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LEI COMPLEMENTAR N.º 058/2022 

 
 
 

DE 25 DE ABRIL DE 2022. 
 
ALTERA A LEI COMPLEMENTAR N.º 
027/2015, DE 10/12/2015, QUE ORGANIZA 
A ESTRUTURA DE CARGOS 
COMISSIONADOS, INSTITUI O PLANO DE 
CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE COQUEIRAL E 
ALTERAÇÕES POSTERIORES E, DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, 
ESTADO DE MINAS GERAIS, APROVA E 
EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A 
SEGUINTE LEI: 

 
 

Art. 1.º Fica criada na estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Coqueiral, 
instituída pela Lei Complementar n.º 027/2015, de 10/12/2015, subordinada à Secretaria 
Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, a Assessoria de Esportes e o cargo de Assessor 
de Esportes, de provimento amplo, com as devidas atribuições descritas nesta Lei. 

 
Art. 2.º Fica criada na estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Coqueiral, 

instituída pela Lei Complementar n.º 027/2015, de 10/12/2015, subordinada à Secretaria 
Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, a Assessoria de Cultura e o cargo Assessor de 
Cultura, de provimento amplo, com as devidas atribuições descritas nesta Lei. 

 
Art. 3.º Ficam criados na estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de 

Coqueiral, instituída pela Lei Complementar n.º 027/2015, de 10/12/2015, os cargos e vagas 
de provimento efetivo, conforme descritos no Anexo III desta Lei e com as devidas 
descrições e atribuições de cargos. 

 
Art. 4.º Altera o Anexo I da Lei Complementar n.º 027/2015, passando a vigorar 

conforme Anexo I desta Lei, sendo composto dos seguintes dados: 
 

I. Tabela de Vencimentos de Cargos em Comissão e Agente Político; 
II. Codificação dos cargos em Comissão e Agentes Políticos; 
III. Estrutura Organizacional; 
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IV. Atribuições dos cargos em Comissão; 
V. Organograma Geral. 

 
Art. 5.º A Tabela de Vencimentos e Tabela de Cargos Efetivos da Lei Complementar 

n.º 027/2015 passam a vigorar conforme Anexo II desta Lei, composto dos seguintes dados: 
I. Tabela de Vencimentos; 
II. Tabela de Cargos Efetivos. 

 
Art. 6.º Fica o Poder Executivo autorizado a providenciar os atos necessários à 

adequação orçamentária e financeira para o cumprimento desta Lei Complementar. 
 
Art. 7.º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 8.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Coqueiral, 25 de abril de 2022. 
 
 
 

ROSSANO DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL  
 

ANEXO I 
 

Tabela de Vencimentos de Cargos em Comissão e Agente Político 
 

CÓDIGO DENOMINAÇÃO PROVIMENTO 
Nº DE VENC. 

VAGAS (R$) 

Cargos em Comissão 

PMC01/01 Chefe de Gabinete Amplo 1        4.921,69  

PMC02/01 Procurador Geral Amplo 1        4.921,69  

PMC03/01 Controlador Geral Limitado 1        4.921,69  

PMC09/01 Subcontrolador Interno Amplo 1        3.885,54  
PMC05/01 A 
PMC05/21 

Diretor de Departamento Amplo e Limitado 20        3.243,50  

PMC08/01 A 
PMC08/03 

Assessor de Gabinete Amplo 3 2.674,02 

PMC10/01 A 
PMG10/03 

Assessor de Esportes Amplo 3 2.000,00 

PMC11/01 Assessor de Cultura Amplo 1 2.000,00 

Agente Político 

 

Secretário Municipal Amplo 7 
 Legislação 
específica  

- 

 
TOTAL 38  

 
 



 
 

 4 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL 

 
CODIFICAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO E AGENTES POLÍTICOS 

 
CÓDIGO DENOMINAÇÃO QTDE. PROVIMENTO 

PMC01/01 Chefe de Gabinete 01 Amplo 

PMC02/01 Procurador Geral 01 Amplo 

PMC03/01 Controlador Geral 01 Limitado 

PMC09/01 Subcontrolador Interno 01 Amplo 

PMC04/01 Secretário Municipal de Planejamento e Finanças 01 Amplo 

PMC04/02 Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo 01 Amplo 

PMC04/03 Secretário Municipal de Educação 01 Amplo 

PMC04/04 Secretário Municipal de Ação Social  01 Amplo 

PMC04/05 Secretário Municipal de Saúde 01 Amplo 

PMC04/06 Secretário Municipal de Obras Públicas e Agricultura 01 Amplo 

PMC04/07 Secretário Municipal de Tecnologia da Informação 01 Amplo 

PMC05/01 Diretor do Departamento de Contabilidade 01 Amplo/Limitado 

PMC05/02 
Diretor de Departamento de Tesouraria, Tributação e 

Fiscalização 

01 Amplo/Limitado 

PMC05/03 Diretor do Departamento de Recursos Humanos 01 Amplo/Limitado 

PMC05/04 
Diretor de Departamento de Planejamento e 

Orçamento 

01 Amplo/Limitado 

PMC05/05 Diretor de Departamento de Compras e Licitação 01 Amplo/Limitado 

PMC05/06 Diretor de Departamento de Tecnologia da Informação 01 Amplo/Limitado 

PMC05/07 Diretor do Departamento de Esporte 01 Amplo/Limitado 

PMC05/08 Diretor do Departamento de Turismo 01 Amplo/Limitado 

PMC05/09 
Diretor de Departamento de  

Educação 

01 Amplo/Limitado 

PMC05/10 Diretor do Departamento de Orientação e Supervisão 01 Amplo/Limitado 

PMC05/12 Diretor do Departamento de Ação Social 01 Amplo/Limitado 

PMC05/13 Diretor do Departamento de Saúde 01 Amplo/Limitado 

PMC05/14 Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária 01 Amplo/Limitado 

PMC05/15 Diretor do Departamento de Epidemiologia 01 Amplo/Limitado 

PMC05/16 Diretor do Departamento de Obras e Serviços 01 Amplo/Limitado 

PMC05/17 
Diretor do Departamento de Agricultura e Meio 

Ambiente 

01 Amplo/Limitado 

PMC05/18 Diretor do Departamento de Limpeza Urbana 01 Amplo/Limitado 
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PMC05/19 Diretor do Departamento de Patrimônio e Almoxarifado 01 Amplo/Limitado 

PMC05/20 
Diretor do Departamento de Manutenção e 

Transportes 

01 Amplo/Limitado 

PMC05/21 Diretor de Departamento de Manutenção de Redes  01 Amplo/Limitado 

PMC08/01 Assessor de Gabinete 01 Amplo 

PMC08/02 Assessor de Gabinete 01 Amplo 

PMC08/03 Assessor de Gabinete 01 Amplo 

PMC10/01 Assessor de Esportes 01 Amplo 

PMC10/02 Assessor de Esportes 01 Amplo 

PMC10/03 Assessor de Esportes 01 Amplo 

PMC11/01 Assessor de Cultura 01 Amplo 

TOTAL 38  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL 

 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
ASSESSORIAS/SECRETARIAS DEPARTAMENTOS SIGLA 

Gabinete GABIN 
 Chefe de Gabinete  
 Assessoria de Gabinete  
 Assessoria de Gabinete  
 Assessoria de Gabinete  
   
Procurador Geral PROGE 
   
Controlador Geral CONTG 
 Subcontroladoria Interna - SUBC-I  
   
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças SEPLA 
 Departamento de Contabilidade - DECON  
 Departamento de Tesouraria, Tributação e 

Fiscalização - DETFI 
 

 Departamento de Recursos Humanos - DERHU  
 Departamento de Planejamento e Orçamento - 

DEPLO 
 

 Departamento de Compras e Licitações - 
DECOL 

 

   
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo SECET 
 Departamento de Esporte - DESP  
 Departamento de Turismo - DETUR  
 Assessoria de Esportes  
 Assessoria de Esportes  
 Assessoria de Esportes  
 Assessoria de Cultura  
   
Secretaria Municipal de Educação SEDUC 
 Departamento de Educação – DEDUC  
 Departamento e Orientação e Supervisão – 

DEOSU 
 

   
Secretaria Municipal de Ação Social SEASO 
 Departamento de Ação Social - DEASO  
   
Secretaria Municipal de Saúde SESAU 
 Departamento de Saúde – DESAU  
 Departamento de Vigilância Sanitária – DEVIG  
 Departamento de Epidemiologia - DEPID  
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Secretaria Municipal de Obras Públicas e Agricultura SEOBRAG 
 Departamento de Obras - DEOBR  
 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente – 

DEAMA 
 

 Departamento de Limpeza Urbana – DELUR  
 Departamento de Patrimônio e Almoxarifado – 

DEPAL 
 

 Departamento de Manutenção e Transportes - 
DEMAT 

 
 

   
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação SETI 
 Departamento de Tecnologia da Informação - 

DETEC 
 

 Departamento de Manutenção de Redes - 
DEMAN 

 

   

 
 
 
 
 



 
 

 8 

 
COMPETE AO CHEFE DE GABINETE 
 

 Prestar assessoramento direto ao Prefeito; 
 Assessorar o Prefeito no exame, encaminhamento e solução de assuntos políticos; 
 Coordenar e executar a programação de audiências, entrevistas, conferências;  
 Representar o Prefeito Municipal em solenidades e atividades sociais; 
 Veicular os trabalhos e realizações da Prefeitura no sentido de repassá-los a 

sociedade; 
 Manter o Prefeito informado sobre os eventos sociais, públicos, privados e políticos, 

dos quais irão participar; 
 Promover o relacionamento da prefeitura com os veículos de comunicação social. 
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COMPETE AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
 

 Representar o Município nas ações jurídicas em que este for parte, autora ou ré, 
lavrando e fiscalizando contratos de natureza fiscal, financeira ou imobiliária, 
prestando consultoria e assessoramento a Prefeitura e emite pareceres jurídicos, 
para defender os interesses do Município; 

 Fiscalizar a execução de contrato que envolva bens patrimoniais ao que interessem 
ao Município, representando o Prefeito durante a vigência dos contratos, para 
garantir o fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

 Estudar a matéria jurídica e de outras naturezas, consultando códigos, leis, 
jurisprudência e outros documentos, para adequar os fatos a legislação aplicável; 

 Complementar ou apurar as informações levantadas, inquirindo o cliente, as 
testemunhas e outras pessoas e tomando outras medidas, para obter os elementos 
necessários à defesa ou acusação; 

 Preparar a defesa ou acusação, arrolando e correlacionando os fatos e aplicando o 
procedimento adequado, para apresenta-la em juízo; 

 Acompanhar o processo em todas as suas fases, requerendo seu andamento 
através de petições específicas, para garantir seu trâmite legal até decisão final do 
litígio; 

 Representar a parte que é mandatária em juízo, comparecendo às audiências e 
tomando sua defesa, para pleitear uma decisão favorável; 

 Redigir ou elabora documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações 
sobre questões de natureza administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal 
ou outras, aplicando a legislação, forma e terminologia adequadas ao assunto em 
questão, para utiliza-los na defesa de seus clientes; 

