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LEI COMPLEMENTAR Nº 3.749   DE 16 DE JUNHO DE 2.021. 
 

 
Dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura 
Municipal de Casa Branca, Institui Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários e define o Regime Jurídico dos 
servidores públicos da Administração Direta de Casa 
Branca. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASA BRANCA: 

 

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte 

lei complementar: 

 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - Esta lei complementar trata da estrutura organizacional da Prefeitura do 

Município de Casa Branca, e define o Plano de Cargos, Carreiras e Salários e o regime 

jurídico dos servidores públicos da Administração Direta do Município de Casa Branca. 

 

Art. 2º - O regime jurídico dos servidores da Administração Direta do Município de 

Casa Branca passa a ser regido por este Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Casa Branca, com filiação ao Regime Geral de Previdência Social e contribuição para o 
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Instituto Nacional do Serviço Social – INSS. 

 

Art. 3º - A Administração Direta Municipal de Casa Branca desenvolverá suas funções 

obedecendo a um processo permanente e contínuo de planejamento que vise promover o 

desenvolvimento social, econômico e cultural dos cidadãos do Município. 

 

Art. 4º - São instrumentos do planejamento municipal, nos termos das Constituições 

Federal e Estadual e da Lei Orgânica Municipal: 

I. Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado; 

II. Plano Plurianual de Investimentos; 

III. Orçamento Anual. 

§ 1º - A ação governamental será norteada a partir dos instrumentos de planejamento 

municipal elaborados sob a orientação e coordenação superior do Prefeito, assegurada a 

participação direta do cidadão e das associações representativas da sociedade, na forma da 

lei. 

§ 2º - Os planos e programas municipais deverão ser elaborados e executados tendo 

como critério, para indicar seu grau de prioridade, a importância social da obra ou serviço 

e o atendimento do interesse coletivo. 

 

Art. 5º As atividades da Administração Municipal, e especialmente a execução de 

planos e programas de governo, serão objeto de permanente coordenação, exercida em 

todos os níveis da administração, a partir da atuação integrada da direção de seus órgãos e 

entidades e dos responsáveis por suas unidades administrativas e de assessoramento, sob 

a coordenação geral do Prefeito, respeitados seus níveis hierárquicos. 

Art. 6º - Os serviços municipais serão permanentemente atualizados, visando à 
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modernização e à racionalização dos métodos de trabalho, com o objetivo de garantir a 

eficiência, eficácia e efetividade do serviço público no atendimento ao cidadão, sem 

discriminação de qualquer espécie. 

 

Art. 7º - Para execução de obras e serviços a Administração Municipal poderá 

recorrer, sempre que possível e aconselhável, a serviços de terceiros ou de entidades 

públicas ou privadas, mediante contrato, concessão, convênio ou outros instrumentos 

legais. 

 

Art. 8º - A Administração Municipal deverá manter um efetivo controle sobre suas 

despesas de custeio, mantendo seu quadro funcional nos limites estritos da necessidade de 

seus serviços e garantindo elevados padrões de produtividade, através de rigorosa seleção 

de pessoal permanente por concurso público, e da profissionalização e especialização dos 

quadros existentes, incentivando-os, através de uma Evolução Funcional objetiva e 

dependente apenas dos seus méritos, a uma dedicação integral e eficaz a serviço da 

comunidade. 

 

Art. 9º - O Poder Executivo poderá instituir programas especiais com o objetivo 

específico de atender às necessidades conjunturais que demandem atuação da Prefeitura, 

observado o disposto nesta lei. 

 

Art. 10 - Para desenvolver suas atividades legais e constitucionais, a Administração 

Direta do Município de Casa Branca desenvolverá suas atividades com a finalidade de atingir 

objetivos e fixar as metas estabelecidas pelo Governo Municipal, atendendo aos princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 



4 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
Estado de São Paulo 

Secretaria Geral/ 2021 
 

 

TÍTULO II 

DA NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA  

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 11 - A Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Casa Branca, sua 

organização e atribuições gerais das unidades, passa a ser definida por esta lei 

complementar. 

 

Art. 12 - A Administração Municipal compreende: 

I - Administração Direta, constituída por órgãos executivos, de assessoramento e 

consultivos; 

II - Administração Indireta, constituída por Autarquias, Fundações e Empresas 

Públicas, com controle majoritário do Município, com personalidade jurídica própria e 

autonomia administrativa e financeira, ora existentes, ou que vierem a ser constituídas na 

forma da lei. 

 

 

CAPÍTULO I 

DOS SISTEMAS MUNICIPAIS 

 

Art. 13- O sistema organizacional de linha compreende órgãos hierarquizados 

mediante relações de subordinação entre níveis, assim definidos: 

I - primeiro nível: Secretarias, Subprefeituras, Ouvidoria, Procuradoria e 



5 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
Estado de São Paulo 

Secretaria Geral/ 2021 
 

 

Controladoria; 

II - segundo nível: Departamento; 

III - terceiro nível: Gerência; 

IV - quarto nível: Coordenadorias; 

V - quinto nível: Setores. 

 

Art. 14- O Sistema Municipal de Gestão, subordinado ao Chefe do Executivo, é 

composto por: 

I – Secretários Municipais; 

II - Subprefeitos; 

III – Diretores de Departamentos ligados diretamente às respectivas 

Secretarias; 

IV – Procurador Geral do Município; 

V- Assessor Técnico de Planejamento e Gestão; 

 

Art. 15- O Sistema Municipal de Planejamento, subordinado ao Gabinete do Prefeito, 

objetiva a melhoria nos processos de planejamento e gerenciamento dos projetos, a 

garantia da qualidade dos produtos e serviços e o aumento da produtividade dos processos. 

Parágrafo único – O Sistema Municipal de Planejamento é integrado pelos 

seguintes órgãos: 

I – do Gabinete do Prefeito: 

a) Assessoria de Programas e Projetos; 

b) Assessoria Técnica de Captação de Recursos e Convênios; 

II – Assessoria Técnica de outras Secretarias, representados por membros 

formalmente indicados pelos titulares das Pastas: 
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a) Assessoria Técnica de Planejamento e Gestão dos seguintes órgãos: 

1. Secretaria de Administração e Gestão Pública; 

2. Secretaria de Esportes; 

3. Secretaria de Infraestrutura, Planejamento e Gestão Urbana; 

4. Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania; 

5. Secretaria de Educação; 

6. Secretaria de Saúde; 

7. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 

Sustentabilidade; 

8. Subprefeitura de Lagoa Branca; 

9. Subprefeitura de Venda Branca; 

b) Gerência de Apoio Técnico a Procedimentos Administrativos, 

Licitações, Contratos e Convênios, subordinado à Procuradoria Geral do Município; 

 

Art. 16- O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, com atuação prévia, 

concomitante e posterior aos atos administrativos, visa à avaliação da ação governamental 

e da gestão fiscal dos administradores municipais da Administração Direta e Indireta, por 

meio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto 

à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, 

e tem as seguintes atribuições: 

I – avaliar, no mínimo por exercício financeiro, o cumprimento das metas 

previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de Governo e dos orçamentos do 

Município; 

II – viabilizar o atingimento das metas fiscais, físicas e de resultados dos 

programas de governo, quanto à eficácia, a eficiência e a efetividade da gestão nos órgãos 
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e nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como da aplicação de recursos 

públicos por entidades de direito privado, estabelecidas nas diretrizes orçamentárias; 

III – comprovar a legitimidade dos atos de gestão; 

IV – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantais, bem como 

dos direitos e haveres no Município; 

V – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional; 

VI – realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de despesas 

em restos a pagar; 

VII – supervisionar as medidas adotadas pelo Município para o retorno da 

despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos dos arts. 22 e 

23 da Lei Complementar federal nº 101/2000; 

VIII – orientar o Poder Executivo Municipal quanto à necessidade de 

recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites, nos 

termos do art. 31 da Complementar federal nº 101/2000; 

IX – efetuar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de 

ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e da Complementar federal nº 

101/2000; 

X – cientificar as autoridades responsáveis e o órgão coordenador do Sistema 

de Controle Interno, quando constatadas ilegalidades ou irregularidades na Administração 

Municipal. 

§ 1º - A coordenação do Sistema de Controle Interno do Município é exercida 

pelo Controlador Geral do Município, tendo a Controladoria Geral do Município como órgão 

central, com o auxílio dos serviços seccionais de controle interno. 

§ 2º - Os serviços seccionais do Sistema de Controle Interno sujeitam-se à 

orientação normativa e à supervisão técnica da Controladoria Geral do Município, sem 
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prejuízo da subordinação aos órgãos em cujas estruturas administrativas estiverem 

integrados. 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS DAS AUTORIDADES  

 

SEÇÃO I 

DAS COMPETÊNCIAS DO PREFEITO E DOS DIRIGENTES DIRETAMENTE SUBORDINADOS 

AO PREFEITO 

 

Art. 17- Compete ao Prefeito a administração superior do Município, exercendo-a 

com auxílio permanente dos Secretários, dos Subprefeitos, do Procurador Geral, do 

Controlador Geral e dos Dirigentes de Entidades da Administração Indireta, reunidos sob a 

sua presidência, além de outras competências definidas em lei. 

Parágrafo Único. O Vice-Prefeito substitui o Prefeito em caso de licença, férias 

ou impedimento, e o sucede em caso de vaga. 

 

Art. 18– Ao Chefe de Gabinete do Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral, 

Controlador Geral, Ouvidor e Assessores, além de suas atribuições específicas previstas 

nesta Lei Complementar e na legislação em geral, no âmbito de suas respectivas unidades 

administrativas, compete: 

I - secretariar e assessorar o Chefe do Executivo em assuntos referentes à 

especialidade da Pasta; 

II - oferecer subsídios ao Governo Municipal na formulação de diretrizes gerais 



9 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
Estado de São Paulo 

Secretaria Geral/ 2021 
 

 

e prioridades da ação Municipal; 

III - garantir a concretização das políticas, diretrizes e prioridades definidas pelo 

Governo Municipal para a sua área de competência; 

IV - garantir ao Prefeito o apoio necessário ao desempenho de suas funções e 

especialmente as condições necessárias para a tomada de decisões, coordenação e controle 

da Administração Municipal; 

V - coordenar, integrando esforços, os recursos financeiros, materiais e 

humanos colocados a sua disposição, garantindo aos seus órgãos o apoio necessário à 

realização de suas atribuições; 

VI - delegar aos Diretores de Departamento, aos Gerentes, aos Coordenadores, 

aos Assistentes ou Assessores, matérias de sua competência, desde que conveniente ao 

melhor rendimento da Pasta; 

VII - subscrever legislação que diga respeito a assuntos da Pasta; 

VIII - promover a elaboração, atualização e controle da execução de políticas, 

programas, planos, projetos, diretrizes e metas da ação de governo do município; 

IX - coordenar as atividades da Administração, submetendo-as ao que foi 

planejado, de modo a facilitar a ação individual ou conjunta das unidades administrativas; 

X - controlar a execução física e financeira dos programas e projetos, elaborando 

relatórios de avaliação e os necessários para prestação de contas; 

XI - promover o controle das dotações orçamentárias das unidades que lhe são 

subordinadas; 

XII - estudar, pesquisar, elaborar e colaborar na adoção de programas 

destinados ao incentivo e desenvolvimento das atividades industriais, comerciais, rurais e 

de serviços, buscando níveis adequados para a produção econômica e a geração de 

empregos, no município; 
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XIII - promover estudos visando ao aprimoramento e à prestação de assistência 

técnica às Secretarias e unidades da Prefeitura, mantendo constante fluxo de comunicação 

horizontal e vertical com toda a Administração; 

XIV - colaborar na elaboração do Orçamento Plurianual de Investimentos, do 

Orçamento-Programa anual e da programação financeira de desembolso; 

XV - expedir instruções que orientem o cumprimento de leis, decretos, 

portarias, comunicados e ordens de serviço, bem como o modo e a forma de executar os 

serviços e obras; 

XVI - organizar o calendário de reuniões de serviço e de despachos com os 

demais componentes da hierarquia das unidades integrantes das Secretarias que dirigem; 

XVII - organizar a escala de férias de seus subordinados; 

XVIII - aplicar penas disciplinares aos subordinados, previstas na legislação 

vigente; 

XIX - autorizar, quando necessário, a realização de serviços extraordinários; 

XX - preencher boletins de avaliação periódica de seus subordinados para 

planejamento de recursos humanos; 

XXI - prorrogar ou antecipar o expediente das Secretarias e unidades que 

dirigem; 

XXII - zelar e fazer zelar pela conservação de equipamentos, máquinas, 

ferramentas, utensílios, imóveis, móveis e veículos das unidades que dirigem, em particular, 

e da Prefeitura em geral; 

XXIII - atender ou mandar atender as pessoas que os procurem em razão de 

serviços; 

XXIV - desempenhar outras atividades correlatas. 
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Art. 19- Compete ao Subprefeito: 

I - representar política e administrativamente a Prefeitura na região; 

II - coordenar técnica, política e administrativamente esforços, recursos e meios 

legalmente postos à sua disposição, para elevar índices de qualidade de vida, observadas as 

prioridades e diretrizes estabelecidas pelo Governo Municipal; 

III - coordenar e supervisionar a execução das atividades e programas da 

Subprefeitura, de acordo com as diretrizes, programas e normas estabelecidas pelo 

Prefeito; 

IV - propor à Administração Municipal, de forma integrada com os órgãos 

setoriais de gestão local, prioridades orçamentárias relativas aos serviços, obras e 

atividades a serem realizadas no território da Subprefeitura; 

V - participar da elaboração da proposta orçamentária da Prefeitura; 

VI - garantir, de acordo com as normas da instância central, a execução, 

operação e manutenção de obras, serviços, equipamentos sociais e próprios municipais, 

existentes nos limites da Subprefeitura; 

VII - assegurar, na medida da competência da Subprefeitura, a obtenção de 

resultados propostos nos âmbitos central e local; 

VIII - fiscalizar, no âmbito da competência da Subprefeitura, na região 

administrativa correspondente, o cumprimento das leis, portarias e regulamentos; 

IX - fixar prioridades e metas para a Subprefeitura, de acordo com as políticas 

centrais de Governo; 

X - desempenhar, em seu âmbito territorial, outras competências que lhe forem 

delegadas pelo nível central; 
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XI - garantir a ação articulada e integrada da Subprefeitura; 

XII - realizar despesas operacionais, administrativas e de investimento, com 

autonomia, mediante o gerenciamento de dotação orçamentária própria; 

XIII - alocar recursos humanos e materiais necessários para o desenvolvimento 

das atividades da Subprefeitura; 

XIV - promover treinamento de pessoal, obedecidas as diretrizes do nível 

central. 

 

 

SEÇÃO II 

DAS COMPETÊNCIAS DOS DEMAIS DIRIGENTES 

 

Art. 20- Aos servidores públicos designados pelo Prefeito para exercer as funções de 

Diretor de Departamento, Gerente, Coordenador e Encarregado de Setor, além de outras 

atribuições previstas nesta Lei Complementar compete: 

I - supervisionar, coordenar, controlar, executar, distribuir e fiscalizar o 

desenvolvimento dos serviços, a conservação dos materiais e equipamentos, e a disciplina 

das suas respectivas unidades; 

II - cumprir as determinações dos superiores imediatos, fiscalizando e 

supervisionando os assuntos que lhes competem; 

III - realizar o controle das atividades e serviços de seu pessoal, disciplina, 

higiene e segurança nos locais de trabalho. 
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CAPÍTULO III 

DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 

Art. 21 - A estrutura da Administração Direta é constituída dos seguintes órgãos 

administrativos: 

I. Gabinete do Prefeito; 

a. Sistema de Planejamento Municipal; 

II. Secretaria de Administração e Gestão Pública; 

III. Secretaria de Esportes; 

IV. Secretaria de Infraestrutura, Planejamento e Gestão Urbana; 

V. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade; 

VI. Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania; 

VII. Secretaria de Educação; 

VIII. Secretaria de Saúde; 

IX. Procuradoria Geral do Município. 

 

Art. 22- Os Conselhos e Comissões Municipais são órgãos de assessoramento 

indireto do Prefeito, de caráter consultivo ou deliberativo, podendo ser acionados sempre 

que necessário pela Administração Municipal. 

 

Art. 23– São órgãos colegiados de assessoramento indireto: 
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I – Comissão Municipal de Defesa Civil, subordinada à Secretaria de 

Infraestrutura e Gestão Urbana; 

II – Conselho Municipal de Segurança, subordinado ao Gabinete do Prefeito; 

III – Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, subordinado à 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade; 

IV – Conselho Municipal de Cultura, subordinado à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade; 

V – Conselho   Municipal   de   Educação, subordinado à   Secretaria   de

Educação;  

VI - Conselho Municipal de Esportes, subordinado à Secretaria de Esportes; 

VII – Conselho Municipal de Saúde, subordinado à Secretaria de Saúde;  

VIII – Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, 

subordinado ao Gabinete; 

IX - Conselho de Defesa dos Direito das Mulheres; vinculado ao 

Gabinete; 

X -  Conselho de Direitos Humanos e Políticas Públicas, vinculado ao                  

Fundo Social de Solidariedade, subordinado à Secretaria do  Desenvolvimento Social e 

Cidadania.
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CAPÍTULO IV 

DAS COMPETÊNCIAS E ESTRUTURAS E DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS 

SEÇÃO I 

DO GABINETE DO PREFEITO 

 

Art. 24 - Integram a estrutura do Gabinete do Prefeito: 

I – Chefia de Gabinete: 

a) Assessoria Técnica Legislativa; 

b) Assessoria Técnica Jurídica; 

c) Assessoria de Comunicação; 

d) Assessoria Técnica de Programas e Projetos; 

e) Assessoria Técnica de Captação de Recursos e Convênios; 

f) Assessoria de Relações Institucionais; 

g) Coordenadoria de Segurança Urbana; 

h) Coordenadoria de Mobilização Social e Comunitária; 

i) Coordenadoria de Serviços Concedidos; 

j) Coordenadoria Executiva dos Conselhos Municipais; 

II – Controladoria Geral do Município; 

III – Ouvidoria do Município; 

IV – Subprefeitura de Lagoa Branca; 

V – Subprefeitura de Venda Branca; 

VI - Junta de Serviço Militar. 

