
necessários ao serviço e demais instrumentos
técnico-operativos; Participar do acolhimento de
crianças e adolescentes, conforme decisão judi-
cial e ou Conselho Tutelar; Preencher o registro de
entrada das crianças e adolescentes abrigados;
Apresentar a moradia, instalações físicas da uni-
dade, os novos companheiros e as pessoas com
as quais a criança e o adolescente passarão a
conviver; Participar da manutenção da segurança
em integridade física da criança e ou adolescente
dentro e fora da unidade; Orientar e controlar
horários das diversas atividades nas quais a crian-
ça e ou adolescente esteja inserido; Organizar
entrada e saída da criança e ou adolescente na
unidade de abrigamento de acordo com as ativi-
dades nas quais os mesmos estejam inseridos;
Acompanhar e ou conduzir a criança e ou adoles-
cente ao atendimento médico, odontológico, psi-
quiátrico e psicológico; Acompanhar e ou conduzir
a criança e ou adolescente a escolas, em ativida-
des de cultura, lazer, recreação e quando for o
caso em eventos de shows dentro do que está
previsto em leis; Realizar ações lúdicas, recreati-
vas e de lazer dentro do abrigo; Efetuar o acom-
panhamento diário e rotineiro da criança e ou ado-
lescente na realização das tarefas e trabalho

escolares; Acompanhar, quando necessário, a
criança e ou adolescente em viagens intermunici-
pais ou interestaduais; Acompanhar a criança e ou
adolescente durante o período de internação hos-
pitalar; Acompanhar e ou conduzir a criança e ou
adolescente quando solicitado ao Juizado da
Infância e Juventude, Ministério Público,
Defensoria Pública e Delegacias Especializadas;
Preencher, após a autorização técnica e do guar-
dião (a), o termo de entrega sob responsabilidade
quando a criança e ou adolescente for reintegrada
a sua unidade familiar e ou liberada sob guarda ou
adoção; Identificar, dentro dos limites de sua com-
petência, problemas de natureza educativa e de
saúde em crianças e ou adolescentes, comuni-
cando ao guardião (a); Desenvolver, orientar, exe-
cutar, favorecer e promover ações para a alimen-
tação (incluindo dar mamadeiras e refeições para
criança em idade específica), higiene (incluindo
dar banho, trocar fraldas em crianças em idade
específica), cuidados básicos de limpeza e saúde,
repouso, atividades lúdicas, de conformidade com
a faixa etária da criança e ou adolescente; Manter
a execução de ações para o convívio social entre
criança e ou adolescentes abrigados; Acompanhar
quando necessário, a criança e ou adolescente
em situações que exijam presença constante, em
Creches, Casa de passagem, ou espaço afim,
mesmo que fora do Município de Rio Grande da
Serra, em locais onde existam parcerias no aten-
dimento a criança e ou adolescente; Realizar
outras atividades correlatas com a função.
CHEFE DE DIVISÃO
O titular do posto é responsável pelo planeamen-
to, coordenação e orientação de trabalho, criar e
programar um sistema de controle de gestão; pre-
parar e prestar assistência de auditoria externa e
interna; elaborar relatórios mensais e anuais das
atividades, preparar e garantir a monitorização
dos orçamentos e analisar as variações da imple-
mentação; garantir a preparação dos relatórios
periódicos; organizar e orientar o pessoal nas fun-
ções administrativas variadas garantindo a confor-
midade com as políticas e os procedimentos da
secretaria, apresentar eficaz e eficiente de servi-
ços administrativos, técnicos e de apoio da secre-
taria.
DENTISTA
Atuar na área de odontologia específica da
Unidade Administrativa onde trabalha; exercer,
dentro da sua especialidade, atividades de diag-
nóstico e tratamento de afecções da boca, dentes
e região maxilo-facial; tratar de doenças e lesões
de polpa dentária e de aparelho mastigador; exe-
cutar a profilaxia, intercepção e correção da má
oclusão dentária e das implicações buco-faciais;
tratar das afecções periodontais; difundir os pre-
ceitos de saúde pública odontológica através de
aula, palestras, impressos e/ou escritos. No
campo da cirurgia: Executar trabalhos de cirurgia
buco-facial a pacientes em estabelecimentos do
município; realizar diagnósticos dos casos indivi-
duais indicando tratamento adequado; executar
operações de prótese em geral e de profilaxia
dentária; realizar tratamento de traumatismo e
anomalias congênitas ou adquiridas do aparelho
mastigador, proceder a exames solicitados pelo
órgão de biometria; zelar pelo cumprimento das
normas fixadas pela segurança do trabalho, bem
como pela adequada utilização, guarda e manu-
tenção dos EPI’s (Equipamentos de Proteção
Individual); executar outras tarefas afins.
DESENHISTA PROJETISTA
Elaborar desenhos de projetos referentes a obras
civis, loteamentos, plantas do município e outros,
utilizando instrumentos apropriados e baseando-
se em especificações técnicas; estudar o esboço
ou a idéia mestra do plano, examinando croquis,
rascunhos, plantas, especificações técnicas,
materiais, equipamentos disponíveis e outros ele-
mentos, para orientar-se na elaboração do projeto;
efetuar cálculos trigonométricos, geométricos e
aritméticos, valendo-se de seus conhecimentos,
tabelas e outros recursos, para determinar as
dimensões, proporções e outras características do
projeto; elaborar esboços de projeto, utilizando
instrumentos de desenho e aplicando os cálculos
efetuados, para demonstrar as características téc-
nicas e funcionais do produto, instalação ou obra;
submeter os esboços elaborados à apreciação
superior, fornecendo as explicações oportunas,
para possibilitar correções e ajustes necessários;
elaborar os desenhos definitivos do projeto, valen-
do-se de instrumentos apropriados e observando
a escala adequada, para definir as características
do referido projeto e determinar os estágios de
execução e outros elementos técnicos de relevo;
analisar e conferir projetos de construção civil,
para verificar se estão de acordo com as normas
estabelecidas; executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato. 
DIRETOR
Dirige, planeja, organiza e controla as atividades
administrativas e burocráticas dentro da área de
atuação, acompanhando as atividades relaciona-
das, determinando prioridades, metas, planos de
trabalho, baseando-se em programas fixados pela
Administração; dirigir, coordenar e controlar as ati-
vidades relacionadas com o andamento de pro-
cessos, relativos a representação e defesa do
Município, nas ações de natureza da área; prestar
consultoria e assessoria ao Poder Executivo e à
Administração direta em geral nas questões relati-
vas às demandas, propor normas e diretrizes
visando o aprimoramento dos trabalhos afetos e
supervisionar sua execução; articular e buscar a
integração dos diversos serviços integrantes de
sua área, administrando as situações de conflito,
introduzindo novas concepções em termos de
métodos, procedimentos, rotinas e competências,
propiciando a melhoria de resultados; recomen-
dar, discutir e propor programas de treinamento e
desenvolvimento na capacitação de recursos
humanos afins; fornecer dados para elaboração
orçamentária naquilo pertinente; emitir parecer em
expedientes, processos e relatórios submetidos à
sua apreciação; requisitar e conservar materiais
necessários às atividades da Diretoria, zelar pela
observância das leis e decretos da administração,
propor normas e alterações legislativas visando o

aprimoramento; zelar pelo cumprimento das nor-
mas fixadas pela segurança do trabalho, bem
como pela adequada utilização, guarda e manu-
tenção dos EPI´s (Equipamentos de Proteção
Individual). Reporta-se ao Secretário ou
Secretario Adjunto
DIGITADOR
Organizar a rotina de serviços e realizar entrada e
transmissão de dados, operando microcomputa-
dores; realizar a digitação dos documentos, con-
forme solicitação da chefia imediata; conferir a
documentação, organizar arquivo, inerentes ao
serviço de digitação; realizar tarefas de digitação
dos diversos setores das secretarias municipais;
organizar cadastros, conforme solicitação de sua
chefia imediata; zelar pela conservação do equi-
pamento de trabalho que está sob sua responsa-
bilidade, executar outras tarefas correlatas deter-
minadas pelo superior imediato.  
ELETRICISTA
Instalar e fazer manutenção das redes de distri-
buição de energia e equipamentos elétricos em
geral, guiando-se por esquemas e outras especifi-
cações, utilizando ferramentas e aparelhos de
medição, para assegurar o bom funcionamento do
sistema elétrico; executar trabalhos rotineiros de
eletricista, colocando e fixando os quadros de dis-
tribuição, caixa de fusíveis ou disjuntores, utilizan-
do ferramentas manuais, comuns e específicas,
para estruturar a parte geral da instalação elétrica;
efetuar a ligação de fios à fonte fornecedora de
energia, utilizando alicates, chaves, conectores e
materiais isolantes, testando posteriormente a
ligação, para completar o serviço de instalação;
promover a instalação, reparo ou substituição de
tomadas, fios, lâmpadas, painéis, interruptores,
disjuntores, alarmes, campainhas, chuveiros, tor-
neiras elétricas, utilizando chaves, alicates e
outras ferramentas, para atender às necessidades
de consumo de energia; realizar a manutenção e
instalação de ornamentos de ruas, festas, desfiles
e outras solenidades programadas pela organiza-
ção, montando as luminárias e aparelhos de som,
para obter os efeitos desejados; executar a manu-
tenção preventiva e corretiva de máquinas e equi-
pamentos elétricos, reparando peças e partes
danificadas, para assegurar o seu perfeito funcio-
namento; supervisionar as tarefas executadas por
seus auxiliares, acompanhando as etapas de ins-
talação, manutenção e reparação elétrica, para
assegurar a observância das especificações da
qualidade e segurança; promover a instalação,
reparo e substituição de tomadas, fios, lâmpadas,
painéis e interruptores, utilizando chaves, alicates
e outras ferramentas, para atender às necessida-
des de consumo de energia elétrica; zelar pelo
cumprimento das normas fixadas pela Segurança
do Trabalho, bem como pela adequada utilização,
guarda e manutenção dos EPIs (Equipamentos de
Proteção Individual); executar outras tarefas corre-
latas determinadas pelo superior imediato.
ENCANADOR
Montar, instalar e conservar sistemas de tubula-
ções de material metálico ou não metálico, ros-
cando, soldando ou furando, utilizando-se de ins-
trumentos apropriados, para possibilitar a condu-
ção de ar, água, vapor e outros fluídos, bem como
a implantação de redes de água e esgoto; estudar
o trabalho a ser executado analisando desenhos,
esquemas, especificações e outras informações,
para programar o roteiro das operações; marcar
os pontos de colocação das tubulações, uniões e
furos nas paredes, muros e escavações do solo,
utilizando-se de instrumentos de traçagem ou
marcação para orientar a instalação do sistema
projetado; executar a instalação de rede primária e
secundária de água e esgoto em obras públicas
de construção civil, abrindo valetas no solo ou ras-
gos em paredes, para introduzir tubos ou partes
anexas, de acordo com as determinações dos cro-
quis, esquemas ou projetos; executar os serviços
de consertos e manutenção de equipamentos
hidráulicos, efetuando a substituição ou reparação
de peças, para mantê-los em bom funcionamento;
testar redes hidro sanitárias instaladas ou os equi-
pamentos reparados, utilizando ferramentas espe-
cíficas, para garantir sua funcionalidade; elaborar
o orçamento de material hidráulico, baseando-se
nos projetos e obras, para aquisição do que é
necessário; zelar pelo cumprimento das normas
fixadas pela Segurança do Trabalho, bem como
pela adequada utilização, guarda e manutenção
dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual);
executar outras tarefas correlatas determinadas
pelo superior imediato.
ENCARREGADO
Planejar e coordenar a execução das atividades,
prestando aos funcionários informações sobre
normas e procedimentos relacionados aos traba-
lhos e à situação funcional de cada um; organizar,
coordenar e controlar processos e outros docu-
mentos, instruindo sobre a sua tramitação, para
agilização das informações; analisar o funciona-
mento das diversas rotinas, observando o desen-
volvimento e efetuando estudos e ponderações a
respeito, para propor medidas de simplificação e
melhoria dos trabalhos; elaborar relatórios periódi-
cos sobre as atividades desenvolvidas, para pos-
sibilitar a avaliação dos serviços prestados; exe-
cutar outras tarefas correlatas determinadas pelo
superior imediato.
ENCARREGADO DE PATRIMÔNIO
Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar,
avaliar e executar as atividades inerentes à área
de sua respectiva responsabilidade, com o foco
em resultados, e de acordo com as diretrizes esta-
belecidas pela Secretaria da Administração efe-
tuar informações acerca de bens móveis e imóveis
da Municipalidade, manter em ordem arquivos e
cadastros atualizados do patrimônio do Município;
providenciar a documentação necessária para
atos de desapropriação; fiscalizar o controle de
telefonia, água e luz, coordenar a fiscalização dos
bens móveis existentes nas diversas secretarias
do Município; emitir relatórios administrativos de
prestação de contas da respectiva área de atua-
ção; exercer outras atribuições que lhe forem, em
suas respectivas competências, pelo Município.  
ENFERMEIRO
Executar os serviços de enfermagem na unidade
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funcional onde trabalha bem como treinar e orien-
tar a equipe de auxiliares e técnicos; prestar assis-
tência a pacientes hospitalizados; responder pela
observância das prescrições médicas e alimenta-
ção relativa à pacientes; supervisionar a esteriliza-
ção do material nas áreas de enfermagem; prestar
socorro de pacientes quando se faz necessário;
providenciar no abastecimento de material de
enfermagem a médicos; fiscalizar a limpeza das
unidades onde está lotado; participar de progra-
mas de educação sanitária, no ensino em escolas
de enfermagem e curso de auxiliares de enferma-
gem; responsabilizar-se por equipes auxiliares
necessárias a execução das atividades próprias
do cargo; zelar pelo cumprimento das normas fixa-
das pela Segurança do Trabalho, bem como pela
adequada utilização, guarda e manutenção dos
EPI’s (Equipamentos de Segurança Individual);
executar outras tarefas afins.
ENGENHEIRO AMBIENTAL
Supervisionar, programar e coordenar as ações
da área de gestão ambiental, desenvolver as ativi-
dades decorrentes da aplicação da legislação
ambiental do Estado de São Paulo, efetuar levan-
tamentos, vistorias e avaliações ambientais, inter-
pretar dados ambientais e elaborar relatórios téc-
nicos, atendimentos à situações de emergências
envolvendo acidentes ambientais, promover e
coordenar ações de educação ambiental para a
comunidade;coordenar e executar ações de regu-
lação ambiental junto aos órgãos ambientais fis-
calizadores; identificar e apurar impactos ambien-
tais; identificar, classificar e gerenciar riscos
ambientais; analisar indicadores ambientais;
desenvolver outras atividades pertinentes e
necessárias ao desempenho das funções do
cargo.
ENGENHEIRO CIVIL
Projetar, dirigir ou fiscalizar a construção  e con-
servação de vias públicas, de  iluminação pública,
drenagem, prédios públicos e obras complemen-
tares; executar ou supervisionar trabalhos topo-
gráficos; estudar projetos elaborando desenhos
técnicos básicos, efetuando cálculos e dimensio-
namentos, definindo  especificações e detalhes
técnicos  acerca dos referidos projetos,  assim
como, elaborar a lista dos materiais necessários e
cronogramas com as respectivas especificações
relacionadas  e outros documentos pertinentes,
quando se tratar de editais de licitação; dirigir e fis-
calizar a construção e conservação de projetos;
fiscalizar e dirigir trabalhos relativos às máquinas,
oficinas e serviço de urbanização em geral; reali-
zar perícias, avaliações,  laudos e arbitramento;
participar na instalação de força motriz, mecâni-
cas, eletromecânicas e de usinas; atuar na enge-
nharia  de trânsito; avaliar a qualidade técnica de
materiais; expedir notificações de autos de infra-
ção no que diz respeito às normas municipais
constatadas na sua área de atuação; elaborar
boletins periódicos de medições sobre os serviços
executados nas obras, registrando, volumes, em
suas diversas etapas, contatando o responsável
pelas mesmas, no sentido de corrigir desvios de
projetos, garantir a qualidade e manter  cronogra-
ma; receber, verificar, analisar, aprovar ou repro-
var, sob o ponto de vista técnico, projetos exter-
nos, apoiando-se nas especificações técnicas,
exigências legais e padrões definidos pela
Prefeitura Municipal, bem como fornecer critérios
básicos para execução  destes projetos; articular-
se com outras Gerências da Prefeitura Municipal,
organismos públicos correlatos e órgãos de finan-
ciamento para tratar de assuntos relacionados a
projetos, obras ou métodos; coordenar, quando
designado e de maneira permanente ou não,
grupo de funcionários ocupados em tarefas perti-
nentes a um ou mais agregados de atividades de
uma Unidade Administrativa, solicitando trabalhos,
avaliando, instruindo e orientando  as etapas de
execução, administrando prazos e volumes e cui-
dando da adequada alocação do grupo nos servi-
ços, tendo em vista as prioridades e as metas
estabelecidas pela supervisão; executar outras
tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo
regulamento da profissão.
ENGENHEIRO DE TRAFEGO
Desenvolvimento de Novas Tecnologias: CTAs
(centrais de tráfego em área), registradores eletrô-
nicos de infrações, desenvolvimento de novas pla-
cas de sinalização. Operação 24 horas do Sistema
Viário: técnicos no campo, centrais de controle
operacional, guinchos, fiscalização das infrações
através de agentes civis, remoção de veículos
estacionados irregularmente, radares, câmeras
fotográficas. Estudos de Planejamento e Projeto:
responsável pela expansão e melhorias da rede
viária, desenvolve modelos de simulação viária,
de trânsito, de transportes e de uso do solo,
manuais de projeto de sinalização, programas de
orientação de tráfego, ciclovias, carona programa-
da, ônibus e vans fretados, estudos de terminais,
faixas e pistas exclusivas de ônibus, projetos de
cruzamentos complexos, projetos de área, atendi-
mento ao munícipe, desvios de tráfego em gran-
des obras viárias. Implantação e manutenção da
sinalização: placas de orientação, regulamenta-
ção, advertência, educativas, trocas de lâmpadas
queimadas, pintura de solo, semáforos, -
Educação e Treinamento sobre questões de trân-
sito: utilização de técnicas pedagógicas específi-
cas por faixa etária, palestras, campanhas.
Estudos estratégicos: reescalonamento de horá-
rios, estudos sobre o Código de Trânsito Brasileiro,
estudos de desestímulos ao uso do carro particu-
lar, elaboração de políticas de atuação (pedestres,
estacionamento, coleta e distribuição de mercado-
rias, polos geradores de tráfego), participação no
Fórum Nacional de Secretários de Transportes
Urbanos e convênios de cooperação técnica. -
Melhoria do processo de Gestão Interna: Plano de
Gestão Estratégica, formulação de Indicadores de
Desempenho e difusão de metodologias que auxi-
liem na obtenção dos resultados.
ESCRITURÁRIO
Executar serviços gerais de escritório das diver-
sas unidades administrativas, como a classifica-
ção de documentos e correspondências, transcri-
ção de dados, lançamentos, prestação de infor-
mações, arquivo, datilografia em geral e atendi-