 Outras atividades correlatas no âmbito de atuação. 
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COMPETE AO CONTROLADOR GERAL 

 
 Coordenar, orientar atos normativos, de supervisão técnica e realização de 

atividades inerentes ao Controle Interno no âmbito da Administração Municipal; 
 Implementar meios e condições indispensáveis para assegurar a eficiência e a 

eficácia do Controle Interno; 
 Gerenciar, como órgão central, as áreas patrimonial, financeira, operacional, 

orçamentária, contábil, de pessoal e programas de governo da Administração Direta 
e Indireta, auxiliando os órgãos de controle externo no exercício de suas atribuições; 

 Adotar medidas com vistas à racionalização dos gastos públicos, proporcionando 
economia e redução de custos com a máquina administrativa; 

 Assessorar diretamente o Chefe do Poder Executivo Municipal e gestores da 
Administração Direta e Indireta, de forma autônoma, no âmbito de sua competência; 

 Preparar relatórios parciais e globais dos trabalhos realizados, assinalando efetuais 
falhas encontradas e certificando a real situação patrimonial, econômica e financeira 
da instituição, para fornecer ao Prefeito Municipal os subsídios necessários à tomada 
de decisões; 

 Executar outras ações e atividades dispostas em lei e em atos normativos ou 
regulamentares, ou determinadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, em 
razão da natureza do Órgão. 
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COMPETE AO SUBCONTROLADOR INTERNO 

 
 Acompanhar e supervisionar a elaboração dos atos e fatos contábeis, examinando 

os registros efetuados, para apurar a correspondência dos lançamentos aos 
documentos que lhes deram origem; 

 Acompanhar e supervisionar o processo investigativo das operações contábeis e 
financeiras realizadas, verificando cheques, recibos, faturas, notas fiscais e outros 
documentos, para comprovar a exatidão das mesmas; 

 Acompanhar e supervisionar o processo de conferência dos bens e valores 
existentes, verificando dinheiro em caixa, títulos e outros documentos, para 
confrontá-los com os registros feitos; 

 Auditar os cálculos efetuados, baseando-se nos valores contábeis, para assegurar-
se da exatidão dos mesmos; 

 Preparar relatórios parciais e globais dos trabalhos realizados, assinalando efetuais 
falhas encontradas e certificando a real situação patrimonial, econômica e financeira 
da instituição, para fornecer ao Controlador Geral e ao Prefeito Municipal os 
subsídios necessários à tomada de decisões. 
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COMPETE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
 

  Acompanhar e supervisionar o trabalho de escrituração contábil da prefeitura; 
 Acompanhar e supervisionar a execução orçamentária por fontes de recursos, bem 

como o processo de prestação de contas; 
 Acompanhar e supervisionar os ingressos e saídas monetárias, os repasses 

financeiros e dispor de informações financeiras utilizadas para decisão superior; 
 Assessorar e coordenar o levantamento de dados, analisar e desenvolver estudos 

econômicos, financeiros e estatísticos para a Prefeitura Municipal; 
 Assessorar o Prefeito Municipal na identificação de oportunidades de investimentos e 

na captação de recursos financeiros; 
 Coordenar a elaboração dos orçamentos anual e plurianual, de investimentos e 

acompanhar e analisar a execução física e financeira dos planos, programas e 
projetos; 

 Coordenar e acompanhar as liberações financeiras referentes ao custeio e 
investimentos perante aos órgãos competentes; 

 Coordenar e supervisionar as atividades do Departamento de Contabilidade - 
DECON, Departamento de Tesouraria, Tributação e Fiscalização - DETFI, 
Departamento de Recursos Humanos – DERHU, Departamento de Planejamento e 
Orçamento – DEPLO e Departamento de Compras e Licitações – DECOL.  
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COMPETE AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
 

 Supervisionar a manutenção dos registros de todos os fatos contábeis; 
 Supervisionar a Elaboração do balanço anual, balancetes mensais e demais 

demonstrações financeiras usuais; 
 Supervisionar, antes do registro, a exatidão dos documentos comprobatórios dos 

fatos contábeis, face à legislação e normas internas; 
 Supervisionar a execução das tarefas relativas à execução orçamentárias; 
 Supervisionar e orientar as unidades administrativas quanto à aplicação da 

legislação e normas sobre contabilidade pública e dar assistência às auditorias 
externas. 

 Elaborar e apresentar relatórios das atividades desenvolvidas.  
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COMPETE AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA, TRIBUTAÇÃO 
E FISCALIZAÇÃO 
 

 Supervisionar os processos de pagamentos e compromissos financeiros; 
 Supervisionar o controle recebimentos de recursos de qualquer fonte; 
 Supervisionar e acompanhar saldos bancários de todas as contas do Município; 
 Supervisionar a Classificação e liberação das receitas diversas; 
 Coordenar, acompanhar as inspeções dos estabelecimentos comerciais e feiras 

livres no tocante a arrecadação de tributos municipais; 
 Coordenar o levantamento dos processos da divida ativa do município e encaminha-

los a Procuradoria Geral do Município para execução; 
 Coordenar a emissão e/ou cassação de alvará de funcionamento de 

estabelecimentos comercial, industrial, feiras livres e eventos; 
 Coordenar, supervisionar e fiscalizar a emissão de alvará para a construção Civil; 
 Coordenar, supervisionar e elaborar o Documento de Arrecadação dos Tributos e 

demais impostos municipais; 
 Elaborar e apresentar relatórios das atividades desenvolvidas.  
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COMPETE AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 

 Supervisionar a organização da escala de férias anual dos servidores; 
 Supervisionar e coordenar a execução dos registros funcionais e manutenção do 

cadastro de pessoal organizado; 
 Coordenar o processo de formalização e encaminhamento da alteração de situação 

funcional de servidores da Prefeitura; 
 Supervisionar e coordenar a manutenção e atualização do arquivo de publicações 

oficiais da situação funcional de servidores; 
 Acompanhar e supervisionar as informações sobre assuntos concernentes à situação 

funcional de servidores da Prefeitura; 
 Supervisionar e coordenar a emissão de certidões de contagem de tempo para fins 

funcionais; 
 Supervisionar e acompanhar a elaboração de processos e concessões de benefícios 

a servidores da Prefeitura; 
 Supervisionar os controles de frequência dos funcionários alocados nos diversos 

setores da Prefeitura; 
 Supervisionar e acompanhar o empenho das despesas com pagamento de pessoal, 

perante a unidade administrativa competente; 
 Manter atualizado a ficha financeira dos servidores da prefeitura e demitir-lhes o 

contracheque; 
 Elaborar a folha de pagamento; 
 Propor e executar as atividades relacionadas com o desenvolvimento de pessoal da 

Prefeitura; 
 Elaborar e implantar planos e programas relativos ao treinamento de 

desenvolvimento de recursos humanos; 
 Propor e aplicar estratégias, que favoreçam a interação e a cooperação na 

Prefeitura; 
 Elaborar e apresentar relatórios das atividades desenvolvidas.  
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COMPETE AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E 
ORÇAMENTO 
 

 Coordenar a elaboração do orçamento anual e plurianual da Prefeitura; 
 Coordenar a elaboração do controle de saldo orçamentário da prefeitura; 
 Coordenar a operacionalização e elaboração dos contratos e convênios firmados 

com a Prefeitura; 
 Coordenar e acompanhar datas de elaboração e vencimento dos contratos e 

convênios firmados com a Prefeitura; 
 Coordenar e acompanhar o avanço físico/financeiro dos contratos e convênios 

firmados com a Prefeitura; 
 Supervisionar a Manutenção do arquivado em ordem cronológica dos documentos 

referentes à prestação de contas, saldos financeiros, laudos técnicos, registros 
diversos e demais documentos inerentes aos contratos e convênios firmados com a 
Prefeitura; 

 Supervisionar e acompanhar a organização, manutenção e atualização do arquivo 
das despesas mensais da Prefeitura; 

 Elaborar e apresentar relatórios das atividades desenvolvidas.  
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COMPETE AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

 Coordenar a elaboração dos processos de licitação e Compras de matérias-primas, 
equipamentos, veículos e outros; 

 Coordenar a atualização do cadastro de fornecedores de materiais e equipamentos; 
 Coordenar a análise das propostas recebidas, verificando as vantagens oferecidas 

pelos fornecedores, cotejando preços, formas de pagamento, descontos e termos de 
entrega e elaborando mapas comparativos, para determinar as melhores ofertas, 
submetendo-as a decisão superior; 

 Coordenar a organização das fontes adequadas de fornecedores idôneos, coletando 
informações comerciais, consultando publicações e efetuando entrevistas, para 
manter arquivos atualizados dos mesmos; 

 Manter-se atualizado sobre a legislação pertinentes aos processos de compras e 
licitações públicas, aplicando-as rotineiramente; 

 Supervisionar e coordenar a Elaboração periodicamente relatórios sobre os 
processos de compras e licitações, registrando todas as ocorrências e informações 
correlatas, para permitir o controle e avaliação do superior hierárquico e órgãos 
fiscalizadores; 

 Elaborar e apresentar relatórios das atividades desenvolvidas.  
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COMPETE AO SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 
 

 Coordenar, supervisionar a elaboração de estudos e alternativas, objetivando 
fomentar o turismo local; 

 Coordenar a promoção e incentivo às práticas das diversas modalidades de esportes 
no Município, em parceria com a comunidade e instituições constituídas; 

 Coordenar as Articulações com as equipes das diversas modalidades de esportes, 
objetivando registrá-las nas respectivas federações esportivas; 

 Coordenar e Incentivar a prática de competições esportivas entre atletas do 
Município em nível regional, estadual e interestadual; 

 Supervisionar as atividades do Departamento de Esporte – DESP e do 
Departamento de Turismo – DETUR.   
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COMPETE AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 
 

 Supervisionar, Incentivar, coordenar e acompanhar a prática das diversas 
modalidades de esportes no Município, em parceria com a Comunidade e 
instituições constituídas; 

 Supervisionar as articulações e facilitar o acesso das equipes das diversas 
modalidades de esportes, objetivando registra-las nas respectivas federações 
esportivas; 

 Supervisionar, Incentivar, articular, acompanhar e coordenar a prática de competição 
esportivas entre atletas do Município em nível regional, estadual e interestadual; 

 Acompanhar, coordenar e controlar a utilização das praças de esportes e outros, 
objetivando controlar a agenda de utilização, manutenção e conservação desses 
espaços; 

 Coordenar e acompanhar o uso racional e disciplinar dos espaços de esporte e lazer 
e proporcionar oportunidades iguais as diversas modalidades esportivas, recreativas 
e de lazer; 

 Elaborar e apresentar relatórios das atividades desenvolvidas. 
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COMPETE AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO  
 

 Supervisionar, incentivar, coordenar e acompanhar o desenvolvimento das atividades 
turísticas no município; 

 Supervisionar a elaboração de estudos e alternativas, objetivando fomentar o turismo 
local; 