 

Art. 25– À Chefia de Gabinete, órgão de articulação política do Governo Municipal nas 
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relações com as esferas de governo, demais Poderes e órgãos da Prefeitura, na relação com 

a imprensa e nos assuntos técnicos, administrativos, políticos, compete: 

I - assistir ao Prefeito nas suas funções político-administrativas; 

II - assessorar o Prefeito em suas relações com os órgãos da Administração 

Municipal, com o Poder Legislativo, Judiciário e com os Conselhos Municipais, Fundações e 

Autarquias e outras instituições públicas ou privadas; 

III - assessorar o Prefeito nos assuntos técnicos de Planejamento Estratégico 

Municipal; 

IV - promover a articulação política e administrativa entre os Órgãos que 

compõem a estrutura organizacional interna do Poder Executivo; 

V - coordenar e promover a representação social e política do Município, sob 

orientação do Prefeito; 

VI - coordenar permanente processo de transparência na atuação 

administrativa; 

VII - coordenar programas de integração munícipe e Municipalidade; 

VIII - desenvolver processo contínuo e permanente de modernização 

administrativa, com vistas à integração, racionalização e eficiência das rotinas, métodos e 

processos de trabalho, no âmbito da Administração Direta Municipal; 

IX - planejar, programar, controlar, fiscalizar e avaliar os resultados na atuação 

administrativa; 

X - receber, registrar, dar andamento e acompanhar os expedientes recebidos 

da Câmara de Vereadores; 

XI - acompanhar, junto ao Poder Legislativo Municipal, o andamento de 

projetos de lei de interesse do Município; 
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XII - verificar os prazos dos processos legislativos e providenciar a instrução 

técnica tempestiva das sanções, promulgações, publicações e vetos aos projetos de lei a 

serem promovidas pelo Prefeito; 

XIII - desempenhar outras competências afins. 

 

Art. 26- À Assessoria Técnica Legislativa compete: 

I - elaborar proposições legislativas a serem encaminhadas ao Poder Legislativo 

e demais atos normativos expedidos pelo Prefeito; 

II - receber e analisar os Autógrafos encaminhados pelo Poder Legislativo, 

elaborando razões de veto, quando for o caso, ou dando prosseguimento ao processo 

legislativo até final publicação da lei; 

III - analisar as proposições legislativas encaminhadas pelo Chefe do Poder 

Legislativo e encaminhamento aos órgãos responsáveis; 

IV - efetuar o controle de prazo do processo legislativo referente a indicações e 

requerimentos do Poder Legislativo e respectivas respostas; 

V - elaborar e  controlar atos administrativos do  Poder Executivo, decretos, 

portarias, instruções e outros; 

VI - desempenhar outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas pelo 

titular da Pasta. 

 

Art. 27 - À Assessoria Técnica Jurídica compete a análise de legalidade e juridicidade 

de todos os atos administrativos expedidos pelo Prefeito e demais documentações por ele 

assinadas, a elaboração de estudos e pareceres, e a orientação jurídica aos demais órgãos 

que compõem o Gabinete do Prefeito. 
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Art. 28- À Assessoria de Comunicação compete supervisionar as publicações de 

interesse da Prefeitura, executar os serviços de relações públicas e de contato e articulação 

permanente com os meios de comunicação, redigir matérias de interesse da Administração, 

acompanhar o Prefeito, ou quem for por eles indicado, em atividades junto aos órgãos de 

imprensa em geral, e executar outras ações correlatas, que venham a ser solicitadas pelo 

Prefeito. 

 

Art. 29- À Assessoria Técnica de Programas e Projetos compete: 

I - fornecer apoio técnico aos gestores de programas, projetos e ações 

estratégicas; 

II - produzir e fornecer informações objetivas, relevantes e consistentes sobre o 

andamento dos programas, projetos e ações estratégicas da Administração Direta, assim 

como indicar problemas, riscos e oportunidades; 

III- promover e induzir a divulgação e o reconhecimento das atividades 

realizadas e dos resultados alcançados no âmbito dos programas e projetos, perante as 

instâncias decisórias, consultivas e de participação social; 

IV – contribuir para o aprimoramento da governança do Gabinete do Prefeito e 

dos demais órgãos da Prefeitura, prestando assessoria técnica à gestão, em seus vários 

aspectos, incluindo a facilitação técnica de reuniões e conversações através do processo de 

mediação. 

 

Art. 30 - À Assessoria Técnica de Captação de Recursos e Convênios compete: 

I - mapear fontes de recursos federais, para a ampliação dos investimentos do 
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município, bem como orientação dos órgãos da Prefeitura na execução de procedimentos 

necessários para a elaboração dos projetos necessários; 

II – elaborar o planejamento de captação de recursos, bem como sua revisão e 

atualização anual; 

III - ampliar a capacidade técnica das equipes dos órgãos da Prefeitura, por meio 

da realização de treinamentos e capacitações básicas e temáticas. 

 

Art. 31- À Assessoria de Relações Institucionais compete: 

I - assessorar o Chefe do Executivo e o Chefe de Gabinete do Prefeito em todos 

os atos que dizem respeito a atividades com órgãos externos, nacionais e internacionais, 

entidades e lideranças políticas; 

II - cuidar da interlocução da Prefeitura Municipal com os Poderes Públicos, e os 

órgãos estaduais e federais; 

III – assessorar o Chefe do Executivo e o Chefe de Gabinete do Prefeito na 

condução do relacionamento da Prefeitura com a Câmara Municipal e suas representações 

políticas. 

 

Art. 32- À Assessoria de Segurança Urbana compete: 

I - estabelecer as políticas, diretrizes e programas de segurança urbana no 

Município de Casa Branca; 

II - estabelecer relação com os órgãos de segurança estaduais e federais, 

visando ação integrada no Município, inclusive com planejamento e integração das 

comunicações; 

III - propor prioridades nas ações de policiamento investigativo, preventivo e 
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ostensivo realizadas pelos órgãos de segurança pública que atuam no Município de Casa 

Branca, por meio de intercâmbio permanente de informações e gerenciamento; 

IV - estabelecer ações, convênios e parcerias, quando necessário, com as 

entidades nacionais ou estrangeiras que exerçam atividades destinadas a estudos e 

pesquisa de interesse da segurança urbana; 

V - valer-se de dados estatísticos das polícias estaduais para o estabelecimento 

de prioridades das ações de segurança urbana municipal; 

VI - promover a administração, o controle, o treinamento, o aperfeiçoamento e 

a avaliação dos Recursos Humanos sob sua responsabilidade, em consonância com a Política 

de Administração de Recursos Humanos do Município. 

 

Art. 33– À Coordenadoria de Mobilização Social e Comunitária compete planejar e 

coordenar, com a participação dos órgãos e entidades da Administração Pública, ações de 

governo que constituam uma política de mobilização social, garantindo um processo 

político plenamente democrático, e provendo aos cidadãos condições adequadas e iguais 

entre si para introduzir questões na agenda política da Administração Municipal. 

 

Art. 34– À Coordenadoria de Serviços Concedidos compete controlar e fiscalizar, nos 

limites da lei, os serviços públicos e suas respectivas tarifas, prestados diretamente pela 

Prefeitura, ou indiretamente por meio de delegação à iniciativa privada, ou ainda aqueles 

que sejam delegados ao Município mediante legislação específica ou convênio. 

 

Art. 35– À Controladoria Geral do Município, órgão com atuação independente para 

o exercício das atribuições de controle, competem os assuntos e providências que, no 
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âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao 

controleinterno, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, além da promoção da 

ética no serviço público, do incremento da moralidade e da transparência e do fomento ao 

controle social da gestão, no âmbito da Administração Municipal Direta e Indireta, e em 

especial: 

I – coordenar o Sistema de Controle Interno do Município; 

II - exercer a plena fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial dos órgãos e das entidades públicas da Administração Direta e Indireta do 

Poder Executivo Municipal, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de 

subvenções e renúncia de receitas; 

III – verificar a exatidão e a regularidade das contas e a boa execução do 

orçamento, adotando medidas necessárias ao seu fiel cumprimento; 

IV – exercer o controle interno e verificar a conformidade dos atos financeiros 

e orçamentários dos órgãos do Poder Executivo; 

V – determinar as providências exigidas pelos órgãos de controle para o 

exercício do controle externo da Administração Pública Direta e Indireta do Município; 

VI – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução 

dos programas de governo, acompanhando e fiscalizando a execução orçamentária; 

VII – avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão 

orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal, nos órgãos públicos da Administração 

Municipal Direta e Indireta, bem como da aplicação das subvenções e dos recursos públicos, 

por entidades de direito privado; 

VIII – exercer o controle das operações de crédito e garantias, bem como dos 

direitos e haveres do Município; 
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IX – fiscalizar o cumprimento do disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 

de maio de 2000; 

X – examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a 

regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, 

economicidade e razoabilidade, inclusive solicitando pareceres de auditores fiscais 

municipais, estaduais e federais quando julgar necessários; 

XI – proceder ao exame prévio nos processos originários dos atos de gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da Administração Pública Municipal 

Direta e Indireta, e nos de aplicação de recursos públicos municipais nas entidades de 

direito privado; 

XII – promover a apuração de denúncias formais, relativas a irregularidades ou 

ilegalidades praticadas, em relação aos atos financeiros e orçamentários, em qualquer 

órgão da Administração Municipal Direta e Indireta; 

XIII – tomar medidas que confiram transparência integral aos atos da gestão do 

Executivo Municipal, inclusive dos órgãos da Administração Indireta; 

XIV – promover medidas de orientação e educação com vistas a dar efetividade 

ao controle social e à transparência da gestão nos órgãos Administração Pública Municipal 

Direta e Indireta; 

XV – expedir instruções normativas e emitir pareceres sobre assuntos de sua 

competência; 

XVI - responsabilizar-se pela elaboração do Relatório de Gestão Fiscal e 

Relatório Resumido de Execução Orçamentária, previstos na Lei Complementar nº 

101/2000. 

 



23 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
Estado de São Paulo 

Secretaria Geral/ 2021 
 

 

Art. 36 - A Coordenadoria Executiva dos Conselhos Municipais compete: 

I – administrar e conduzir politicamente as relações multilaterais entre o Poder 

Executivo Municipal, Secretarias e os membros de conselhos, executando todas e quaisquer 

as atividades que garantam o apoio ao funcionamento dos Conselhos Municipais; 

II – receber, registrar e sumariar as correspondências, comunicações e 

processos digitais dirigidos aos Conselhos Municipais de Casa Branca, colocando-os à sua 

disposição; 

III – distribuir entre os membros dos Conselhos, mediante determinação do 

Presidente de cada órgão, às matérias a serem submetidas à apreciação nas reuniões; 

IV – organizar, para cada reunião plenária, a pauta dos trabalhos, contendo 

sumário das matérias a serem apreciadas e resuma da aplicação técnica preliminar; 

V – secretariar as reuniões plenárias dos Conselhos Municipais, orientando a 

mesa diretora quanto à organização do expediente e sobre a lavração das atas 

correspondentes; 

VI – proceder à redação das resoluções conforme deliberação do plenário; 

VII – manter arquivado e organizado todos e quaisquer documentos emitidos 

pelos conselhos, bem como leis, resoluções, pareceres, portarias, atas, livros, moções, 

ofícios, pareceres, entre outros, colocando-os à disposição dos membros do conselho; 

VIII – encaminhar mensalmente, aos órgãos de origem dos Conselheiros, a 

comunicação sobre o seu comparecimento às reuniões plenárias; 

IX – elaborar, ao término de cada ano, o relatório de atividades dos conselhos; 

X – desempenhar outras funções afins. 

 

Art. 37- À Ouvidoria Geral do Município, órgão auxiliar, independente, permanente e 
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com autonomia administrativa e funcional, compete apurar as reclamações relativas à 

prestação dos serviços públicos da Administração Municipal Direta e Indireta, bem como 

das entidades privadas de qualquer natureza que operem com recursos públicos, na 

prestação de serviços à população, correspondendo-lhe, em especial, as seguintes 

atribuições: 

I – diligenciar junto às unidades da Administração para a obtenção de 

informações e esclarecimentos sobre atos praticados ou de sua responsabilidade, objeto 

dereclamações ou pedidos de informação; 

 

II - manter sigilo, quando solicitado, sobre as reclamações ou denúncias, e sobre 

suas fontes, providenciando, junto aos órgãos competentes, proteção aos denunciantes; 

III – informar ao interessado as providências adotadas em razão de seu pedido, 

excepcionados os casos em que a lei assegurar o dever de sigilo; 

IV – recomendar aos órgãos da Administração a adoção de mecanismos que 

dificultem e impeçam o cometimento de irregularidades; 

V – realizar cursos, seminários, encontros, debates e pesquisas sobre assuntos 

de interesse da Administração Municipal no que tange ao controle da coisa pública; 

VI – comunicar todo e qualquer ato lesivo ao patrimônio público, de que venha 

a ter ciência em razão do exercício de suas funções, ao órgão da Administração Direta 

competente para a devida apuração, mantendo atualizado arquivo de documentação 

relativo às reclamações, denúncias e representações recebidas. 

 

Art. 38 – Às Subprefeituras compete administrar, sempre em consonância com a 

Administração Municipal, dentro dos preceitos legais, os distritos pertencentes ao 
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Município. 

 

Art. 39– Integram a estrutura das Subprefeituras: 

I - Setor de Apoio Administrativo e Orçamentário; 

II - Coordenação de Serviços Públicos: 

 

Art. 40– São competências das unidades que compõem as subprefeituras: 

I – do Setor de Apoio Administrativo e Orçamentário, o atendimento direto ao 

titular da Pasta e a organização e controle de sua agenda de compromissos, além da 

execução de tarefas afetas ao protocolo, registro, encaminhamento e arquivamento de 

documentos, controle de bens e materiais de consumo da repartição, e acompanhamento 

da execução 

das dotações orçamentárias da unidade administrativa à qual se subordina; 

II – da Coordenação de Serviços Públicos, coordenar em conjunto com as 

secretarias afim, a execução das políticas públicas de assistência social, educação e saúde, 

na circunscrição da subprefeitura, em consonância com as diretrizes traçadas; 

a. promover e executar, na circunscrição da Subprefeitura, rotinas de varrição, 

remoção de entulho, roçadura e capina, além do transporte de lixo e de entulho para 

locais definidos, em consonância com as diretrizes ditadas pela Secretaria de 

Infraestrutura e Gestão Urbana; 

b. acompanhar a e apoiar os órgãos responsáveis por fazer cumprir a legislação 

e as normas de trânsito, programas de educação e segurança de trânsito, e outras ações 

correlatas, em consonância com as determinações da Secretaria de Planejamento; 

c. orientar e proceder à fiscalização da execução das obras e serviços públicos 
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na circunscrição da Subprefeitura, em consonância com as orientações e normas 

expedidas pela Secretaria de Planejamento; 

d. acompanhar a execução de políticas, programas, planos, projetos, diretrizes 

e metas referentes à Rede Municipal de Ensino, em consonância com as orientações e 

normas expedidas pela Secretaria de Educação; 

e. acompanhar a execução de políticas, programas, planos, projetos, diretrizes 

e metas referentes à valorização, integração e promoção social na circunscrição da 

Subprefeitura, em consonância com as orientações e normas expedidas pela Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Cidadania; 

f. acompanhar a implementação de políticas, programas, planos e projetos 

referentes ao Sistema de Saúde, bem como a execução de rotinas que garantam, na área 

de abrangência da Subprefeitura, atendimento médico básico e encaminhamento de 

pacientes a exames complementares ou internações hospitalares, com consonância com 

as orientações e normas expedidas pela Secretaria de Saúde; 

g. coordenar e executar serviços atinentes à proteção ambiental, controle de 

zoonoses e a manutenção de parques e jardins, em consonância com as diretrizes traçadas 

pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade; 

h. coordenar ações e executar planos, programas, projetos e atividades de 

preservação e recuperação ambiental na circunscrição da Subprefeitura, de acordo com 

as diretrizes ditadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade; 

i. cuidar da arborização urbana e paisagismo em praças e logradouros 

públicos, além de serviços de capinagem, poda, replantio e outros, de acordo com as 

diretrizes ditadas pela Secretaria de Infraestrutura e Gestão Urbana; 

j. acompanhar e apoiar as campanhas e programas de saúde voltados à 
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vigilância sanitária, à orientação e educação sanitária, e à vacinação da população, 

promovendo, ainda, levantamentos de dados e ações de controle epidemiológico em 

cooperação com a Secretaria de Saúde. 

 

Art. 41 - A Junta de Serviço Militar é unidade de atendimento aos cidadãos do 

Município com vistas ao alistamento, à seleção, à incorporação e ao serviço militar 

obrigatório, além de outros procedimentos afins, com orientação técnica e legal das Forças 

Armadas. 

 

SEÇÃO II 

DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA 

 

Art. 42- À Secretaria de Administração e Gestão Pública compete a política 

econômico-financeira e a administração das finanças do Município, e a coordenação das 

atividades relacionadas ao planejamento, contabilidade, tesouraria, fiscalização, tributação, 

controle de patrimônio, compras, almoxarifado, estoques e materiais, recursos humanos, 

tecnologia da informação e serviços gerais, articulando os diversos órgãos que lhe são 

subordinados. 

 

Art. 43– São órgãos da Secretaria de Administração e Gestão Pública: 

I - Setor de Apoio Administrativo e Orçamentário; 

II - Coordenadoria da Praça de Atendimento ao Cidadão; 

III - Departamento de Gestão de Pessoas e do Trabalho, integrado por: 

a) Gerência de Gestão de Recursos Humanos; 
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IV - Departamento de Gestão Administrativa, integrado por: 

a) Gerência de Suprimentos: 

1. Setor de Compras; 

b) Gerência de Licitações e Contratos: 

c) Setor de Arquivo Geral; 

V - Departamento de Gestão da Tecnologia de Informação: 

a) Setor de Atendimento e Suporte Técnico; 

VI - Departamento de Planejamento, Orçamento e Finanças: 

 

a) Gerência de Orçamento e Contabilidade; 

b) Gerência de Arrecadação e Receita: 

1. Setor de Tesouraria; 

2. Setor de Arrecadação; 

c) Coordenação de Fiscalização Geral. 