mento ao público; datilografar ou digitar cartas,
memorandos, relatórios e demais correspondên-
cias da unidade, atendendo às exigências de
padrões estéticos, baseando-se nas minutas for-
necidas para atender às rotinas administrativas;
recepcionar pessoas que procuram a unidade,
inteirando-se de assuntos a serem tratados, obje-
tivando prestar-lhes as informações desejadas;
organizar e manter atualizado o arquivo de docu-
mentos da unidade, classificando-os por assunto,
em ordem alfabética, visando à agilização de
informações; efetuar controles relativamente com-
plexos, envolvendo interpretação e comparação
de dois ou mais dados, conferência de cálculos de
licitações, controle de férias, contábil e/ou outros
tipos similares de controle, para cumprimento das
necessidades administrativas; efetuar cálculos uti-
lizando fórmulas e envolvendo dados comparati-
vos, cálculos de áreas, metragens de muros e
passeios, cálculos de juros de mora, correção
monetária e outros; atender e efetuar ligações
telefônicas, anotando ou enviando recados e
dados de rotina ou prestando informações relati-
vas aos serviços executados; receber e transmitir
fax, controlar o recebimento de correspondência,
registrando-a em livro próprio, com a finalidade de
encaminhá-la ou despachá-la para as pessoas
interessadas; redigir memorandos, circulares, rela-
tórios, ofícios simples, observando os padrões
estabelecidos para assegurar o funcionamento do
sistema de comunicação administrativa; executar
serviços externos em bancos, repartições públi-
cas, empresas e em outros locais de acordo com
instruções superiores, realizando pagamentos,
depósitos, entregas e protocolo de documentos e
correspondências; executar outras tarefas correla-
tas determinadas pelo superior imediato. 
ESTATÍSTICO
Coletar dados em diversas fontes, organizar, criti-
car, corrigir, lançar, tratar e manter os dados
garantindo a sua integridade, confidencialidade,
disponibilidade, atualização e fidedignidade;
Elaborar pesquisas, levantamentos, indicadores,
metas e estudos estatísticos; Elaborar relatórios
com análise dos dados estatísticos, tais como:
indicadores, projeções de desempenho, cumpri-
mento de metas internas estabelecidas; Planejar e
desenvolver pesquisas relacionadas às atividades
da Secretaria, com o intuito de melhorar os pro-
cessos de trabalho; Elaborar e testar métodos
matemáticos e sistemas de amostragem; Possuir
domínio de softwares estatísticos; Planejar e ava-
liar seu desempenho, identificar seus pontos fra-
cos e fortes, e atuar na melhoria contínua e otimi-
zação dos processos; Executar outras tarefas
afins e correlatas sob designação da chefia.
FARMACÊUTICO
Manipular drogas de várias espécies; aviar recei-
tas de acordo com as prescrições médicas; man-
ter registro do estoque de drogas; fazer requisi-
ções de medicamentos, drogas e materiais neces-
sários à farmácia; examinar, conferir, guardar e
distribuir drogas e abastecimentos entregues à
farmácia; administrar drogas tóxicas e narcóticas
sob sua responsabilidade; realizar inspeções rela-
cionadas com a manipulação farmacêutica e avia-
mento de receituário médico; efetuar análises clí-
nicas ou outras dentro de usa competência; res-
ponsabilizar-se por equipes auxiliares e necessá-
rias à execução das atividades próprias do cargo;
zelar pelo cumprimento das normas fixadas pela
Segurança do Trabalho, bem como pela adequada
utilização,  guarda e manutenção dos EPI’s
(Equipamentos de Proteção Individual); executar
outras tarefas afins, inclusive as editadas  no res-
pectivo regulamento da profissão.
FAXINEIRA
Executar tarefas predominantemente braçais, sob
supervisão direta, relacionadas a serviços de faxi-
na, varrição, higienização e arrumação de pró-
prios municipais abrangendo salas, consultórios,
escritórios, oficinas, quartos, cozinhas, laborató-
rios, copas, banheiros e outras dependências e
respectivos móveis, utensílios, equipamentos e
veículos; serviços de manutenção externa de pró-
prios municipais, abrangendo varrição, coleta de
lixo e limpeza em geral; zelar pelo cumprimento
das normas fixadas pela Segurança do Trabalho,
bem como pela adequada utilização, guarda e
manutenção dos EPIs (Equipamentos de Proteção
Individual); executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.
FEITOR
Executar tarefas predominantemente braçais e
sob supervisão direta e, a depender da unidade
administrativa onde estiver lotado, estarão relacio-
nadas à: serviços de conservação, manutenção e
higienização de praças, parques e jardins, abran-
gendo varrição e coleta de lixo, capina, poda, lava-
gem, pintura e limpeza em geral; executar servi-
ços de jardinagem e arborização em ruas e logra-
douros públicos; preparar a terra, arando, aduban-
do, irrigando e efetuando outros tratos necessá-
rios, para proceder ao plantio de flores, árvores,
arbustos e outras plantas ornamentais; zelar pelos
equipamentos, ferramentas e outros materiais uti-
lizados, colocando-os em local apropriado, para
deixá-los em condições de uso;  zelar pelo cum-
primento  das normas  fixadas pela Segurança do
Trabalho, bem como pela adequada utilização,
guarda e manutenção dos EPI’s (Equipamentos
de Proteção Individual); executar outras tarefas
afins.
FISCAL
Área I – Fiscal de Rendas Mobiliárias - Executar
tarefas de fiscalização atinentes às Unidades
Administrativas em que estiver lotado, atuando em
obras urbanas de caráter residencial, industrial ou
comercial, de saneamento, posturas, serviços
contratados de terceiros, trânsito urbano, transpor-
te público, atividades comerciais  (feiras, sacolões,
mercados, ambulantes), invasões de próprios
municipais; orientar, inspecionar e exercer a fisca-
lização relativa à observância das normas regula-
mentadoras, leis e posturas municipais; efetuar
comunicações, notificações  e embargos, emitindo
autos de infração, instaurando, instruindo proces-
sos e informando à comunidade sobre transporte
público municipal, construções irregulares e clan-
destinas, localização e existência de alvarás ao

comércio ambulante, feiras, indústria, comércio,
mercados e abrigos; fiscalizar sobre disposição e
lançamento de materiais (lixo, entulho, material de
construção e outros) em locais inadequados, con-
forme legislação; apreender veículos que sujam
ou danificam vias públicas, logradouros, de acordo
com a legislação  municipal; executar serviços de
levantamento topográfico, desenho e locação de
obras; auxiliar no planejamento e na execução de
trabalho técnicos na área de trânsito e transportes
urbanos; participar de pesquisas relacionadas às
pavimentações, trânsito, transporte coletivo,
comércio e outras relacionadas à sua atividade;
executar outras tarefas correlatas determinadas
pelo superior imediato.
Área II - Fiscal de Obras – Fiscalizar as obras de
construção civil, observando e fazendo cumprir
normas e regulamentos estabelecidos em legisla-
ção específica, para garantir a segurança da
comunidade; vistoriar imóveis em construção, veri-
ficando se os projetos estão aprovados e com a
devida licença, para possibilitar e assegurar o uso
dos mesmos; fiscalizar e verificar reformas de
estabelecimentos residenciais, comerciais e
industriais, observando se possuem o alvará
expedido pela prefeitura, visando o cumprimento
das normas municipais estabelecidas; vistoriar os
imóveis de construção civil em fase de acaba-
mento, efetuando a devida medição e verificando
se estão de acordo com o projeto, para expedição
do habite-se; fiscalizar pensões, hotéis, clubes,
vistoriando e fazendo cumprir normas e regula-
mentos, para detectar ou prevenir possíveis irre-
gularidades, intimando e notificando os infratores,
para assegurar as condições necessárias de fun-
cionamento; providenciar a notificação aos contri-
buintes, comunicando-os para efetuar a retirada
de projetos aprovados; manter-se atualizado pela
política de fiscalização de obras, acompanhando
as alterações e divulgações em publicações espe-
cializadas, colaborando para difundir a legislação
vigente; autuar e notificar os contribuintes que
cometeram infrações e informando-os sobre a
legislação vigente, visando à regularização da
situação e o cumprimento da lei; sugerir medidas
para solicitar possíveis problemas administrativos
ligados à fiscalização de obras de construção civil,
elaborando relatório de vistorias realizadas, para
assegurar a continuidade dos serviços; executar
outras tarefas correlatas determinadas pelo supe-
rior imediato.
Área I – Fiscal da Vigilância Sanitária e Saúde do
Trabalhador - Executar tarefas de fiscalização ati-
nentes às Unidades Administrativas em que esti-
ver lotado, exercer a atividade de fiscal com capa-
cidade legal para emitir autos de infração e autos
de interdição; fiscalizar: estabelecimentos que
comercializam alimentos, medicamentos, perfu-
marias e cosméticos; estabelecimentos que
comercializam agrotóxicos; estabelecimentos que
abatem animais para comércio de carnes; estabe-
lecimentos industriais que produzem alimentos;
instituições públicas ou privadas que prestam ser-
viços dentro da área da saúde; estabelecimentos
que possuem refeitórios e/ou sanitários coletivos;
os veículos dos estabelecimentos que possuem
transporte de alimentos perecíveis; as empresas
que comercializam e veiculam cargas tóxicas; par-
ticipar dos processo e fiscalizar os estabelecimen-
tos para liberação de alvarás; exercer atividade
dentro da área de controle de vetores e outras ati-
vidades na área de saneamento básico; compro-
meter-se a seguir as diretrizes do gestor local as
saúde pública; orientar, inspecionar e exercer a fis-
calização relativa à observância das normas regu-
lamentadoras, leis e posturas municipais; executar
outras tarefas correlatas determinadas pelo supe-
rior imediato. 
FISCAL DE MEIO AMBIENTE
Vistoriar e fiscalizar as atividades potencialmente
poluidoras com finalidade de emissão e controle
dos Alvarás de Localização e Funcionamento.
Auxiliar as demais Secretarias fazendo a interface
das atividades dessas e seus os aspectos
ambientais; Fazer vistorias e emitir pareceres para
definir as autorizações de abate, substituição ou
poda de árvores quando solicitados; Auxiliar no
controle e monitoramento das operações das
ETA’s, ETE’S e Aterro Sanitário.
FISCAL DE TRANSITO
Executar as tarefas relativas à atividade de orien-
tação, fiscalização e controle de tráfego e trânsito
municipais; colaborar com os órgãos públicos nas
atividades pertinentes, nos limites e nas condi-
ções da legislação vigente; autuar e aplicar as
medidas cabíveis, por infração de circulação, esta-
cionamento e parada prevista no CTB, no exercí-
cio regular do poder de polícia administrativa de
trânsito; orientar e prestar atendimento aos cida-
dãos referentes às normas de trânsito; atender
reclamações de veículos estacionados em locais
irregulares; realizar rondas ostensivas objetivando
inibir o cometimento de infrações e com a execu-
ção de ações relacionadas à segurança dos usuá-
rios das vias urbanas; interferir sobre o uso regu-
lar da via com medidas de segurança tais como
controlar, desviar, limitar ou interromper o fluxo de
veículos sempre em função de acidente automobi-
lístico, se fizer necessário, ou quando o interesse
público assim o determinar; executar mediante
prévio planejamento da unidade competente, ope-
rações de trânsito, objetivando a fiscalização do
cumprimento das normas de trânsito; lavrar autos
de infração mediante declaração com preciso rela-
tório do fato e suas circunstâncias; aplicar as
medidas administrativas previstas em lei em
decorrência da infração em tese; orientar o trânsi-
to próximo a locais de grande movimentação de
pedestres; fiscalizar, autuar e aplicar as penalida-
des e medidas administrativas cabíveis relativas a
infrações por excesso de peso, dimensões, condi-
ções de segurança, lotação e documentação do
veículo e do condutor; participar de projetos e pro-
gramas de educação e segurança de trânsito;
interditar ou desimpedir ruas e áreas, sob orienta-
ção e por determinações superiores; auxiliar na
organização do trânsito em caso de eventos,
obras e acidentes; realizar as demais tarefas rela-
tivas a execução da política de transporte e trânsi-
to, conforme o Código Brasileiro de Trânsito e nor-