 Supervisionar a Identificação, catalogalização, localização e obtenção de 
informações seguras sobre monumentos, edifícios, pontes, rios, córregos, museus, 
galerias de artes e demais locais com potencialidades turísticas, localizados no 
município; 

 Supervisionar a Identificação e catalogalização dos estabelecimentos comerciais, 
industriais, restaurantes, lanchonetes, hotéis, objetivando divulgar aos visitantes e 
turistas, tornando suas estadias agradáveis e confortáveis; 

 Supervisionar, incentivar, coordenar e acompanhar a divulgação das potencialidades 
turísticas municipais; 

 Elaborar e apresentar relatórios das atividades desenvolvidas. 
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COMPETE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

 Planejar, dirigir, orientar, coordenar e controlar a execução das atividades 
administrativas e pedagógicas das escolas municipais; 

 Coordenar e acompanhar e fazer cumprir determinações dos órgãos Federais e 
Estaduais; 

 Coordenar e acompanhar o cumprimento de normas e regulamentos pertinentes à 
Prefeitura, referentes à administração de pessoal, material, finanças e serviços 
pertinentes a área educacional; 

 Supervisionar, coordenar e incentivar a Elaboração de estudos e propor introdução 
de novas técnicas de aprendizagem e implantação de novo programa de ensino; 

 Supervisionar e acompanhar as analises dos livros didáticos e recursos audiovisuais 
a serem utilizados; 

 Elaborar e apresentar relatórios das atividades desenvolvidas; 
 Supervisionar as atividades do Departamento de Educação – DEDUC, Departamento 

de Orientação e Supervisão – DEOSU e do Departamento de Comunicação Social e 
Cultura – DECSC. 
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COMPETE AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
 

 Participar juntamente com o Secretário Municipal de Educação, do planejamento, 
coordenação e controle da execução das atividades administrativas e pedagógicas 
das escolas Municipais; 

 Supervisionar o cumprimento das determinações dos órgãos Federais e Estaduais; 
 Supervisionar o cumprimento de normas e regulamentos pertinentes à Prefeitura, 

referentes a administração de pessoal, material, finanças e serviços; 
 Coordenar os estudos e propostas inerentes a introdução de novas técnicas de 

aprendizagem e implantação de novos programas de ensino; 
 Coordenar as análises dos livros didáticos e recursos audiovisuais a serem 

utilizados; 
 Elaborar e apresentar relatórios das atividades desenvolvidas.  
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COMPETE AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO E 
SUPERVISÃO 
 

 Planejar, dirigir, orientar, coordenar e avaliar o trabalho de orientação educacional 
nos estabelecimentos de ensino, objetivando conhecer o educando, intelectual, 
psicológica e socialmente, procurando desenvolver suas potencialidades; 

 Coordenar a organização e manter atualizados dados referentes ao aproveitamento 
e eficiência em nível de aluno e turma; 

 Coordenar o programa de atividades da área de Orientação e Supervisão 
Educacional; 

 Supervisionar a sistematização do processo e acompanhamento do aluno, 
encaminhando a outros especialistas aqueles que exigirem assistência especial; 

 Coordenar a elaboração e aplicação testes, questionários de avaliação vocacional e 
avaliação de aprendizagem dos alunos; 

 Coordenar o trabalho de integração família-escola; 
 Supervisionar a orientação do corpo docente na observação e utilização das 

aptidões, interesses e características pessoais do aluno; 
 Supervisionar o corpo técnico-administrativo e docente no planejamento das 

atividades curriculares; 
 Coordenar o desenvolvimento de pesquisas de campos promovendo visitas, 

consultas e debates de sentido sócio-econômico-educativo, para cientificar-se dos 
recursos, problemas e necessidades da área educacional sob sua responsabilidade; 

 Coordenar a elaboração dos currículos, planos de cursos e programas, 
estabelecendo normas e diretrizes gerais e específicas, com base nas pesquisas 
efetuadas, e com colaboração de outros especialistas de ensino, para assegurar ao 
sistema educacional conteúdo autênticos e definidos, em termos de qualidade e 
rendimentos; 

 Supervisionar e orientar o corpo docente no desenvolvimento de suas 
potencialidades profissionais, assessorando técnica e pedagogicamente, para 
incentivar-lhes a criatividade, o espírito de auto crítica, o espírito de equipe e a busca 
de aperfeiçoamento; 

 Supervisionar a aplicação de currículos, planos e programas, promovendo a 
inspeção de unidade, acompanhando e controlando o desempenho dos seus 
componentes e zelando pelo cumprimento de normas e diretrizes, para assegurar a 
regularidade e eficácia do processo educativo; 

 Supervisionar a avaliação do processo ensino-aprendizado, examinando relatórios 
ou participando de conselhos de classe, para aferir a validade dos métodos de 
ensino empregados. 

 Elaborar e apresentar relatórios das atividades desenvolvidas.  
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COMPETE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 
 

 Coordenar e supervisionar a Assistência às famílias, nas suas necessidades básicas, 
orientando-as e fornecendo-lhes suporte material, educacional, médico e de outra 
natureza para melhorar sua situação e possibilitar uma convivência harmônica entre 
os membros; 

 Coordenar a assistência ao menor carente ou infrator, atendendo às suas 
necessidades primordiais, para assegurar-lhe o desenvolvimento sadio da 
personalidade e integração na vida comunitária; 

 Participar da coordenação, aconselhamento e orientação de indivíduos afetados em 
seu equilíbrio emocional para possibilitar o desenvolvimento de suas capacidades e 
conseguir o seu ajustamento no meio social; 

 Promover a participação consciente dos indivíduos em grupos, desenvolvendo suas 
potencialidades e promovendo atividades educativas, recreativas e culturais, para 
assegurar o processo coletivo e a melhoria do comportamento individual; 

 Desenvolver a consciência social do indivíduo, aplicando a técnica do serviço social 
de grupo aliada a participação em atividades comunitárias, para atender as 
aspirações pessoais desse indivíduo e inter-relacioná-lo ao grupo; 

 Articular-se com profissionais especializados em outras áreas relacionadas a 
problemas humanos, intercambiando informações, a fim de obter novos subsídios 
para a elaboração de diretrizes, atos normativos e programas de ação social 
referentes a campos diversos de atuação, como orientação e reabilitação 
profissional, desemprego, amparo a inválidos, acidentados e outros; 

 Coordenar e desenvolver programa de assistência a famílias com residências em 
áreas de riscos; 

  Coordenar o levantamento quantitativo e as necessidades dos indivíduos ou famílias 
em situação de risco; 

 Articular, informar e solicitar apoio as autoridades estaduais e federais na ocorrência 
de dilúvio ou catástrofe no município; 

 Supervisionar as atividades do Departamento de Ação Social – DEASO.  
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COMPETE AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL 
 

 Supervisionar e coordenar o desenvolvimento de programas de assistência social e 
orientação individual, familiar ou comunitária; 

 Supervisionar e acompanhar o desenvolvimento dos projetos e programas de 
assistência social nas áreas de seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e 
outras, encaminhando às áreas indicadas; 

 Coordenar programas e ações em desenvolvimento, em assuntos referentes a 
economia familiar, educação do consumidor, alimentação e saúde; 

 Coordenar ações de assistência social a pessoas envolvidas em acidentes e orientar 
familiares; 

 Coordenar o cadastramento e monitoramento de pessoas em risco social 
(segurança, alimentação, condições de saúde e educação, e outras); 

 Elaborar e apresentar relatórios das atividades desenvolvidas. 
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COMPETE AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 Planejar e avaliar programas de saúde pública, atuando administrativamente nos 
serviços de saúde, na prestação de cuidados globais a indivíduos e famílias, no 
desenvolvimento de programas educativos para o pessoal de enfermagem e para a 
comunidade e nas pesquisas correlatas, para promover, proteger e recuperar a 
saúde da comunidade; 

 Supervisionar e Coordenar a coleta e analise, juntamente com a equipe de saúde, 
dados sócio-sanitários da comunidade a ser atendida por programas específicos de 
saúde, consultando e compilando registros de instituições da comunidade (cartórios, 
serviços de saúde e outras que prestam assistência sócio-sanitário), realizando 
inquéritos junto à população ou às instituições, entrevistas e observações para 
possibilitar a diagnose e prognose da situação de saúde da comunidade, o 
conhecimento dos fatores que a estão condicionando e dos recursos disponíveis 
para as ações de saúde; 

 Coordenar e planejar as requisições e o controle de materiais, medicamentos, 
entorpecentes e psicotrópicos para evitar o desvio dos mesmos e atender as 
disposições legais; 

 Planejar a promoção dos programas de assistência médica especializada a 
empregados da Prefeitura, seus dependentes e à comunidade do município, fazendo 
diagnósticos e ministrando tratamento clínico, promovendo e recuperando a saúde, 
nas diversas especialidades da medicina; 

 Planejar, dirigir, orientar, coordenar e controlar os profissionais que atuam na área de 
saúde do município; 

 Planejar a elaboração de estudos e propor implantação de um sistema de saúde que 
atenda os interesses do município; 

 Supervisionar as atividades do Departamento de Saúde – DESAU, Departamento de 
Vigilância Sanitária – DEVIG e do Departamento de Epidemiologia – DEPID. 
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COMPETE AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
 

 Supervisionar os planos de atendimento às necessidades básicas de saúde da 
comunidade, elaborando programas de ações médico-sanitárias, com base numa 
escala de prioridades, tais como, pessoal, recursos materiais e financeiros, para 
controlar ou abaixar os níveis de endemias, evitar epidemias e elevar os níveis de 
saúde; 

 Coordenar a organização dos serviços médicos, odontológicos e outros referentes à 
saúde, no que se refere à marcação do dia e hora de atendimento, bem como o 
levantamento estatístico dos mesmos; 

 Coordenar e administrar as equipes de enfermagem, atendentes de saúde e pessoal 
administrativo, no que se refere a cumprimento de horários, apontamento de faltas 
ao trabalho, substituições e o controle da qualidade da prestação de serviços; 

 Participar das reuniões para o desenvolvimento de estudos e projetos, objetivando o 
aperfeiçoamento do sistema de saúde para o Município; 

 Elaborar e apresentar relatório das atividades desenvolvidas. 
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COMPETE AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
  

 Supervisionar e orientar estudos sobre as condições requeridas para o 
funcionamento das instalações de filtragem e distribuição de água potável, sistemas 
de esgoto, de drenagem e outras construções de saneamento, analisando 
características e resultados a alcançar; 

 Coordenar política de saúde pública com relação aos problemas de higiene, 
estudando e determinando o processo de limpeza urbana, detritos industriais e 
esgotamentos sanitários, objetivando o bem estar da comunidade; 

 Coordenar a inspeção de poços, fossos, rios, drenos, águas estagnadas em geral, 
examinando a existência de focos de contaminação, objetivando informar e orientar a 
comunidade os riscos de doenças; 

 Coordenar e participar das campanhas de vacinação de animais domésticos; 
 Elaborar e apresentar relatórios das atividades desenvolvidas. 
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COMPETE AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA 
 