 

Art. 44 – Compete ao Setor de Apoio Administrativo e Orçamentário, a execução de 

tarefas afetas ao protocolo, registro, encaminhamento e arquivamento de documentos, 

controle de bens e materiais de consumo da repartição, além do acompanhamento da 

execução das dotações orçamentárias da unidade administrativa à qual se subordina. 

 

Art. 45 – Compete à Coordenadoria da Praça de Atendimento ao Cidadão, órgão 

diretamente vinculado ao titular da Pasta, facilitar o acesso da população aos serviços 

públicos de maior demanda, melhorando a qualidade da prestação do serviço por meio de 

atendimento centralizado e desburocratizado, e em especial: 
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I - Receber documentos por meio dos serviços de Protocolo Geral, 

dando encaminhamento aos órgãos responsáveis; 

I I - Coordenar e   integração   os   serviços   prestados   pelos   órgãos 

municipais que integram a Praça de Atendimento ao Cidadão. 

 

Art. 46 – Compete ao Departamento de Gestão de Pessoas e do Trabalho, planejar, 

desenvolver e coordenar a política geral de recursos humanos e a política salarial, 

executando as atividades de administração de pessoal, em especial o recrutamento, a 

seleção, a admissão, a alocação, o remanejamento e o desligamento de pessoal da 

Administração Direta. 

 

Art. 47 – Compete à Gerência de Recursos Humanos: 

I - planejar, implantar e gerenciar a política de Recursos Humanos da 

Administração da Prefeitura; 

I I - desenvolver política de Recursos Humanos no que tange à 

contratação, assentamento e controles de pessoal da Prefeitura; 

I I I - executar as políticas de remuneração e de benefícios dos servidores, 

dentro dos critérios estabelecidos pela Administração Municipal; 

IV - executar programas preventivos e corretivos de saúde, higiene e 

segurança dos servidores do Município; 

V - subsidiar os procedimentos administrativos disciplinares e apoiar os 

outros órgãos da administração municipal nos procedimentos correlatos; 

VI - promover e coordenar a gestão do plano de carreiras dos servidores 
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públicos municipais; 

V I I - promover, em conjunto com as outras Secretarias, a avaliação do 

estágio probatório dos servidores recém-admitidos; 

V I I I - atuar junto às unidades de Recursos Humanos das Secretarias, 

assessorando e acompanhando o ingresso e controle de Quadros de Pessoal, Cadastro e 

Pagamento, Tempo de Serviço e Controle de Frequência, Avaliação de Desempenho e 

Desenvolvimento de Pessoal; 

I X - desenvolver estudos e coordenar projetos de modernização 

administrativa; 

X - acompanhar as relações do município com seus servidores inativos e 

associações de servidores e sindicatos; 

X I - promover, em conjunto com as outras Secretarias, Planos e Programas 

de Capacitação e Desenvolvimento dos servidores, dentro dos critérios estabelecidos pela 

Administração Municipal; 

X II - zelar pela correta aplicação da legislação de pessoal, no âmbito da 

Administração Direta; 

X I I I -  promover e manter atualizado o cadastro de pessoal, o controle dos 

atos formais de pessoal e confeccionar a folha de pagamento, calculando os recebimentos 

decorrentes de vencimentos, salários e vantagens pecuniárias e os descontos provenientes 

de faltas ou afastamentos, das consignações às entidades de previdência e outros 

devidamente autorizados; 

X IV - executar a apuração da frequência diária de todo o pessoal da 

Prefeitura Municipal de Casa Branca, assinalada ou registrada em relógio de ponto, livro de 
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ponto, caderneta de campo ou anotada por outros meios hábeis; 

X V - anotar e controlar os pedidos de abono e justificação de faltas ao 

serviço, encaminhando-os ao órgão responsável para os devidos fins; 

X V I - planejar, normatizar, orientar, coordenar e controlar os fluxos e a 

execução das rotinas de pessoal dos órgãos da Administração Direta; 

X V I I - orientar, coordenar e controlar as concessões de direitos aos 

servidores; 
    X V I I I - promover o aprimoramento dos procedimentos e processos 

relativos à gestão das despesas com pessoal; 

X I X - prestar informações referentes à despesa com pessoal, aos 

órgãossuperiores; 
      X X - elaborar e submeter, periodicamente, à apreciação e análise 

superior, relatório estatístico e gerencial das atividades desenvolvidas. 

 

Art. 48 – Compete ao Departamento de Gestão Administrativa, coordenar, 

desenvolver e executar todas as atividades relacionadas com aquisição e guarda de 

suprimentos, gerenciamento do patrimônio mobiliário e imobiliário da Prefeitura, e a 

gestão dos processos licitatórios e dos contratos da Administração Municipal Direta. 

 

Art. 49 – Compete à Gerência de Suprimentos, coordenar o processo de planejamento 

para aquisição de materiais das unidades administrativas, e controlar o armazenamento e 

a distribuição dos materiais de consumo e permanentes, além de outras atividades 

correlatas que lhe venham a ser atribuídas pelo titular da Pasta. 
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Art. 50 – Compete ao Setor de Compras: 

I - coordenar as rotinas e os procedimentos referentes às compras e 

recebimentos de materiais de uso na Prefeitura; 

II - executar rotinas específicas de compras, dando suporte aos processos 

de licitações; 

III - assessorar nos assuntos referentes a custo, estoque e consumo de 

materiais da Prefeitura, executando estatísticas e relatórios específicos por atividade; 

IV - pesquisar e desenvolver novos fornecedores, a fim de garantir qualidade 

e evitar exclusividade; 

V - elaborar e manter atualizado catálogo de materiais e respectivos 

códigos, visando à padronização e agilização dos processos de compra; 

VI - realizar as compras diretas e as decorrentes de licitações de bens, 

materiais, combustíveis e equipamentos, observando as normas federais, estaduais e 

municipais, e promovendo regularmente inventários de materiais em estoque, visando ao 

controle do almoxarifado; 

VII -     dar suporte às demais áreas em assuntos específicos de compras; 

VIII - acompanhar os fornecimentos de materiais, no que diz respeito a 

prazos, qualidade, quantidade e outros; 

IX - desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo 

Serviço de Suprimentos. 

 

Art. 51 – Compete à Gerência de Licitações e Contratos, gerir o processo de licitação 

para aquisição de bens e serviços de toda a Administração Direta, e controlar os contratos 
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de serviços, locações de imóveis e convênios, cabendo-lhe: 

I - assessorar nos assuntos referentes a licitações, acompanhando e 

subsidiando todos os seus atos, dando tramitação aos respectivos processos, promovendo 

sua execução e fiscalização; 

II - acompanhar os procedimentos de licitações a fim de garantir 

legalidade, razoabilidade e isonomia; 

III - organizar e manter os arquivos e documentos referentes aos processos 

licitatórios, inclusive para atender à fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo e Câmara Municipal, quando arguido o Município; 

IV - elaborar os editais de licitação, visando a atender à demanda de 

compras e contratações da Administração Direta; 

V - elaborar e operacionalizar as rotinas de todos os processo de licitações, 

obedecendo à legislação pertinente e sob fiscalização da Comissão Permanente de 

Licitações; 

VI - dar suporte às demais áreas em assuntos específicos de cadastro de 

fornecedores e de processos de licitações; 

VII - elaborar e manter atualizado o cadastro de fornecedores, com vistas 

aos processos licitantes; 

VIII - pesquisar e desenvolver novos fornecedores a fim de garantir 

qualidade e evitar exclusividades; 

IX - recomendar a substituição ou a manutenção de fornecedores no 

cadastro de fornecedores ativos da Prefeitura; 

X - acompanhar os processos emergenciais de licitação na 

Administração Direta; 
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XI - solicitar auxílio dos demais Departamentos referente a termos 

técnicos nas licitações; 

XII - organizar e manter atualizado o controle de contratos de serviços, 

locações de imóveis e convênios que a Prefeitura mantém com terceiros; 

XIII - garantir a legalidade e os aspectos financeiros dos contratos com 

terceiros, a bem do serviço público municipal; 

XIV - desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas 

pelo Serviço Administrativo. 

 

Art. 52 – Compete ao Setor de Arquivo Geral, administrar e controlar os documentos 

do arquivo, e dos setores de reprografia da Administração Municipal. 

 

Art. 53 – Compete ao Departamento de Gestão da Tecnologia de Informação: 

I - coordenar o desenvolvimento e a implantação dos sistemas de 

informação institucionais, bem como realizar-lhes a manutenção; 

I I - gerenciar os recursos de tecnologia da informação; 

I I I - propor políticas e diretrizes na área de tecnologia da informação; 

IV - responsabilizar-se pela gestão e manutenção da política de segurança 

da informação. 

 

Art. 54 – Compete ao Setor de Atendimento e Suporte Técnico: 

I - coordenar, supervisionar e promover estudos de aprimoramento 

organizacional, análise funcional e estrutural, bem como sobre o aperfeiçoamento do fluxo 
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de informações e operações; 

II - assessorar os demais Departamentos Municipais e órgãos nos assuntos 

que envolvam sua área de competência, para garantir a homogeneização nas rotinas e 

procedimentos; 

III -   analisar problemas de sistemas e desenvolver soluções; 

IV - controlar a aquisição de programas de computador, com vistas a 

garantir sua qualidade e legalidade; 

V - analisar e propor alterações nos procedimentos administrativos, nos 

formulários e outros documentos relativos à sua atividade, para otimizar os resultados 

gerais das tarefas burocráticas; 

VI - realizar estudos, fixar normas e procedimentos para o 

desenvolvimento e operação dos sistemas informatizados; 

VII -   executar trabalhos de processamento de dados em computador, 

conforme escala preestabelecida de prioridades, para atender à demanda dos órgãos 

Municipais; 

VIII - acompanhar e avaliar o processo de implementação do Plano Diretor do 

Município, nos assuntos que envolvem o auxílio desta seção, sugerindo medidas e ajustes 

necessários à consecução dos objetivos propostos e elaborando relatórios de  andamento; 

IX - zelar pela qualidade e confiabilidade dos trabalhos processados pelo 

Setor; 

X - implantar ou atualizar as informações obtidas de cada órgão da 

Prefeitura no sistema mundial de rede da Internet, por meio da contratação de provedores 

especializados; 

XI - controlar o acesso ao conteúdo da rede; 
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XII - prover a Prefeitura de sistemas de processamento eletrônico de 

dados, em atendimento às suas necessidades; 

XIII - identificar áreas onde devam ser implantados sistemas 

informatizados; 

XIV - apoiar a administração da rede de processamento de dados; 

XV - desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas 

pela Divisão de Processamento de Dados e Informática. 

 

Art. 55 – Compete ao Departamento de Planejamento, Orçamento e Finanças, 

programar, elaborar e executar a política financeira e tributária do Município, bem como as 

relações com os contribuintes. 

 

Art. 56 – Compete à Gerência de Orçamento e Contabilidade: 

 

I - elaborar, em conjunto com as demais Secretarias, o Plano Plurianual de 

Investimentos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual; 

II - proceder, sem prejuízo da competência atribuída a outros órgãos, ao 

acompanhamento da execução orçamentária; 

III - expedir instruções quanto ao elenco de despesas que possam ser 

realizadas através do regime financeiro de suprimento de fundos e quanto ao conteúdo 

formal e de encaminhamento da prestação de contas; 

IV - planejar, coordenar e controlar a administração contábil, financeira, 

tributária e fiscal do Município; 

V - assessorar as unidades do Município em assuntos de finanças; 
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VI - controlar o sistema de guarda e movimentação de valores; 

VII - empenhar, liquidar e pagar as despesas; 

VIII - elaborar a programação do fluxo financeiro da Prefeitura, e administrar 

o controle de desembolso programado dos recursos destinados aos diversos órgãos; 

IX - elaborar os balancetes mensais, demonstrativos e balanço anual, bem 

como a publicação dos informativos financeiros determinados pela Constituição Federal; 

X - encaminhar ao órgão de Controle Interno da Prefeitura, na forma de suas 

resoluções, toda a documentação relativa à administração financeira e contábil; 

XI - elaborar e encaminhar os relatórios exigidos e previstos pelo Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo –TCE/SP, em atendimento ao Sistema da AUDESP- Divisão de 

Auditoria do TCE/SP, sendo responsável pela operação municipal do Portal do Sistema de 

Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos. 

 

Art. 57 - Compete à Gerência de Arrecadação e Receita: 

I - cuidar do fluxo de entrada de numerário da Prefeitura, executando o 

recebimento de impostos, taxas, emolumentos, depósitos, fianças, créditos da 

administração e outros valores financeiros, através de caixa ou agências bancárias 

autorizadas, mediante guias expedidas pelos órgãos competentes; 

II - elaborar documentação referente a operações de caixa, boletins diários e 

demonstrações financeiras, enviando-a às unidades competentes para o devido 

acompanhamento; 

III - promover autenticação   de   documentos   relativos   a   tributos, 

emolumentos, taxas e demais documentos; 

IV - efetuar escrituração do Caixa Geral e Razão através de 
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processamento eletrônico de dados; 

V - executar o lançamento e a arrecadação dos tributos devidos ao 

Município; 

VI - planejar, coordenar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as 

atividades de administração tributária municipal; 

VII - propor medidas de aperfeiçoamento e regulamentação e a consolidação 

da legislação tributária municipal; 

VIII - realizar a previsão, o acompanhamento, a análise e o controle das 

receitas sob sua administração, bem como coordenar e consolidar as previsões das 

demais receitas municipais, para subsidiar a elaboração da proposta orçamentária anual; 

IX - propor medidas destinadas a compatibilizar a receita a ser arrecadada 

com os valores previstos na programação financeira municipal; 

X - estimar e quantificar a renúncia de receitas administradas e avaliar os 

efeitos das reduções de alíquotas, das isenções tributárias e dos incentivos ou estímulos 

fiscais; 

XI - inscrever, cadastrar e orientar os contribuintes; 

XII - manter articulação com órgãos fazendários estaduais, federais e 

entidades de direito público e privado, com vistas à melhoria do desempenho econômico e 

fiscal; 

XIII - julgar processos administrativos referentes a autos de infração em grau 

de primeira instância; 

XIV - expedir certidões de lançamento e quitação de tributos municipais. 
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Art. 58 – Compete ao Setor de Tesouraria: 

I - efetuar investimentos, aplicações e captações de dinheiro no 

mercado financeiro; 

II - programar e   executar   os   pagamentos   de   dívidas   do 

Município; 

III - executar ações com o objetivo de garantir a receita da 

Administração Municipal. 

 

Art. 59 – Compete ao Setor de Arrecadação: 

I - dirigir e executar a política tributária do Município; 

II - efetuar os lançamentos, fiscalizar e controlar os recebimentos de 

impostos e taxas; 

III - controlar parcelamentos e inscrever em Dívida Ativa os créditos 

oriundos de receitas tributárias ou não tributárias; 

IV - arrecadar valores, controlar recebimentos e atualizar débitos; 

V - encaminhar débitos para cobrança; 

VI - manter o cadastro de contribuintes atualizado; 

VII - acompanhar os processos de abertura de empresas e de profissionais 

autônomos; 

VIII - emitir Alvarás e Certidões referentes a assuntos constantes no 

cadastro tributário do município. 

 

Art. 60 – Compete à Coordenação de Fiscalização Geral, zelar pelo cumprimento da 

legislação, no âmbito da municipalidade, principalmente quanto às atribuições 
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estabelecidas junto aos Códigos Tributário e Código de Posturas do Município e às leis e aos 

decretos específicos, e em especial: 

I - fiscalizar e controlar a aplicação da legislação tributária e de posturas; 

II - fiscalizar licenças de funcionamento da indústria, comércio, prestadores 

de serviços, ambulantes, feirantes e da realização de eventos no Município, de 

forma geral; 

III - fiscalizar a atuação do comércio em geral, instruindo-os quanto aos 

aspectos legais; 

IV -        fiscalizar o funcionamento de casas de diversões, parques, circos, 

clubes recreativos, boates, academias, bancas de jornal, "trailers" comerciais, 

comércio eventual e qualquer outra atividade econômica e social sujeita a 

licenciamento e pagamento de tributos municipais; 

V - regular o uso dos logradouros públicos e expedir autorização para o 

funcionamento de estabelecimentos comerciais e industriais, além de eventos, 

shows, parques de diversões e outras atividades correlatas, respeitadas as análises 

e pareceres técnicos das secretarias competentes; 

VI - efetuar o controle de propagandas, placas e anúncios nas áreas 

públicas e frontais aos imóveis; 

VII -        lavrar intimações, autos de infração e notificações. 

 

SEÇÃO III 

DA SECRETARIA DE ESPORTES 

 

Art. 61 - À Secretaria de Esportes, subordinada diretamente ao Prefeito Municipal, 
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compete o desenvolvimento e incentivo às práticas esportivas e de lazer no Munícipio. 

 

Art. 62 – São órgãos da Secretaria de Esportes: 

I. Assessoria Administrativa; 

II. Setor de Apoio Administrativo e Orçamentário; 

IV .      Departamento de Esportes: 

III. Gerência de Zeladoria de Praças Esportivas; 

IV. Gerência de Formação e Desenvolvimento Esportivo; 

V. Gerência de Lazer e Recreação; 

 

Art. 63 – À Assessoria Administrativa compete Assessorar o Secretário e os Diretores 

de Departamento em suas funções administrativas, controlando e cuidando do pessoal 

lotado na Secretaria e de todo o expediente administrativo, gerenciar informações, auxiliar 

na execução de suas tarefas administrativas e em reuniões, organizar agendas de 

compromissos, controlar documentos e correspondências, organizar eventos e viagens 

institucionais. 

 

Art. 64 - Ao Setor de Apoio Administrativo e Orçamentário compete a execução de 

tarefas afetas ao protocolo, registro, encaminhamento e arquivamento de documentos, 

controle de bens e materiais de consumo da repartição, além do acompanhamento da 

execução das dotações orçamentárias da unidade administrativa à qual se subordina. 