mas regulamentares pertinentes determinadas
pelo Município; levar ao conhecimento da autori-
dade superior procedimentos ou ordem que julgar
irregulares na execução das atribuições do cargo;
comunicar sobre defeitos ou falta de sinalização
ou ainda imperfeições na via, que coloquem em
risco os seus usuários; zelar pela livre circulação
de veículos e pedestres nas vias urbanas do muni-
cípio; dirigir e operar viaturas e veículos quando
for designado para esta atividade; executar ativi-
dades de fiscalização, orientação e atendimento
de reclamações referentes às atividades de trans-
porte coletivo, vans escolares e táxis; executar,
quando necessário, atividades de implantação,
manutenção e modificação de sinalizações hori-
zontal, vertical e semafórica; participar de reu-
niões, treinamentos e cursos para o aperfeiçoa-
mento do trabalho; executar, quando necessárias,
atividades administrativas como emissão de rela-
tórios e outras atividades correlatas.
FISCAL DE TURISMO 
Fiscalizar a cadeia do turismo, de acordo com leis
municipais, estaduais e federais.
FISIOTERAPEUTA
Subsidiar tecnicamente a Direção na sua área de
competência, quando se fizer necessário; propor
medidas no sentido de assegurar o cumprimento
da legislação, das diretrizes e das normas oriun-
das dos órgãos competentes, relacionadas a seu
campo de atuação; elaborar, orientar e executar
programas e projetos, propondo e compatibilizan-
do diretrizes e metas, estabelecendo mecanismos
de monitoramento e avaliação; avaliar e reavaliar o
estado de saúde física dos deficientes ou incapa-
citados, realizando testes funcionais de força mus-
cular, amplitude articular de movimento, reflexos,
provas de esforço e sobrecarga, provas de capaci-
dades cardiorrespiratórias, para identificar o nível
de capacidade funcional dos órgãos ou tecidos
afetados; planejar e executar tratamentos de afec-
ções reumáticas, do sistema nervoso central, do
sistema nervoso periférico, amputados, utilizando-
se de meios físicos específicos, para reduzir ao
mínimo as seqüelas dessas afecções; realizar e
ensinar exercícios corretivos de coluna, orientan-
do e treinando o paciente em posturas específicas
para promover correção de desvios posturais; rea-
lizar e ensinar exercícios que estimulam a ré
expansão pulmonar e aumento da circulação san-
guínea, nos casos de afecções cardiorrespirató-
rias; realizar relaxamento , exercícios e jogos com
pacientes portadores de problemas psíquicos, trei-
nando-os sistematicamente, para promover a des-
carga ou liberação da agressividade e estimular a
sociabilidade; supervisionar a avaliar a atividade
do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os
na execução de tarefas, para possibilitar a execu-
ção correta de exercícios físicos e a manipulação
de aparelhos; controlar o registro de dados, obser-
vando as anotações das aplicações e tratamentos
realizados, para elaborar boletins estatísticos; pla-
nejar, organizar e administrar serviços gerais de
fisioterapia, assessorar autoridades superiores em
assuntos de fisioterapia , preparando informes,
documentos e pareceres; participar de atividade
de caráter profissional, educativa ou recreativa
organizadas sob controle médico e que tenham
por objetivo a readaptação física dos pacientes;
solicitar exames complementares para acompa-
nhamento da evolução  do quadro do paciente
e/ou requerer pareceres técnicos especializados
de outros profissionais de saúde sempre que
necessário; efetuar controle de qualidade dos
equipamentos; executar outras tarefas afins.    
FONOAUDIÓLOGO
Atender consultas de fonoaudiologia em ambula-
tórios e efetuar exames médicos em alunos da
rede municipal de ensino; preencher e assinar lau-
dos de exames e verificação; fazer diagnósticos
em diversas patologias fonoaudiologia e recomen-
dar a terapêutica indicada para o caso; prescrever
exames laboratoriais; atender a população de um
modo geral, diagnosticando enfermidades, medi-
cando-os ou encaminhando-os, em casos espe-
ciais, a setores especializados; atender emergên-
cias e prestar socorro; elaborar relatórios; elaborar
e emitir laudos médicos; anotar em ficha apropria-
da os resultados obtidos; supervisionar em ativi-
dade de planejamento ou execução, referente à
sua área de atuação; preparar relatórios das ativi-
dades relativas ao cargo; executar outras tarefas
compatíveis com as previstas no cargo.        
FOTÓGRAFO
Registrar fatos, eventos ou atividades de interesse
da Prefeitura, providenciando a documentação
através de fotografias; acompanhar, quando desig-
nado pelo superior imediato, eventos promovidos
pela Prefeitura ou de seu interesse, efetuando a
cobertura e providenciando o registro através de
fotografias; manter o controle e a administração de
arquivos com documentos e fotografias do interes-
se do Município; executar outras tarefas afins.
GUARDA MUNICIPAL FEMININO
GUARDA MUNICIPAL MASCULINO
Zelar pelos bens, logradouros, equipamentos e
prédios públicos do município; Prevenir, inibir e
coibir, pela presença e vigilância, infrações penais
ou administrativas que atentem contra a vida, os
bens, serviços e instalações municipais;
Colaborar, de forma integrada com os órgãos de
segurança pública, em ações conjuntas que con-
tribuam para a paz social; Colaborar com a pacifi-
cação de conflitos que seus integrantes presen-
ciarem, atentando para o respeito aos direitos fun-
damentais das pessoas; Exercer as competências
de trânsito que lhe forem conferidas, nas vias e
logradouros municipais, nos termos da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1.997 – Código de
Trânsito Brasileiro, ou de forma concorrente,
mediante convênio celebrado com órgão de trân-
sito estadual ou municipal; Proteger o patrimônio
ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e
ambiental do Município, inclusive adotando medi-
das educativas e preventivas; Promover vigilância
diuturna das áreas públicas municipais; O aciona-
mento ou encaminhamento aos órgãos competen-
tes nos casos de infração penal contra as áreas
verdes ou contra os munícipes naquelas áreas;
Autuar infratores, mediante imposição de multas
estabelecidas em lei; Apreender ou encaminhar

para apreensão equipamentos, objetos e utensí-
lios, de qualquer natureza, potencialmente noci-
vos à fauna e à flora; Recolher e encaminhar aos
órgãos competentes, animais, vegetais e minerais
irregularmente extraídos por infratores, bem como
equipamentos utilizados; Cooperar com os demais
órgãos de defesa civil em suas atividades;
Interagir com a sociedade civil para discussão de
soluções de problemas e projetos locais voltados
à melhoria das condições de segurança das
comunidades; Estabelecer parcerias com os
órgãos estaduais e da União, ou de municípios
vizinhos, por meio da celebração de convênios ou
consórcios, com vistas ao desenvolvimento de
ações preventivas integradas; Articular-se com os
órgãos municipais de políticas sociais, visando à
adoção de ações interdisciplinares de segurança
do município; Integrar-se com os demais órgãos
de poder da polícia administrativa, visando contri-
buir para a normatização e a fiscalização das pos-
turas e ordenamento urbano municipal; Garantir o
atendimento de ocorrências emergenciais, ou
prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-
se com elas; Encaminhar para o delegado de polí-
cia, diante de flagrante delito, o autor da infração,
preservando o local do crime, quando possível e
sempre que necessário; Contribuir no estudo de
impacto na segurança local, conforme plano dire-
tor municipal, por ocasião da construção de
empreendimentos de grande porte; Desenvolver
ações de prevenção primária à violência, isolada-
mente ou em conjunto com os demais órgãos da
própria municipalidade, de outros municípios ou
das esferas estadual e federal; Auxiliar na segu-
rança de grandes eventos e na proteção de auto-
ridades e dignitários; Atuar mediante ações pre-
ventivas na segurança escolar, zelando pelo
entorno e participando de ações educativas com o
corpo discente e docente das unidades de ensino
municipal, de forma a colaborar com a implanta-
ção da cultura de paz na comunidade local.
GUIA DE TURISMO
Acompanhar, orientar e transmitir informações a
pessoas ou grupos em visitas, excursões urbanas
municipais; auxiliar na elaboração de trabalhos de
organização, funcionamento e exploração de
empreendimentos turísticos no Município, auxiliar
na realização de pesquisa sobre os pontos turísti-
cos do Município para subsidiar a elaboração de
planos que desenvolvam atividades turísticas e
material de divulgação; elaborar textos de interes-
se turísticos e folhetos ilustrativos para divulgação
dos atrativos do Município; elaborar pareceres,
informes técnicos e relatórios para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades
em sua área de atuação; manter contato com
órgãos similares de âmbito federal, estadual e
municipal, a fim de incentivar o turismo; realizar
outras atribuições compatíveis com a sua espe-
cialização profissional.   
INSTRUTOR DE ARTES
Ministrar conhecimentos teóricos e práticos nos
diversos ramos da arte e recreação, tais como:
relaxamento, expressão corporal, capoeira,
conhecimento teórico e prático em instrumentos
musicais de corda e percussão, regência de coral,
atividades relacionadas a artesanato, tais como:
bordado, ponto cruz, tapeçaria, pintura em porce-
lana, pintura em tecidos, pintura em tela, corte e
costura, couro, feltro, cerâmica, modelagem e
gesso, responsabilizar-se pelo grupo enquanto
estiver no desempenho de suas funções; zelar
pela manutenção dos instrumentos, ferramentas e
materiais sob sua guarda; participar de reuniões,
estudos e programas sempre que convocados
bem como executar outras atividades que, por sua
natureza, estejam inseridas no âmbito das atribui-
ções do cargo e da área de atuação e de acordo
com a determinação da chefia; zelar pelo cumpri-
mento das normas fixadas pela segurança do tra-
balho, bem como pela adequada utilização, guar-
da e manutenção dos EPI´s (Equipamentos de
Proteção Individual), durante o seu turno de traba-
lho.
Participar da programação e execução de ativida-
des esportivas do Município; monitorar, sob orien-
tação, equipes de desportistas na prática de
esportes; promover ações conjuntas, com entida-
des relacionadas ao esporte, para a realização de
certames esportivos; participar das atividades de
divulgação das atrações, eventos esportivos no
Município; colaborar com as comunidades e esco-
las do Município na realização de competições
esportivas; participar da elaboração do calendário
esportivo do Município; solicitar a aquisição de
material necessário às atividades a serem execu-
tadas, de acordo com o programado, determinan-
do especificação e quantidade a ser requerida;
controlar a utilização de quadras, ginásios e equi-
pamentos esportivos, agendando sua utilização,
zelando por sua conservação, para garantir a inte-
gridade do patrimônio municipal; orientar sobre as
condições de saúde na prática de esportes, atuar
com crianças, jovens e terceira idade; executar
outras atribuições afins.
INSTRUTOR DE ESPORTES
Participar da programação e execução de ativida-
des esportivas do Município; monitorar, sob orien-
tação, equipes de desportistas na prática de
esportes; promover ações conjuntas, com entida-
des relacionadas ao esporte, para a realização de
certames esportivos; participar das atividades de
divulgação das atrações, eventos esportivos no
Município; colaborar com as comunidades e esco-
las do Município na realização de competições
esportivas; participar da elaboração do calendário
esportivo do Município; solicitar a aquisição de
material necessário às atividades a serem execu-
tadas, de acordo com o programado, determinan-
do especificação e quantidade a ser requerida;
controlar a utilização de quadras, ginásios e equi-
pamentos esportivos, agendando sua utilização,
zelando por sua conservação, para garantir a inte-
gridade do patrimônio municipal; orientar sobre as
condições de saúde na prática de esportes, atuar
com crianças, jovens e terceira idade; executar
outras atribuições afins.
JARDINEIRO
Executar serviços de jardinagem e arborização
em ruas e logradouros públicos; preparar a terra,
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arando, adubando, irrigando e efetuando outros
tratos necessários, para proceder ao plantio de
flores, árvores, arbustos e outras plantas orna-
mentais; efetuar a podagem das plantas e árvo-
res, aparando-as em épocas determinadas, com
tesouras e instrumentos apropriados para assegu-
rar o desenvolvimento adequado das mesmas;
efetuar o plantio de sementes e mudas, colocan-
do-as em covas previamente preparadas nos can-
teiros, para obter a germinação  e o enraizamen-
to; efetuar a formação de novos jardins e grama-
dos, renovando-lhes as partes danificadas, trans-
plantando mudas, erradicando ervas daninhas e
procedendo à limpeza dos mesmos, para mantê-
los em bom estado de conservação; preparar can-
teiros, colocando anteparos de madeira e de
outros materiais, seguindo os contornos estabele-
cidos, para atender à estética dos locais; zelar
pelos equipamentos, ferramentas e outros mate-
riais utilizados, colocando-os em local apropriado,
para deixá-los em condições de uso; zelar pelo
cumprimento das normas fixadas pela Segurança
do Trabalho, bem como pela adequada utilização,
guarda e manutenção  dos EPIs (Equipamentos
de Proteção Individual); executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
JORNALISTA
Registrar fatos, eventos ou atividades de interesse
da PREFEITURA, providenciando a elaboração
de material descritivo, a documentação através de
fotografias ou filmagem, a realização de entrevis-
tas e a produção final do trabalho, utilizando o
meio mais adequado para cada situação; acom-
panhar, quando designado pela supervisão ime-
diata, eventos promovidos pela Prefeitura ou de
seu interesse, efetuando a cobertura jornalística e
providenciando a elaboração e edição das maté-
rias; manter o controle de assinaturas de jornais,
revistas, publicações técnicas e outros periódicos,
providenciando as assinaturas/aquisição e suas
renovações e controlando a entrega dos mesmos;
elaborar boletins informativos (internos e exter-
nos), matérias para os meios de comunicações
(Rádio, Jornal, Televisão, ou outros meios), comu-
nicados oficiais, programando a produção do tra-
balho, redigindo textos, realizando entrevistas,
registrando fatos, escolhendo fotos e definindo a
editoração; produzir a elaboração da “Sinopse das
Notícias”, (caderno com as notícias mais importan-
tes dos principais periódicos), orientando as pes-
soas na escolha das matérias de interesse às
diversas áreas da PREFEITURA e ordenando os
assuntos; executar outras tarefas afins.
MARCENEIRO
Executar serviços de confecção e/ou reparação
de peças ou artefatos de madeira e assentamen-
tos de portas, assoalhos, forros, consertos em
geral e adaptação de acessórios, para atender às
necessidades da Administração Municipal; exami-
nar os desenhos e esboços recebidos, analisando
as especificações técnicas constantes, para deter-
minar o material a ser utilizado na confecção ou
reparação dos móveis ou outras peças de madei-
ra; executar serviços de construção ou recupera-
ção de mesas, cadeiras, caçambas, carteiras
escolares, cavaletes para andaime, preparando
madeira, riscando, retalhando e montando peças
e estruturas, para obter partes, tipo e forma dese-
jados; efetuar consertos de portas, janelas, colo-
cando dobradiças, puxadores, fechaduras e trin-
cos fixando-os nos locais indicados, para possibi-
litar o manuseio dos mesmos; efetuar a colocação
de assoalhos e forros, baseando-se na escolha de
madeiras, para assegurar a utilização das depen-
dências; efetuar a pintura ou envernizamento das
peças e móveis confeccionados, utilizando pincéis
e outros apetrechos, para atender às exigências
estéticas do trabalho; zelar pelo cumprimento das
normas fixadas pela Segurança do Trabalho, bem
como pela adequada utilização, guarda e manu-
tenção dos EPIs (Equipamentos de Proteção
Individual); executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato; executar
outras tarefas correlatas determinadas pelo supe-
rior imediato.     
MECÂNICO
Consertar automotores em geral, efetuando a
reparação, manutenção e conservação, visando
assegurar as condições de funcionamento; exami-
nar os veículos e máquinas rodoviárias, inspecio-
nando diretamente, ou por meio de aparelhos ou
banco de provas, para determinar os defeitos e
anormalidades de funcionamento; efetuar a des-
montagem, procedendo ajustes e substituição de
peças do motor, dos sistemas de freios, de igni-
ção, de direção, de alimentação de combustível,
de transmissão e de suspensão, utilizando ferra-
mentas e instrumentos apropriados, para recondi-
cionar o veículo e assegurar o seu funcionamento;
recondicionar o equipamento elétrico do veículo
ou  máquina rodoviária, o alinhamento da direção
e a regulagem dos faróis, enviando a oficinas
especializadas as partes mais danificadas, para
complementar a manutenção do veículo; orientar
e acompanhar a limpeza e lubrificação de peças e
equipamentos, providenciando os acessórios
necessários para a execução dos serviços; efetuar
a montagem dos demais componentes dos veícu-
los e máquinas rodoviárias, guiando-se pelos
desenhos ou especificações pertinentes, para
possibilitar sua utilização; testar os veículos e
máquinas uma vez montados, para comprovar o
resultado dos serviços realizados; zelar pelo cum-
primento das normas fixadas pela Segurança do
Trabalho, bem como pela adequada utilização,
guarda e manutenção  dos EPIs (Equipamentos
de Proteção Individual); executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
MÉDICO (DIVERSAS ESPECIALIDADES)
Dirigir equipes e prestar socorros urgentes; efetuar
exames médicos, fazer diagnóstico, prescrever e
ministrar tratamento para diversas doenças, per-
turbações e lesões do organismo humano bem
como aplicar os métodos da medicina preventiva;
providenciar ou realizar tratamento especializado;
praticar intervenções cirúrgicas; ministrar aulas e
participar de reuniões médicas, cursos e palestras
sobre medicina preventiva nas entidades assisten-
ciais e comunitárias; preencher e visar mapas de
produção, ficha médica com diagnóstico e trata-