 Supervisionar a Elaboração, execução e avaliação dos planos, programas e 
subprogramas de saúde pública, como coordenador de equipes multiprofissionais da 
área; 

 Supervisionar e avaliar a coleta de dados bioestatísticos e sócio sanitários da 
comunidade; 

 Supervisionar a Identificação e avaliação os problemas de saúde da unidade de 
estudo, analisando os dados coletados, a fim de conhecer os fatores determinantes, 
os recursos disponíveis para as ações de saúde e estabelecer prioridades; 

 Supervisionar os planos de atendimento às necessidades básicas de saúde da 
coletividade, elaborando programa de ações médico-sanitárias com base numa 
escala de prioridades, tais como tempo, pessoal, recursos materiais e financeiros, 
para controlar ou abaixar os níveis de endemias, evitar epidemias e elevar os níveis 
de saúde; 

 Coordenar a Elaboração das normas técnicas e administrativas, relacionadas ao 
desenvolvimento dos trabalhos, consultando documentos de outros serviços, 
legislação pertinente e boletins bioestatístico, para obter, programações 
padronizadas das ações de saúde; 

 Coordenar o registro, controle das notificações das doenças epidêmicas e 
consequentes medidas e controle das mesmas, seguindo as determinações da 
Organização Mundial de Saúde, para possibilitar a identificação e controle de 
processos mórbidos; 

 Elaborar e apresentar relatórios das atividades desenvolvidas. 
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COMPETE AO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA 
 

 Coordenar, dirigir, analisar e revisar projetos antes de sua implantação e avaliar 
modificações nas obras em execução; 

 Coordenar e analisar as medições, conferência, atestar e aprovar planos para 
execução da obra, quer sejam especificas da prefeitura, quer sejam de programas 
em coordenação; 

 Coordenar e avaliar o desempenho dos projetos de engenharia elaborados e/ou 
implantados; 

 Coordenar a elaboração e atualização do cronograma físico-financeiro das obras em 
execução; 

 Coordenar as atividades de manutenção e transporte pesado de máquinas e 
equipamentos; 

 Coordenar as atividades de serviços gerais, limpeza urbana, agricultura e meio 
ambiente e transporte pesado e leve; 

 Dirigir, coordenar e controlar a execução de atividades relativas à utilização e 
distribuição de equipamentos, máquinas e implementos, na implantação de projetos 
de interesse do Município; 

 Coordenar a execução de planos específicos vinculados a sua área de atuação; 
 Supervisionar as atividades do Departamento de Obras e Serviços - DEOBR, 

Departamento de Agricultura e Meio Ambiente – DEAMA, Departamento de Limpeza 
Urbana - DELUR, Departamento de Patrimônio e Almoxarifado – DEPAL e do 
Departamento Manutenção e Transportes – DEMAT. 
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COMPETE AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS 

 
 Supervisionar a execução dos planos, projetos, cálculos e orçamentos das obras e 

serviços de engenharia a serem executados; 
 Supervisionar a execução das obras e serviços de engenharia no âmbito municipal; 
 Supervisionar o desenvolvimento de estudos e projetos das obras de engenharia e 

serviços; 
 Supervisionar o cumprimento de normas e instruções de higiene e segurança no 

trabalho; 
 Supervisionar o cumprimento de normas e regulamentos pertinentes à Prefeitura, 

referentes à administração de pessoal, material, finanças e serviços; 
 Elaborar e apresentar relatório das atividades desenvolvidas. 
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COMPETE AO DIRETOR DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE 
 

 Coordenar a elaboração de métodos e técnicas de cultivo de acordo com tipos de 
solo e clima, efetuando estudos, experiências e analisando os resultados obtidos, 
para melhorar a germinação de sementes, o crescimento de plantas, adaptabilidade 
dos cultivos, o rendimento das colheitas e outras características dos cultivos 
agrícolas no âmbito do Município; 

 Coordenar a articulação com o pessoal da área técnica, novos métodos de combate 
às ervas daninhas, enfermidades da lavoura e pragas de insetos, e/ou aprimorar os 
já existentes, baseando-se em experiências e pesquisas para preservar a vida das 
plantas e assegurar o maior rendimento dos cultivos no Município; 

 Supervisionar o acompanhamento e orientação a agricultores e outros trabalhadores 
agrícolas sobre sistemas e técnicas de exploração agrícola, fornecendo indicações, 
épocas e sistemas de plantio, custo dos cultivos, variedades a empregar e outros 
dados pertinentes, para aumentar a produção e conseguir variedades novas ou 
melhoradas, de maior rendimento, qualidade e valor nutritivo; 

 Supervisionar o Desenvolvimento de estudos alternativas a problemas relativos à 
agronomia no Município, objetivando o seu desenvolvimento sustentável; 

 Supervisionar a articulação com a equipe técnica um programa de abertura e 
manutenção de estradas municipais, negociando com o Prefeito Municipal os 
recursos orçamentários necessários para atender o programa; 

 Supervisionar as articulações com a equipe técnica um programa de abertura e 
manutenção de estradas municipais, negociando os recursos orçamentários 
necessários para atender o programa; 

 Supervisionar os efeitos da poda, baseando-se no rendimento observado, para 
determinar métodos e épocas mais favoráveis à execução; 

 Elaborar e apresentar relatório das atividades desenvolvidas. 
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COMPETE AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA 
 

 Supervisionar o controle das atividades de limpeza urbana em logradouros públicos; 
 Supervisionar a manutenção e atualização do cronograma físico das atividades a 

serem executadas; 
 Supervisionar o controle e o planejamento das atividades de limpeza urbana nas 

comunidades do município; 
 Supervisionar o cumprimento de normas e instruções de higiene e segurança no 

trabalho; 
 Supervisionar o cumprimento de normas e regulamentos pertinentes à Prefeitura, 

referentes à administração de pessoal, material, finanças e serviços; 
 Supervisionar os trabalhos de higienização das dependências da Prefeitura; 
 Coordenar os trabalhos de telefonia e recepção da Prefeitura; 
 Coordenar os trabalhos de vigilância; 
 Coordenar o inventário físico e o controle dos bens móveis e imóveis do Município; 
 Elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades.  
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COMPETE AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E 
ALMOXARIFADO 
 

 Supervisionar e articular com a área competente a compras de materiais de consumo 
e permanente e contratação de serviços necessários a operações; 

 Supervisionar a atualização e controle de estoque de peças, material de expediente, 
material hidráulico, material elétrico, material de acabamentos e outros; 

 Supervisionar a preparação e emissão dos documentos relativos ao processo de 
compras e impressão gráfica; 

 Supervisionar o registro e execução e fiscalização dos bens patrimoniais de 
propriedade da prefeitura e daqueles cedidos em comodatos; 

 Supervisionar a promoção da manutenção dos bens patrimoniais sempre que 
solicitado; 

 Coordenar o levantamento periódico dos bens patrimoniais e seus inventários físicos; 
 Supervisionar o controle da transferência de bens patrimoniais; 
 Elaborar e apresentar relatórios das atividades desenvolvidas.  
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COMPETE AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E 
TRANSPORTES 
 

 Supervisionar a execução dos serviços de manutenção dos veículos leves e 
pesados, encaminhando-os às empresas especializadas e posteriormente 
devolvendo-os à unidade de origem; 

 Supervisionar a elaboração, em articulação com as diversas unidades, sistema de 
manutenção e conservação dos veículos leves e pesados da Prefeitura; 

 Supervisionar os serviços de controle de registros e operação dos veículos leves e 
pesados; 

 Supervisionar o acompanhamento da data de validade dos documentos obrigatórios 
dos veículos de propriedade da Prefeitura junto ao órgão de trânsito, objetivando 
manter sempre atualizado e em boa ordem; 

 Supervisionar a data de validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), dos 
motoristas e condutores de veículos oficiais, atentando para a categoria do 
documento, vinculando-a ao porte do veículo a ser conduzido; 

 Supervisionar e dar assistência ao abalroamento de veículos, encaminhando vítimas 
para atendimento médico e providenciando a articulação com os órgãos de trânsito e 
a remoção do veículo acidentado; 

 Elaborar e apresentar relatórios das atividades desenvolvidas. 
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COMPETE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

 Executar e gerenciar o planejamento, especificação, desenvolvimento, implantação, 
operação e a manutenção de serviços, sistemas de informação e infraestrutura de 
Tecnologia da Informação e Telecomunicação; 

 Desenvolver conhecimentos e atividades, através de projetos, convênios e parcerias, 
na busca de soluções eficazes e eficientes na área de Tecnologia da Informação e 
Telecomunicação; 

 Prestar serviços de atendimento e suporte à comunidade de usuários para a plena 
utilização dos recursos computacionais de sistemas de informação e 
Telecomunicação da Prefeitura; 

 Definir política de uso de softwares e Hardwares; 
 Analisar e definir produtos para rede lógica e física; 
 Planejar e promover capacitação de usuários; 
 Promover e estimular para os departamentos o uso racional e econômico dos 

recursos de informática da Prefeitura; 
 Promover a evolução do pessoal de informática e dos recursos de hardware e 

software da Prefeitura; 
 Organizar e participar de organizações para a democratização e racionalização da 

informática e telecomunicações na representação da administração municipal. 
  Acompanhar e supervisionar o trabalho da Secretaria Municipal de Tecnologia da 

Informação; 
 Assessorar o Prefeito Municipal na identificação de oportunidades de investimentos e 

na captação de recursos financeiros; 
 Apoiar os demais setores nas tarefas de manutenção e conservação dos recursos de 

Informática ou qualquer outro equipamento eletrônico; 
 Manter operativa a estrutura física e lógica da rede de computadores, rádio e sistema 

de monitoramento eletrônico; e apoiar os demais setores da Prefeitura Municipal, no 
que diz respeito à formação de recursos humanos para a utilização de programas de 
computador e a operação do equipamento computacional existente; 

 Coordenar e supervisionar as atividades do Departamento de Departamento de 
Tecnologia da Informação – DETEC e do Departamento de Manutenção de Redes - 
DEMAN. 
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COMPETE AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

 
 Coordenar a implantação e fiscalização da política de informatização do município; 
 Propor as medidas de otimização dos equipamentos de informática da Prefeitura; 
 Propor a reformulação da política de gerenciamento da informática do município, 

quando necessária; 
 Assessorar compras de equipamentos e suprimentos de informática, fornecendo 

especificações técnicas para otimização de compra dos mesmos; 
 Dar suporte aos usuários da rede de comunicação, observando e verificando todos 

os aplicativos e programas, para manutenção de rede e apoio administrativo; 
 Desenvolver novos programas, documentando, implantando e alterando sistemas de 

processamento de dados, analisando necessidades, avaliando a viabilidade dos 
projetos e respectivos objetivos, planejando as etapas de seu desenvolvimento, 
dimensionando bases de dados, verificando arquivos e relatórios, consultando 
usuários para indicar soluções adequadas; 

 Zelar pela preservação e guarda de qualquer aparelhagem, instrumental ou 
equipamento, observando sua correta utilização, para mantê-los em perfeito 
funcionamento; 

 Elaborar e apresentar relatórios das atividades desenvolvidas. 
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COMPETE AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE REDES 
 

 Vistoriar os diversos setores da Prefeitura, para verificação do funcionamento do 
sistema de informatização; 

 Receber reclamações de usuários do sistema, registrando defeitos, problemas 
existentes, para a manutenção e organização do trabalho; 

 Fornecer suporte a servidores na utilização dos equipamentos de informática de 
maneira correta e precisa ao bom andamento dos serviços. 