 

Art. 65 - Ao Departamento de Esportes compete: 

I - planejar, programar, organizar, amparar, incentivar e supervisionar as 
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atividades esportivas, esporte-educacionais, de recreação e de lazer no Município; 

II - apoiar e supervisionar o desenvolvimento dos esportes amadores, 

estimulando a prática dos esportes; 

III - administrar os equipamentos municipais destinados à prática de esportes; 

IV - estabelecer parcerias com órgãos afins, inclusive ligas, federações e 

empresas, de forma a incentivar e ampliar a prática desportiva junto à população; 

V - subsidiar o Governo Municipal, quanto à proposição e acompanhamento dos 

investimentos físico-financeiros para o desenvolvimento das ações de Esportes e de 

Recreação; 

VI - implementar, dirigir e coordenar o esporte municipal em todas as suas 

atividades, modalidades e categorias; 

VII - promover a integração com clubes e entidades esportivas do Município, 

incentivando e apoiando todas as iniciativas esportivas municipais; 

VIII - promover a administração do pessoal do Departamento, em consonância 

com a política de Recursos Humanos da Prefeitura; 

IX - atuar em conjunto com as comissões e conselhos municipais específicos de 

sua área de atuação, no desenvolvimento da política de Esporte no Município, visando ao 

perfeito entrosamento entre administração e comunidade. 

 

Art. 66 – À Gerência de Zeladoria de Praças Esportivas compete: 

I – administrar os locais da cidade propícios às práticas desportivas, zelando por 

toda manutenção de ginásios, quadras, estádios, campos, piscinas e áreas de lazer, 

atentando para os aspectos de limpeza e conservação; 

II – efetuar todo controle e distribuição de materiais esportivos, para os fins a 
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que se destinam. 

 

Art. 67 – À Gerência de Formação e Desenvolvimento Esportivo compete: 

I - promover atividades recreativas e de lazer, que atendam as expectativas e 

especificidade de cada região da cidade; 

II - promover e incentivar ações para a prática de atividades inclusivas para 

terceira idade e pessoas com deficiência; 

III – incentivar e organizar cursos, oficinas e programas de cunho esportivo, 

incentivando novas vocações; 

IV – manter integração com departamentos municipais, estaduais, federais e 

particulares, bem como com cursos universitários da área de esportes, visando ao 

aprimoramento técnico e pessoal dos profissionais envolvidos nessas áreas no município; 

V – manter cursos de iniciação para jovens e adultos, referentes às práticas 

desportivas; 

VI - incrementar os trabalhos de escolinhas de iniciação esportiva em todas as 

modalidades, incentivando crianças e jovens à prática do esporte; 

VII – coordenar e acompanhar todo o trabalho físico-esportivo e pedagógico 

desenvolvido junto aos alunos das escolinhas; 

VIII – manter contatos com pré-escolas, escolas de ensino fundamental e 

clubes, com a finalidade de divulgar os trabalhos realizados nas escolinhas e selecionar 

alunos para as mesmas; 

IX – estabelecer troca   de   informações sobre práticas físico-esportivas e 

pedagógicas com clubes e escolinhas de outros entes da Federação; 

X – incentivar e apoiar todas as iniciativas esportivas de clubes e entidades a 
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fim; 

XI – viabilizar as condições necessárias para o funcionamento pleno dos ginásios 

poliesportivos e estádios pertencentes à Prefeitura; 

XII – veicular matérias jornalísticas que divulguem o esporte municipal. 

XIII- desenvolver e fomentar as atividade de alta performance; 

 

Art. 68 – À Gerência de Lazer e Recreação compete: 

I – coordenar, promover e incentivar junto à comunidade a realização de 

eventos de cunho esportivo; 

II – coordenar e promover os eventos esportivos realizados pela Prefeitura; 

III – administrar a agenda dos locais de realização de eventos esportivos dos 

mesmos, dando apoio logístico e espacial às equipes participantes; 

IV – elaborar e manter atualizado cadastro de clubes e entidades esportivas, 

para contatos visando à promoção de eventos no Município; 

V – contatar hotéis, restaurantes, pousadas e outros locais que possam servir 

de alojamento às equipes de outras cidades e regiões, participantes de ventos esportivos 

no Município. 

 

SEÇÃO IV 

DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA 

 

Art. 69 - À Secretaria de Infraestrutura, Planejamento e Gestão Urbana, subordinada 

diretamente ao Prefeito Municipal, compete coordenar e executar as ações relacionadas a 

obras públicas, manutenção de vias públicas e de próprios municipais, trânsito, transporte, 
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planejamento urbano, defesa civil e limpeza urbana. 

 

Art. 70 – São órgãos da Secretaria de Infraestrutura, Planejamento e Gestão Urbana: 

I. Assessoria Administrativa; 

II. Setor de Apoio Administrativo e Orçamentário; 

III. Departamento de Infraestrutura e Serviços Urbanos, integrado por: 

a) Gerência de Infraestrutura Urbana: 

1. Setor de Manutenção e Melhorias Urbanas; 

2. Coordenadoria de Limpeza Urbana; 

3. Setor de Operações de Coleta e Transporte de Resíduos 

Sólidos; 

b) Gerência de Transporte Interno e Logística: 

1. Coordenadoria de Pátio, Máquinas e Veículos; 

2. Setor de Controle de Frota e Logística; 

3. Setor de Remoções; 

4. Setor de Manutenção; 

IV. Departamento de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana: 

c) Gerência de Trânsito: 

1. Coordenadoria de Operações e Serviços; 

2. Setor de Vistoria e Fiscalização de Trânsito; 

d) Gerência de Transporte e Mobilidade: 

1. Coordenadoria de Operações e Serviços; 

e) Junta de Recursos Infracionais – JARI; 
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V-  Departamento de Planejamento, Obras e Serviços Municipais, integrado 

por: 

f) Gerência de Obras e Projetos: 

1. Coordenadoria de Execução e Fiscalização de Obras Públicas; 

2. Setor de   Manutenção   Patrimonial   e   de   Equipamentos 

Urbanos; 

g) Gerência de Planejamento Urbano: 

1. Coordenadoria de Análise de Projetos, Normas e 

Regulamentos; 

2. Setor de Fiscalização de Obras e Edificações, Uso e Ocupação 

do Solo; 

VI. Comissão Municipal de Defesa Civil. 

 

Art.71 - Ao Departamento de Planejamento, Obras e Serviços Municipais compete 

formular, executar e avaliar a Política Municipal de Desenvolvimento da Infraestrutura 

Urbana, em consonância com as diretrizes gerais do Governo Municipal, com o Plano 

Diretor e com a legislação vigente. 

 

Art. 72 – À Gerência de Obras e Projetos compete: 

I - superintender a execução dos serviços de construção de obras públicas, 

garantindo a execução dos projetos dentro de prazos estabelecidos; 

II - dar assistência técnica às obras em andamento no Município, orientando 

quanto a dificuldades e ou irregularidades; 

III - encontrar soluções técnicas para os problemas apresentados, de acordo 
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com a legislação específica de construções civis no Município; 

IV - instruir e se manifestar em termos técnicos nas licitações de obras e 

construções públicas. 

 

Art. 73 – À Coordenadoria de Execução e Fiscalização de Obras Públicas compete: 

I - elaborar especificações gerais para reformas ou construções de novas 

edificações; 

II - executar obras de alvenaria na construção de galerias de águas pluviais em 

vias públicas; 

III - executar obras de construção de pontes e viadutos, escadas e afins ou 

reparos de alvenaria em locais que tenham sofrido obras ligadas à rede de água e esgoto, 

desde que em vias públicas; 

IV - executar a confecção de guias e sarjetas em vias públicas; 

V - efetuar serviços relativos à execução de guias e sarjetas em novos 

loteamentos públicos, bem como atender a solicitações de munícipes para rebaixamento 

de guias; 

VI - estudar a viabilidade da abertura de novas vias de acesso e executá-la, se 

aprovado pela Administração; 

VII - elaborar relatórios dos serviços desenvolvidos pela fiscalização; 

VIII - elaborar Termos de Recebimento Provisório e Definitivo das obras 

contratadas; 

IX - expedir ordem de serviço para o início das obras licitadas; 

X - organizar pasta e fornecer elementos técnicos para licitação de obras; 

XI - proceder às medições de obras e despachos em processos destinados à 
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liberação das medições para pagamento após proceder à fiscalização e vistoria; 
 

XII - fiscalizar a execução de loteamentos, através de sua liberação, aceitação e 

autuação; 

XIII - fiscalizar obras de terraplenagem junto a novos loteamentos, bem como 

nas áreas já habitadas, no tocante à carga e transporte, disposição final e limpeza de vias; 

XIV - orientar e proceder à fiscalização da execução das obras de galerias de 

águas pluviais, construção de poços de visita, dissipador e bocas de lobo. 

 

Art. 74 – Ao Setor de Manutenção Patrimonial e de Equipamentos Urbanos 

compete: 

I – realizar manutenção e reformas de instalações de infraestrutura e de 

edificações, mobiliário e equipamentos; 

II - atuar no planejamento técnico e administrativo de serviços nas áreas predial 

e urbana, bem como no gerenciamento de serviços terceirizados de manutenção e vistorias 

técnicas; 

III - gerenciar e supervisionar a manutenção dos prédios públicos, 

equipamentos urbanos, bem como a manutenção e a instalação da rede de eletricidade e 

de iluminação dos prédios públicos; 

IV - executar serviços de pavimentação em vielas, praças e outros logradouros 

diferenciados; 

V - manter em condições de uso as vias de acesso da área afastada do centro 

urbano, por meio de trabalhos com máquinas de terraplenagem; 

VI - executar limpeza em galerias e sangradouros pluviais, visando manter a 

conservação das vias não pavimentadas; 
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VII - executar trabalhos de reparo e execução de asfalto em vias públicas e 

outros logradouros do Município. 

 

Art. 75 – À Gerência de Planejamento Urbano compete: 

I - implantar e estabelecer um planejamento contínuo e condições de 

implantação das propostas contidas no Plano Diretor do Município, elaborando os atos 

normativos pertinentes à legislação de uso e ocupação do solo e do Código de Obras e 

Posturas; 

II - atualizar e rever no devido tempo o Plano Diretor do Município e os demais 

dispositivos legais decorrentes; 

III - assessorar os órgãos municipais nos aspectos técnicos relacionados ao 

planejamento urbano e captação de recursos técnicos; 

IV - viabilizar a obtenção de recursos orçamentários, através da elaboração de 

propostas técnicas; 

V - manter canal de comunicação com os segmentos representativos da 

comunidade. 

 

Art. 76 – À Coordenação de Análise de Projetos, Normas e Regulamentos compete: 

I - promover e coordenar a elaboração de projetos que objetivem a 

intervenção pública sobre o espaço urbano, bem como fixar propostas de diretrizes 

inerentes ao desenvolvimento das redes de infraestrutura urbana do Município; 

II - propor diretrizes legais sobre utilização do solo urbano municipal. 

III - desenvolver pesquisas, cadastros e estudos relacionados ao 

desenvolvimento do ambiente urbano; 
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IV - desenvolver levantamentos necessários à produção de estudos, 

diagnósticos e projetos urbanos; 

V - produzir, reproduzir e disseminar conhecimentos relativos às intervenções 

públicas e privadas no ambiente urbano; 

VI - coletar e sistematizar informações e dados, e a montagem de acervos, 

cadastros e arquivos de suporte à gestão urbana; 

VII - elaborar, normatizar e fiscalizar o Plano de Alinhamento Viário do 

Município, a execução dos planos viários e de intervenções localizadas; 

VIII - elaborar, acompanhar e fiscalizar a execução dos planos de urbanização 

do Município; 

IX - analisar e julgar pedidos de parcelamento do solo e de projetos de 

edificações particulares e públicas. 

 

Art. 77 – Ao Setor de Fiscalização de Obras e Edificações, Uso e Ocupação do Solo 

compete: 

I - fiscalizar as obras públicas e particulares, concluídas ou em 

andamento,abrangendo também demolições, terraplenagens, parcelamento do solo, 

colocação de tapumes, andaimes, telas e plataformas de proteção; 

II - fiscalizar o cumprimento do Código de Obras e Edificações, do Plano Diretor 

do Município e da Lei Municipal de Uso e Parcelamento do Solo; 

III - verificar se a obra está sendo executada de acordo com os projetos 

aprovados e respeitando os índices e parâmetros urbanísticos municipais; 

IV - emitir notificações, lavrar autos de infração e expedir multas aos infratores 

da legislação urbanística municipal; 
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V – realizar vistorias para identificar a existência de edificações clandestinas, 

expedindo comunicado ao órgão competente para providências de interdição da obra e 

demais ações decorrentes; 

VI - realizar vistoria para a expedição de “Habite-se” das edificações novas ou 

reformadas; 
 

VII - orientar os munícipes e os profissionais quanto ao cumprimento da 

legislação; 

VIII- apurar as denúncias e elaborar relatório sobre as providências adotadas. 

 

Art. 78 – À Gerência de Infraestrutura Urbana compete elaborar e avaliar planos, 

programas e projetos de melhoria e expansão da rede viária do Município. 

 

Art. 79 – Ao Setor de Manutenção e Melhorias Urbanas compete: 

I - conservar e desenvolver a execução de infraestrutura nas vias públicas do 

Município; 

II - promover a abertura, alargamento e duplicação de vias públicas através de 

execução de meio-fio, calçadas e galerias; 

III - providenciar a manutenção da rede de galerias do Município, efetuando 

reparos em calçadas, praças e manutenção de próprios municipais; 

IV - estabelecer programas de reparos e manutenção preventiva e corretiva das 

vias públicas do Município e equipamentos do Departamento, a fim de evitar sua 

degradação criando soluções de continuidade na prestação de serviços à comunidade; 

V - conservar e desenvolver a execução de infraestrutura nas vias públicas do 
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Município; 

VI - executar as tarefas de manutenção das vias públicas, atentando para as 

fases de confecção, bem como às quantidades de produtos e materiais a serem utilizados; 

VII - promover a abertura, alargamento e duplicação de vias públicas através de 

execução do pavimento; 

VIII - providenciar a manutenção da rede de galerias do Município, efetuando 

reparos em calçadas, praças e manutenção de próprios municipais. 

 

Art. 80 – À Comissão Municipal de Defesa Civil, órgão diretamente subordinado ao 

Secretário de Infraestrutura e Gestão Urbana, compete coordenar, em nível municipal, os 

meios de prevenção e atendimento a situações de emergência ou de estado de calamidade 

pública. 

Parágrafo único – Para a consecução de seus objetivos a Comissão Municipal de 

Defesa Civil deve atuar como instrumento de articulação com todos os órgãos da Prefeitura 

envolvidos no atendimento à situação de emergência ou de calamidade pública, assim 

como com entidades públicas e privadas do Município, além dos Sistemas Federal, Estadual 

e Regional de Defesa Civil. 

 

Art. 81 – À Coordenadoria de Limpeza Urbana compete: 

I - executar as ações de planejamento, gestão e controle de limpeza urbana; 

II - supervisionar e executar os serviços de conservação relativos à condição 

sanitária e qualidade ambiental dos próprios públicos; 

III - planejar, supervisionar e orientar ações de divulgação e mobilização junto à 

população sobre a limpeza urbana no Município; 
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IV - mapear os distritos de coleta de lixo domiciliar e varrição; 

V - estimular a reciclagem do lixo, impulsionando mecanismos políticos e 

econômicos para sua viabilização; 

VI - propor ações para melhoria contínua dos serviços de coleta de lixo 

domiciliar e varrição. 

 

Art. 82 – Ao Setor de Operações de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos compete: 

I - executar rotinas que garantam o bom atendimento à comunidade nos 

serviços de coleta de lixo, executando com regularidade a coleta, o acondicionamento e o 

tratamento do lixo da cidade; 

II - transportar e depositar o lixo em locais definidos, dispensando 

tratamento diferenciado para o lixo decorrente de uso médico, farmacêutico e 

odontológico, levando em conta a saúde e o bem-estar dos munícipes e a conservação das 

reservas ecológicas da cidade. 

 

Art. 83 – À Gerência de Transporte Interno e Logística compete coordenar e 

supervisionar programas de utilização e manutenção preventiva e corretiva de veículos, 

equipamentos e máquinas da Prefeitura. 

 

Art. 84 – À Coordenadoria de Pátio, Máquinas e Veículos compete supervisionar, 

controlar e executar as atividades de abastecimento, garagem, lavagem, lubrificação, 

manutenção e reparo em máquinas e equipamentos rodoviários e em veículos da 

Prefeitura, além da elaboração de escala de trabalho dos motoristas que atendem a frota 

geral, em articulação com os demais órgãos municipais. 
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Art. 85 – Ao Setor de Controle da Frota e Logística compete: 

I - administrar a frota de máquinas e equipamentos da Prefeitura, 

estabelecendo prioridades e criando regras de utilização; 

II - organizar e manter atualizado o cadastro de máquinas, equipamentos e 

veículos; 

III - informar, mediante relatórios periódicos, sobre o consumo de combustíveis 

e lubrificantes, despesas de manutenção, depreciação de máquinas, equipamentos e 

veículos. 

IV - planejar ações de eficiência logística e de distribuição de materiais. 

 

Art. 86 – Ao Setor de Remoções compete organizar, coordenar e executar atividades 

de transportes dos cidadãos encaminhados sob agendamento pelo Setor de Transporte 

Sanitário da Secretaria da Saúde, garantindo seu traslado e acesso aos serviços de saúde 

aos quais foram referenciados pelas unidades de atendimento daquela Secretaria. 

 

Art. 87 – Ao Setor de Manutenção compete estabelecer programas de reparos e 

manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos da Prefeitura, evitando 

a solução de continuidade na prestação de serviços à comunidade. 

 

Art. 88 – Ao Departamento de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana compete: 

I - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres 

e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas; 

II - estabelecer, em conjunto com os órgãos de política ostensiva de trânsito, as 
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diretrizes para o policiamento do trânsito no Município; 

III - implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito, do Programa 

Nacional de Trânsito e do Sistema Municipal de Trânsito e Transportes; 

IV - celebrar convênios de colaboração e de delegação de atividades previstas 

em leis específicas, com vistas à maior eficiência e segurança para os usuários da via; 

V - promover a administração, o controle, o treinamento e o aperfeiçoamento, 

bem como a avaliação dos Recursos Humanos sob sua responsabilidade, em consonância 

com a Política de Administração de Recursos Humanos do Município. 