mento; preencher os boletins de socorro urgente,
mesmo os provisórios, com diagnóstico provável
ou incompleto dos doentes atendidos nas salas de
primeiros socorros; supervisionar e orientar os tra-
balhos dos estagiários e internos; preencher as
fichas dos doentes atendidos a domicílio; preen-
cher relatórios comprobatórios de atendimento;
atender consultas médicas em ambulatórios, hos-
pitais ou outros estabelecimentos públicos munici-
pais; examinar funcionários para fins de licença,
readaptação e aposentadoria; fazer  inspeção
médica para fins de ingresso; fazer visitas domici-
liares para fins de concessão de licenças a funcio-
nários; fazer diagnósticos e recomendar a tera-
pêutica; prescrever exames laboratoriais; incenti-
var a vacinação e indicar medidas de higiene pes-
soal; emitir laudos; responsabilizar-se por equipes
auxiliares necessárias à execução das atividades
próprias do cargo; prestar serviços no campo da
medicina ocupacional, clínica preventiva e de pri-
meiros socorros, com o objetivo de ava-
liar/diagnosticar estado e qualidade da saúde clí-
nica, mental, física e psicossomática dos servido-
res municipais; estudar as repercussões e interfe-
rências do meio laborar às pessoas com o objeti-
vo de implementar ações que assegurem bem-
estar e adaptação dos funcionários; zelar pelo
cumprimento das normas fixadas pela Segurança
do trabalho, bem como pela adequada utilização,
guarda e manutenção dos EPI’s (Equipamentos
de Proteção Individual); executar outras atividades
afins, inclusive as editadas no respectivo regula-
mento da profissão.
MÉDICO VETERINARIO 
Planejar e desenvolver campanhas de incentivo
ao fomento; executar atividades de combate ás
doenças transmissíveis dos animais; desenvolver
pesquisas e métodos; realizar exames, diagnósti-
cos e aplicações terapêuticas; realizar cirurgias
veterinárias; gerenciar e executar a vacinação
antirrábica e orientar a profilaxia da raiva, pesqui-
sar necessidades nutricionais dos animais; prestar
assessoramento técnico aos criadores do municí-
pio no que tange ao tratamento e criação de ani-
mais; zelar pelo cumprimento das normas fixadas
pela Segurança do Trabalho, bem como pela ade-
quada utilização, guarda e manutenção dos EPI’S
(Equipamentos de Proteção Individual); executar
outras atividades afins, inclusive as editadas no
respectivo regulamento da profissão; efetua profi-
laxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos
animais realizando exames clínicos e de laborató-
rio, para assegurar a sanidade individual e coleti-
va desses animais; Realiza exames laboratoriais,
colhendo material e/ou procedendo à análise ana-
tomopatológica, histopatológica, hematológica,
imunológica, para estabelecer o diagnóstico e a
terapêutica; promove a inspeção e fiscalização
sanitária nos locais de produção, manipulação,
armazenamento e comercialização dos produtos
de origem animal, bem como de sua qualidade,
determinado visita no local, para fazer cumprir a
legislação pertinente.
MERENDEIRA
Preparar e distribuir refeições, selecionando os
ingredientes necessários, observando a higiene e
a conservação dos mesmos para atender aos car-
dápios estabelecidos; selecionar ingredientes
necessários ao preparo das refeições, observando
o cardápio, quantidades estabelecidas e qualida-
de dos gêneros alimentícios, temperando e cozi-
nhando os alimentos, para obter o sabor adequa-
do a cada prato e para atender ao programa ali-
mentar da unidade; recebe ou recolhe louças,
talheres e utensílios empregados no preparo das
refeições, providenciando sua lavagem e guarda,
para deixá-los em condições de uso; distribuir as
refeições, colocando-as em recipientes apropria-
dos, a fim de servir aos alunos; receber e armaze-
nar os produtos, observando a data de validade e
qualidade dos gêneros alimentícios, bem como a
adequação do local reservado à estocagem,
visando à perfeita qualidade da merenda; solicitar
a reposição de gêneros alimentícios, verificando
periodicamente a posição de estoques e prevendo
futuras necessidades, para suprir a demanda;
zelar pela limpeza e higienização de cozinhas e
copas, para assegurar a conservação e o bem
aspecto das mesmas; providenciar a guarda e a
lavagem dos utensílios, para assegurar sua poste-
rior utilização; fornecer dados e informações sobre
a alimentação consumida na unidade, para elabo-
ração dos relatórios; executar outras tarefas corre-
latas determinadas pelo superior imediato.   
MONITOR DE PERCURSO ESCOLAR 
Cuidar, orientar e acompanhar a bordo alunos que
utilizam o transporte escolar, zelar pela segurança
dos passageiros, auxiliar na acomodação dos alu-
nos no veículo, efetuar viagens, acompanhando
os alunos em congressos, cursos, órgãos públi-
cos, bem como em eventos programados em
outros municípios, manter a limpeza do veículo
sob sua responsabilidade, preencher, ao término
de cada serviço realizado, formulário próprio ano-
tando informações sobre itinerários cumpridos e
outros registros, executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato. 
MOTORISTA
Verificar as condições e o estado de funciona-
mento do veículo a ser dirigido, examinando situa-
ção dos freios, nível de óleo, combustível, partida
e outros aspectos relevantes, de maneira a  asse-
gurar que a sua utilização ocorra de forma  segu-
ra e eficiente; dirigir veículos classificados como
de pequeno, médio e grande portes, tais como
automóveis de passeio, utilitários, caminhonetes,
caminhão de carga, basculantes, ônibus, transpor-
tando pessoas, materiais diversos, malotes, equi-
pamentos e ferramentas de trabalho e outras car-
gas a locais preestabelecidos e observando itine-
rários lógicos e eficientes para garantir rapidez na
realização de cada trabalho; providenciar a entre-
ga de malotes, documentos e outras cargas em
locais pré-determinados, bem como efetuar
pequenas compras definidas pela Unidade
Administrativa competente e a retirada de enco-
mendas  e documentos nos locais preestabeleci-
dos; zelar pela segurança dos passageiros, car-
gas e pelo veículo dirigido, operando o mesmo de
forma adequada, exigindo  do mesmo nada mais

do que aquilo que possa oferecer  em termos de
desempenho e cumprindo rigorosamente  as
regras, sinais e legislação de trânsito  vigentes;
cuidar da conservação , limpeza e asseio do veí-
culo dirigido providenciando e/ou recomendando,
de acordo  com os procedimentos previstos inter-
namente, lavagens, regulagens, consertos e lubri-
ficações a partir  das observações e inspeções
que executa diariamente; operar outros equipa-
mentos acoplados ao veículo que dirige, tais como
moto-bomba, guindastes hidropneumático, com-
pressores e outros similares, de acordo com as
instruções dadas pela supervisão imediata; preen-
cher, ao término  de cada serviço realizado, for-
mulário próprio anotando informações sobre abas-
tecimento, quilometragem percorrida, itinerários
cumpridos, nível de consumo e outros registros;
zelar  pelo cumprimento das normas fixadas pela
Segurança do Trabalho, bem como pela adequada
utilização, guarda e manutenção  dos EPI’s
(Equipamentos de Proteção Individual); executar
outras tarefas afins.
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Verificar as condições e o estado de funciona-
mento do veículo a ser dirigido, examinando situa-
ção dos freios, nível de óleo, combustível, partida
e outros aspectos relevantes, de maneira a asse-
gurar que a sua utilização ocorra de forma segura
e eficiente; dirigir veículos da categoria vans e ôni-
bus escolares, transportando crianças para locais
preestabelecidos e observando itinerários lógicos
e eficientes para garantir a segurança dos alunos
e o cumprimento dos itinerários preestabelecidos,
Dirigir o veiculo, observando a legislação especifi-
ca para transporte escolar, principalmente as nor-
mas de segurança, operando o mesmo de forma
adequada, exigindo do mesmo nada mais do que
aquilo que possa oferecer em termos de desem-
penho e cumprindo rigorosamente as regras,
sinais e legislação de trânsito vigente; cuidar da
conservação, limpeza e asseio do veículo dirigido
providenciando e/ou recomendando, de acordo
com os procedimentos previstos internamente,
lavagens, regulagens, consertos e lubrificações a
partir das observações e inspeções que executa
diariamente; operar outros equipamentos acopla-
dos ao veículo que dirige, cumprir com todas as
regras legais pertinentes ao assunto.
NUTRICIONISTA
Planejar e elaborar os cardápios, acompanhar o
trabalho do pessoal auxiliar, preparar listas de
compras, realizar auditoria, assessoria e pales-
tras, emitir parecer técnico; planejar e elaborar
cardápios, baseando-se na observação da aceita-
ção dos alimentos pelos usuários e no estudo dos
meios e técnicas de preparação dos mesmos,
para oferecer alimentos com composição equili-
brada de nutrientes; acompanhar o trabalho do
pessoal auxiliar, supervisionando o preparo e a
distribuição de refeições, recebimento dos gêne-
ros alimentícios, sua armazenagem, higiene,
segurança e distribuição, para zelar pela qualida-
de da refeição e pelo aproveitamento das sobras;
preparar listas de compras de produtos utilizados,
garantindo a disponibilidade de componentes para
o preparo dos alimentos; realizar auditoria, consul-
toria, assessoria e palestras em nutrição e dieta e
assistência em educação nutricional à coletivida-
de, dentro das áreas da prefeitura que necessitem
desse tipo de serviço; elaborar cardápios das
escolas municipais, creches e projetos educacio-
nais e esportivos; acompanhar o gerenciamento
dos recursos do PNAE-Programa Nacional de
Alimentação Escolar e do PNAC-Programa
Nacional de Alimentação em Creches; implantar
programas ou projetos de alimentação escolar
com maior valor nutricional; efetuar avaliações
escolares, reuniões com o objetivo de atualizá-los
sobre os cardápios, além de colher sugestões
para o melhor gerenciamento dos recursos; emitir
parecer técnico na aquisição de gêneros alimentí-
cios, utensílios e equipamentos; executar outras
tarefas correlatas.
OPERADOR DE MÁQUINA 
Dirigir máquinas e equipamentos, executando
operações de abertura e cobertura de vale-
tas/cavas, de terraplanagem, de nivelamento de
solo, de escavação para construção civil bem
como de movimentação de materiais e carrega-
mento de caminhões com entulhos e terra; acionar
os dispositivos e comandos da máquina de acor-
do com cada operação a ser desenvolvida; avaliar
nível de profundidade das aberturas, baseando-se
nas orientações dadas pelo superior imediato da
Unidade Administrativa onde estiver prestando
serviços; avaliar, antes de qualquer operação, as
condições gerais da máquina, verificando nível do
óleo/combustível, situação dos freios, sistema e
dispositivos de comando do equipamento, bem
como a aparência, recomendando manutenção,
consertos e lavagem, quando for o caso; observar
detidamente as condições de movimentação de
tráfego (pessoas e veículos), de maneira a neutra-
lizar possibilidades de acidentes; dirigir e operar
máquinas, guindastes e equipamentos pesados
diversos, na execução de obras de terraplanagem
em geral, drenagem, contenção, pavimentações,
construções civis, limpeza de córregos, aterros
sanitários, escavações subterrâneas e outras
similares; identificar o equipamento local das
obras, tipo de solo e material, com o objetivo de
evitar atolamentos, desmoronamentos, possíveis
danos ambientais, acidentes que coloquem a vida
em risco ou causem dano ao equipamento; zelar
pelo cumprimento das normas fixadas pela
Segurança de Trabalho, bem como pela adequada
utilização, manutenção e guarda dos EPI’s
(Equipamentos de Proteção Individual); executar
outras atividades afins.
PEDAGOGO
Coordenar a elaboração do planejamento técnico-
pedagógico nas Unidades Escolares, objetivando
garantir a qualidade do ensino, a participação dos
docentes e o trabalho de forma colegiada e parti-
cipativa; planejar, elaborar e aplicar metodologia e
técnica específicas no processo educacional
envolvendo  diagnóstico e ações, utilizando-se de
estudos e pesquisas, documentação  científica  e
outras fontes de informação; implementar as
ações de conteúdo cultural, educacional, social e

esportivo, integradas com o planejamento  da
Unidade  Funcional em que atua; efetuar trabalho
de pesquisa  junto ao corpo docente, discente e à
comunidade, para  analisar dados conjunturais,
levantar expectativas, carência, anseios e traçar o
perfil amplo  do ambiente da Unidade Escolar;
exercer a orientação pedagógica de caráter grupal
ou individual, auxiliando na solução de problemas,
aconselhando sobre condutas a serem seguidas
pelos professores e encaminhando a especialistas
casos que exigem acompanhamento especial;
colaborar  e participar de projetos de âmbito
social, cultural, educacional e desportivo, anali-
sando e opinando sob a ótica pedagógica, seus
reflexos  no processo geral de educação dos alu-
nos; organizar banco de dados e materiais para
consulta por parte dos profissionais  da educação;
participar de reuniões  de trabalho  nas Unidades
Escolares , contribuindo com o esclarecimento, a
discussão  e apresentação de propostas sobre as
questões pedagógicas; elaborar  registros e rela-
tórios de avaliação quantitativa e qualitativa de
resultados obtidos; auxiliar  a Direção da Unidade
Escolar no processo avaliativo dos profissionais;
promover atividades de aperfeiçoamento profissio-
nal; executar outras tarefas afins.
PEDREIRO
Executar trabalhos de alvenaria, assentando
pedras ou tijolos de argila ou concreto, em cama-
das superpostas e rejuntando-os e fixando-os com
argamassa, para levantar muros, paredes, colo-
cando pisos, azulejos e outros similares; verificar
as características da obra, examinando plantas e
outras especificações da construção, para sele-
cionar o material e estabelecer as operações a
executar; ajustar a pedra ou tijolo a ser utilizado,
adaptando a forma e medida ao lugar onde será
colocado, utilizando martelo e talhadeira, para
possibilitar o assentamento do material em ques-
tão; misturar areia, cimento e água, dosando
esses materiais nas quantidades convenientes,
para  obter a argamassa a ser empregada no
assentamento de pedras e tijolos; assentar tijolos,
ladrilhos, pisos ou pedras, superpondo-os em filei-
ras ou seguindo os desenhos, para levantar pare-
des, vigas, pilares, degraus de escadas e outras
partes da construção; construir base de concreto
e/ou outro material, baseando-se nas especifica-
ções,  para possibilitar a instalação de máquinas,
postes da rede elétrica e para outros fins; executar
serviços de acabamento em geral, tais como colo-
cação de telhas, revestimento de pavimentos ou
paredes com ladrilhos e azulejos, instalação de
rodapés, verificando material e ferramentas
necessárias para a execução dos trabalhos; exe-
cutar trabalhos de manutenção corretiva de pré-
dios, calçadas e estruturas semelhantes, reparan-
do paredes e pisos, aparelhos sanitários e outras
peças, chumbando as bases danificadas, para
reconstituir essas estruturas; rebocar estruturas
construídas, empregando argamassa de cal,
cimento e areia e atentando para o prumo e nive-
lamento das mesmas para torná-las aptas a
outros tipos de revestimentos; zelar pelo cumpri-
mento das normas fixadas pela Segurança do
Trabalho, bem como pela adequada utilização,
guarda e manutenção  dos EPIs (Equipamentos
de Proteção Individual); executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.  
PINTOR
Preparar e pintar as superfícies externas e inter-
nas de edifícios e outras obras civis, raspando-as,
lixando-as, limpando-as, emassando-se e cobrin-
do-as com uma ou várias camadas de tinta, para
protegê-las ou decorá-las, visando à manutenção
e à conservação dos próprios municipais; verificar
o trabalho a ser executado, observando o estado
da superfície a ser pintada, para determinar os
procedimentos e materiais a serem utilizados; lim-
par as superfícies, escovando, lixando ou retiran-
do a pintura velha ou das partes danificadas com
raspadeiras, espátulas e solvente para eliminar os
resíduos; preparar as superfícies, emassando,
lixando e retocando falhas e emendas, para corri-
gir defeitos e facilitar a aderência da tinta; preparar
o material de pintura, misturando tintas, pigmen-
tos, óleos e substâncias diluentes e secantes em
proporções adequadas, para obter a cor e a quali-
dade especificadas; pintar as superfícies, aplican-
do sobre elas uma ou várias camadas de tinta, uti-
lizando pincéis, rolos ou brochas para protegê-las
e dar-lhes o aspecto desejado; executar serviços
de colocação de vidros em janelas, vidraças e por-
tas, preparando a superfície com camada de
massa, para assegurar o serviço desejado; zelar
pelos equipamentos e materiais de sua utilização;
zelar pelo cumprimento das normas fixadas pela
Segurança do Trabalho, bem como pela adequada
utilização, guarda e manutenção dos EPIs
(Equipamentos de Proteção Individual); executar
outras tarefas correlatas determinadas pelo supe-
rior imediato.      
PROCURADOR 
Desenvolver as atividades profissionais de acordo
com instrumento público de procuração com
poderes amplos e gerais para o foro em geral, em
qualquer juízo, instância ou tribunal, podendo
representar a Prefeitura Municipal em todas as
instâncias, nos processos de natureza cível, tra-
balhista, fiscal e administrativa, nos ajustamentos
amigáveis e em todas as demais situações que
forem necessárias que envolverem direitos e obri-
gações da Prefeitura Municipal; exercer as fun-
ções de consultoria de todas as Unidades
Administrativas da Prefeitura Municipal, emitindo
pareceres, pesquisando e oferecendo alternativas,
assistindo e dirimindo dúvidas, por escrito ou ver-
balmente e pronunciando-se sobre questões jurí-
dicas envolvendo atos administrativos, processos,
questões trabalhistas, licitações e outras deman-
das; elaborar ou apreciar minutas de resoluções,
instruções normativas, circulares e demais atos
administrativos afins; revisar contratos, termos,
ajustes, acordos, distrato e aditivos; bem como
redigir termos de consórcio, convênios e outros
atos desta espécie, observando os aspectos téc-
nico-jurídicos; desenvolver suas atividades pro-
movendo a advocacia preventiva, através de
orientação às pessoas e da alteração de procedi-
mentos nos processos, nos aspectos jurídicos;