 Dar manutenção nos equipamentos e atendimento (suporte operacional) aos 
usuários de informática da prefeitura; 

 Manter em dia e atualizado as rotinas de cópias de segurança dos dados nos 
equipamentos servidores e unidades de bkp; 

 Executar serviços de infraestrutura de comunicação de dados (cabeamentos e 
conectorização de redes); 

 Controlar as atividades relacionadas a segurança e comunicação de dados; 
 Desenvolver novos sistemas (programas), e manutenção dos sistemas existentes na 

prefeitura, inclusive Web Site; 
 Dar suporte a usuários na utilização de softwares; 
 Elaborar e apresentar relatórios das atividades desenvolvidas; 
 Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior. 
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COMPETE AO ASSESSOR DE GABINETE 
 

 Assessorar o Prefeito Municipal e Secretários Municipais nas atividades políticas e 
administrativas, encaminhando expedientes, interpretando e elaborando atos para 
submetê-los a decisão posterior; 

 Assessorar o Prefeito e Secretários Municipais nas reuniões de trabalho, elaborando 
atas, coletando dados e facilitando a elaboração dos expedientes em andamento; 

 Representar o Prefeito e Secretários Municipais, quando autorizado, em solenidades 
externa/interna, objetivando inteirar-se dos fatos e informa-lo posteriormente; 

 Assessorar o Prefeito e Secretários Municipais nas atividades inerentes ao 
expediente interno no Gabinete e propor soluções e encaminhamento. 

 Assessorar o Prefeito e Secretários Municipais no atendimento às pessoas que 
procuram a Prefeitura para obter informações sobre as diversas áreas do Município; 

 Outras atividades relacionadas a assessoria, objetivando a qualidade, e a celeridade 
do serviço público.  
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COMPETE AO ASSESSOR DE ESPORTES 
 

 Assessorar o Prefeito e o Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo nas 
atividades políticas e administrativas, encaminhando expedientes, interpretando e 
elaborando atos para submetê-los a decisão posterior; 

 Assessorar o Prefeito e o Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo nas 
reuniões de trabalho, elaborando atas, coletando dados e facilitando a elaboração 
dos expedientes em andamento; 

 Assessorar o Prefeito e o Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo nas 
atividades inerentes ao expediente interno e propor soluções e encaminhamento; 

 Coordenar e desenvolver ações que envolvem atividades de cultura, esportes e 
turismo, em suas diversas modalidades; 

 Fomentar o esporte amador, as práticas desportivas comunitárias, recreação e lazer; 
bem como o planejamento e execução da política municipal de esportes, por meio de 
programas, projetos de manutenção e expansão de atividades esportivas, 
recreativas, expressivas e motoras, mediante determinação superior; 

 Planejar e promover eventos direcionados ao desenvolvimento de programas de 
esporte, lazer, recreação e de educação física não escola, mediante determinação 
superior r;  

 Promover e participar de estudos, debates, pesquisas, seminários, estágios e 
reuniões que possam contribuir para o desenvolvimento do esporte, rendimento 
escolar, lazer e educação física junto à comunidade Coqueirense, mediante 
determinação superior; 

 Desenvolver projetos de conscientização e motivação dos munícipes quanto à 
participação nos programas esportivos, de lazer e recreação, mediante determinação 
superior;  

 Outras atividades relacionadas a assessoria, objetivando a qualidade, e a celeridade 
do serviço público, mediante determinação superior; 

 Elaborar e apresentar relatórios das atividades desenvolvidas; 
 Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior. 
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COMPETE AO ASSESSOR DE CULTURA 
 

 Assessorar o Prefeito e o Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo nas 
atividades políticas e administrativas, encaminhando expedientes, interpretando e 
elaborando atos para submetê-los a decisão posterior; 

 Assessorar o Prefeito e o Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo nas 
reuniões de trabalho, elaborando atas, coletando dados e facilitando a elaboração 
dos expedientes em andamento; 

 Assessorar o Prefeito e o Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo nas 
atividades inerentes ao expediente interno e propor soluções e encaminhamento; 

 Contribuir com a divulgação e promoção institucional da cidade de Coqueiral como 
destino turístico;  

 Contribuir com a organização geograficamente e territorialmente das áreas, locais e 
bens de interesse turístico; 

 Contribuir com a promoção da articulação interinstitucional nas áreas de sua 
influência; 

 Incentivar a qualificação da prestação de serviços turísticos; 
 Conscientizar a população em geral, especialmente os estudantes tanto da rede 

pública quanto privada, acerca dos programas de desenvolvimento integrado; 
 Outras atividades relacionadas a assessoria, objetivando a qualidade, e a celeridade 

do serviço público, mediante determinação superior; 
 Elaborar e apresentar relatórios das atividades desenvolvidas; 
 Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL 
 

ORGANOGRAMA GERAL 
IV - Organograma Geral 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL 
 

ANEXO II 
TABELA DE VENCIMENTOS DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 
GRAU 1.000 1.025 1.050 1.075 1.100 1.125 1.150 1.175 1.200 1.225 1.250 1.275 

NÍVEL A B C D E F G H I J K L 

I 
  

1.230,00  
  

1.260,75  
  

1.292,27  
  

1.324,58  
  

1.357,69  
  

1.391,63  
  

1.426,42  
  

1.462,08  
  

1.498,64  
  

1.536,10  
  

1.574,50  
  

1.613,87  

II 
  

1.250,00  
  

1.281,25  
  

1.313,28  
  

1.346,11  
  

1.379,77  
  

1.414,26  
  

1.449,62  
  

1.485,86  
  

1.523,00  
  

1.561,08  
  

1.600,11  
  

1.640,11  

III 
  

1.270,00  
  

1.301,75  
  

1.334,29  
  

1.367,65  
  

1.401,84  
  

1.436,89  
  

1.472,81  
  

1.509,63  
  

1.547,37  
  

1.586,06  
  

1.625,71  
  

1.666,35  

IV 
  

1.358,43  
  

1.392,39  
  

1.427,19  
  

1.462,87  
  

1.499,45  
  

1.536,93  
  

1.575,35  
  

1.614,75  
  

1.655,10  
  

1.696,49  
  

1.738,90  
  

1.782,37  

V 
  

1.494,26  
  

1.531,63  
  

1.569,92  
  

1.609,17  
  

1.649,39  
  

1.690,63  
  

1.732,89  
  

1.776,21  
  

1.820,62  
  

1.866,13  
  

1.912,79  
  

1.960,61  

VI 
  

1.643,69  
  

1.684,79  
  

1.726,91  
  

1.770,08  
  

1.814,33  
  

1.859,68  
  

1.906,18  
  

1.953,84  
  

2.002,68  
  

2.052,75  
  

2.104,07  
  

2.156,67  

VII 
  

1.808,07  
  

1.853,27  
  

1.899,59  
  

1.947,08  
  

1.995,76  
  

2.045,66  
  

2.096,80  
  

2.149,22  
  

2.202,95  
  

2.258,02  
  

2.314,47  
  

2.372,33  

VIII 
  

1.988,87  
  

2.038,59  
  

2.089,56  
  

2.141,80  
  

2.195,34  
  

2.250,22  
  

2.306,48  
  

2.364,14  
  

2.423,25  
  

2.483,82  
  

2.545,92  
  

2.609,57  

IX 
  

2.187,76  
  

2.242,45  
  

2.298,52  
  

2.355,98  
  

2.414,87  
  

2.475,25  
  

2.537,13  
  

2.600,55  
  

2.665,57  
  

2.732,21  
  

2.800,51  
  

2.870,53  

X 
  

2.406,53  
  

2.466,70  
  

2.528,36  
  

2.591,57  
  

2.656,36  
  

2.722,77  
  

2.790,84  
  

2.860,61  
  

2.932,13  
  

3.005,43  
  

3.080,57  
  

3.157,58  

XI 
  

2.647,19  
  

2.713,36  
  

2.781,21  
  

2.850,73  
  

2.921,99  
  

2.995,05  
  

3.069,93  
  

3.146,67  
  

3.225,34  
  

3.305,97  
  

3.388,63  
  

3.473,34  

XII 
  

2.911,90  
  

2.984,71  
  

3.059,32  
  

3.135,81  
  

3.214,20  
  

3.294,56  
  

3.376,92  
  

3.461,34  
  

3.547,87  
  

3.636,57  
  

3.727,48  
  

3.820,67  

XIII 
  

3.203,10  
  

3.283,18  
  

3.365,25  
  

3.449,38  
  

3.535,62  
  

3.624,01  
  

3.714,61  
  

3.807,47  
  

3.902,66  
  

4.000,23  
  

4.100,23  
  

4.202,74  

XIV 
  

3.523,41  
  

3.611,49  
  

3.701,78  
  

3.794,32  
  

3.889,18  
  

3.986,41  
  

4.086,07  
  

4.188,22  
  

4.292,92  
  

4.400,25  
  

4.510,26  
  

4.623,02  

XV 
  

3.875,74  
  

3.972,64  
  

4.071,96  
  

4.173,75  
  

4.278,10  
  

4.385,05  
  

4.494,67  
  

4.607,05  
  

4.722,22  
  

4.840,27  
  

4.961,28  
  

5.085,31  

XVI 
  

1.705,93  
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CARGOS EFETIVOS 
 
 

CBO Código Denominação do cargo 
Quantidade 

Nível Venc. (R$) Atual Acrés-
cimo 

Final 

322415 0101 Atendente de Consultorio Dentário 06 00 06 I   1.230,00 
422105 0102 Atendente de Saúde 09 00 09 I    1.230,00 
371105 0103 Auxiliar de Biblioteca 01 00 01 I      1.230,00 
914405 0104 Auxiliar de Mecânico 02 00 02 I 1.230,00 
514320 0105 Auxiliar de Serviços - Faxina 10 00 10 I 1.230,00 