 

Art. 89 – À Gerência de Trânsito compete efetuar a gestão de trânsito, 

compreendendo ações de planejamento da circulação e de engenharia de tráfego, de 

controle, de fiscalização e de punição das infrações de trânsito, segundo o Código de 

Trânsito Brasileiro, e de educação de trânsito no âmbito do Município. 

 

Art. 90 – à Coordenadoria de Operações e Serviços compete: 

I - exercer, em conjunto com os demais órgãos competentes, o controle das 

obras e eventos que afetem direta ou indiretamente o sistema viário municipal, aplicando 

as sanções cabíveis no caso de inobservância das normas e regulamentos que tratam do 

assunto; 

II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de 

pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de 

ciclistas; 

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os 

equipamentos de controle viário. 
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Art. 91 – Ao Setor de Vistoria e Fiscalização compete: 

I - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas 

administrativas cabíveis, nos termos da legislação vigente, no exercício regular do Poder de 

Polícia de Trânsito; 

II - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos 

automotores ou suas cargas, de acordo com o estabelecido pela legislação vigente; 

III - controlar a estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de 

cargas perigosas; 

IV - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e 

estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para sua circulação. 

 

Art. 92 – À Gerência de Transporte e Mobilidade compete coordenar a elaboração do 

planejamento do transporte urbano no âmbito do Município e a fiscalização dos contratos 

e concessões correspondentes. 

 

Art. 93 – À Coordenadoria de Operações e Serviços compete o controle do embarque 

e desembarque de passageiros e da movimentação de ônibus intermunicipais, 

interestaduais e de transportes particulares na área específica do Terminal Rodoviário e seu 

entorno. 

 

Art. 94 – À Junta de Recursos Infracionais – JARI compete, consoante as normas 

ditadas pelo Código Nacional de Trânsito, julgar os recursos interpostos contra penalidades 

aplicadas em razão de infrações de trânsito na circunscrição do Município. 
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SEÇÃO V 

DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE 

 

Art. 95 – À Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade compete 

desenvolver ações voltadas para o crescimento econômico sustentável, estimular a 

inovação no Município por meio de políticas públicas voltadas à geração de emprego e 

renda e ao aumento do empreendedorismo e da competitividade do setor produtivo. 

 

Art. 96 – São órgãos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade: 

I - Assessoria Administrativa; 

II - Setor de Apoio Administrativo e Orçamentário; 

III – Departamento de Desenvolvimento Econômico: 

a) Gerência de Apoio ao Empreendedorismo; 

b) Gerência de Fomento; 

IV – Departamento de Agricultura e Proteção Ambiental: 

a) Gerência de Gestão, Controle e Licenciamento Ambiental: 

b) Gerência de Agricultura Familiar e Agronegócios; 

V – Departamento de Cultura e Turismo: 

a) Gerência de Promoção, Produção e Difusão Cultural: 

1. Coordenação de Preservação e Desenvolvimento do Patrimônio 

Histórico; 

1.2 Coral Municipal; 

b) Gerência de Desenvolvimento do Turismo: 

1. Coordenação de Promoção e Divulgação do Turismo; 
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2. Coordenação de Eventos. 

 

Art. 97 – À Assessoria Administrativa compete assessorar o Secretário e os Diretores 

de Departamento em suas funções administrativas, controlando e cuidando do pessoal 

lotado na Secretaria e de todo o expediente administrativo, gerenciar informações, auxiliar 

na execução de suas tarefas administrativas e em reuniões, organizar agendas de 

compromissos, controlar documentos e correspondências, organizar eventos e viagens 

institucionais. 

 

Art. 98 - Ao Setor de Apoio Administrativo e Orçamentário compete a execução de 

tarefas afetas ao protocolo, registro, encaminhamento e arquivamento de documentos, 

controle de bens e materiais de consumo da repartição, além do acompanhamento da 

execução das dotações orçamentárias da unidade administrativa à qual se subordina. 

 

Art. 99 – Ao Departamento de Desenvolvimento Econômico compete a formulação 

da política ambiental do Município, e o planejamento de ações sustentáveis que visem ao 

aumento do empreendedorismo e a geração de emprego e renda. 

 

Art. 100 – À Gerência de Apoio ao Empreendedorismo compete: 

I – executar políticas que promovam o desenvolvimento por meio do estímulo 

aos empreendimentos de micro e pequeno porte, a transmissão de conhecimento 

estratégico e as ações de capacitação direcionadas para as demandas da região; 

II – desenvolver ações que possibilitem a competitividade e incentivem a 

sustentabilidade dos empreendimentos; 
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III - articular junto aos bancos, cooperativas de crédito e instituições de 

microcrédito, a criação de produtos financeiros adequados às necessidades do segmento e 

orientar os empreendedores acerca da melhor forma de acesso ao crédito. 

 

Art. 101 – À Gerência de Fomento compete: 

I - contribuir com ampliação do volume de recursos financeiros federais 

utilizado pelos setores produtivos; 

II - contribuir com diversificação das alternativas de recursos financeiros; 

III - viabilizar projetos de desenvolvimento locais e regionais; 

IV - desenvolver e promover ações de fortalecimento das empresas pelo 

aumento da capacidade competitiva de Arranjos Produtivos Locais-APL e Cadeias 

Produtivas Industriais, Agroindustriais, e outras de vocação regional; 

V - fortalecer as entidades de classe, organizações de produtores de bens e 

serviços, e ou comunidades voltadas à economia solidaria e outras iniciativas de geração 

de trabalho e renda, por intermédio de projetos de desenvolvimento local, regional e 

setorial. 

 

Art. 102 - Ao Departamento de Agricultura e Proteção Ambiental compete formular a 

política agrícola do Município, incluindo produção, comercialização, abastecimento, 

armazenagem e garantia de preços mínimos, zelando pela proteção, conservação e manejo 

do solo, voltados ao processo produtivo agrícola. 

 

Art. 103 - À Gerência de Gestão, Controle e Licenciamento Ambiental compete: 

I - assessorar nos assuntos que dizem respeito à política ambiental do 
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Município; 

II - coordenar ações e executar planos, programas, projetos e atividades de 

preservação e recuperação ambiental; 

III - acompanhar e analisar os estudos de impacto ambiental e análise de risco 

das atividades que venham a se instalar no Município; 

IV – participar, juntamente com a Gerência de Planejamento Urbano, do 

zoneamento e de outras atividades de uso e ocupação do solo; 

V - implantar e operar o sistema de monitoramento ambiental; 

VI - adotar medidas educativas para diminuir a quantidade e impacto dos 

resíduos ao mínimo. 

 

Art. 104 – À Gerência de Agricultura Familiar e Agronegócios compete: 

I - levar ao produtor rural fomento para sua produção, possibilitando um melhor 

desenvolvimento da produção e comercialização dos produtos agropecuários; 

II – orientar os produtores por meio de cursos, palestras, assistência técnica, 

extensão rural, abastecimento, pesquisa, treinamento e infraestrutura; 

III - estabelecer diretrizes para o planejamento ambiental em conjunto com a 

comunidade; 

IV - propiciar condições para o proprietário rural escoar sua produção agrícola; 

V - prover o desenvolvimento rural, dando suporte técnico e de máquinas e 

implementos agrícolas; 

VI - realizar o cadastramento dos produtores e propriedades rurais; 

 

VII - prestar apoio técnico ao produtor rural, transmitindo informações sobre as 
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atividades agrícolas, buscando maior aproveitamento manual; 

VIII - prestar serviço de informações de preços de atacado dos produtos 

agrícolas aos produtores rurais; 

IX - manter dispositivos que possam proteger o produtor das variações de 

preços mercadológicos; 

X – manter o funcionamento da Unidade Municipal de Cadastro Rural-UMC, em 

convênio com o Governo Federal, prestando informações aos proprietários de imóveis 

rurais, efetuando inclusão e alteração no Cadastro do Sistema Nacional de Cadastro Rural 

(SNCR) e emitindo o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR). 

XI – orientar os Produtores Rurais quanto ao preenchimento da DIPAM-A, 

garantindo que sejam informado à Fazenda Estadual os valores das operações relativas à 

circulação de mercadorias e das prestações de serviços de transporte ou de comunicação. 

 

Art. 105 - Ao Departamento de Cultura e Turismo compete planejar e executar todos 

as ações que garantam a continuação e implementação de novos projetos culturais e de 

turismo no município. 

 

Art. 106 – À Gerência de Promoção, Produção e Difusão Cultural compete: 

I – promover certames artísticos, literários e cívicos; 

II – organizar e promover campanhas e eventos culturais, bem como propiciar 

a realização de semanas de estudos, conferências, palestras e exposições de caráter cultural 

e científico; 

III – viabilizar a aquisição de obras de arte arquitetônicas, históricas e literárias, 

destinadas a incrementar as atividades do acervo cultural do Município; 
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IV – coordenar, promover e incentivar junto à comunidade a realização de 

eventos de cunho didático-cultural; 

V – atuar em conjunto com as comissões e conselhos municipais específicos de 

sua área de atuação, no desenvolvimento da política de Cultura, convocando reuniões 

quando necessário, visando ao entrosamento da Administração e a comunidade. 

 

Art. 107 – À Coordenação de Preservação e Desenvolvimento do Patrimônio Histórico 

compete: 

I – catalogar e manter atualizando o patrimônio histórico e cultural do Município; 

II – viabilizar as condições necessárias para o funcionamento pleno da Biblioteca 

Municipal, Casa da Cultura e Museu, Cine Teatro, Arquivo Cultural Municipal e seus 

Apêndices, Coral Municipal e outros bens de uso artístico cultural que venham a ser criados 

ou incorporados ao patrimônio municipal; 

III – organizar cursos, oficinas e programas de artes dramáticas, dança, folclore, artes 

plásticas, música, arte e técnicas audiovisuais e de multimídias, incentivando novas 

vocações; 

IV – viabilizar o aperfeiçoamento técnico dos artistas, produtores e promotores 

culturais do Município, através de ações junto a outras entidades, troca de experiências e 

realização de exposições; 

V – manter cursos de iniciação para criança, jovens e adultos, referentes à expressão 

plástica, desenho, teatro, pintura, música e demais manifestações artístico-culturais. 

 

Art. 108 – Ao Coral Municipal compete: 

I – garantir o pleno funcionamento do Coral Municipal de Casa Branca, 
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compreendendo ensaios e apresentações; 

II - promover integração com outros Corais Municipais, Estaduais, Nacionais, 

Internacionais e Particulares, visando ao aprimoramento dos integrantes do Coral, bem 

como sua própria divulgação; 

III - participar de Encontros de Corais, representando a Cidade de Casa Branca; 

IV - divulgar, através da imprensa e meios de comunicação, as apresentações do 

Coral Municipal; 

V - estimular as crianças e jovens do Município no aprendizado e participação no 

Coral Municipal; 

VI - convidar novos integrantes para o corpo musical do Coral, bem como substituir 

os membros já participantes, conforme a necessidade; 

VII - prestar contas, junto ao Departamento, das despesas advindas das 

apresentações do Coral, incluindo despesas com refeições, traslado e hospedagem. 

 

Art. 109 – À Gerência de Desenvolvimento do Turismo compete: 

I - coordenar a realização de eventos de cunho turístico; 

II - estabelecer mecanismos permanentes de classificação e fiscalização de 

empresas, bens e serviços voltados aos atrativos turísticos localizados no Município; 

III - manter perfeita integração com departamentos municipais, estaduais, federais 

e particulares, bem como cursos universitários específicos da área de turismo, visando ao 

aprimoramento técnico e pessoal dos profissionais envolvidos; 

IV - atuar em conjunto com as comissões e conselhos municipais específicos de sua 

área de atuação, no desenvolvimento da Política de Turismo no Município, convocando 

reuniões quando necessário, visando o perfeito entrosamento entre administração e 
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comunidade. 

 

Art. 110 - À Coordenação de Promoção e Divulgação do Turismo compete: 

I - propor e executar programas e projetos turísticos, objetivando o seu 

desenvolvimento e o aproveitamento socioeconômico e cultural do potencial turístico do 

Município; 

II - veicular matérias, reportagens e matérias jornalísticas que divulguem o 

turismo municipal; 

III - manter cursos de iniciação para crianças, jovens e adultos, referentes às 

atividades turísticas; 

IV - promover estudos que viabilizam abertura e exploração de hotéis e similares, 

restaurantes, bares, casas de diversões, parques e centros recreativos no Município, 

voltados ao incremento do Turismo na região; 

V - planificar, captar recursos, coordenar e implementar convênios com 

entidades congêneres ou comunidade. 

 

Art. 111 – À Coordenação de Eventos compete: 

I. - promover e incentivar junto à comunidade a realização de eventos de cunho 

turístico; 

II. - implementar, com o concurso de outros Departamentos, as festas existentes 

no calendário oficial do Município; 

III. - incentivar e organizar cursos, oficinas e programas de cunho turístico. 
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SEÇÃO VI 

DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA 

 

Art. 112 - À Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania compete elaborar as 

políticas públicas de assistência social, estruturando o Sistema Único da Assistência Social- 

SUAS no município, com vistas à execução de serviços, programas e projetos de inclusão e 

desenvolvimento social voltados àqueles que se encontrem em situação de risco, 

assegurando o direito à cidadania e à proteção social, e promovendo políticas de 

enfrentamento da pobreza e de combate às drogas. 

 

Art. 113 – São órgãos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania: 

I – Assessoria Administrativa; 

II - Assessoria Técnica de Gestão e Controle; 

III - Setor de Apoio Administrativo e Orçamentário; 

IV - Coordenação do Observatório Social; 

V - Coordenação do Fundo Municipal de Assistência; 

VI – Departamento de Proteção Social: 

a) Gerência de Atenção Social Básica: 

1. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS; 

2. Coordenação de Controle e Execução dos Serviços 

Socioassistenciais: 

1.1. Setor de Informações do Cadastro Único; 

1.2. Setor de Transferência de Renda e Benefícios; 

3. Núcleo PSB Central e Rural: 
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3.1. Setor de Apoio Social; 

b) Gerência de Atenção Social Especial: 

1. Centro de Referência Especializado de Assistência social – CREAS; 

2. Centro de Convivência da Terceira Idade; 

c) Gerência de Regulação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS: 

1. Controle de Rede Socioassistencial; 

VII – Fundo Social de Solidariedade. 

 

Art. 114 – À Assessoria Administrativa compete assessorar o Secretário e os Diretores 

de Departamento em suas funções administrativas, controlando e cuidando do pessoal 

lotado na Secretaria e de todo o expediente administrativo, gerenciar informações, auxiliar 

na execução de suas tarefas administrativas e em reuniões, organizar agendas de 

compromissos, controlar documentos e correspondências, organizar eventos e viagens 

institucionais. 

 

Art. 115 – À Assessoria Técnica de Gestão e Controle compete: 

I - elaborar levantamentos, análises, consolidação e manutenção de fluxo de 

informações setoriais inerentes aos objetivos da Secretaria; 

II - acompanhar e avaliar a execução de planos, programas e projetos, zelando 

para que sua implementação se dê, rigorosamente, de acordo com as políticas e diretrizes 

do Plano de Ação do Governo Municipal; 

III - garantir a perfeita articulação e compatibilização do planejamento setorial, 

através de ação coordenada com o Gabinete do Prefeito, com os planos geral e setoriais da 

Administração Municipal; 
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IV - viabilizar o processo de planejamento setorial em sua totalidade, através de 

suporte técnico; 

V - colecionar e analisar informações relevantes ao processo de planejamento 

da Secretaria, em interação com as demais áreas a ela subordinadas; 

VI - elaborar estudos que forneçam análises e propostas de alternativas para a 

formulação e revisão contínua das políticas setoriais no decorrer da sua implementação; 

VII - elaborar análises técnicas que permitam a avaliação periódica e sistemática 

da coerência interna, da implementação, da consecução de objetivos e dos efeitos das 

políticas setoriais; 

VIII - coletar dados e elaborar relatórios para subsidiar as análises de 

exequibilidade e viabilidade das ações propostas no âmbito das estratégias políticas, 

administrativas, técnicas e operacionais; 

IX - elaborar estudos estatísticos, dando tratamento às informações recebidas e 

analisando seus aspectos; 

X - analisar estatisticamente dados coletados para auxiliar na definição de 

prioridades; 

XI - compilar dados para a proposta orçamentária da Secretaria, compartilhando-

os com as Coordenadorias do Fundo Municipal de Assistência e Executiva dos Conselhos; 

XII - acompanhar a execução dos convênios firmados pela Secretaria com outras 

entidades; 

XIII - garantir a prestação de contas dos convênios de recursos repassados à 

Secretaria e daqueles repassados pela Secretaria a entidades conveniadas; 

XIV - fornecer assessoria técnica ao Secretário em assuntos e situações 

específicas; 
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XV - elaborar, anualmente, relatório de atividades da Secretaria. 

 

Art. 116 - Ao Setor de Apoio Administrativo e Orçamentário compete a execução de 

tarefas afetas ao protocolo, registro, encaminhamento e arquivamento de documentos, 

controle de bens e materiais de consumo da repartição, além do acompanhamento da 

execução das dotações orçamentárias da unidade administrativa à qual se subordina. 

 

Art. 117 – À Coordenação do Observatório Social compete: 

I - garantir e fortalecer a vigilância socioassistencial e territorial no município; 

II - monitorar e construir indicadores territorializados das situações de risco e 

vulnerabilidades, situações de violência, negligência e maus tratos; 

III - monitorar os serviços executados; 

IV - analisar a adequação entre demanda e a oferta dos serviços 

socioassistenciais; 

V - desenvolver, capacitar e dar suporte aos sistemas de monitoramento e 

avaliação; 

VI - produzir, sistematizar, analisar e difundir informações territorializadas que 

orientam a gestão da política de assistência social no âmbito municipal, auxiliando na 

tomada de decisão e na gestão transparente; 

VII - promover a difusão e troca de conhecimento, informações, metodologias, 

produções e análises; 

VIII - ampliar, difundir e desenvolver as capacidades técnicas dos profissionais; 

IX - ampliar as ferramentas que subsidiem o planejamento e organização das 

ações realizadas nos territórios; 
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X - qualificar os instrumentos de coleta, de monitoramento e avaliação. 