defender, acionar, representar, como procurador,
atos forenses em juízos ou em ações de direitos e
obrigações  da Prefeitura Municipal, nas áreas do
Direito Público, Privado, Administrativo, Tributário,
Trabalhista, Civil, Fiscal e Penal; peticionar, aforar,
recorrer, reclamar, transigir, desistir, firmar termos
e compromissos, concordar, discordar, produzir
provas, juntar e retirar documentos, fazer declara-
ções e justificações, receber e dar quitação, prati-
car os demais atos necessários para o fiel, integral
e completo cumprimento do mandato de procura-
dor; acompanhar os processos em todos seus trâ-
mites judiciais, praticando atos processuais, con-
forme publicações nos diários judiciários, intima-
ções e/ou notificações judiciais; controlar os pro-
cessos da inscrição e cobrança da dívida ativa,
bem como  expedir e assinar intimações, notifica-
ções, editais, avisos e outros documentos relacio-
nados com a cobrança da dívida ativa; estudar a
matéria jurídica e de outra natureza, pesquisando
códigos, leis, Constituições (Federal e Estadual),
jurisprudência e outros documentos, para adequar
os fatos a legislação aplicável; responder consulta
sobre interpretações de textos legais de interesse
do município; responsabilizar-se por equipes auxi-
liares necessárias à execução  das atividades
próprias do cargo; executar  outras atividades
afins, inclusive as editadas no respectivo regula-
mento da profissão.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Planejar, orientar, promover e avaliar na Unidade
administrativa em que atua, a prática educativa
para os usuários dos equipamentos públicos; pro-
gramar, desenvolver e aplicar ações corporais,
jogos, ginástica, dança  e modalidades  diversas
de esporte; desenvolver diversas habilidades
motoras e a capacitação física dos alunos; desen-
volver projetos e programas  de conscientização
dos educandos quanto à preservação da saúde  e
ambiental; participar de cursos de aperfeiçoamen-
to  profissional; organizar e realizar jogos e even-
tos nos equipamentos públicos, envolvendo a par-
ticipação  da comunidade; promover eventos junto
às comunidades, realizando atividades esportivas
(ginástica, jogos, dança, ações corporais), com o
objetivo de proporcionar a prática esportiva e o
lazer à população; desenvolver atividades  físicas
especializadas  para gestantes, asmáticos, porta-
dores de deficiência e outros grupos diferencia-
dos; organizar, divulgar  e executar  eventos
esportivos  promovidos pela Diretoria de esportes
e lazer no município  e fora dele; planejar, orientar,
avaliar atividades de equipes  de competição; ela-
borar e executar  programas de treinamento junta-
mente  com  a equipe técnica, analisando a capa-
cidade física, técnica e tática dos atletas; aplicar
testes periódicos; instruir os atletas na utilização
dos materiais, equipamentos, aparelhos e instala-
ções; preparar relatórios técnicos sobre o anda-
mento das atividades e desempenho  dos atletas;
acompanhar , participar e orientar  os atletas nas
atividades esportivas; participar das reuniões
administrativo-pedagógicas; atuar no aperfeiçoa-
mento  e treinamento  das diversas habilidades
esportivas nas diferentes  faixas etárias; pesquisar
necessidade  da população no tocante  a espor-
tes; orientar  a população quanto  ao uso  e con-
servação  dos  equipamentos esportivos; efetuar
busca de materiais alternativos  e de prováveis
patrocinadores; efetuar relatórios para efeito de
controle; cuidar dos equipamentos  utilizados no
desempenho de suas funções; executar outras ati-
vidades afins.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Atuar como docente na área da pré-escola, parti-
cipar da elaboração do plano de trabalho de sua
Unidade Funcional, em conjunto com outros pro-
fessores e técnicos da área de Educação; elaborar
plano de trabalho de acordo com a realidade do
grupo de educandos e do seu contexto sociocultu-
ral; criar e desenvolver condições que contribuam
para a construção do conhecimento dos educan-
dos; preparar e ministrar aulas; avaliar e registrar
suas ações bem como o desenvolvimento dos alu-
nos; manter atualizado os registros de freqüência
e outros documentos referentes à ação pedagógi-
ca; organizar, orientar e executar junto aos edu-
candos, de acordo com as diversas  faixas etárias
e condições de desenvolvimento, ações pertinen-
tes à aprendizagem, à alimentação e higiene,
visando um desempenho  mais autônomo; manter
contato com os pais ou responsáveis, informando
quanto à ação educativa  desenvolvida, criando
condições para que o grupo familiar participe do
processo escolar; desenvolver  uma prática  peda-
gógica que se apoie na reflexão, na pesquisa  e no
processo  de formação permanente, buscando
constante atualização profissional; participar  de
reuniões pedagógicas, de avaliação  e planeja-
mento; promover a participação  dos alunos em
eventos programados; respeitar as diferenças de
qualquer  origem; colaborar para o fortalecimento
do trabalho coletivo; incentivar a questão partici-
pativa, promovendo ações integradas com os
Conselhos e Associações; colaborar na programa-
ção e realização de festas nas Unidades
Administrativas; cuidar dos equipamentos utiliza-
dos no desempenho de suas funções; executar
outras atividades afins.
PSICÓLOGO
Proceder ao estudo da dinâmica psicológica do
indivíduo, utilizando-se de conhecimentos teóricos
apropriados e/ou outros recursos  e técnicas psi-
cológicas embasadas cientificamente com o obje-
tivo  de identificar aspectos de ordem afetivo-emo-
cionais, cognitivas e sensório-motores; prestar
assistência individual e/ou grupal, estabelecendo
procedimentos de intervenções que favoreçam e
contribuam  no processo evolutivo  e desenvolvi-
mento  do indivíduo; analisar as situações, ava-
liando a problemática, faixa etária, condição
sócio-econômico-cultural, visando  assegurar  seu
desenvolvimento escolar, social  e/ou emocional,
bem  como integrá-lo ao meio em que vive; forne-
cer, em sua Unidade Administrativa, assistência
às pessoas, definindo  propostas de intervenção,
envolvendo orientações ao trabalho, esportes,
lazer e encaminhamento a outros especialistas;
efetuar pesquisas e análises conjunturais junto  a
clientela; realizar palestras,  detectando  expecta-
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tivas, necessárias, anseios e possibilidades; traçar
o perfil amplo do meio em que vivem as pessoas,
ordenando os elementos que exercem influência
na vida comunitária e elaborando programas  de
atuação que  visem  contribuir para o ajustamento
do indivíduo  e/ou grupo na sociedade; executar
outras tarefas afins.
RECEPCIONISTA
Recepcionar os pacientes, identificando-os e
encaminhando-os para o atendimento médico ou
odontológico, auxiliando na prestação de serviços
nas unidades de saúde do município; executar os
serviços de atendimento ao paciente, averiguando
suas necessidades e efetuando o histórico clínico
do mesmo, para encaminhá-lo para consulta, efe-
tuar o controle da agenda de consultas, verifican-
do os horários disponíveis e registrando as mar-
cações para mantê-la organizada e atualizada;
controlar o fichário e/ou arquivo de documentos
relativos ao histórico do paciente, organizando-os
e mantendo-os atualizados, para possibilitar ao
médico consultado quando necessário; registrar
os atendimentos realizados em sistemas ou
fichas, livros e mapas para possibilitar o controle e
acompanhamento da prestação de serviços nas
unidades de saúde; elaborar periodicamente,
balanços e outros documentos para prestação de
contas e os encaminhar para seu superior ou para
outros órgãos governamentais; orientar os horá-
rios e o local para exames de laboratório e prestar
as informações necessárias;  atende o munícipe
ou visitante, identificando-o e averiguando suas
pretensões, para prestar-lhe informações e provi-
denciar o seu devido encaminhamento, registrar
as visitas e os telefonemas atendidos, anotando
dados pessoais e comerciais para possibilitar o
controle dos atendimentos diários; executa outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior ime-
diato. Atender e filtrar ligações, anotar recados e
receber visitas, fazer o direcionamento de liga-
ções, envio e controle de correspondências, pres-
tar apoio em ligações e pesquisas para a
Secretaria, prestar apoio na organização, gestão
da agenda e ligações da Secretaria, arquivar
documentos, esclarecer dúvidas, responder per-
guntas gerais sobre a Secretaria ou direcionar as
perguntas para outros funcionários qualificados a
responder, enviar e receber correspondências ou
produtos, processar a correspondência recebida
(pacotes, telegramas, faxes e mensagens), organi-
zá-los e distribuir para o destinatário, executar
arquivamento de documentos, marcar reuniões,
controlar as chaves e registrar informações.
ROÇADOR
Executar tarefas predominantemente braçais e
sob supervisão direta e, a depender da unidade
administrativa onde estiver lotado, estarão relacio-
nadas a serviços de faxina, varrição de próprios
municipais; serviços de manutenção externa,
abrangendo varrição e coleta de lixo, capina,
poda, lavagem, pintura e limpeza em geral de
ruas, praças, jardins e demais logradouros públi-
cos; auxiliar em serviços de manutenção de vias
públicas e de instalação de equipamentos execu-
tando abertura, cobertura, compactação de cavas
e valetas; limpeza e desobstrução de galerias,
redes de esgoto, bocas de lobo, poços de visitas e
similares; serviços de escavações, demolições,
transporte, carga, descarga e acomodação de
materiais, ferramentas e equipamentos; serviços
de produção de asfalto e artefatos de concreto;
operação e manuseio de máquinas e equipamen-
tos auxiliares não especializados; zelar pelo cum-
primento  das normas  fixadas pela Segurança do
Trabalho, bem como  pela adequada utilização,
guarda e manutenção  dos EPI’s (Equipamentos
de Proteção Individual); executar outras tarefas
afins.
SECRETÁRIO ESCOLAR
Organizar e manter atualizados os prontuários dos
alunos, procedentes aos registros e escrituração
relativos à vida escolar, bem como o que se refe-
re à matrícula, freqüência e histórico escolar, para
registro e controle do desenvolvimento do aluno
na escola e comportamento dos mesmos; manter
atualizados os prontuários de professores e fun-
cionários em geral, tais como: ficha de identifica-
ção, dados pessoais e folha de pagamento; divul-
gar edital de matrícula, através de afixação de car-
tazes em quadros de avisos existentes no estabe-
lecimento de ensino; manter atualizada e em
ordem a ata de reuniões administrativas e outras;
redigir correspondências, verificar a regularidade
da documentação, referente transferência de alu-
nos, registros de documentos, preenchimento de
requerimento de licenciados, para assegurar o
funcionamento eficiente da unidade; atender pes-
soalmente e por telefone ao público; receber, pro-
tocolar e expedir documentos, ofícios, comunica-
dos e registros de alunos; digitar documentos; ela-
borar relatórios relativos à parte administrativa da
unidade escolar e ocorrências registradas com as
crianças; elaborar propostas das necessidades de
material permanente e de consumo, submetendo
à aprovação do Diretor da unidade escolar; efetuar
o controle do inventário escolar; executa outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior ime-
diato.   
SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS (FEMININO)
SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS (MASCULI-
NO)
Executar tarefas predominantemente braçais e
sob supervisão direta e, a depender da unidade
administrativa onde estiver lotado, estarão relacio-
nadas a serviços de faxina, varrição, higienização
e arrumação de próprios municipais abrangendo
salas, consultórios, escritórios, oficinas, quartos,
cozinhas, laboratórios, copas, banheiros e outras
dependências e respectivos móveis, utensílios,
equipamentos e veículos; serviços de manutenção
externa, abrangendo varrição e coleta de lixo,
capina, poda, lavagem, pintura e limpeza em geral
de ruas, praças, jardins e demais logradouros
públicos; auxiliar nos trabalhos de vacinação e de
captura de animais vivos e execução do recolhi-
mento de animais mortos; auxiliar em serviços de
manutenção de vias públicas e de instalação de
equipamentos executando abertura, cobertura,
compactação de cavas e valetas; limpeza e
desobstrução de galerias, redes de esgoto, bocas

de lobo, poços de visitas e similares; serviços de
escavações, demolições, transporte, carga, des-
carga e acomodação de materiais, ferramentas e
equipamentos; serviços de produção de asfalto e
artefatos de concreto; serviços de apoio diversos,
tais como preparação e distribuição de café, chá,
lanches, refeições e água potável pelas diversas
unidades administrativas; serviços de movimenta-
ção e transporte de móveis, utensílios, materiais
de construção, peças, ferramentas, acessórios e
equipamentos, bem como auxílio na execução de
serviços por parte de outros profissionais da equi-
pe em que atua; transporte de materiais dos almo-
xarifados e de produtos alimentícios na área da
merenda escolar, operação e manuseio de máqui-
nas e equipamentos auxiliares não especializa-
dos; serviços de lavanderia hospitalar operando
máquinas de lavar e de secar roupa ou efetuando
a lavagem na mão, bem como aplicando produtos
químicos na roupagem em geral; zelar pelo cum-
primento  das normas  fixadas pela Segurança do
Trabalho, bem como  pela adequada utilização,
guarda e manutenção  dos EPI’s (Equipamentos
de Proteção Individual); executar outras tarefas
afins.
SOLDADOR
Executar trabalhos de corte e solda de peças de
metal, utilizando processos de soldagem específi-
cos para cada serviço, para montar, reforçar ou
reparar peças ou conjuntos mecânicos; examinar
as peças a serem soldadas, verificando especifi-
cações e outros detalhes, para organizar o roteiro
de trabalho; preparar as partes, chanfrando-as,
limpando-as e posicionando-as para manter uma
sondagem perfeita; selecionar o tipo de material a
ser empregado, consultando desenhos, especifi-
cações e outras instruções; escolher o tipo de
equipamento a ser usado, soldar as partes, utili-
zando o material necessário, conforme equipa-
mento escolhido, dar acabamento a peça, liman-
do-a, esmerilhando-a ou lixando-a, marcar e cor-
tar peças, utilizando equipamento oxicortador,
observar as normas de segurança para a execu-
ção dos trabalhos, utilizando adequadamente os
equipamentos de proteção individual que lhe
forem fornecidos, a fim de garantir a própria prote-
ção e da equipe de trabalho, orientar e treinar os
servidores que auxiliam na execução dos traba-
lhos, inclusive quanto às precauções e medidas
de segurança, manter limpo e arrumado o local de
trabalho; zelar pela conservação e guarda os
materiais, ferramentas e equipamentos utilizados,
executar outros serviços correlatos determinados
pelo superior imediato.    
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
Executar e organizar trabalhos inerentes à conta-
bilidade; realizar tarefas pertinentes, para apurar
os elementos necessários ao controle e apresen-
tação da situação patrimonial, econômica e finan-
ceira da organização municipal; executar e/ou
supervisionar a escrituração de livros contábeis,
atentando para a transcrição correta de dados
contidos nos documentos originais, para fazer
cumprir as exigências legais e administrativas;
examinar empenhos de despesas, verificando a
classificação e a existência de recursos nas dota-
ções orçamentárias, para apropriar custos de
bens e serviços; elaborar balancetes, balanços e
outros demonstrativos contábeis, aplicando as
técnicas apropriadas para apresentar resultados
parciais e totais da situação patrimonial, econômi-
ca e financeira da organização; controlar os traba-
lhos de análise e conciliação de contas, conferin-
do os saldos, localizando e retificando possíveis
erros, para assegurar a correção das operações
contábeis; executar outras tarefas correlatas deter-
minadas pelo superior imediato. 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Ministrar medicamentos por via oral, endovenosa,
intramuscular, subcutânea, intradérmico, sublin-
gual e retal, conforme prescrição médica; fazer
curativos; verificar e registrar temperatura, pulso e
respiração de sinais vitais; aplicar vacinas; zelar
pela ordem, limpeza e esterilizar dos instrumentos
médicos; pesar e medir pacientes; propor medidas
no sentido de assegurar o cumprimento da legis-
lação, das diretrizes e normas oriundas dos
órgãos competentes, relacionadas ao seu campo
de atuação, executando programas e projetos na
sua área de atuação, propondo e compatibilizando
diretrizes e metas, estabelecendo mecanismos
de monitoramento e avaliação; executar progra-
mas de prevenção e controle de doenças trans-
missíveis;aplicar testes e vacinas dentro e fora
das Unidades Básicas de Saúde; auxiliar o médi-
co no procedimento de suturas, exames a gestan-
tes, entre outros; auxiliar na remoção de pacien-
tes, acompanhando no trajeto ao pronto atendi-
mento ou a hospitais; orientar o paciente sobre o
uso de medicação, pressão arterial e retirada de
pontos; realizar controle de estoque, de entrada e
saída de medicamentos, verificando validade e
lotes, preenchendo requisições de medicamentos
e materiais; realizar a limpeza da unidade no que
diz respeito enfermagem; aplicar, sob orientação,
métodos e técnicas fisioterápicas com a finalidade
de restaurar, desenvolver e conservar a capacida-
de física e mental do paciente; realizar visitas
domiciliares e a entidades comunitárias, auxilian-
do na execução dos programas de educação para
a saúde; efetuar a passagem de plantão, transmi-
tindo todas as informativas necessárias; zelar pelo
cumprimento das normas de segurança do traba-
lho, bem como pela adequada utilização, guarda e
manutenção dos EPI’s (Equipamentos de
Proteção Individual), executar outras tarefas afins.     
TÉCNICO DE SOM
Instalar equipamentos de som, ramificando os
canais para diferentes ambientes, realizando tes-
tes de verificação da qualidade de som; preparar o
som para eventos em geral, instalando os equipa-
mentos, a mesa de som, os ampliadores, com-
pressores e vídeo cassete; verificar as necessida-
des (baterias, microfones sem fio) para gravação,
providenciando os detalhes e assegurando que a
gravação seja realizada em condições adequa-
das; testar o volume de som, ramificando canais e
distribuindo microfones, assegurando que o som
seja adequado e que todos os ambientes tenham
acesso ao áudio; registrar e organizar em progra-