 
514205 
514215 
514225 

0106 Auxiliar de Serviços 
- Coletor de lixo 
- Varredor 
- Conservação  de áreas públicas 

63 00 63 I 1.230,00 

922115 0107 Borracheiro 01 00 01 I 1.230,00 
516610 0108 Coveiro 01 00 01 I 1.230,00 
514205 0109 Gari 03 00 03 I 1.230,00 
519935 0110 Lavador de Veículos 01 00 01 I 1.230,00 
371410 0111 Monitor de Esportes  03 00 03  1.230,00 
422105 0112 Recepcionista 01 01 02 I 1.230,00 
422205 0113 Telefonista 03 00 03 I 1.230,00 
715145 0114 Tratorista 05 00 05 I 1.230,00 
352210 0202 Agente Sanitário 03 00 03 II    1.250,00 
411005 0203 Auxiliar Administrativo I 08 00 08 II      1.250,00 
515215 0204 Auxiliar de Laboratório 02 00 02 II      1.250,00 
724110 0206 Encanador 01 00 01 II      1.250,00 
233225 0207 Instrutor de Informática 02 00 02 II      1.250,00 
262615 0208 Instrutor de Música 02 00 02 II      1.250,00 
782510 0209 Motorista I 02 00 02 II      1.250,00 
515305 0210 Orientador Social 03 00 03 II      1.250,00 
716610 0211 Pintor 03 00 03 II      1.250,00 
724440 0212 Serralheiro 01 00 01 II      1.250,00 
517330 0213 Vigilante 08 00 08 II      1.250,00 
517410 0214 Porteiro 00 01 01 II     1.250,00 
322230 0301 Auxiliar de Enfermagem 11 00 11 III 1.270,00 
254505 0302 Fiscal de Obras e Postura 01 00 01 III 1.270,00 
254410 0303 Fiscal de Tributos Municipais 01 00 01 III 1.270,00 

 
782510 
782310 
782410 

0304 Motorista II 
- Caminhão e correlatos 
- Van/furgão e correlatos 
- Ônibus e correlatos 

29 00 29 III 1.270,00 

- 0305 Operador de Raio X 00 00 00 III 1.270,00 
322205 0307 Técnico de Enfermagem 03 05 08 III 1.270,00 
322405 0308 Técnico de Saude Bucal 00 01 01 III 1.270,00 
351605 0309 Técnico em Meio Ambiente 01 00 01 III 1.270,00 
324115 0310 Técnico em Radiologia 02 00 02 III 1.270,00 

- 0311 Técnico em Patologia Clínica 00 00 00 III 1.270,00 
422105 0312 Atendente de Saúde II 00 06 06 III 1.270,00 
411005 0401 Auxiliar Administrativo II 12 00 12 IV 1.358,43 
715505 0402 Carpinteiro 01 00 01 IV      1.358,43 
715615 0403 Eletricista 02 00 02 IV      1.358,43 
953115 0404 Eletricista de Auto 01 00 01 IV      1.358,43 
911305 0405 Mecânico 02 00 02 IV      1.358,43 
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715130 
715115 
715110 

0406 
 

Operador de Máq Pesadas 
- Motoniveladora 
- Retroescavadeira 
- Rolo Compactador de Solo 

05 00 05 IV 1.358,43 

715210 0407 Pedreiro 09 00 09 IV      1.358,43 
782320 0408 Motorista III 00 06 06 IV      1.358,43 
710205 0501 Mestre de Obras 02 00 02 V 1.494,26 
313220 0502 Técnico de Informática 01 00 01 V 1.494,26 
351105 0503 Técnico em Contabilidade 03 00 03 V 1.494,26 
223710 0601 Nutricionista I  00 01 01 VI 1.643,69 
251605 0701 Assistente Social 03 00 03 VII  1.808,07 
223605 0703 Fisioterapeuta I 01 00 01 VII 1.808,07 
223810 0704 Fonoaudiólogo 01 00 01 VII 1.808,07 
223710 0705 Nutricionista II 02 00 02 VII 1.808,07 
223208 0706 Odontologo I 03 00 03 VII 1.808,07 
251510 0707 Psicólogo I 01 00 01 VII  1.808,07 
411010 0802 Auxiliar Administrativo III 02 00 02 VIII   1.988,87 
241005 0901 Advogado 02 00 02 IX 2.187,76 
223505 0902 Enfermeiro 05 00 05 IX 2.187,76 
223605 0903 Fisioterapeuta II 03 00 03 IX 2.187,76 
223208 0904 Odontologo II 05 00 05 IX 2.187,76 
251510 0905 Psicólogo II 02 01 03 IX 2.187,76 
223305 0906 Médico Veterinário 01 00 01 IX 2.187,76 
223405 0907 Farmacêutico I 01 00 01 IX 2.187,76 
223405 1001 Farmaceutico II 02 00 02 X   2.406,53 
223505 1002 Enfermeiro Assistencial 

Plantonista 
04 00 04 X  2.406,53 

214125 1101 Arquiteto 01 00 01 XI 2.647,19 
214205 1102 Engenheiro 02 00 02 XI 2.647,19 
223208 1401 Odontólogo III 00 03 03 XIV 3.523,41 
225125 1501 Médico 06 00 06 XV 3.875,74 
515120 1601 Agente de Combate a Endemias 05 00 05 XVI 1.705,93 
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ANEXO III 
 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
 

NOME DO CARGO       CÓDIGO 
 
MONITOR DE ESPORTES         0111 
 
 
OBJETIVO 
 
Promove atividades recreativas diversificadas, atidades lúdicas, elaboram projetos. 
 
 
CONHECIMENTOS (Técnicos, Habilidades Gerenciais e em Relações Humanas) 
 
- Primeiros socorros, cuidados infantil e juvenil, técnicas de segurança e técnicas de recreação; 
 
- Cortesia e trato no relacionamento com pessoas são imprescindíveis. 
 
 
RESPONSABILIDADES (Por equipamentos e Valores, Liberdade de Ação e Efeitos do Cargo no 
Cumprimento da Função da Prefeitura) 
 
- É responsável pela guarda de materiais e equipamentos; 
 
- Comprometimento educacional, trabalhar em equipe, demonstrar extroversão e criatividade, trasmitir 
segurança, atualizar-se, demonstrar imparcialidade, empatia, dinamismo, mediar conflitos; 
 
- Responde por dados levantados, conferência e interpretação de dados fornecidos. 
 
 
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS (Natureza dos Problemas e Desafio Mental) 
 
- Lida com problemas de pequena complexidade dispondo, quase sempre, de instruções detalhadas 
para desenvolvimento de atividades bem estruturadas; 
 
- Pode empregar algum esforço mental para levantamento de dados, controle e preenchimento de 
formulários, com exigência de atenção e concentração médias. 
 
 
REQUISITOS (Pré-Requisitos e Requisitos) 
 
- Instrução mínima ensino Ensino Fundamental completo; 
 
- Habilidades para cuidar de crianças e adolescentes; 
 
- Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 
 

 
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS 

 
- Promove atividades recreativas diversificadas, visando ao entretenimento, à integração social e ao 
desenvolvimento pessoal de crianças e adolescentes; 
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- Contribui na elaboração de projetos, sob a supervisão de superiores; 
 
- Executa projetos e atividades recreativas; 
 
- Promove atividades lúdicas, estimulantes à participação; 
 
- Atende crianças e adolescentes; 
 
- Contribuem e administram equipamentos e materiais de trabalho; 
 
- As atividades são desenvolvidas segundo normas de segurança e saúde; 
 
- Desenvolve as atividades sob supervisão, em ambientes fechados ou a céu aberto, atuando em 
horários irregulares; 
 
- Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior. 
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NOME DO CARGO       CÓDIGO 
 
PORTEIRO           0214 
 
 
OBJETIVO 
 
Garantir a ordem do local, receber as correspondências e controle de acesso de pessoas e veículos. 
 
CONHECIMENTOS (Técnicos, Habilidades Gerenciais e em Relações Humanas) 
 
- Deve estar sempre preparado para agir de acordo com as normas estabelecidas e as instruções 
recebidas para a execução de suas tarefas dentro da portaria; 
 
- Cortesia e trato no relacionamento com pessoas são imprescindíveis. 
 
 
RESPONSABILIDADES (Por equipamentos e Valores, Liberdade de Ação e Efeitos do Cargo no 
Cumprimento da Função da Prefeitura) 
 
- Responde por dados levantados, conferência e interpretação de dados fornecidos. 
 
- Zela pelo espaço de trabalho. 
 
 
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS (Natureza dos Problemas e Desafio Mental) 
 
- Lida com problemas de pequena complexidade dispondo, quase sempre, de instruções detalhadas 
para desenvolvimento de atividades bem estruturadas; 
 
- Pode empregar algum esforço mental para levantamento de dados, controle e preenchimento de 
formulários, com exigência de atenção e concentração médias. 
 
 
REQUISITOS (Pré-Requisitos e Requisitos) 
 
- Instrução mínima ensino Ensino Fundamental completo; 
 
- Jornada de Trabalho: 40 horas semanais. 
 

 
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS 

 
 
- Conhecer e cumprir as políticas, normas e procedimentos criados pela Instituição a qual trabalhe; 
 
- Conhecer e fiscalizar o cumprimento das normas e procedimentos de segurança da Instituição; 
 
- Cumprir o horário de trabalho previsto e realizar as marcações de ponto; 
 
- Executar as atividades solicitadas pelo superior de acordo com sua função/cargo; 
 
- Adotar comportamento preventivo e seguir orientações e normas referentes a Segurança do 
Trabalho; 
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- Caso fornecido, fazer uso correto do uniforme de trabalho durante sua jornada de trabalho; 
 
- Alertar o superior sobre riscos, falhas ou comportamentos que possam prejudicar/ afetar o bom 
andamento do serviço; 
 
- Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior. 
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NOME DO CARGO       CÓDIGO 
 
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL     0308 
 
 
OBJETIVO 
 
Planeja o trabalho técnico-odontológico, de nível técnico, em consultórios, clínicas, laboratórios de 
próteses em órgão público de saúde. 
 
 
CONHECIMENTOS (Técnicos, Habilidades Gerenciais e em Relações Humanas) 
 
- O cargo exige conhecimentos técnicos e práticos na área de atuação; 
 
- Cortesia e trato no relacionamento com pessoas são imprescindíveis; 
 
- Auxiliar o odontológo nas atividades. 
 
 
RESPONSABILIDADES (Por equipamentos e Valores, Liberdade de Ação e Efeitos do Cargo no 
Cumprimento da Função da Prefeitura) 
 
- Orienta-se por padrões ou rotinas estabelecidas, recebendo orientação de profissional experiente; 
 
- É responsável pela guarda de materiais e equipamentos. 
 
 
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS (Natureza dos Problemas e Desafio Mental) 
 
- Segue padrões estabelecidos com identificação das situações a que elas se aplicam; 
 
- Pode tomar decisões compatíveis com sua formação; 
 
- Iniciativa para resolutividade e direcionamento dos pacientes. 
 
 
REQUISITOS (Pré-Requisitos e Requisitos) 
 
- Curso técnico em nível médio na área específica; 
 
- Registro no CRO. 
 
- Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
 
- Poderá cumprir jornada especial, de acordo com a necessidade. 
 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS 
 

 
- Participar do treinamento e capacitação de auxiliar em Saúde Bucal e de agentes multiplicadores 
das ações de promoção à saúde; 
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- Participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças 
bucais; 
 
- Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de 
examinador; 
 
-Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação 
tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista; 
 
-Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista; 
 
-Supervisionar, sob delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde bucal; 
 
-Realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente em consultórios ou clínicas 
odontológicas; 
 
-Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado 
o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista; 
 
-Proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em 
ambientes hospitalares; 
 
-Remover suturas; 
 
-Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos 
odontológicos; 
 
-Realizar isolamento do campo operatório; 
 
-Desenvolver atividades auxiliares em Odontologia e colaborar em pesquisas. 
- Efetuar o controle da agenda de consultas, verificando os horários disponíveis e registrando as 
marcações realizadas, para mantê-las organizadas e atualizadas; 
 
- Atender pacientes, procurando identificá-los, averiguando as necessidades e o histórico clínico dos 
mesmos, para prestar-lhes informações, receber recados e encaminhá-los ao médico ou cirurgião-
dentista; 
 
- Controlar o fichário e/ou arquivo de documentos relativos ao histórico do paciente, organizando-os e 
mantendo-os atualizados, para possibilitar ao médico ou cirurgião-dentista consultá-los, quando 
necessário; 
 
- Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior. 
 
 



 
 

 52

 

NOME DO CARGO       CÓDIGO 
 
ATENDENTE DE SAÚDE II         0312 
 
 
OBJETIVO 
 
Prestar atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde em todas as unidades municipais.  
 
 
CONHECIMENTOS (Técnicos, Habilidades Gerenciais e em Relações Humanas) 
 
- O trabalho exige considerável conhecimento dos princípios, métodos, técnicas e práticas modernas 
da área de social. 
 
- Requer grande capacidade de compreender, influenciar e motivar pessoas. 
 
- Requer capacidade para lidar com situações difíceis.  
 
- Requer conhecimento para ingressar o usuário na comunidade.  
 
- Requer conhecimento de informática. 
 
 
RESPONSABILIDADES (Por equipamentos e Valores, Liberdade de Ação e Efeitos do Cargo no 
Cumprimento da Função da Prefeitura) 
 
- Presta atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde em todas as unidades municipais 
 
- Responde pela guarda e conservação de medicamentos e outros materiais utilizados, bem como 
pela sua distribuição; 
 
- Age de acordo com ordens, para execução de tarefas simples, dispondo de supervisão e orientação 
constantes. 
 
 
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS (Natureza dos Problemas e Desafio Mental) 
 
- Lida com situações que exigem pensamento analítico, interpretativo, avaliador e/ou construtivo, para 
ser encontrar soluções;  
 
- Seleciona métodos, técnicas ou estratégias para solução de problemas de sua área específica. 
 
 
REQUISITOS (Pré-Requisitos e Requisitos) 
 
- Formação em curso de Técnico de Enfermagem; 
 
- Registro no Conselho Regional de Enfermagem; 
 
- Jornada de trabalho: 40 horas semanais. 
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DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS 
 
 
- Prestar atendimento simples a enfermos, aplicando injeções e fazendo pequenos curativos, 
mediante prescrição médica; 
 
 
- Orientar pacientes sobre cuidados de higiene, alimentação e medida de prevenção de doenças e 
saúde bucal; 
 
- Participar nas ações de imunização, aplicando vacinas, esclarecendo sobre possíveis reações e 
instruindo sobre doses subsequentes e reforço, de acordo com instruções recebidas; 
 
- Guardar e controlar vacinas, soros e demais medicamentos, visando sua conservação e distribuição; 
 
- Coletar amostras para exames laboratoriais, distribuindo recipientes e orientando os pacientes nos 
procedimentos; 
 
- Controlar a distribuição de amostras grátis de medicamentos a funcionários e seus dependentes; 
 
-Esterilizar material utilizando o processo existente na unidade, para mantê-los em condições de uso; 
 
- Coletar e fornecer informações e dados solicitados, preenchendo formulários apropriados, de acordo 
com normas pré-estabelecidas e inserção das informações no banco de dados dos sistemas;  
 
- Prestar atendimento simples à saúde animal, aplicando injeções, vacinas, controle sanitário e 
outros; 
 
-Atendimento a pacientes e abertura de fichas ambulatoriais; 
 
- Organização de processos de atendimento; 
 
- Direcionamento de clientes para consultórios e salas de exames; 
 
-Organização de rotinas e agendas; 
 
- Manutenção dos documentos organizados e de fácil acesso; 
 
- Garantia de um fluxo de informações satisfatório e respostas de dúvidas de pacientes; 
 
- Registro de novos pacientes e atualização daqueles já existentes; 
 
- Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior; 
 
- Verificação de temperatura, pulso, respiração e tensão arterial; exames físicos e laboratoriais; 
 
- Atendimento às necessidades de higiene corporal;  
 
- Administração de medicamentos por via oral e parenteral; preparo de drogas e soluções; cuidados 
na punção lombar, aspiração, oxigenoterapia, nebulização, drenagens, lavagem, transfusão 
sanguínea e balanço hídrico; 
 
- Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior. 
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NOME DO CARGO       CÓDIGO 
 
MOTORISTA III          0408 
 
 
OBJETIVO 
 
- Prestar atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), transporte de equipes do 
SUS e transporte de demais cidadãos.  
 
 
CONHECIMENTOS (Técnicos, Habilidades Gerenciais e em Relações Humanas) 
 
- Dirige veículos, acionando os comandos de marcha e direção e conduzindo-o em trajeto 
determinado de acordo com as regras de trânsito e as instruções recebidas, para efetuar o transporte 
de cargas leves, funcionários da Prefeitura, bem como autoridades; 
 
- Cortesia e trato no relacionamento com pessoas são imprescindíveis. 
 
 
RESPONSABILIDADES (Por equipamentos e Valores, Liberdade de Ação e Efeitos do Cargo no 
Cumprimento da Função da Prefeitura) 
 
- Responde pela conservação do veículo em que trabalha; 
 
- Toma pequenas decisões sobre a forma de execução das tarefas. 
 
 
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS (Natureza dos Problemas e Desafio Mental) 
 
- Segue rotinas estabelecidas com alguma diversificação de procedimentos; 
 
- As soluções são conhecidas e padronizadas; 
 
- Iniciativa para resolutividade dos problemas relacionados ao trabalho. 
 
 
REQUISITOS (Pré-Requisitos e Requisitos) 
 
- Instrução mínima do ensino médio completo;   
 
- Carteira de Nacional de Habilitação na categoria “D” em vigência, conforme CTB; 
 
- Jornada de trabalho: 40 horas semanais; 
 
- Comprovante de aprovação em curso especializado (condutor de transporte de emergência, 
transporte coletivo de passageiros, condutor de transporte escolar). 
 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS 
 
- Transportar pacientes e/ ou servidores do município; 
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- auxiliar nos primeiros socorros a pacientes dentro da ambulância, bem como locomovê-los nas 
macas para o interior de hospitais; 
 
- dirigir automóvel, ônibus, van, caminhão, camioneta,  ambulância, dentro ou fora do perímetro 
urbano ou suburbano;  
 
- cuidar da manutenção do veículo e fazer-lhe pequenos reparos; desempenhar tarefas afins; 
 
 
- Dirigir veículos leves, manipulando os comandos de direção e marcha, obedecendo a sinalização e 
observando o fluxo do tráfego, para evitar acidentes; 
 
- Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível do combustível, água e óleo do carter e 
testando os freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições; 
 
- Receber os passageiros, parando o veículo junto aos mesmos ou esperando-os em locais pré-
determinados e auxiliando-os no embarque e desembarque, para conduzi-los aos locais desejados; 
 
- Zelar pelo bom andamento da viagem, adotando medidas cabíveis na prevenção e solução de 
qualquer incidente, para garantir a segurança dos passageiros, pedestres e outros veículos; 
 
- Cuidar pela manutenção do veículo, providenciando limpeza, ajustes e reparos necessários, para 
assegurar suas condições de funcionamento; 
 
- Efetuar a carga ou descarga de mercadorias, retirando-as ou arrumando-as no porta bagagem, para 
evitar acidentes e atender corretamente à clientela; 
 
- Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem, para permitir a 
manutenção e abastecimento do mesmo; 
 
- Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior. 
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NOME DO CARGO       CÓDIGO 
 
NUTRICIONISTA I          0601 
 
 
OBJETIVO 
 
- Prestar atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde em programa de equipe 
multidisciplinar. 
 
 
CONHECIMENTOS (Técnicos, Habilidades Gerenciais e em Relações Humanas) 
 
- Conhecimentos técnicos adquiridos na própria formação universitária e experiência adicional 
anterior;  
 
- Requer grande capacidade de compreender, influenciar e motivar pessoas, pois, além dos contatos 
com pacientes, orienta auxiliares a respeito dos cuidados a serem tomados na condução dos 
trabalhos a serem executados. 
 
 
RESPONSABILIDADES (Por equipamentos e Valores, Liberdade de Ação e Efeitos do Cargo no 
Cumprimento da Função da Prefeitura) 
 
- O ocupante goza de ampla autonomia e iniciativa no desempenho de suas atribuições. É 
responsável pelos resultados do trabalho e recebe orientações de caráter administrativos de superior 
hierárquico. 
 
 
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS (Natureza dos Problemas e Desafio Mental) 
 
- Lida com situações que exigem pensamento analítico, interpretativo, avaliador, e/ou construtivo, 
para se encontrar soluções;  
 
- Seleciona métodos, técnicas e estratégicas para solução de problemas de sua área específica. 
 
 
REQUISITOS (Pré-Requisitos e Requisitos) 
 
- Curso Superior de Nutricionista;  
 
- Ser registrado no órgão competente;  
 
- Jornada de Trabalho: 20 horas semanais. 
 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS 
 
- Examina o estado de nutrição do indivíduo ou do grupo, avaliando diversos fatores relacionados 
com problemas de alimentação, como classe social, meio de vida e outros, para aconselhar e instruir 
a população; 
 
- Procede ao planejamento e elaboração de cardápios e dietas especiais, baseando-se na 
observação da aceitação dos alimentos pelos comensais e no estudo dos meios e técnicas de 
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introdução gradativa de produtos naturais mais nutritivos e econômicos, para oferecer refeições 
balanceadas; 
 
- Programa e desenvolve o treinamento, em serviço, do pessoal auxiliar de nutrição, realizando 
entrevistas e reuniões e observando o nível de rendimento pelos comensais, para racionalizar e 
melhorar o padrão técnico dos serviços;  
 
- Orienta o trabalho do pessoal auxiliar, supervisionando o preparo, distribuição das refeições, 
recebimento dos gêneros alimentícios, sua armazenagem e distribuição, para possibilitar um melhor 
rendimento do serviço;  
 
- Atua no setor de nutrição dos programas de saúde, planejando e auxiliando sua preparação, para 
atender as necessidades de grupos particulares ou da coletividade;  
 
- Prepara programas de educação; e de readaptação em matéria de nutrição, avaliando a 
alimentação de coletividades sadias e enfermas, para atender as necessidades individuais do grupo e 
incutir bons hábitos alimentares;  
 
- Efetua o registro das despesas e das pessoas que recebem refeições, fazendo anotações em 
formulários apropriados, para estimar o custo médio da alimentação; 
 
 - Zela pela ordem e manutenção de boas condições higiênicas, inclusive a extinção de moscas e 
insetos em todas as áreas e instalações relacionadas com os serviços de alimentação, orientando e 
supervisionando os funcionários e providenciando recursos adequados, para assegurar a confecção 
de alimentação sadia;  
 
- Promove o conforto e a segurança do ambiente de trabalho, dando orientações a respeito, para 
prevenir acidentes;  
 
 - Participa de comissões e grupos de trabalho encarregados de compra de gêneros alimentícios, 
alimentos semipreparados e refeições preparadas. Aquisição de equipamentos, maquinários e 
material específicos emitindo opiniões de acordo com os seus conhecimentos teóricos e práticos, 
para garantir a regularidade dos serviços;  
 
- Elabora mapa dietético, verificando, no prontuário dos doentes, a prescrição da dieta, dados 
pessoais e o resultado de exames de laboratórios, para estabelecer o tipo de dieta e distribuição e 
horário da alimentação de cada enfermo;  
 
- Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior; 
 
- Realizar atividades em grupo com usuários e campanhas de promoção em saúde; 
 
- Divulgar, implantar programas federais, estaduais que o município aderir;  
 
- Manter registro atualizados dos atendimentos;  
 
-Trabalhar juntamente com a equipe multidisciplinar e atenção primária em saúde com atendimentos 
individuais, coletivos nas unidades e em domicilio; 
 
- Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior. 
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NOME DO CARGO       CÓDIGO 
 
NUTRICIONISTA II          0705 
 
 
OBJETIVO 
 
- Prestar atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde em programa de equipe 
multidisciplinar. 
 