 

Art. 118 – À Coordenação do Fundo Municipal de Assistência compete: 

I - assessorar e prestar apoio técnico ao Conselho Municipal de Assistência 

Social, inclusive responsabilizar-se por subsidiar o Conselho na elaboração, 

acompanhamento e controle do plano de aplicação dos recursos do Fundo Municipal de 

Assistência Social; 

II - gerenciar o Fundo Municipal de Assistência Social. 

 

Art. 119 – Ao Departamento de Proteção Social compete coordenar e executar as 

políticas públicas de assistência social no município, implementando programas e projetos 

de inclusão e desenvolvimento social, que assegurem àqueles que se encontrem em 

situação de risco o direito à cidadania e à qualificação para o trabalho, além de ações de 

combate     às     drogas,     de     enfrentamento     à     pobreza,     e     de     proteção família, 

à   criança,   ao   adolescente e ao jovem, à   pessoa   idosa   e   da terceira idade e à pessoa 

com deficiência. 

 

Art. 120– À Gerência de Atenção Social Básica compete: 

I - desenvolver programas sociais que, em conjunto com programas das demais 

Unidades Administrativas, ofereçam à comunidade melhor prestação de serviços, na defesa 

de seus interesses como beneficiários da Previdência e Promoção Social; 
 

II - promover atividades de orientação à população quanto à garantia de seus 

direitos; 

III - desenvolver atividades específicas a cada segmento de ação social para 
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integração e valorização de indivíduos, de forma coordenada e planejada; 

IV - propor medidas de proteção dos munícipes a toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; 

V - elaborar programas de atendimento especializado nos assuntos de sua 

competência, por meio da articulação com entidades públicas ou privadas. 

 

Art. 121 – Ao Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, unidade básica 

doSistema Único de Assistência Social – SUAS, compete executar os serviços, programas e 

projetos sociais desenvolvidos pelos Governos Federal, Estadual e Municipal, com vistas a 

prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social no Município, por meio 

do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, além da ampliação e garantia do 

acesso aos direitos de cidadania. 

 

Art. 122 – À Coordenação de Controle e Execução dos Serviços Socioassistencias 

compete: 

I - garantir o respeito operacional às Normas Técnica dos Serviços 

Socioassistenciais da Proteção Social Básica-PSB, que apresenta os instrumentais 

necessários à execução de cada tipologia de serviço socioassistencial que compõem a rede 

de Proteção Social Básica no município; 

II - promover a articulação de ações setoriais visando à racionalização na 

implementação de programas e projetos sociais; 

III - orientar e garantir o preenchimento de cada um dos instrumentais previstos 

na execução das ações de PSB, efetivando a coleta primária de dados para a consolidação 

do atendimento prestado por meio da Declaração Mensal dos Dados de Atendimento – 
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DEMES; 

IV - orientar as equipes técnicas do CRAS e do CREAS na operacionalização dos 

benefícios eventuais; 

V - monitorar os resultados e metas alcançadas pela rede de serviços 

socioassistencial instalada no âmbito municipal e desenvolvida sob gestão conveniada ou 

direta. 

 

Art. 123 – Ao Setor de Informações do Cadastro Único compete a coleta, a 

sistematização, o cadastramento e a atualização periódica das informações das famílias de 

baixa renda do Município, com vistas a possibilitar o acesso dos beneficiários aos programas 

sociais e de transferência de renda municipais, estaduais e federais. 

 

Art. 124 – Ao Setor de Transferência de Renda e Benefícios compete o controle e a 

operacionalização da concessão de benefícios sociais instituídos em nível municipal, 

estadual ou federal, de acordo com os critérios legalmente estabelecidos pela Política de 

Assistência Social, e em conjunto com o trabalho desenvolvido pelo Setor de Informações 

do Cadastro Único. 

 

Art. 125 - Ao Núcleo Proteção Social Básica Central e Rural compete organizar e 

coordenar em atuação complementar ao CRAS, a rede prestadora de serviços 

socioassistenciais locais do SUAS, localizado em áreas com maiores índices de 

vulnerabilidade e risco social, destinado à prestação de serviços e programas 

socioassistenciais de proteção social básica às famílias e indivíduos, e à articulação destes 

serviços no território, tendo uma atuação intersetorial na perspectiva de potencializar a 
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proteção social. 

 

Art. 126 – Ao Setor de Apoio Social compete: 

I - executar serviço de atendimento social, orientando e encaminhando aos serviços 

e órgãos competentes as pessoas que têm seus direitos violados, de acordo com os critérios 

ditados pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e por demais normas aplicáveis; 

II - triar, cadastrar e acompanhar pessoas em situação de risco social, fazendo 

encaminhamento dos casos passível de concessão de benefícios sociais aos órgãos 

responsáveis; 

III - dar apoio administrativo e operacional a programas de prestação de serviços 

sociais do Município, como forma de integrá-los ao sistema de Promoção Social da 

Prefeitura; 

IV - executar rotinas que garantam atividades de integração e valorização a 

indivíduos de todas as idades, de forma a proporcionar crescimento social. 

 

Art. 127 – À Gerência de Atenção Social Especial compete: 

I - oferecer atendimento e acompanhamento às famílias e indivíduos com seus 

direitos violados, mas cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos; 

II - garantir proteção integral a indivíduos e famílias em situação de risco pessoal 

e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados; 

III - ofertar acompanhamento técnico especializado desenvolvido por equipe 

multiprofissional de modo a potencializar a capacidade de proteção da família e favorecer 

a reparação da situação de violência vivida; 

IV - gerenciar o Centro de Convivência da Terceira Idade, proporcionando aos 
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idosos, diretamente ou em parceria com outros órgãos, oportunidades de integração, 

geração de renda, lazer, cultura e diversão, objetivando o resgate de sua autoestima e 

dignidade, melhorando assim sua qualidade de vida. 

 

Art. 128 – Ao Centro de Referência Especializado de Assistência social – CREAS 

compete prestar orientação e apoio especializados e continuados a indivíduos e famílias 

com direitos violados, além de coordenar e fortalecer a articulação dos serviços públicos 

com a rede de assistência social e as demais políticas públicas. 

 

Art. 129 – Ao Centro de Convivência da Terceira Idade compete desenvolver projetos 

que permitam a participação ativa dos idosos, atendidos em atividades ocupacionais, 

culturais, esportivas, de lazer, recreativas e sociais, facilitando o desenvolvimento da sua 

sociabilidade e integração social. 

 

Art. 130 – À Gerência de Regulação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS 

compete: 

I – zelar pela eficiência, eficácia e efetividade das ações da Assistência Social, 

visando à qualidade e equidade na oferta e acesso aos usuários; 

II - propor normas e procedimentos para gestão da política de Assistência Social, 

uniformizando institucionalmente a prática regulatória; 

III - incentivar e apoiar ações, inclusive descentralizadas, de regulamentação da 

Assistência Social; 

IV - propor mecanismos e instrumentos de gestão do SUAS no âmbito 

municipal; 
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V - propor ações para a consolidação e fortalecimento dos instrumentos e 

instâncias de negociação e pactuação do SUAS, bem como acompanhar suas ações 

referentes à normatização; 

VI - acompanhar e participar da regulamentação da gestão integrada entre 

serviços e benefícios; 

VII - assegurar a execução da Agenda Regulatória, com transparência e 

participação social, e o cumprimento de boas práticas regulatórias da Assistência Social. 

 

Art. 131 – À Coordenação de Controle de Rede Socioassistencial compete o 

assessoramento e o acompanhamento, de forma sistematizada e organizada, das ações 

socioassistenciais desenvolvidas no município, considerando as determinações da Política 

Nacional de Assistência Social e as normas ditadas pelo Sistema Único de Assistência Social 

– SUAS, e em articulação com os Conselhos Municipais e Fundos Sociais que tratam do 

tema. 

 

SEÇÃO VII 

DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

Art. 132 - À Secretaria de Educação compete o planejamento operacional e a 

execução da política educacional do Município. 

 

Art. 133 – Compõem a estrutura da Secretaria de Educação: 

I – Gerência de Finanças, Orçamento e Compras; 

II - Departamento de Gestão Escolar: 
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a) Gerência de Gestão de Pessoas; 

b) Secretaria Geral; 

c) Gerência de Unidades Escolares; 

d) Gerência de Transportes; 

III – Gerência de Planejamento e Desenvolvimento Político Pedagógico: 

a) Coordenação de Gestão de Programas, Projetos e Convênios; 

b) Coordenação de Tecnologias da Informação e Comunicação; 

c) Coordenação da Gestão da Educação Inclusiva – CREFAEE; 

 

Art. 134 – À Gerência de Finanças, Orçamento e Compras compete: 

I - executar tarefas afetas ao protocolo, registro, encaminhamento e 

arquivamento de documentos, controle de bens e materiais de consumo da Secretaria; 

II - promover atividades de controle orçamentário e financeiro, revisão 

de contas, de contratos e de convênios da área de educação na rede pública e complementar. 

III - acompanhar as atividades de aquisição de produtos específicos para 

uso pela Secretaria, inclusive merenda escolar; 

IV - estabelecer orientação para aquisição de materiais e equipamentos 

de uso específico da Secretaria; 

V - aprovar especificações de compra; 

VI - acompanhar o volume de compras e o consumo. 

 

Art. 135 – Ao Departamento de Gestão Escolar compete: 

I - Planejar e orientar as atividades pedagógicas de ensino, inclusive pesquisa 

didático-pedagógica, para o desenvolvimento do ensino municipal; 
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II - coordenar a gestão dos Fundos afetos à Secretaria; 

III - acompanhar as atividades referentes aos Conselhos vinculados à sua área 

de atuação; 

IV - supervisionar o sistema de aquisição, controle e distribuição dos materiais 

necessários às unidades; 

V - coordenar as políticas de atendimento ao educando das unidades de acordo 

com suas necessidades; 

VI - supervisionar a execução de programas complementares à educação, como 

alimentação escolar, transporte escolar, equipamentos e materiais didático-pedagógicos, 

além da assistência à saúde física, mental e emocional dos educandos das unidades sob sua 

supervisão; 

VII - estimular a participação da comunidade no processo educativo, através da 

instituição de Associação de Pais e Mestres Municipais (APM), nas unidades sob sua 

supervisão; 

VIII - apresentar o planejamento anual das atividades a serem executadas por suas 

Unidades no ano letivo; 

IX - buscar padrão de qualidade da educação e utilização de recursos disponíveis 

compatíveis com os anseios da população envolvida; 

X - implementar mecanismos de auto avaliação permanente da escola, das 

equipes, dos profissionais e dos alunos; 

XI - garantir o ensino a crianças em idade pré-escolar, dentro do conceito 

moderno de Educação, em adequadas condições de instalações e de forma regular; 

XII - promover o início do processo de aprendizagem da criança em idade pré- 

escolar por meio de metodologia específica, visando prepará-la para as atividades do Ensino 
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Fundamental; 

XIII - garantir continuidade no Ensino Fundamental por meios próprios do 

Município ou por ação conjunta com o Governo Estadual; 

XIV - executar rotinas que garantam o Ensino Fundamental aos jovens e adultos 

do município, com carência de formação escolar básica; 

XV - promover a otimização de utilização de verbas destinadas ao ensino 

público, em acordo com a política municipal; 

XVI - promover o início do processo de inclusão, por métodos eficientes e 

atualizados, de alunos com deficiências mental, de audiocomunicação ou de visão; 

XVII - elaborar planos didáticos para a área de Educação Especial, em colaboração 

com instituições e outras áreas da Educação e especialistas de grupos multidisciplinares; 

XVIII - manter contato com os pais, esclarecendo-os quanto à ação educativa 

desenvolvida e estimulando as mudanças de comportamento da família em relação à escola 

e à comunidade; 

XIX - difundir princípios elementares e práticos de higiene, profilaxia e nutrição 

para trabalho conjunto com os pais de alunos especiais; 

XX - prover a comunidade de atividades específicas de ensino e divulgação de 

conhecimentos básicos e profissionais, valorizando, promovendo e incentivando o reforço, 

complemento, reciclagem, aplicação, comunicação, expressão e aprimoramento 

educacional local; 

XXI - incentivar e promover palestras e eventos educacionais, congressos de 

professores e estudantes de diversas disciplinas, feiras de trabalhos e pesquisas escolares, 

cursos de caráter básico, cursos de caráter complementar e especializado, cursos de 

formação profissional e capacitação técnica ou outros do gênero, oferecidos à 
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municipalidade; 

XXII - incentivar e promover atividades, cursos e eventos educacionais destinados a 

segmentos da população local a serem atendidos pelo processo educacional, de formação e 

reciclagem, tais como infância, adolescência, adultos, terceira idade, escola de pais, 

preparação à maternidade, curso de alfabetização de adultos e cursos preparatórios a 

exames supletivos. 

 

Art. 136 – À Gerência de Gestão de Pessoas compete: 

I - prover as instituições de ensino municipal de recursos humanos que 

garantam funcionamento adequado; 

II - manter a integração do sistema, especialmente quanto à organização 

administrativa; 

III - fazer cumprir as normas e regulamentos necessários ao funcionamento 

administrativo das instituições de ensino municipal; 

IV - desenvolver rotinas de controle e acompanhamento da frequência, escalas 

de férias, afastamentos e licenças dos servidores que atuam nas diversas áreas da 

Secretaria; 

V - organizar a distribuição dos servidores e o processo de atribuição de classes 

e ou aulas, de acordo com os regulamentos estabelecidos pelo Departamento de 

Planejamento e Desenvolvimento Político Pedagógico; 

VI - apresentar planejamento anual dos procedimentos administrativos. 

 

Art. 137 – À Secretaria Geral compete: 

I - garantir a oferta de infraestrutura administrativa relativa a materiais, prédios 
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e equipamentos e de recursos humanos necessários ao funcionamento regular do sistema 

educacional; 

II - supervisionar o recebimento, armazenamento, gestão de estoque e 

distribuição do material de consumo e permanente de uso específico da Secretaria, sempre 

em conjunto com a Gerência de Finanças, Orçamento e Compras; 

III - organizar, supervisionar e controlar as atividades relativas à manutenção e 

conservação das instalações e equipamentos, zeladoria e vigilância da Secretaria; 

IV - providenciar o fornecimento de alimentação adequada aos alunos da rede 

municipal de educação. 

 

Art. 138 – À Gerência de Unidades Escolares compete: 

I - acompanhar e controlar o desempenho da Rede Municipal de Ensino, em 

consonância com as normas do Sistema Federal e Estadual de Educação, desenvolvendo 

indicadores que possibilitem o controle da documentação escolar, da assistência ao   

estudante   e   do   gerenciamento nas questões específicas da área; 

II - administrar a utilização e manutenção adequada de rede física das unidades 

escolares, assegurando o perfeito funcionamento das mesmas nos aspectos de conservação 

dos prédios e de condições adequadas de ensino e aprendizagem; 

III - supervisionar as atividades relativas à administração geral das instituições de 

ensino municipal, verificando e orientando a organização funcional dessas entidades, dentro 

dos dispositivos legais e das normas e critérios estabelecidos pela Secretaria; 

IV - fortalecer os mecanismos de controle escolar, capazes de avaliar os 

resultados educacionais e identificar providências administrativas e pedagógicas a serem 

tomadas. 
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Art. 139 – À Gerência de Transportes compete: 

I - Estruturar o planejamento e operação das linhas do transporte escolar; 

II - Garantir a oferta de transporte escolar com qualidade; 

III - Exigir cumprimento das normas que constam no código nacional de 

trânsito; 

IV -        Oferecer treinamentos e capacitação para os transportadores; 

V -        Criar regulamento para alunos usuários do transporte escolar; 

VI - Monitorar e controlar quilometragem diária dos veículos do transporte 

escolar; 

VII - Fiscalizar e controlar a distribuição da merenda escolar em apoio ao diretor 

do departamento. 

VIII - Realizar periodicamente serviços de fiscalização nos veículos do 

transporte escolar; quanto às normas de segurança, de conduta e condições dos veículos; 

IX -        Elaborar relatórios e notificações, enviando ao departamento jurídico; 

X - Controlar e cuidar para que contratos firmados entre a prefeitura e 

concessionárias de serviço sejam cumpridos nos seus artigos; 

XI -   Realizar periodicamente reuniões com os condutores dos veículos e 

alunos que utilizam o transporte; 

XII - Atender a pais de alunos e professores das escolas sobre problemas no 

transporte; 

XIII -        Controlar os mapas de quilometragem diários; 

XIV - Acompanhar as inspeções semestrais nos veículos que prestam 

serviço; 

XV -        Trabalhar junto à direção das escolas que utilizam o transporte para 
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que o serviço seja executado da melhor maneira; 

 

Art. 140 - À Gerência de Planejamento e Desenvolvimento Político Pedagógico 

compete: 

I - coordenar estudos, planos, programas e projetos que viabilizem o 

desenvolvimento da política educacional do Município; 

II - monitorar objetivos, metas e ações do Planejamento Estratégico de Governo 

que estejam relacionados à Secretaria; 

III - analisar e viabilizar a execução de projetos educacionais; 

IV - criar mecanismos que assegurem a plena liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a cultura, a arte e o saber, em condições de igualdade e 

sem distinção nem exclusão de nenhuma espécie; 

V - planejar e coordenar a execução das políticas de Educação do Município, em 

consonância com as normas e critérios dos planos nacional e estadual de Educação. 

 

Art. 141 – À Coordenação de Gestão de Programas, Projetos e Convênios compete: 

I - coordenar as atividades administrativas e monitorar todos os Convênios 

firmados junto às demais esferas de governo e ao setor privado; 

II - desenvolver, comunicar, implementar, monitorar e assegurar as políticas, 

procedimentos, estruturas organizacionais e práticas associadas a um programa, projeto 

ou planos de trabalhos de convênios; 

III - identificar, priorizar, fazer gerenciamento e controle de programas, projetos 

e outros trabalhos relacionados a convênios ou termos de cooperação ou parceria. 
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Art. 142 – À Coordenação de Tecnologias da Informação e Comunicação compete: 

I - estudar, identificar, orientar e promover a adoção de tecnologias que 

ampliem as possibilidades do professor ensinar e do aluno aprender, adequando-as ao 

processo educacional; 

II - promover a inserção dos recursos tecnológicos na sala de aula para facilitar 

o processo didático-pedagógico da escola, buscando aprendizagens significativas e a 

melhoria dos indicadores de desempenho do sistema educacional como um todo, onde as 

tecnologias sejam empregadas de forma eficiente e eficaz; 

III - desenvolver e implementar sistemas de informações de educação, definindo 

informações a serem mantidas sobre os vários aspectos que envolvem a educação, e 

garantindo a coleta e atualização de dados. 