ma específico todas as fitas gravadas; arquivar e
desarquivar fitas, atendendo a solicitações diver-
sas; executar atividades correlatas que lhe forem
determinadas pelo superior imediato.  
TÉCNICO DE TURISMO
Elaborar trabalhos de organização, funcionamento
e exploração de empreendimentos turísticos no
Município, realizar estudos para catalogar e clas-
sificar fenômenos turísticos, bem como suas ori-
gens, mudanças e evoluções; interpretar dados
sobre costumes, práticas e hábitos de correntes
turísticas; realizar pesquisa sobre os pontos turís-
ticos do Município para subsidiar a elaboração de
planos que desenvolvam atividades turísticas e
material de divulgação; elaborar textos de interes-
se turísticos e folhetos ilustrativos para divulgação
dos atrativos do Município; preparar calendário de
eventos festivos do Município; elaborar pareceres,
informes técnicos e relatórios para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades
em sua área de atuação; manter contato com
órgãos similares de âmbito federal, estadual e
municipal, a fim de incentivar o turismo; realizar
outras atribuições compatíveis com a sua espe-
cialização profissional. 
TÉCNICO DE GESSO
Confeccionar e retirar aparelhos gessados, talas
gessadas e enfeixamentos com uso de material
convencional e sintético (resina de fibra de vidro);
executar imobilizações com uso de esparadrapo e
talas digitais ou metálicas (imobilizações para os
dedos); preparar e executar trações cutâneas;
auxiliar o médico ortopedista na instalação de tra-
ções esqueléticas e nas manobras de redução
manual; orientar o paciente quanto à conduta cor-
reta para a condição de imobilização; fiscalizar a
limpeza da unidade onde está lotado; organizar a
sala de imobilização; prepara relatórios dos aten-
dimentos para efeitos de controle; organizar e
manter em ordem o arquivo e fichários específi-
cos; fornecer dados para levantamentos estatísti-
cos; zelar pelo cumprimento das normas e proce-
dimentos fixados pela biossegurança, bem como
pela adequada utilização, guarda e manutenção
dos EPIs (Equipamento de Segurança Individual);
subsidiar tecnicamente a coordenação de sua
área de competência, quando se fizer necessário,
propondo medidas no sentido de assegurar o
cumprimento da legislação, das diretrizes e nor-
mas oriundas dos órgãos competentes, relaciona-
das ao seu campo de atuação; executar progra-
mas e projetos na sua área de atuação, propondo
e compatibilizando diretrizes e metas, estabele-
cendo mecanismos de monitoramento e avalia-
ção; examinar e avaliar o serviço a ser executado,
material e o ferramental a ser utilizado, estabele-
cendo s lógica de realização, executar atividades
correlatas que lhe forem determinadas pelo supe-
rior imediato.   
TÉCNICO DE ODONTOLOGIA 
Realizar, sob a supervisão do cirurgião-dentista,
procedimentos preventivos nos usuários para o
atendimento clínico, como escovação supervisio-
nada, evidenciação de placa bacteriana, aplicação
tópica de flúor, selantes, raspagem, alisamento e
polimento; realizar procedimentos reversíveis em
atividades restauradoras, sob supervisão do cirur-
gião-dentista; auxiliar o cirurgião-dentista (traba-
lho a quatro mãos); realizar procedimentos coleti-
vos como escovação supervisionada, evidencia-
ção de placa bacteriana e bochechos fluorados na
Unidade Básica de Saúde e espaços sociais iden-
tificados; cuidar da manutenção e conservação
dos equipamentos odontológicos; acompanhar e
apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe
de saúde no tocante à saúde bucal; registrar na
Ficha D – Saúde Bucal, do Sistema de Informação
da Atenção Básica – Siab – todos os procedimen-
tos de sua competência realizados.
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Executar, sob a supervisão de Engenheiro Civil,
tarefas de caráter técnico relativas à execução de
projetos e edificações e outras obras de
Engenharia Civil, orientando-se por plantas,
esquemas e especificações técnicas, para colabo-
rar na construção, reparo e conservação das
obras, realizar estudos no local das obras, proce-
dendo às medições, analisando amostras de solo
e efetuando cálculos para auxiliar na elaboração
de plantas e especificações relativas à constru-
ção, reparação e conservação de edifícios e
outras obras de Engenharia Civil, executar esbo-
ços e desenhos técnicos estruturais, seguindo
plantas, esquemas, especificações técnicas, utili-
zando instrumentos de desenho, para orientar os
cálculos referentes a materiais, pessoal e servi-
ços; promover a inspeção de materiais, estabele-
cendo os testes a serem realizados, de acordo
com a espécie e o emprego de cada material,
auxiliar na preparação de programas de trabalho e
na fiscalização das obras, acompanhando e con-
trolando os respectivos cronogramas; executar
outras atividades correlatas determinadas pelo
superior imediato.    
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Realizar atividades de nível intermediário a fim de
garantir a adequada automatização de rotinas, por
intermédio do desenvolvimento, codificação, teste,
implantação, documentação e manutenção dos
programas e sistemas, bem como a verificação, a
preparação e a operação de equipamentos de
informática, com a transferência de dados para o
sistema automatizado, prestando atendimento aos
usuários, dentre outras atividades de mesma
natureza e grau de complexidade, elaboração de
programas, instalação e manutenção de equipa-
mentos de informática, digitação de dados, reali-
zar instalação e manutenção de software e hard-
ware, controlar e monitorar ambiente operacional
de rede de computadores, receber e transmitir
dados; executar implantação física de projetos de
rede de computadores; prestar assistência técnica
na instalação e utilização de equipamentos de
informática; desenvolver rotinas operacionais;
prestar suporte ao usuário; realizar comunicação
entre dispositivos; operar sistemas de áudio e
vídeo; executar outras atribuições afins.    
TÉCNICO RAIO X
Executar exames radiológicos, conforme prescri-
ção médica posicionando os pacientes de forma

adequada; realizar o processamento de filmes;
executar a limpeza da câmara clara, processado-
ras e de ecrans; executar o conjunto de operações
necessárias à impressão, revelação, secagem,
fixação e montagem dos filmes de raio x; realizar
registros  relativos  ao seu trabalho; operar apare-
lhos portáteis para radiografar  pacientes  em
enfermarias e blocos; operar  raio x com intensifi-
cador de imagens; efetuar o controle  de estoque
de filmes, contrastes e outros materiais  utilizados;
registrar o número de radiografias realizadas, dis-
criminando tipos, regiões e requisitantes  a fim de
possibilitar a elaboração de boletim estatístico;
zelar pela manutenção e conservação dos  equi-
pamentos utilizados; efetuar serviços de pequena
monta na aparelhagem; manter  a ordem  e  a
higiene no ambiente de trabalho seguindo regula-
mentos  de segurança; preparar diariamente rela-
tórios dos atendimentos para efeitos de controle;
zelar pelo cumprimento das normas fixadas pela
Segurança do Trabalho, bem como pela adequada
utilização, guarda e manutenção dos EPI’s
(Equipamentos de Proteção Individual); executar
outras tarefas afins.
TÉCNICO DO MEIO AMBIENTE
Executar atividades de coleta, seleção e trata-
mento de dados e informações especializadas vol-
tadas para as atividades relacionadas ao meio
ambiente, orientar e controlar os processos volta-
dos às áreas de conservação, pesquisa, proteção
e defesa ambiental; levantar dados e prestar a as
informações quando necessário; participar de
estudos e projetos a serem elaborados e desen-
volvidos por técnicos na área de meio ambiente;
elaborar relatórios de atividades com base em
informações de arquivos, fichários e outros; apli-
car, leis, normas regulamento referentes ao meio
ambiente; prestar informações ou esclarecimentos
sobre assuntos gerais ou específicos referentes a
sua área de atuação; redigir atos administrativos e
documentos, expedir documentos e verificar sua
tramitação; executar outras tarefas correlatas. 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Zelar pelo cumprimento das normas inerentes à
segurança e medicina do trabalho; avaliar
custo/benefício, solicitar compra, controlar esto-
que, a distribuição e o recolhimento dos EPI's;
desenvolver e ministrar treinamentos de conscien-
tização e orientação sobre o uso adequado de
EPI's, prevenção e combate a início de incêndio,
prevenção de acidentes e outros temas relaciona-
dos ao setor; realizar inspeções de segurança roti-
neiras, inspeções em extintores, medições de
campo, emitir relatórios; estabelecer programas,
projetos e procedimentos, informar a
Administração e aos servidores sobre os riscos
existentes no ambiente de trabalho e nas ativida-
des desenvolvidas, bem como orientá-lo sobre as
medidas de controle e eliminação; analisar os
métodos e processos identificando os riscos de
acidentes dos trabalhos, propondo a sua elimina-
ção ou controle; avaliar as condições ambientais e
emitir parecer técnico; executar os procedimentos
de segurança e higiene do trabalho; realizando
programas de prevenção de acidentes, com nor-
mas de segurança e atividades científicas e técni-
cas ligadas à segurança e higiene do trabalho;
promover debates, encontros, campanhas, pales-
tras e participar de seminários, treinamentos para
o intercâmbio e aperfeiçoamento profissional;
encaminhar aos setores da administração nor-
mas, regulamentos, e documentos de apoio técni-
co-educacional e levantar e estudar dados estatís-
ticos, calculando a freqüência e a gravidade do
acidente; exercer outras atividades correlatas. 
TELEFONISTA
Operar equipamento telefônico, acionando teclas
e outros dispositivos, para estabelecer comunica-
ções internas, locais ou interurbanas; atender e
efetuar ligações internas e externas, operando
equipamentos telefônicos, consultando lista e/ou
agendas, visando à comunicação entre o usuário
e o destinatário; registrar as ligações interurbanas
efetuadas, anotando em formulários apropriados o
nome do solicitante, localidade e tempo de dura-
ção, para possibilitar o controle de custos, zelar
pelo equipamento telefônico, comunicando efeitos
e solicitando seu conserto e manutenção, para
assegurar o perfeito funcionamento; manter atuali-
zadas e sob sua guarda as listas telefônicas inter-
nas, externas e de outras localidades, para facili-
tar consultas; executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.

TERAPEUTA OCUPACIONAL
Realizar ações de atenção integral conforme a
necessidade de saúde da população, bem como
as previstas nas prioridades e protocolos da ges-
tão local, garantir a integralidade da atenção por
meio da realização de ações de promoção da
saúde, prevenção de agravos e curativas e da
garantia de atendimento da demanda espontânea,
da realização das ações programáticas e de vigi-
lância à saúde, realizar a escuta qualificadas
necessidades dos usuários em todas as ações,
proporcionando atendimento humanizado e viabi-
lizando o estabelecimento de vínculo; participar as
atividades de planejamento e avaliação das ações
da equipe, a partir da utilização dos dados dispo-
níveis, promover a mobilização e participação da
comunidade, buscando efetivar o controle social,
participar das atividades de educação permanen-
te e realizar assistência integral (promoção e pro-
teção à saúde, prevenção de agravos, diagnóstico,
reabilitação e manutenção da saúde) aos pacien-
tes, em todas as fases do desenvolvimento huma-
no: infância, adolescência, idade adulta e terceira
idade; participar do gerenciamento dos insumos
necessários para o adequado funcionamento da
Unidade Básica de Saúde; prestar atendimento a
comunidade, visando o desenvolvimento psíquico,
motor e social do indivíduo, em relação a sua inte-
gração à família e a sociedade, organizar, prepa-
rar e executar programas ocupacionais, basean-
do-se em características e sintomas dos casos em
tratamento, para que possa propiciar aos clientes
uma terapêutica que possa despertar desenvolver
ou aproveitar seu interesse por determinados tra-
balhos; planejar, executar, supervisionar trabalhos
individuais e em pequenos grupos, desenvolvendo