 
CONHECIMENTOS (Técnicos, Habilidades Gerenciais e em Relações Humanas) 
 
- Conhecimentos técnicos adquiridos na própria formação universitária e experiência adicional 
anterior;  
 
- Requer grande capacidade de compreender, influenciar e motivar pessoas, pois, além dos contatos 
com pacientes, orienta auxiliares a respeito dos cuidados a serem tomados na condução dos 
trabalhos a serem executados. 
 
 
RESPONSABILIDADES (Por equipamentos e Valores, Liberdade de Ação e Efeitos do Cargo no 
Cumprimento da Função da Prefeitura) 
 
- O ocupante goza de ampla autonomia e iniciativa no desempenho de suas atribuições. É 
responsável pelos resultados do trabalho e recebe orientações de caráter administrativos de superior 
hierárquico. 
 
 
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS (Natureza dos Problemas e Desafio Mental) 
 
- Lida com situações que exigem pensamento analítico, interpretativo, avaliador, e/ou construtivo, 
para se encontrar soluções;  
 
- Seleciona métodos, técnicas e estratégicas para solução de problemas de sua área específica. 
 
 
REQUISITOS (Pré-Requisitos e Requisitos) 
 
- Curso Superior de Nutricionista;  
 
- Ser registrado no órgão competente;  
 
- Jornada de Trabalho: 30 horas semanais. 
 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS 
 
- Examina o estado de nutrição do indivíduo ou do grupo, avaliando diversos fatores relacionados 
com problemas de alimentação, como classe social, meio de vida e outros, para aconselhar e instruir 
a população; 
 
- Procede ao planejamento e elaboração de cardápios e dietas especiais, baseando-se na 
observação da aceitação dos alimentos pelos comensais e no estudo dos meios e técnicas de 
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introdução gradativa de produtos naturais mais nutritivos e econômicos, para oferecer refeições 
balanceadas; 
 
- Programa e desenvolve o treinamento, em serviço, do pessoal auxiliar de nutrição, realizando 
entrevistas e reuniões e observando o nível de rendimento pelos comensais, para racionalizar e 
melhorar o padrão técnico dos serviços;  
 
- Orienta o trabalho do pessoal auxiliar, supervisionando o preparo, distribuição das refeições, 
recebimento dos gêneros alimentícios, sua armazenagem e distribuição, para possibilitar um melhor 
rendimento do serviço;  
 
- Atua no setor de nutrição dos programas de saúde, planejando e auxiliando sua preparação, para 
atender as necessidades de grupos particulares ou da coletividade;  
 
- Prepara programas de educação; e de readaptação em matéria de nutrição, avaliando a 
alimentação de coletividades sadias e enfermas, para atender as necessidades individuais do grupo e 
incutir bons hábitos alimentares;  
 
- Efetua o registro das despesas e das pessoas que recebem refeições, fazendo anotações em 
formulários apropriados, para estimar o custo médio da alimentação; 
 
 - Zela pela ordem e manutenção de boas condições higiênicas, inclusive a extinção de moscas e 
insetos em todas as áreas e instalações relacionadas com os serviços de alimentação, orientando e 
supervisionando os funcionários e providenciando recursos adequados, para assegurar a confecção 
de alimentação sadia;  
 
- Promove o conforto e a segurança do ambiente de trabalho, dando orientações a respeito, para 
prevenir acidentes;  
 
 - Participa de comissões e grupos de trabalho encarregados de compra de gêneros alimentícios, 
alimentos semipreparados e refeições preparadas. Aquisição de equipamentos, maquinários e 
material específicos emitindo opiniões de acordo com os seus conhecimentos teóricos e práticos, 
para garantir a regularidade dos serviços;  
 
- Elabora mapa dietético, verificando, no prontuário dos doentes, a prescrição da dieta, dados 
pessoais e o resultado de exames de laboratórios, para estabelecer o tipo de dieta e distribuição e 
horário da alimentação de cada enfermo;  
 
- Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior; 
 
- Realizar atividades em grupo com usuários e campanhas de promoção em saúde; 
 
- Divulgar, implantar programas federais, estaduais que o município aderir;  
 
- Manter registro atualizados dos atendimentos;  
 
-Trabalhar juntamente com a equipe multidisciplinar e atenção primária em saúde com atendimentos 
individuais, coletivos nas unidades e em domicilio; 
 
- Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior. 
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NOME DO CARGO       CÓDIGO 
 
ODONTOLÓGO III          1401 
 
 
OBJETIVO 
 
- Prestar atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde nas Unidades de Saúde 
 
 
CONHECIMENTOS (Técnicos, Habilidades Gerenciais e em Relações Humanas) 
 
- O trabalho exige considerável conhecimento dos princípios, métodos, técnicas e práticas modernas 
da área de odontologia. 
 
- Requer grande capacidade de compreensão. 
 
- Requer capacidade técnica para atender pacientes.  
 
- Requer conhecimento para ingressar o usuário na comunidade. 
 
 
RESPONSABILIDADES (Por equipamentos e Valores, Liberdade de Ação e Efeitos do Cargo no 
Cumprimento da Função da Prefeitura) 
 
- O ocupante goza de ampla autonomia e iniciativa no desempenho de suas atribuições. É 
responsável pelos resultados do trabalho e pela manutenção de índices satisfatórios de saúde. 
 
 
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS (Natureza dos Problemas e Desafio Mental) 
 
- Lida com situações que exigem pensamento analítico, interpretativo, avaliador e/ou construtivo, para 
ser encontrar soluções;  
 
- Seleciona métodos, técnicas ou estratégias para solução de problemas de sua área específica. 
 
 
REQUISITOS (Pré-Requisitos e Requisitos) 
 
- Formação em curso de nível superior em Odontologia; 
 
- Registro no Conselho de Classe; 
 
- Preferencialmente experiência na área de Saúde mental; 
 
- Jornada de trabalho: 40 horas semanais. 
 

 
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS 

 
 
- Identificar as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos, exames 
laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de tratamento; 
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- Executar a extração de raízes e dentes utilizando fórceps, alavanca e outros instrumentos, para 
prevenir infecções mais graves; 
 
- Restaurar cáries dentárias, empregando instrumentos, aparelhos e substâncias especiais como 
amálgama, cimento, porcelana, ouro e outras, para evitar o agravamento do processo; 
 
- Substituir ou restaurar partes da coroa dentária, colocando incrustações ou coroas protéticas, para 
completar ou substituir o órgão dentário, facilitar a mastigação e restabelecer a estética; 
 
- Registrar os dados coletados do cliente, lançando-os em fichas individuais, para acompanhar a 
evolução do tratamento; 
 
- Prescrever ou administrar medicamentos, determinando via oral ou parenteral, para prevenir 
hemorragias ou tratar de infecções da boca e dentes; 
 
- Fazer radiografias, para estabelecer diagnóstico dos dentes; 
 
- Fazer perícia odonto-administrativa, examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de fornecer 
atestados para concessão de licenças, abono de faltas e outros; 
 
 - Executar atividades de assistência buco-dentária;  
 
- Participar de estudos e pesquisas de assuntos de Odontologia na atenção primária; promover 
programas de educação permanente e de implantação de normas técnicas e equipamentos, emitir 
pareceres e relatórios sobre questões da área de atuação;  
 
-Estabelecer normas, padrões e técnicas para utilização dos Raios X em Odontologia; realizar 
tratamentos especiais mais complexos, servindo-se da prótese e de outros meios para a recuperação 
de tecidos;  
 
-Propor medidas que possam melhorar o nível de saúde oral da comunidade; 
 
-Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades; 
 
- Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado 
pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde, 
considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do 
território, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;  
 
- Realizar o cuidado da saúde da população adstrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde 
e, quando necessário, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre 
outros);  
 
- Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem 
como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; 
 
- Garantir a atenção à saúde buscando a integralidade por meio da realização de ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos; e da garantia de atendimento da 
demanda espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância à saúde;  
 
-Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada das necessidades de saúde, 
procedendo à primeira avaliação (classificação de risco, avaliação de vulnerabilidade, coleta de 
informações e sinais clínicos) e identificação das necessidades de intervenções de cuidado, 
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proporcionando atendimento humanizado, responsabilizando-se pela continuidade da atenção e 
viabilizando o estabelecimento do vínculo;  
 
- Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e 
situações de importância local;  
 
- Responsabilizar-se pela população adstrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando 
necessitar de atenção em outros pontos de atenção do sistema de saúde;  
 
- Praticar cuidado familiar e dirigido a coletividades e grupos sociais que visa a propor intervenções 
que influenciem os processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias, das coletividades e da 
própria comunidade;  
 
- Acompanhar e avaliar sistematicamente as ações implementadas, visando à readequação do 
processo de trabalho; 
 
- Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação na atenção básica;  
 
-Realizar trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes 
formações;  
 
- Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da equipe;  
-   Participar das atividades de educação permanente;  
 
-  Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; 
 
  - Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais; 
 
-  Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a 
programação em saúde bucal;  
 
- Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva 
a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento da equipe, com 
resolubilidade;  
 
- Realizar os procedimentos clínicos da atenção básica em saúde bucal, incluindo atendimento das 
urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase clínica da 
instalação de próteses dentárias elementares;  
 
- Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;  
 
- Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças 
bucais;  
 
- Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da 
equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar;  
 
- Realizar supervisão técnica do auxiliar de consultório dentário (ACD); 
 
- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento das 
Unidades de Saúde; 
 
- Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior. 