IV - dar tratamento estatístico às informações recebidas e analisar seus 

aspectos: 

V - organizar sistema de informações de educação em todas as áreas da 

Secretaria, organizando e promovendo a coleta, tratamento de dados e elaboração de 

relatórios para dar suporte ao processo de tomada de decisões; 

VI - analisar estatisticamente dados coletados, para auxiliar na definição de 

prioridades. 

 

Art. 143 – À Coordenação de Gestão da Educação Inclusiva compete: 

I - oferecer aos seus estudantes serviços, recursos e estratégias de 

acessibilidade ao ambiente e aos conhecimentos escolares; 

II - identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade, 

que eliminam as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas 



83 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
Estado de São Paulo 

Secretaria Geral/ 2021 
 

 

necessidades específicas; 

III - identificar e propor estratégias que favoreçam a atividade cognitiva e 

promovam o desenvolvimento da autonomia intelectual com base em situações 

problematizadoras; 

IV - orientar os professores e demais integrantes das unidades educativas na 

elaboração de atividades e recursos e na organização da rotina no cotidiano escolar, de 

acordo com as peculiaridades de cada estudante, bem como a utilização de estratégias 

objetivando o desenvolvimento das habilidades cognitivas. 

 

SEÇÃO VIII 

DA SECRETARIA DE SAÚDE 

 

Art. 144 – A Secretaria de Saúde é órgão de planejamento, coordenação, execução, 

controle e avaliação de atividades do Sistema Único de Saúde (SUS) do Município, 

relacionadas à saúde. 

 

Art. 145 – São órgãos da Secretaria de Saúde: 

I – Assessoria Administrativa; 

II – Gerência de Regulação e Controle: 

a) Setor de Transporte Sanitário; 

b) Setor de Regulação: 

c) Unidade de Avaliação e Controle (UAC); 

III - Departamento de Atenção à Saúde, integrado por: 

a) Gerência de Atenção Básica: 
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1. Setor de Atenção Básica: 

1.1. ESF João de Oliveira; 

1.2. ESF Acácio Dela Torre; 

1.3. ESF Lagoa Branca; 

1.4. UBS Desterro; 

b) Gerência de Saúde Mental: 

1. Coordenação Residência Terapêutica (RT); 

c) Gerência Policlínica de Especialidades; 

d) Gerência de Saúde Bucal; 

e) Gerência de Assistência Farmacêutica: 

f) Coordenadoria de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Reabilitação; 

IV - Departamento de Vigilância em Saúde, integrada por: 

a) Gerência de Vigilância Epidemiológica; 

b) Gerência de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador; 

V – Departamento Administrativo e Financeiro, composto de: 

a) Gerência de Gestão de Pessoas; 

b) Gerência de Gestão de Compras, Convênios e Contratos; 

1. Setor de Gestão de Almoxarifado Central; 

 

146 - À Assessoria Administrativa compete: 

I - Executar tarefas afetas ao protocolo, registro, encaminhamento e 

arquivamento de documentos; 

II - Controlar bens e materiais de consumo da repartição; 

III - Auxiliar o Secretário nas atividades afetas ao Conselho Municipal de 
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Saúde; 

IV - Preparar e organizar as agendas do Secretário; 

V - Desempenhar outras atribuições que lhe forem designadas pelo 

Secretário; 

VI - Manter contato e articular-se com as organizações da sociedade civil, 

Câmara de Vereadores, Ministério Público e instituições de interesse público; 

VII - Coordenar o atendimento ao público e ouvidoria. 

 

Art. 147 – À Gerência de Regulação, Avaliação e Controle, e Transporte Sanitário, 

compete: 

I - realizar o planejamento e monitoramento da área de avaliação, controle, 

regulação e auditoria; 

II - produzir relatórios de gestão das áreas, para apoio da gestão central; 

 

III - coordenar e aprimorar a implementação da Política Nacional de Regulação; 

IV - promover a integração da Rede Municipal de Saúde com os Órgãos de 

Regulação Regional; 
 

V - representar a Secretaria Municipal de Saúde junto aos Órgãos de Regulação 

Regional; 

VI – planejar e supervisionar os procedimentos referentes ao transporte 

sanitário dentro do município e de Tratamento Fora de Domicílio (TFD). 

 

Art. 148 – Ao Setor de Transporte Sanitário compete planejar, organizar, e controlar 



86 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
Estado de São Paulo 

Secretaria Geral/ 2021 
 

 

o agendamento de traslado de pacientes das unidades de saúde do município, 

referenciados para serviços de saúde dentro e fora do município, garantindo o acesso 

efetivo aos tratamentos e ou serviços preconizados. 

 

Art. 149 - Ao Setor de Regulação compete: 

I - identificar as necessidades de saúde dos usuários não atendidos e propor 

soluções à gestão municipal; 

II - monitorar o acesso dos usuários do SUS aos serviços de saúde; 

III - executar as ações de regulação e auditoria, bem como dos sistemas de 

informações do SUS municipal, estadual e federal; 

IV - alimentar os sistemas de informações das centrais de agendamento do SUS 

local e regional; 

V - elaborar e incorporar protocolos de regulação que ordenem os fluxos 

assistenciais; 

VI - implementar a Política Nacional de Regulação do Ministério da Saúde, 

conforme as diretrizes que normatizam o SUS. 

 

Art. 150 - À UAC – Unidade de Avaliação e Controle compete: 

I - contratar, credenciar e habilitar serviços de saúde, segundo as normas e 

políticas específicas do Município; 

II - efetuar a supervisão e processamento da produção ambulatorial e 

hospitalar; 

III - monitorar e fazer a avaliação analítica da produção; 

IV - alimentar os sistemas de informações do SUS; 
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V - atualizar o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES; 

VI - atualizar o cadastro dos usuários do SUS; 

VII - processar o faturamento mensal do SUS; 

VIII - acompanhar o processo de programação, produção e faturamento; 

IX - elaborar e avaliar os relatórios estatísticos mensais; 

X - realizar os processos de Tratamento Fora de Domicílio – TFD; 

XI - capacitar os profissionais da rede municipal de saúde para os procedimentos 

de registro e processamento das informações. 

 

Art. 151 – Ao Departamento de Atenção à Saúde compete: 

I - assessorar a formulação de políticas, programas, planos, projetos, diretrizes 

e metas referentes ao Sistema de Saúde do Município, e coordenar sua aplicação; 

II - coordenar e participar do planejamento das ações da Atenção Básica, Atenção 

Especializada e Assistência Farmacêutica; 

III - identificar as necessidades de desenvolvimento profissional e, em conjunto com 

as áreas técnicas da Secretaria Municipal de Saúde, propor atividades de educação 

continuada e viabilizar sua execução, visando o aperfeiçoamento profissional dos 

servidores da saúde; 

IV - implementar o modelo de atenção à saúde em consonância com as diretrizes 

assistenciais definidas pela política municipal de saúde, propondo e coordenando 

estratégias para sua operacionalização; 

V - implantar estratégias e ações de atenção à saúde para grupos prioritários da 

população, apontados no Plano Municipal de Saúde e Planejamento Estratégico; 

VI -   participar da formulação da política municipal de saúde e atuar no controle de 
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sua execução; 

VII - coordenar a execução das ações de promoção e prevenção, e dar seguimento 

às de recuperação e reabilitação da saúde para a população, de acordo com as competências 

definidas pelo SUS; 

VIII -     realizar gestão participativa no âmbito do departamento. 

 

Art. 152 – À Gerência de Atenção Básica compete: 

I -     participar do planejamento e da execução das ações de atenção básica; 

II - responsabilizar-se pelo conjunto de ações, de caráter individual ou coletivo, 

situadas no primeiro nível de atenção nos sistemas de saúde, voltadas para a promoção de 

saúde, a prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação; 

III - programar, coordenar e controlar as ações da Estratégia de Saúde da Família no 

município e em Unidade Básica Convencional; 

IV - propor ações de enfrentamento das doenças transmissíveis e não transmissíveis 

em parceria com a Vigilância Epidemiológica; 

V -    realizar apoio institucional e implantar apoio matricial para os profissionais da 

atenção básica; 

VI -     promover a gestão participativa no âmbito da atenção básica; 

VII -   acompanhar os dados do Sistema de Informação – SISAB - ESUS e monitorar as 

equipes quanto a alimentação das informações; 

VIII - acompanhar a qualidade das ações da Atenção Básica e participar das 

avaliações propostas pelo Estado e pela União; 

IX - promover e coordenar o cadastramento da população do Município, em relação 

às condições de habitação, análise socioeconômica, grau de escolaridade e outros, visando 
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detectar as prioridades básicas da saúde municipal; 

X - acompanhar os indicadores e a alimentação dos sistemas de informações da 

atenção básica; 

XI - desenvolver campanhas e programas de saúde pública na atenção primária, em 

articulação com as entidades estaduais e federais; 

XII - monitorar o encaminhamento de pacientes aos serviços especializados para 

complementação de diagnóstico, em conjunto com a regulação. 

 

Art. 153 - Ao Setor de Unidades Básicas de Saúde compete: 

I - organizar os serviços da Unidade de Saúde com base nos problemas de saúde 

detectados na população de sua área de abrangência, buscando eficiência e equidade no 

atendimento, com base no princípio da supremacia do interesse público; 

II - conhecer, analisar e interpretar o contexto social, econômico e cultural da área 

de abrangência da Unidade de Saúde, identificando demandas e necessidades, e criando 

mecanismos que permitam a avaliação e o efetivo controle social; 

III - promover as condições necessárias para a participação ampla de todos os 

indivíduos ou grupos sociais envolvidos, compatibilizando seus interesses; 

IV - conhecer os preceitos constitucionais que regem o Sistema Único de Saúde, sua 

legislação específica que define o papel dos órgãos, dos gestores e das instâncias de 

controle social; 

V - estimular o processo de qualidade no atendimento, promovendo espaços de 

discussão da equipe de trabalho sobre produtividade qualidade, pautando-se pela 

administração participativa no processo de trabalho; 

VI - avaliar o desempenho do servidor, colaborando com o aperfeiçoamento da 
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metodologia de avaliação para que proporcione mudança qualitativa de comportamento; 

VII - estimular a construção de conhecimentos na busca de inovação e 

aperfeiçoamento das práticas do trabalho em saúde como um processo contínuo e 

permanente; 

VIII - adequar a oferta de serviços às necessidades da comunidade local; 

IX - obedecer ao fluxo de comunicação estabelecido entre os setores da Secretaria; 

X - administrar o sistema de materiais na Unidade de Saúde, controlando a 

qualidade, a quantidade, o pedido e recebimento, o armazenamento e distribuição interna; 

XI - participar de espaços coletivos promovidos pela Secretaria; 

XII - organizar e coordenar os recursos humanos e materiais de que dispõe para a 

execução eficaz e eficiente das atividades atinentes às suas responsabilidades e 

competências específicas. 

 

Art. 154 – À Gerência de Saúde Mental compete: 

I - coordenar e organizar a Rede de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas 

do município de acordo com os fundamentos do SUS e os preceitos que embasam a Reforma 

Psiquiátrica; 

II - participar na definição da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) adotada pelo 

município, bem como elaborar e subsidiar o processo de implantação e implementação de 

planos, protocolos de atenção e projetos da rede de atenção psicossocial, em conjunto com 

os demais setores; 

III - promover e participar de ações intersetoriais com outros departamentos do 

poder público e sociedade civil, bem como outros equipamentos de saúde; 

IV - participar da elaboração de projetos visando à captação de recursos externos 
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para a implementação da rede de atenção psicossocial; 

V - subsidiar discussões sobre organização do processo de trabalho e 

planejamento da rede de atenção psicossocial; 

VI - acompanhar e participar de Comissões de Saúde Mental, do Conselho 

Municipal de Saúde, e do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, ou outras reuniões, 

para subsidiar as discussões e informações acerca da Saúde Mental; 

VII - garantir o matriciamento das Equipes de Saúde da Família (ESF) com vistas a 

uma maior resolutividade dos casos de transtorno mental, álcool e outras drogas; 

VIII - coordenar as Residências Terapêuticas; 

IX - garantir a prestação de atendimento e assistência a usuários do Sistema Único 

de Saúde, dependentes de álcool, tabaco e outras substâncias nocivas à saúde, e a pacientes 

portadores de transtorno mentais graves e severos; 

X - acolher e atender pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, 

procurando preservar e fortalecer os laços sociais do usuário em seu território; 

XI - promover a inserção social das pessoas com transtornos mentais, por meio de 

ações intersetoriais; 

XII - regular o acesso de pacientes à rede de assistência em saúde mental dentro 

de cada área de atuação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I. 

 

Art. 155 – À Coordenação Residências Terapêuticas compete: 

I - contribuir na coordenação e organização da Rede de Atenção Psicossocial, 

álcool e outras drogas do município; 

II - atuar de acordo com os fundamentos do SUS e dos preceitos que embasam 

a Reforma Psiquiátrica; 
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III - gerenciar e promover as atividades e ações de reinserção social e 

reabilitação psicossocial dos moradores; 

IV - gerenciar a concessão dos benefícios sociais e as prestações de contas 

mensais dos moradores; 

V - monitorar a implantação do Projeto Terapêutico Singular (PTS) de cada 

morador das residências terapêuticas e reuniões de equipe; 

VI - participar das reuniões de equipe do CAPS I para organização da rede de 

atendimento psicossocial dos moradores. 

 

Art. 156 – À Gerência Policlínica de Especialidades compete: 

I - programar, coordenar e controlar as atividades técnicas realizadas na 

Atenção Especializada; 

II - estabelecer diretrizes técnicas em enfermagem e medicina para todo o 

sistema; 

III - coordenar o atendimento das especialidades concernentes à integralidade 

do desenvolvimento humano. 

 

Art. 157 – À Gerência de Saúde Bucal compete: 

I - realizar a promoção, prevenção, assistência e reabilitação em saúde bucal a 

todas as famílias, indivíduos e grupos específicos; 

II - zelar pela conservação e manutenção dos equipamentos odontológicos; 

III - acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os 

demais integrantes da equipe de saúde, buscando aproximar e integrar ações de saúde de 

forma multidisciplinar. 
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Art. 158 – À Gerência de Assistência Farmacêutica compete: 

I - propor, supervisionar, monitorar e avaliar a política de Assistência 

Farmacêutica no município, visando à melhoria do acesso com qualificação dos serviços; 

II - coordenar as atividades do ciclo logístico da assistência farmacêutica 

municipal, compreendendo seleção, aquisição, distribuição e dispensação de 

medicamentos; 

III - acompanhar a aplicação dos recursos financeiros da assistência 

farmacêutica; 

IV - gerenciar o Sistema de Material e Patrimônio das Farmácias; 

V - normatizar a dispensação de medicamentos nas farmácias  da Secretaria 

Municipal de Saúde; 

VI - supervisionar o atendimento realizado nas farmácias da Secretaria Municipal 

de Saúde; 

VII - qualificar  médicos, farmacêuticos e auxiliares de farmácia, sobre  temas 

relacionados aos medicamentos e sua prescrição; 

VIII - participar dos pregões presenciais realizados para a aquisição de 

medicamentos; 

IX - emitir pareceres técnicos em resposta aos processos administrativos e às 

demandas judiciais; 

X - acompanhar a distribuição de medicamentos realizada pelo almoxarifado 

nas Unidades de Saúde; 

XI - elaborar e revisar as ações da Assistência Farmacêutica inseridas no Plano 

Municipal de Saúde; 
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XII - prestar atendimento ao usuário por telefone, informando sobre a 

distribuição de medicamentos e o andamento de processos; 

XIII - promover à descrição técnica e codificar os medicamentos para compor 

catálogo e sua sistematização; 

XIV - trabalhar em conjunto com a Vigilância Sanitária, monitorando os desvios de 

qualidade dos medicamentos nas farmácias das unidades de saúde do município; 

XV - articular com outros setores de saúde, a fim de colaborar para o bom 

funcionamento dos programas e ações de saúde, no que se refere à aquisição e distribuição 

de medicamentos; 

XVI - desenvolver ações que promovam o uso racional de medicamentos; 

XVII - garantir a dispensação de medicamentos segundo os preceitos das “Boas 

Práticas de Dispensação”; 

XVIII - notificar as Reações Adversas a medicamentos, Desvios de Qualidade e 

Queixas Técnicas de produtos, dentro da sua esfera de atuação; 

XIX - contribuir na divulgação de alertas sanitários referentes a medicamentos e 

outros produtos dentro da sua esfera de atuação; 

XX - prestar orientação individual e coletiva quanto ao uso correto dos 

medicamentos. 

 

Art. 159 – À Gerência de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Reabilitação compete: 

I - planejar, organizar e realizar ações de reabilitação física através de 

tratamento fisioterápico; 

II - controlar as atividades de reabilitação de doentes físicos e pessoas com 

doenças crônico-degenerativas; 
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III - promover o combate e prevenção de doenças crônico-degenerativas; 

IV - acompanhar o tratamento preventivo à saúde física de pessoas com 

problemas cardíacos, neurológicos, de hipertensão e obesidade; 

V - planejar, organizar e realizar ações de reabilitação física através de 

tratamento fisioterápico; 

VI - avaliar, triar, monitorar e realizar diagnóstico fonoaudiológico; 

VII - realizar atendimento individual e em grupo, de acordo com as necessidades 

de cada usuário e suas disfunções específicas; 

VIII - capacitar os educadores e profissionais da rede básica sobre o 

desenvolvimento auditivo de crianças e ações para promoção e prevenção de problemas 

auditivos, bem como identificação dos educandos com possíveis sinais de alterações de 

linguagem oral e escrita e da qualidade vocal; 

IX - realizar a triagem auditiva, com encaminhamento das crianças identificadas 

com possíveis alterações auditivas para a avaliação audiológica nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS). 