no cliente atividades criativas, estabelecendo tare-
fas de acordo com as prescrições médicas, para
possibilitar a redução ou cura das deficiências do
paciente e melhorar o seu estado; dirigir e orientar
os trabalhos; supervisionando os pacientes na
execução de tarefas, auxiliando-os no desenvolvi-
mento de programas, executar outras atividades
afins, inclusive as editadas no respectivo regula-
mento da profissão.         
TESOUREIRO
Controlar receitas e efetuar pagamento de despe-
sas de organização, registrando a entrada e saída
de valores, para assegurar a regularidade das
transações financeiras e comerciais da organiza-
ção; manter sob sua responsabilidade cofre forte,
numerário, talões de cheques e outros valores
pertencentes à organização, examinando os docu-
mentos que lhe são apresentados, para atender
aos interesses da Administração; receber em
dinheiro ou cheque, taxas, impostos, serviços de
pavimentação prestados pela Prefeitura, efetuan-
do a quitação dos mesmos; recolher aos bancos,
em conta corrente em nome do órgão público, todo
o numerário recebido, mantendo em caixa apenas
o necessário ao atendimento do expediente nor-
mal; verificar periodicamente o numerário e os
valores existentes nas contas bancárias do órgão
público, supervisionando os serviços de concilia-
ção bancária, depósitos efetuados, cheques emiti-
dos e outros lançamentos, para assegurar a regu-
laridade das transações financeiras; executar cál-
culos das transações efetuadas, comparando-os
com as cifras anotadas em registro, para verificar
e conferir o saldo do caixa; preparar um demons-
trativo do movimento diário de caixa, relacionando
os pagamentos e recebimentos efetuados, com os
respectivos valores em dinheiro ou em cheques,
para apresentar posição da situação financeira
existente; executar outras tarefas correlatas deter-
minadas pelo superior imediato.
TOPÓGRAFO
Efetuar levantamento topográfico (planialtimétrico
e cadastral) e nivelamento (geométrico e estadi-
métrico) de áreas, superfícies, redes de água e
esgoto, adutoras, interceptores, construção civil,
terraplanagem para delinear a configuração real e
altimetria utilizando teodolito, pranchetas, escalas
e demais equipamentos de topografia disponíveis;
providenciar a locação e estaqueamento das
áreas definidas no projeto, colocando as marcas
para determinação física e visual; elaborar cro-
quis, desenhos, planilha de cálculo topográfico de
volume, declividade, transporte de cotas e coorde-
nadas bem como notas de serviço; elaborar
memoriais descritivos de áreas a serem desapro-
priadas; conferir serviços de topografia executa-
dos por terceiros; responder pela guarda e con-
servação de equipamentos utilizados no desem-
penho de suas atividades; zelar pelo cumprimento
das normas fixadas pela Segurança do Trabalho,
bem como pela adequada utilização, guarda e
manutenção dos EPI’s (Equipamentos de
Proteção Individual);  executar outras tarefas afins.
TURISMÓLOGO
Orientar e coordenar oportunidades para o estudo
e análise, em profundidade, do Turismo, em pla-
nejamento e desenvolvimento dos serviços do
mercado turístico, inclusive no meio ambiental,
histórico cultural, esporte e lazer, transportes,
relacionado com o planejamento e à sua adminis-
tração de serviços e produtos turísticos visando o
desenvolvimento sustentável; elaborar projetos
turísticos; incentivar a criatividade, às artes e as
manifestações sociais e culturais, artesanais ou
folclóricas, atingindo o número cada vez maior de
pessoas; elaborar roteiros turísticos; acompanhar
projetos turísticos; ministrar, orientar e executar os
projetos sociais, cursos de capacitação, de ofici-
nas pedagógicas e outros afins; executar tarefas
correlatas.        
VIGIA 
Zelar pela segurança do patrimônio existente na
Prefeitura, no que competem às instalações, esta-
cionamento, e movimentações (entradas e saídas)
de pessoas, materiais e veículos; cuidar do con-
trole e preservação dos mananciais, da segurança
da fauna e flora, exercendo vigilância permanente
junto às áreas pré-determinadas; fiscalizar a
pesca, coibindo as ações predatórias através de
orientação e aplicação de multas e penalidades;
atuar nas atividades desenvolvidas pela Defesa
Civil do Município, tanto nas ações preventivas
como nas de socorro; efetuar rondas periódicas,
inspecionando a circulação de pessoas e mate-
riais observando irregularidades ou anormalida-
des; anotar as ocorrências, relatando os aconteci-
mentos junto ao superior imediato; efetuar o levan-
tamento das áreas de risco; orientar e instruir as
pessoas, efetuando intervenções nas situações e
instruir as pessoas, efetuando intervenções nas
situações que julgar pertinente, ou solicitando
apoio ao superior imediato; executar as atividades
de segurança da comunidade escolar; efetuar a
fiscalização preventiva das áreas públicas; efetuar
a instalação bem como a manutenção de equipa-
mentos de segurança contra incêndio em todos os
próprios municipais; orientar os munícipes que
procuram por serviços públicos, distribuindo folhe-
tos e jornais bem como prestando esclarecimen-
tos; exercer a fiscalização, notificando, multando
de acordo com os critérios estabelecidos pela
chefia imediata; zelar pelo cumprimento das nor-
mas fixadas pela Segurança do Trabalho, bem
como pela adequada utilização, guarda e manu-
tenção dos EPI’s (Equipamentos de Proteção
Individual); zelar pelos equipamentos utilizados no
trabalho, executar outras tarefas afins.
VISITADOR
Visitar domicílios periodicamente; assistir pacien-
tes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde,
sob orientação e supervisão de profissionais da
saúde; orientar a comunidade para  promoção da
saúde; rastreia focos de doenças específicas; pro-
mover educação sanitária e ambiental; participar
de campanhas preventivas; incentivar atividades
comunitárias; promover comunicação entre unida-
de de saúde, autoridades e comunidade; partici-
par de reuniões profissionais, executar tarefas
administrativas; assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão.
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DECRETO MUNICIPAL Nº 2678 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020.
“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar na Prefeitura de Rio
Grande da Serra.”
Luis Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito do município de Rio Grande da Serra,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que sanciona e
promulga o seguinte:
Art. 1º – Fica aberto na Secretaria de Educação e Cultura, Crédito Adicional
Suplementar no valor de R$ 11,00 (onze reais) observando as classificações
Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos termos do inciso II do art.
8º e do inciso III do art. 9º da Lei Municipal nº 2.341 de 05 de dezembro de 2019,
conforme segue:

Art. 2º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior
decorrerá de superávit financeiro, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso I da
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º – Fica aberto na Secretaria de Saúde, Crédito Adicional Suplementar no
valor de R$ 7.995,00 (sete mil, novecentos e noventa e cinco reais) observando as
classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos termos do
inciso II do art. 8º e do inciso III do art. 9º da Lei Municipal nº 2.341 de 05 de
dezembro de 2019, conforme segue:

Art. 4º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior
decorrerá de superávit financeiro, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso I da
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 5º – Fica aberto na Secretaria de Administração, Crédito Adicional
Suplementar no valor de R$ 10.885,13 (dez mil, oitocentos e oitenta e cinco reais
e treze centavos) observando as classificações Institucional, Funcional,
Programática e Econômica, nos termos do inciso II do art. 8º e do inciso III do art.
9º da Lei Municipal nº 2.341 de 05 de dezembro de 2019, conforme segue:

Art. 6º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior
decorrerá de superávit financeiro, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso I da
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 7º – Fica aberto na Secretaria de Cidadania e Inclusão Social, Crédito
Adicional Suplementar no valor de R$ 315.555,55 (trezentos e quinze mil, qui-
nhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) observando as
classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos termos do
inciso II do art. 8º e do inciso III do art. 9º da Lei Municipal nº 2.341 de 05 de
dezembro de 2019, conforme segue:

Art. 8º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior
decorrerá de excesso de arrecadação, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inci-
so II da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 9º – Fica transposto na Secretaria de Finanças o valor de R$ 130.400,00
(cento e trinta mil e quatrocentos reais) observando as classificações Institucional,
Funcional, Programática e Econômica, nos termos do inciso III do Art. 8º da Lei
Municipal nº 2.341 de 05 de dezembro de 2019, conforme segue:

Art. 10º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior
decorrerá da transposição no valor de R$ 130.400,00 (cento e trinta mil e quatro-
centos reais) das seguintes dotações observando as classificações Institucional,
Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 11º – Fica transferido na Secretaria de Finanças o valor de R$ 37.970,00
(trinta e sete mil, novecentos e setenta reais) observando as classificações
Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos termos do inciso III Art. 8º
da Lei Municipal nº 2.341 de 05 de dezembro de 2019, conforme segue:

Art. 12º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior
decorrerá da transferência no valor de R$ 37.970,00 (trinta e sete mil, novecentos
e setenta reais) das seguintes dotações, observando as classificações
Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 13º – Fica aberto na Secretaria de Finanças, um Crédito Adicional
Suplementar no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) observando
as classificações Institucional, Funcional, Programática e Econômica, nos termos
do inciso II artigo 8º da Lei Municipal nº 2.341 de 05 de dezembro de 2019, con-
forme segue:

Art. 14º - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior
decorrerá da anulação parcial no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais) da seguinte dotação observando as classificações Institucional, Funcional,
Programática e Econômica, conforme segue: 

Art. 15º - Ficam alterados, em igual valor os anexos 2 e 3 da Lei Municipal  nº 2.230
de 05 de Dezembro de 2017 – Plano Plurianual e da Lei nº 2.315 de 15 de julho de
2019 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº 2.341 de  05
de Dezembro de 2019 – Lei do Orçamento Anual (LOA).
Art. 16º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário e retroagindo os efeitos à data de 13 de Fevereiro de
2020.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 13 de Fevereiro de 2020 – 56º Ano

de Emancipação político-administrativa do município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira - Prefeito Municipal

Adriano Paciente Gonçalves - Secretário de Finanças
EXTRATO DE PORTARIAS
Portaria nº 063/2020 CONCEDER a Sra. LAURA CRISTINA PEREIRA DOS
ANJOS, portadora da cédula de identidade nº 10.706.339-6, no cargo de
Tesoureiro, lotada na Secretaria de Finanças, provimento efetivo, 15 (quinze) dias
de licença prêmio em descanso referente ao quinquênio de 1989 a 1994, no perío-
do de 16 de março de 2020 a 31 de março de 2020. Portaria nº 064/2020 NOMEAR
a Sra. GISLAINE DA SILVA BRITO, portadora da cédula de identidade nº.
34.710.646-8, no cargo de Nutricionista, provimento efetivo, lotada na Secretaria
de Saúde - SS, a partir de 16 de março de 2020. Portaria nº 065/2020 EXONERAR
a PEDIDO a Sra. ADRIANA ROCHA DA SILVA, portadora da cédula de identidade
nº. 19.453.130-2, do cargo de Gestor, provimento comissionado, lotada na
Secretaria de Saúde - SS, a contar de 11 de março de 2020. Portaria nº 066/2020
NOMEAR as Sras. MARIA JOSE FANTONI, GREYCE SUELI DE MIRANDA LIMA
PAULA e GLORIA MARIA DA SILVA, para comporem a Comissão do processo
seletivo 01/2020, a contar de 01 de março de 2020. Portaria nº 067/2020 NOMEAR
as Sras. PATRÍCIA APARECIDA SANTIAGO, JOANA FERNANDES DE ARAÚJO
CAVALCANTE e NADJA MARIA DOS SANTOS SILVA, para comporem a Comissão
de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão 001/2019
e aditamentos, na Gestão Compartilhada e Apoio no gerenciamento, operacionali-
zação e execução das ações e serviços de saúde especificamente nas ações da
estratégia da saúde da família, pediatra e ginecologia nas Unidades básicas de
Saúde dos serviços de saúde, a contar de 17 de dezembro de 2019. Portaria nº
069/2020 CONCEDER a Sra. AURELINA DA SILVA MIRANDA, portadora da cédu-
la de identidade nº 29.385.394-0, lotada na Secretaria de Educação e Cultura -
SEC, no cargo de Atendente de Desenvolvimento Infantil, provimento efetivo, afas-
tamento de 02 (dois) anos para tratar de assuntos particulares, com prejuízos em
seus vencimentos, conforme processo administrativo nº. 433/2020 e conforme
parágrafo único da Lei Municipal nº 1.743/08 de 17 de dezembro de 2008, a partir
de 29 de março de 2020. Portaria 071/2020 NOMEAR a Srª. SANDRA TEIXEIRA
MALVESE, portadora da cédula de identidade nº 30.526.965-3 CAU nº.A56140-1,
como RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO BENEFICIÁRIO – RRT DESEMPENHO
DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA: 5464387, e o Sr. DANIEL RIBEIRO DE OLI-
VEIRA, portador da cédula de identidade nº. 14.888.648-6 C.R.C nº.
1SP193721/O-1, como GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO para o
seguinte objeto “ Projeto Paisagístico e Recomposição Ambiental de Área de
Preservação Permanente – APP em Terminal Rodoviário Municipal”, a contar de 12
de março de 2020.  Portaria 072/2020 CANCELAR a PORTARIA n°491/2019, a par-
tir de 17 de março de 2020. Portaria 078/2020 Exonerar o Srº. Nascimento Alves
das Neves Chmejel, portador da cédula de identidade nº. 16.683.986-3, do cargo
de Comandante da Guarda, provimento comissionado, lotado na Secretaria de
Segurança, Transito e Defesa Civil - SSTDC, a contar de 20 de março de 2020.
Portaria 049/2020 NOMEAR a Sra. DANIELA APARECIDA FERREIRA
MAGALHÃES TERRA – presidente, e as Sras. MARLENE OCTAVIO MACEDO
PINA, MARCELA BARBOSA PORTO e  Srs. DEIVID BATISTA FERREIRA e
EDUARDO DA SILVA DIVINO - membros, para comporem a Comissão Permanente
de Licitações, a contar de 19 de fevereiro de 2020.
Portaria 048/2020 NOMEAR a Sra. DANIELA APARECIDA FERREIRA
MAGALHÃES TERRA – pregoeira, e as Sras. PAULA NEVES BERNARDO GAR-
CIA, DANIELA APARECIDA GONÇALVES, ELAINE DE SOUZA PEREIRA E
VALÉRIA MARIA DE ALMEIDA CONCORDIO - equipe de apoio, para comporem a
Comissão Municipal do Pregão, a contar de 19 de fevereiro de 2020.
”RESUMO:
PROCESSO 1864/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 - OBJETO: Aquisição
de equipamentos e artigos de uso médico hospitalar para atender as Unidades
Básicas de Saúde do Município de Rio Grande da Serra.
DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLOGO o objeto da licitação em epígrafe, com
amparo no art. 4º, XXII, da Lei Federal 10.520/02 c/c Decreto Municipal 1662/06,
de acordo com o Despacho da Pregoeira:
DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o objeto da licitação em epígrafe, con-
forme segue:
.Empresa: COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Lote 06, Qtd 01, Valor unitário R$ 39.726,66, Valor Total R$ 39.726,66; 
Item 27, Qtd 240, Valor unitário R$ 23,85, Valor Total R$ 5.724,00; 
Item 28, Qtd 180, Valor unitário R$ 65,00, Valor Total R$ 11.700,00.
Valor Total da Empresa: R$ 57.150,66
.Empresa: PONTUAL COMERCIO EIRELI
Lote 2, Qtd 1, Valor Unitário R$ 14.250,00, Valor Total R$ 14.248,80.
Valor Total da Empresa: 14.248,80
.Empresa: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Lote 3, Qtd 01, Valor Unitário R$ 9.800,00, Valor Total R$ 9.800,00. 
Valor Total da Empresa: 9.800,00
.Empresa: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Lote 4, Qtd 01, Valor Unitário R$ 6.924,00, Valor Total R$ 6.924,00; 
Item 26, Qtd 600, Valor Unitário R$ 6,50, Valor Total R$ 3.900,00.
Valor Total da Empresa: 10.824,00
Empresa: CUBOMED – COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE
EIRELI EPP
Lote 5, Qtd 1, Valor Unitário R$ 5.400,00, Valor Total R$ 5.400,00.
Valor Total da Empresa: 5.400,00
Prefeito Luis Gabriel Fernandes da Silveira – 26/06/2019”
DESPACHO DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2020
PROCESSO Nº 1864/2019
OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de Material Hospitalar.
Diante das razões de fato e de direito expostas pela Pregoeira, em sua manifesta-
ção, a qual acolho, com base nos princípios da vinculação ao instrumento convo-
catório, decido pelo conhecimento do recurso interposto pelas empresas recorren-
tes MEDICAL CHIZZOLINI LTDA, VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA E PON-
TUAL COMERCIAL EIRELI para, no mérito, negar-lhes provimento.
Posto isso, ratifico o despacho da Pregoeira e mantenho a decisão que declarou
vencedora do certame referente ao Lote 01 a empresa COMERCIAL 3 ALBE LTDA,
bem como determino a adjudicação e homologação do Pregão em favor da empre-
sa, conforme segue:
Empresa: COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Lote 01 – Qtd. 01, Valor unitário R$ 228.999,60 – Valor total R$ 228.999,60; 
Rio Grande da Serra, 26 de março de 2020.
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA
PREFEITO
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”RESUMO:
PROCESSO 1420/2019 - PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 05/2020 - OBJETO: Registro de Preços
para fornecimento de impressos gráficos.
DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLOGO o
objeto da licitação em epígrafe, com amparo no
art. 4º, XXII, da Lei Federal 10.520/02 c/c
Decreto Municipal 1662/2006, de acordo com o
Despacho da Pregoeira:
DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o
objeto da licitação em epígrafe, conforme
segue: 
Empresa: TopData Processamento de Dados
Ltda
Item 01, Qtd. 2400 unid., Valor Unitário R$ 2,00,
Valor Total R$ 4.800,00; 
Valor Total da Empresa: R$ 4.800,00. 
Empresa: Galeria das Letras – Ed. Com. Livros 
Item 02, Qtd. 600 unid., Valor Unitário R$ 5.95,
Valor Total R$ 3.570,00.;
Valor Total da Empresa: R$ 3.570,00. 
Empresa: Gráfica Iguaçu Ltda ME 
Item 3, Qtd 2400 unid., Valor Unitário R$ 5,50
Valor Total R$ 13.200,00; Item 4, Qtd 1200
unid., Valor Unitário R$ 5,50 Valor Total R$
6.600,00 ; Item 5, Qtd 600 unid., Valor Unitário
R$ 5,00 Valor Total R$ 3.000,00; Item 6, Qtd
600 unid., Valor Unitário R$ 6,00 Valor Total R$
3.600,00; Item 7, Qtd 600 unid., Valor Unitário
R$ 6,00 Valor Total R$ 3.600,00; Item 8, Qtd
3000 unid., Valor Unitário R$ 2,50 Valor Total
R$ 7.500,00; Item 9, Qtd 300 unid., Valor
Unitário R$ 6,00 Valor Total R$ 1.800,00; Item
10, Qtd 300 unid., Valor Unitário R$ 6,00 Valor
Total R$ 1.800,00; Item 11, Qtd 300 unid., Valor
Unitário R$ 6,00 Valor Total R$ 1.800,00; Item
12, Qtd 2400 unid., Valor Unitário R$ 0,10 Valor
Total R$ 240,00; Item 14, Qtd 600 R$ 5,50 R$
3.300,00; Item 16, Qtd 600 R$ 5,50 R$ 3.300,00
Item 17, Qtd 1200 R$ 5,50 R$ 6.600,00; Item 20,
Qtd 360 R$ 10,00 R$ 3.600,00; Item 21, Qtd
12000 R$ 0,67 R$ 8.040,00 
Valor Total da Empresa: R$ 67.980,00 
Empresa: UA Gráfica Com. Prest. Serv. Gráficos 
Item 15, Qtd. 1200 unid., Valor Unitário R$ 6,80
, Valor Total R$ 8.160,00; Item 18, Qtd. 2400
unid., Valor Unitário R$ 18,30 , Valor Total R$
43.920,00; Item 19, Qtd.36 unid. Valor Unitário
R$ 26,80, Valor Total R$ 964,80; 
Valor Total da Empresa: R$ 53.044,80 
O item 13 restou se fracassado.
Prefeito: Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
23/03/2020”

”RESUMO:
PROCESSO 1728/2019 - PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 06/2020 - OBJETO: Registro de Preços
para fornecimento de Equipamentos Elétricos
de Informática.
DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLOGO o
objeto da licitação em epígrafe, com amparo no
art. 4º, XXII, da Lei Federal 10.520/02 c/c
Decreto Municipal 1662/2006, de acordo com o
Despacho da Pregoeira:
DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o
objeto da licitação em epígrafe, conforme
segue: 
Empresa: Espaço 2 Tecnologia e Informática
Eireli
Item 1, Qtd 4 unid., Valor Unitário  R$ 203,00,
Valor Total R$ 812,00; Item 2, Qtd 3 unid., Valor

Unitário R$ 8,00, Valor Total R$ 24,00; Item 3,
Qtd 50 unid., Valor Unitário R$ 8,00, Valor Total
R$ 400,00; Item 4, Qtd 5 unid., Valor Unitário
R$ 41,00 , Valor Total R$ 205,00; Item 5, Qtd 6
unid., Valor Unitário R$ 117,50 , Valor Total R$
705,00; Item 6, Qtd 2 unid., Valor Unitário R$
66,50 , Valor Total R$ 133,00; Item 7, Qtd 6
unid., Valor Unitário R$ 47,00 , Valor Total R$
282,00; Item 8, Qtd 5 unid., Valor Unitário R$
48,00 , Valor Total R$ 240,00; Item 9, Qtd 3
unid., Valor Unitário R$ 2.370,00 , Valor Total
R$ 7.110,00; Item 10, Qtd 40 unid., Valor
Unitário  R$ 34,90, Valor Total R$ 1.396,00; Item
13, Qtd 2 unid., Valor Unitário R$ 117,90, Valor
Total R$ 235,80; Item 14, Qtd unid., Valor
Unitário R$ 22,00, Valor Total R$ 88,00; Item
15, Qtd 4 unid., Valor Unitário R$ 14,90, Valor
Total R$ 59,60; Item 16, Qtd 2 unid., Valor
Unitário R$ 57,90, Valor Total R$ 115,80; Item
17, Qtd 3 unid., Valor Unitário R$ 37,50, Valor
Total R$ 112,50; Item 19, Qtd 1 unid., Valor
Unitário R$ 130,00, Valor Total R$ 130,00; Item
20, Qtd 50 unid., Valor Unitário R$ 8,00, Valor
Total R$ 400,00; Item 21, Qtd 2 unid., Valor
Unitário R$ 250,00, Valor Total R$ 500,00; Item
22, Qtd 20 unid., Valor Unitário R$ 62,50, Valor
Total R$ 1.250,00
Valor Total da Empresa: R$ 14.198,70 
Empresa: Avanti Negócios e Tecnologia Eireli
Item 12, Qtd 8 unid., Valor Unitário R$ 5.500,00
Valor Total R$ 44.000,00 
Valor Total da Empresa: R$ 44.000,00. 
O itens 11 e 18 restaram se fracassado.
Prefeito: Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
24/03/2020”

”RESUMO:
PROCESSO 1736/2019 - PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 07/2020 - OBJETO: Registro de Preços
para fornecimento de equipamentos de infor-
mática.
DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLOGO o
objeto da licitação em epígrafe, com amparo no
art. 4º, XXII, da Lei Federal 10.520/02 c/c
Decreto Municipal 1662/2006, de acordo com o
Despacho da Pregoeira:
DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o
objeto da licitação em epígrafe, conforme
segue: 
Empresa: Espaço 2 Tecnologia e Informática
Eireli EPP
Item 1, Qtd 10 unid., Valor Unitário R$ 970,00,
Valor Total R$ 9700; Item 2, Qtd 20 unid., Valor
Unitário R$ 265, Valor Total R$ 5.300,00; Item
6, Qtd 3 unid., Valor Unitário R$ 94,50, Valor
Total R$ 283,50
Valor Total da Empresa: R$ 15.283,50
Empresa: High Tech Informática São Carlos
Ltda - Eireli 
Item 5, Qtd 25 unid., Valor Unitário R$ 109,00,
Valor Total R$ 2.725,00; Item 7, Qtd 3 unid.,
Valor Unitário R$15.200,00 unid., Valor Unitário
R$ 45.600,00.
Valor Total da Empresa: R$ 48.325,00
Empresa: RD Informática Ltda 
Item 8, Qtd 40, unid., Valor Unitário R$
223,00, Valor Total R$ 8.920,00.
Valor Total da Empresa: 8.920,00

O item 03 e 04 restaram se fracassados.
Prefeito: Luis Gabriel Fernandes da Silveira –
26/03/2020”

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL                         
RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO                        

Faço saber que pretendem se casar  e
apresentaram  os  documentos exigidos pelo
art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

ELIVAL  NEVES  DE  ARAGÃO,  estado  civil
solteiro, profissão ajudante geral,  nascido  em
Salvador,  BA no dia trinta e um de agosto de
mil novecentos e setenta (31/08/1970), resi-
dente e domiciliado Rua Araras, 1915,  Quarta
Divisão,  Ribeirão  Pires, SP, filho de ELÍSIO
SILVA DE ARAGÃO e de VALDENIRA NEVES DE
ARAGÃO. EDILEUZA  DE OLIVEIRA CRUZ, esta-
do civil solteira, profissão manicure, nascida
em  Teresina,  PI  no  dia  dez  de junho de mil
novecentos e setenta e três (10/06/1973), resi-
dente e domiciliada Rua Araras, 1915, Quarta
Divisão, Ribeirão Pires, SP, filha de EDSON
MATIAS DA CRUZ e de MARIA JANUARIO DE
OLIVEIRA CRUZ.                                      

MARCELO  GONÇALVES PIRES, estado civil
divorciado, profissão funileiro de  produção,
nascido em Santo André, SP no dia quinze de
setembro de mil  novecentos e setenta e seis
(15/09/1976), residente e domiciliado Rua
Roseira,  396, Quarta Divisão, Ribeirão Pires,
SP, filho de ODAIR GONÇALVES PIRES e de
MARIA DE LOURDES PISTOR PIRES.RENATA
APAREDIDA PAULINO, estado civil divorciada,
profissão agente de informação,  nascida  em
Santo  André, SP no dia três de março de mil
novecentos  e setenta e nove (03/03/1979),
residente e domiciliada Rua Roseira,  396,
Quarta  Divisão,  Ribeirão  Pires,  SP,  filha de
NOEL PAULINO e de MARIA APARECIDA
MAIOSTRE PAULINO.                        

PATRICK  DE  CASTRO  BÁRBARA, estado
civil solteiro, profissão técnico químico, nasci-
do em Ribeirão Pires, SP no dia vinte e seis de
abril de mil  novecentos e noventa e seis
(26/04/1996), residente e domiciliado Rua
Gotardo  Bottacin, 566, Vila Suíssa, Ribeirão

Pires, SP, filho de SÍLVIO LUCIANO BÁRBARA e
de ZILMA DE CASTRO FONSECA.CAMILA
VALERIO  DE  ARAUJO,  estado civil solteira,
profissão do lar, nascida  em Mauá, SP no dia
vinte e três de agosto de mil novecentos e
noventa  e  nove  (23/08/1999),  residente  e
domiciliada Rua Gotardo Bottacin,  566,  Vila
Suíssa,  Ribeirão  Pires, SP, filha de EDSON DE
ARAUJO e de ELZA VALERIO.                                             

FERNANDO  SANTOS  VENTURA,  estado
civil solteiro, profissão autônomo, nascido em
Mauá, SP no dia doze de janeiro de mil nove-
centos e noventa e  quatro  (12/01/1994),  resi-
dente e domiciliado Avenida Rotary, 259,
Bocaina,  Ribeirão  Pires,  SP,  filho  de JOVEN-
CIO ALVES VENTURA e de SUSANA MARIA
DOS SANTOS VENTURA.MONISE HELLEN
COUTO BRAZIL, estado civil solteira, profissão
operadora de  caixa,  nascida  em  Borda da
Mata, MG no dia onze de março de mil nove-
centos  e  noventa  e  seis  (11/03/1996), resi-
dente e domiciliada Avenida  Rotary,  259,
Bocaina, Ribeirão Pires, SP, filha de OSMAR DE
QUEIROZ BRAZIL e de WANDERLEIA FARIA DO
COUTO BRAZIL.                 

RHOGGER  MENDES  DE SOUZA, estado
civil solteiro, profissão técnico em informática,
nascido em Santos, SP no dia vinte e seis de
março de mil novecentos  e  noventa
(26/03/1990), residente e domiciliado Rua
Gago Coutinho,  048,  Pilar  Velho,  Ribeirão
Pires, SP, filho de SEBASTIÃO MARIA DE
SOUZA e de MAREJARA FERREIRA MENDES
DE SOUZA. MAIARA   SOARES  CANDIDO  BAR-
ROS,  estado  civil  solteira,  profissão cabelei-
reira, nascida em Ribeirão Pires, SP no dia seis
de dezembro de mil novecentos e noventa e
cinco (06/12/1995), residente e domiciliada
Rua  Gago  Coutinho,  048,  Pilar  Velho,
Ribeirão Pires, SP, filha de ARMANDO CANDI-
DO BARROS e de MARIA DE FÁTIMA SOARES
BARROS.    

EEddiittaaiiss  ddee  PPrrooccllaammaass  
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LEI MUNICIPAL Nº. 2.355, DE 19 DE MARÇO DE 2.020
“Reajusta os proventos de aposentadorias e pensões dos segurados do Fundo de Previdência Municipal dos

Servidores Públicos de Rio Grande da Serra e dá outras providências” 
Luis Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
LEI
Art. 1º.  Ficam os proventos de aposentadorias e pensões dos segurados do Fundo de Previdência Municipal
dos Servidores Públicos de Rio Grande da Serra concedidos após a publicação da Emenda Constitucional nº.
41, de 19 de dezembro de 2.003, reajustados a partir de 1º. de janeiro de 2.020 em 4,48% (quatro inteiros e qua-
renta e oito décimos por cento), de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC
no período, conforme dispõe a Lei Municipal nº. 1.653, de 27 de abril de 2.007.
Art. 2º. - Para os benefícios majorados por força da elevação do salário mínimo, o aumento referido deverá ser
descontado quando da aplicação do reajuste de que trata o artigo anterior.
Art. 3º. - O aumento de que trata o artigo 1º. não se aplica aos benefícios concedidos com base no artigo 6º. da
Emenda Constitucional nº.  41 e no artigo 3º. da Emenda Constitucional nº. 47. 
Art. 4º. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 19 de março de 2.020 - 55º. Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito Municipal
PjLei 006/2.020 = PM
Autografo 007.03.2020 = CM

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.686, DE 19 DE MARÇO DE 2.020
“Regulamenta a Lei Municipal nº. 2.353, de 19 de março de 2.020, dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais
Especiais no Orçamento 2020.”
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA, Prefeito Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribuições
que lhe são conferidas por lei
DECRETA
Art. 1º. - A Lei Municipal nº. 2.353, de 19 de março de 2.020 fica regulamentada pelo presente decreto.
Art. 2º. - Nos termos da Lei Municipal nº. 2.353, de 19 de março de 2.020, fica criado no orçamento vigente,
Crédito Adicional Especial na Secretaria de Educação e Cultura, no valor de R$ 19.038,21 (dezenove mil, trinta
e oito reais e vinte e um centavos), referente à parcela diferida do FUNDEB 2019, observando as classificações
Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 3º. - O crédito adicional especial de que trata o artigo anterior será coberto com recurso de superávit finan-
ceiro, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º., inciso I da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 4º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 19 de março de 2.020 - 55º. Ano de Emancipação Político-
Administrativa do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira  
Prefeito Municipal
Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei 

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.685, DE 19 DE MARÇO DE 2.020
“Regulamenta a Lei Municipal nº. 2.352, de 19 de março de 2.020, dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais
Especiais no Orçamento 2020.”
LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA, Prefeito Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribuições
que lhe são conferidas por lei
DECRETA
Art. 1º. - A Lei Municipal nº. 2.352, de 19 de março de 2.020 fica regulamentada pelo presente decreto.
Art. 2º. - Nos termos da Lei Municipal nº. 2.352, de 19 de março de 2.020, fica criado no orçamento vigente,
Crédito Adicional Especial na Secretaria de Educação e Cultura, no valor de R$ 280.494,46 (duzentos e oitenta
mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos), observando as classificações
Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 3º. - O crédito adicional especial de que trata o artigo anterior será coberto com recursos de superávit finan-
ceiro, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º., inciso I, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 4º. – Fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial na Secretaria de Educação e Cultura, no
valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), observando as classificações Institucional, Funcional, Programática e
Econômica, conforme segue:

Art. 5º. - O crédito adicional especial de que trata o artigo anterior será coberto com recursos de excesso de arre-
cadação, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º., inciso II, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 6º. – Fica criado no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial na Secretaria de Obras e Planejamento,
no valor de R$ 890,92 (oitocentos e noventa reais e noventa e dois centavos), observando as classificações
Institucional, Funcional, Programática e Econômica, conforme segue:

Art. 7º. - O crédito adicional especial de que trata o artigo anterior será coberto com recursos de
excesso de arrecadação, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º., inciso II, da Lei Federal nº. 4.320,
de 17 de março de 1964.
Art. 8º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 19 de março de 2.020 - 55º. Ano de Emancipação
Político-Administrativa do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira  
Prefeito Municipal
Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei  

LEI MUNICIPAL Nº. 2.354, DE 19 DE MARÇO DE 2.020
“Denomina de “Travessa Onofre Rodrigues de Lima”, a viela 30 do loteamento Vila Lopes, conforme
dispõe.”
Luis Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancio-
no e promulgo a seguinte 
LEI
Art. 1º. – Fica denominada de Travessa Onofre Rodrigues de Lima, a viela 30 do loteamento Vila
Lopes.   
Art. 2º. – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações orçamen-
tárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em con-
trário.
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 19 de março de 2.020   – 55º Ano de Emancipação
Político-Administrativo do Município.
Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Prefeito
Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa da forma da lei.
PjLei 004/2.020 = PM
Autografo 007.03.2020 = CM

JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93 e Instruções Normativas do TCESP, justificamos
a alteração de ordem cronológica do pagamento do fornecedor abaixo, para aquisição e regulari-
zação do fornecimento de medicamentos.
Credor: Medimport Comércio de Produtos Hospitalares Ltda-EPP
Nota Fiscal: 27642 - Vencimento: 31/05/2019 – Valor Líquido: R$ 5.900,00
Luis Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito – Rio Grande da Serra, 24/03/2020.

”RESUMO:
PROCESSO 1733/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020 - OBJETO: Registro de Preços para
fornecimento de equipamentos de armazenamento de dados de informática.
DESPACHO DO PREFEITO: HOMOLOGO o objeto da licitação em epígrafe, com amparo no art. 4º,
XXII, da Lei Federal 10.520/02 c/c Decreto Municipal 1662/2006, de acordo com o Despacho da
Pregoeira:
DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o objeto da licitação em epígrafe, conforme segue: 
Empresa: Espaço 2 Tecnologia e Informática Eireli EPP
Item 01, Qtd. 02 unid., Valor Unitário R$ 1.930,00, Valor Total R$ 3.860,00; Item 02, Qtd. 04 unid.,
Valor Unitário R$ 1.820,00, Valor Total R$ 7.280,00; Item 03, Qtd. 10 unid., Valor Unitário R$
2.950,00, Valor Total R$ 29.500,00; Item 04, Qtd. 04 unid., Valor Unitário R$ 3.780,00, Valor Total
R$ 15.120,00;
Valor Total da Empresa: R$ 55.760,00. 
Prefeito: Luis Gabriel Fernandes da Silveira – 26/03/2020”
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