 

Art. 160 – Ao Departamento de Vigilância em Saúde compete: 

I - desenvolver ações voltadas para a saúde coletiva, com intervenções individuais 

ou em grupo, prestadas por serviços de vigilância sanitária, epidemiológica, zoonoses, 

saúde ambiental e do trabalhador e Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS; 

II - desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir 

riscos à saúde; 

III -     fazer a gestão de vigilância em saúde de forma participativa; 

IV -     promover a integração com os serviços da rede municipal de saúde no que se 
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refere às ações de vigilância em saúde; 

V - desenvolver, planejar, organizar e executar ações preventivas, educativas e 

comemorativas voltadas para a comunidade, que proporcionem aos cidadãos informações 

voltadas à saúde; 

VI - avaliar de acordo com dados estatísticos os parâmetros de qualidade de vida, 

visando promover ações para a sua melhoria; 

VII - planejar, promover e executar programas de saúde voltados a determinados 

segmentos de comunidade; 

VIII - planejar e executar campanhas de orientação à população em períodos de 

surtos de doenças sazonais; 

IX - planejar e executar campanhas de orientação à população sobre a melhor 

utilização dos serviços de saúde; 

X - planejar, executar e participar de campanhas de orientação à população 

sobre coleta seletiva de lixo; 

XI - planejar, executar e apoiar campanhas de vacinação em massa da 

população; 

XII - planejar e executar ações educativas de reciclagem para os trabalhadores de 

saúde; 

XIII - promover e executar, em parceria com outros Departamentos Municipais, 

ações que visem melhorar a qualidade de vida da população. 

 

Art. 161 – À Gerência de Vigilância Epidemiológica compete: 

I - desenvolver ações capazes de proporcionar o conhecimento, a detecção ou 

a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde 
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individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção 

e controle das doenças ou agravos; 

II - distribuir, acompanhar e elaborar as Declarações de Óbito e de Nascidos 

Vivos ocorridos no Município; 

III - realizar ações de promoção da saúde, com ênfase na atenção básica; 

IV - prevenir fatores determinantes ou condicionantes de doenças e agravos à 

saúde; 

V - promover a distribuição, capacitação e consolidação dos dados dos 

imunobiológicos aplicados de acordo com o calendário do Governo Federal; 

VI - notificar e registrar no sistema as informações de agravos de doenças e 

eventos em saúde pública de notificação compulsória; 

VII - conhecer o perfil de morbidade da população conforme doenças, agravos e 

eventos em saúde pública, além de identificar surtos e epidemias; 

VIII - coletar e encaminhar material biológico ao laboratório de referência 

do estado; 

IX - realizar a análise e o encaminhamento dos resultados dos exames realizados; 

X - realizar quimioprofilaxia de agravos conforme protocolo do Ministério da 

Saúde; 

XI - fazer investigação de óbitos maternos, fetais, infantis, de mulheres em idade 

fértil e relacionamentos e relacionados a agravos de notificação compulsória; 

XII - analisar a situação de saúde do Município; 

XIII - realizar capacitação com os profissionais envolvidos referentes a agravos 

compulsórios. 
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Art. 162 – À Gerência de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador, 

compete: 

I - desenvolver ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos e agravos 

da saúde; 

II - intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 

produção e da circulação de bens de prestação de serviços de interesse da saúde, 

coordenando ações de promoção e proteção da saúde; 

III - elaborar normas técnicas que regulem as ações a que se referem às ações 

de promoção e proteção da saúde; 

IV - fiscalizar o cumprimento do disposto no código sanitário Municipal, 

concedendo alvará sanitário para estabelecimento de saúde ou de interesse à saúde; 

V - elaborar relatórios e pareceres técnicos; 

VI - instaurar e julgar processos administrativos no âmbito de sua competência; 

VII - realizar fiscalização, controle e licenciamento para estabelecimentos e 

serviços da área de alimentos e indústria de produtos de interesse à saúde; 

VIII - investigar surtos de doenças transmitidas por alimentos e intoxicações; 

IX - realizar coleta de amostras para análise; 

X - analisar, avaliar e aprovar projetos arquitetônicos de serviços de saúde e 

serviços de interesse à saúde, conforme regulamentação da ANVISA – Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária; 

XI - inspecionar previamente e emitir parecer sobre a análise da infraestrutura 

física dos serviços de saúde e serviços de interesse da saúde; 

XII - realizar fiscalização, controle e licenciamento para estabelecimentos e 

serviços da área de saúde, em especial hospitais, clínicas, consultórios médicos e 
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odontológicos, farmácias, drogarias, laboratórios de análises clínicas, laboratórios de 

prótese, laboratório ótico, unidades de saúde do Município, CAPS, clínicas para tratamento 

de dependência química e outros similares; 

XIII - realizar o controle de receituário especial; 

XIV - detectar as mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do 

meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas 

de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças e outros 

agravos à saúde; 

XV - realizar a vigilância da água para o consumo humano nos sistemas de 

abastecimentos públicos e nos poços e nascentes, com objetivo de assegurar a qualidade 

da água fornecida à população; 

XVI - auxiliar na investigação de acidentes ambientais envolvendo água e solo; 

XVII - exercer a vigilância dos fatores de risco não biológicos do meio ambiente 

que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção 

e controle dos riscos ambientais relacionados às doenças e outros agravos à saúde, sejam 

eles na atmosfera, coleção hídrica ou solo; 

XVIII - auxiliar na investigação de acidentes ambientais envolvendo a água e o 

solo, provocados por desastres naturais ou de origem antropogênica; 

XIX - elaborar o planejamento, coordenação e acompanhamento técnico 

operacional das ações de vigilância ambiental, controle de endemias do Município; 

XX - realizar, junto à Vigilância Epidemiológica, ações de controle de doenças 

transmitidas por vetores; 

XXI - organizar e participar de eventos coletivos e intersetoriais ligados à 

vigilância Epidemiológica; 
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XXII - desempenhar as funções de suporte técnico, de educação permanente, 

de coordenação de projetos, de promoção, vigilância e assistência à saúde dos 

trabalhadores, no âmbito do Município e sua área de abrangência; 

XXIII - prover suporte técnico adequado às ações de Saúde do Trabalhador; 

XXIV - realizar investigação de acidente de trabalho grave; 

XXV - dar apoio matricial para desenvolvimento das ações de saúde do 

trabalhador na atenção primária em saúde, nos serviços especializados e de urgência e 

emergência; 

XXVI - atuar como centro articulador e organizador das ações intra e 

intersetoriais de saúde do trabalhador, de caráter sanitário e de base epidemiológica; 

XXVII - recolher, sistematizar e difundir informações de interesse para a Saúde 

do Trabalhador; 

XXVIII – estabelecer nexo causal entre doenças e trabalho. 

 

Art. 163 – Ao Departamento Administrativo e Financeiro em Saúde compete: 

I - manter em funcionamento as Unidades de Saúde do município; 

II - coordenar a prestação de assistência à saúde dos munícipes, através de 

ações das unidades de saúde, elaborando a programação de trabalho das Unidades de 

Saúde, de acordo com as orientações da área de planejamento; 

III - viabilizar e controlar a utilização de recursos humanos suficientes e 

qualificados pelas unidades; 

IV - controlar a frequência dos servidores de toda a Secretaria e outros órgãos 

de saúde; 

V - encaminhar formulário de frequência aos diversos setores da Secretaria, 
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e orientar quanto ao correto preenchimento, nas unidades onde não houver o ponto 

eletrônico digital; 

VI - controlar lotação e movimentação de pessoal; 

VII - controlar a concessão de férias e de licenças aos servidores; 

VIII - divulgar, no âmbito da Secretaria, os atos do Executivo Municipal, de 

interesse da área. 

IX - solicitar e controlar os adiantamentos financeiros para a Secretaria; 

X - controlar o uso de serviços de terceiros junto às unidades da Secretaria; 

XI - aprovar e controlar o consumo de serviços de concessionárias junto às 

unidades da Secretaria; 

XII - controlar e encaminhar para os setores competentes todos os 

documentos referentes aos procedimentos de atestação de execução regular, das 

prestações de serviços de terceiros, recebimento de bens, e outros vinculados à prestação 

de contas de contratos e ou convênios, para a necessária instrução dos processos, 

liquidação e pagamento dos compromissos financeiros; 

XIII - controlar e administrar os recursos do Fundo Municipal de Saúde, os 

repasses federais, estaduais, emendas parlamentares e recursos do Tesouro Municipal, 

garantindo sua correta aplicação; 

XIV - elaborar relatórios gerenciais sobre as finanças do Fundo Municipal de 

Saúde, efetuando a análise da origem e aplicação de recursos. 

 

Art. 164 – À Gerência de Gestão de Pessoas compete: 

I - desenvolver rotinas de controle e acompanhamento de desempenho, 

frequência, escalas de férias, folgas e plantões dos servidores que atuam nas diversas 
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unidades da Secretaria; 

II - promover a administração, o controle, o treinamento e o aperfeiçoamento, 

bem como a avaliação dos Recursos Humanos sob sua responsabilidade, em consonância 

com a Política de Administração de Recursos Humanos e de Educação Permanente em 

Saúde; 

III - organizar e administrar escalas de trabalho dos médicos, enfermeiros, 

técnicos de enfermagem e auxiliares de Enfermagem ou de outros profissionais de saúde, 

bem como dos servidores que prestam serviços nas unidades básicas, substituindo quando 

necessário, estabelecendo roteiros de plantões, folgas e férias, de acordo com o órgão de 

Recursos Humanos; 

IV - avaliar em conjunto com a área responsável da Secretaria Municipal de 

Planejamento e Gestão Pública a capacidade de seus recursos humanos, desenvolvendo e 

aprimorando a qualidade dos Recursos Humanos da área de saúde; 

V - manter sigilo sobre as informações relativas aos servidores. 

 

Art. 165 – À Gerência de Gestão de Compras, Convênios e Contratos compete: 

I – promover o controle do material de consumo e de uso permanente; 

II - desenvolver rotinas de acompanhamento dos convênios firmados entre a 

Prefeitura e entidades públicas, no que se refere à saúde no Município. 

 

Art.166 – Ao Setor de Almoxarifado Central compete: 

I - promover o controle e planejar a administração de materiais no que tange à 

sua especificação, padronização e qualidade, bem como de seu almoxarifado, visando à 

atualização das informações e elaboração de mapas e relatórios estatísticos para análise; 
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II - controlar estoques de materiais e medicamentos; 

III - executar rotinas de compras, dando suporte aos processos de licitações; 

IV - pesquisar e desenvolver novos fornecedores, a fim de garantir qualidade e 

evitar exclusividade; 

V - elaborar e manter atualizado catálogo de materiais e respectivos códigos, 

visando à padronização e agilização dos processos de compras; 

VI - acompanhar os fornecedores de materiais, no que diz respeito a prazos, 

qualidade, quantidades e outros. 

 

SEÇÃO IX 

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

Art. 167 – À Procuradoria Geral do Município compete prestar assistência imediata e 

assessoramento jurídico direto ao Chefe do Poder Executivo e demais agentes políticos, 

quanto ao trato de questões, providências e iniciativas pertinentes ao desempenho de suas 

atribuições e prerrogativas. 

 

Art. 168 – Integram a estrutura da Procuradoria Geral do Município: 

I -  Gabinete do Procurador Geral: 

 a) Setor de Apoio Administrativo e Orçamentário; 

II -  Gerência de Contencioso: 

III -  Gerência de Apoio Técnico a Procedimentos Administrativos e 

  Licitações; 
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IV -  Gerência de Apoio Técnico a Procedimentos Administrativos e 

  Convênios; 

V -  Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – 

  PROCON. 

 

Art. 169 – Ao Gabinete do Procurador Geral compete o atendimento direto ao titular 

da Pasta e a organização e controle de sua agenda de compromissos, além da execução das 

atividades administrativas e financeiras da Unidade. 

 

Art. 170 - Ao Setor de Apoio Administrativo e Orçamentário compete a execução de 

tarefas afetas ao protocolo, registro, encaminhamento e arquivamento de documentos, 

controle de bens e materiais de consumo da repartição, além do acompanhamento da 

execução das dotações orçamentárias da unidade administrativa à qual se subordina. 

 

Art. 171 – À Gerência do Contencioso compete exercer, quando expressamente 

autorizado pelo Prefeito Municipal, a representação judicial e extrajudicial do Município em 

todos os tabelionatos, juízos e instâncias, e a representação judicial e extrajudicial das 

Secretarias, e em especial seus servidores, no que se refere a demandas decorrentes das 

tarefas inerentes e intransferíveis de seus cargos, e em especial: 

I - promover o planejamento e a cobrança judicial ou amigável da dívida ativa 

tributária e não tributária do Município bem como o acompanhamento das ações; 

II - elaborar parcelamentos de dívidas ativas ou não, para com o Município, 

firmando o respectivo termo de responsabilidade, desde que autorizados pelo Prefeito 

Municipal; 
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III - exercer outras atribuições que sejam determinadas pelo titular da Pasta ou 

pelo Chefe do Executivo; 

IV - orientar a fiscalização dos contratos trabalhistas da Administração Pública 

com empresas terceirizadas; 

V - defender o Município nos casos que tramitam na Justiça do Trabalho; 

VI - dar orientação em processos administrativos de ordem funcional e 

trabalhista, em especial sindicâncias e inquéritos administrativos que tenham por objetivo 

a análise de conduta funcional de servidores públicos; 

VII - exercer outras atribuições que sejam determinadas pelo titular da Pasta ou 

pelo Chefe do Executivo. 

 

Art. 172 – À Gerência de Apoio Técnico a Procedimentos Administrativos e Licitações 

compete: 

I - emitir pareceres e informações, na forma da lei, em processos 

administrativos procedentes de órgãos e entidades da Administração Pública Municipal 

Direta e Indireta, na sua área de atuação; 

II - garantir que todas as funções e serviços prestados aos munícipes estejam 

em concordância com as leis, normas e regulamentos do Município, sob orientação do 

Prefeito; 

III - orientar e responder, de forma descentralizada, às consultas dos demais 

órgãos da Administração Municipal, no que se refere às questões jurídicas de sua área de 

atuação; 

IV – analisar e emitir parecer acerca dos editais de licitação, bem como orientar 

os setores responsáveis por compras e contratações, sujeitas ao processo de licitação, 
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quanto às questões legais a serem observadas. 

 

Art. 173 – À Gerência de Apoio Técnico a Procedimentos Administrativos e Convênios 

compete: 

I - emitir pareceres e informações, na forma da lei, em processos 

administrativos procedentes de órgãos e entidades da Administração Pública Municipal 

Direta e Indireta, na sua área de atuação; 

II - garantir que todas as funções e serviços prestados aos munícipes estejam 

em concordância com as leis, normas e regulamentos do Município, sob orientação do 

Prefeito; 

III - orientar e responder, de forma descentralizada, às consultas dos demais 

órgãos da Administração Municipal, no que se refere às questões jurídicas de sua área de 

atuação; 

IV – analisar e emitir parecer acerca de convênios e contratos firmados pela 

Administração Municipal, bem como orientar os setores responsáveis pelas contratações 

quanto às questões legais a serem observadas; 

V - analisar documentos encaminhados ao Procurador Geral e demais atos por 

ele assinados, elaborar de estudos e pareceres, e orientar juridicamente os demais órgãos 

que compõem o Departamento. 

 

Art. 174 – À Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – 

PROCON compete: 

I – planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política municipal de 

proteção ao consumidor; 
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II – receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, reclamações e sugestões 

apresentadas por consumidores, por entidades representativas ou pessoas jurídicas de 

direito público ou privado; 

III – orientar permanentemente os consumidores e fornecedores sobre seus 

direitos, deveres e prerrogativas; 

IV – encaminhar ao Ministério Público a notícia de fatos tipificados como crimes 

contra as relações de consumo e as violações a direitos difusos, coletivos e individuais 

homogêneos; 

V – promover medidas e projetos de educação para o consumo, podendo 

utilizar os diferentes meios de comunicação e solicitar o concurso de outros órgãos da 

Administração Pública e da sociedade civil; 

VI - manter cadastro atualizado de reclamações fundamentadas contra 

fornecedores de produtos e serviços, divulgando-o pública e, no mínimo, anualmente, nos 

termos do artigo 44 da Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor; 

VII – expedir notificações aos fornecedores para prestarem informações sobre 

reclamações apresentadas pelos consumidores e comparecerem às audiências de 

conciliação designadas, nos termos do artigo 55, § 4º da Lei nº 8.078/90; 

VIII – instaurar, instruir e concluir processos administrativos para 

apurarinfrações à Lei nº 8.078/90, podendo mediar conflitos de consumo, designando audiências 

de conciliação; 

IX – fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90, 

regulamentada pelo Decreto nº 2.181/97; 

X – propor a celebração de convênios ou consórcios públicos com outros 

Municípios para a defesa do consumidor. 
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TÍTULO III 

DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS  

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 175 - O Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores da Prefeitura de Casa 

Branca passa a ser estruturado na forma definida por esta lei complementar. 

 

Art. 176 - Para efeitos desta lei complementar:  

I - servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo ou emprego 

público; 

II - cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a 

um servidor, em número certo, com denominação própria e pago pelos cofres públicos; 

III – função é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a 

servidor; 

IV – vencimento ou salário básico é a retribuição pecuniária, fixada em lei, 

paga mensalmente ao servidor pelo efetivo exercício do cargo público; 

V – remuneração é o valor correspondente ao vencimento ou salário, 

acrescido das vantagens pecuniárias a que o servidor faça jus, previstas em lei; 

VI – Quadro de Pessoal é o conjunto de cargos públicos, de provimento em 

comissão e de carreira, integrantes das estruturas dos órgãos dos Poderes Executivo e 

Legislativo Municipais; 

VII – Grupo Ocupacional é o conjunto de cargos com atribuições correlatas, 
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segundo a natureza do trabalho; 

VIII - classe é o agrupamento de cargos públicos de mesma denominação com 

idêntica referência de vencimento, e mesmas atribuições; 

IX - carreira é o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, 

hierarquicamente escalonadas segundo o nível de complexidade e o grau de 

responsabilidade; 

X - plano de carreira é o conjunto de ações, amparadas por diretrizes, que 

estabelecem as várias carreiras e definem critérios de ocupação e de mobilidade funcional 

dentro da respectiva carreira; 

XI – nível é o elemento de diferenciação na classe funcional, em razão da 

mobilidade adquirida pelo servidor por meio dos processos de progressão e promoção 

funcional; 

XII - progressão é a movimentação do servidor de um padrão para outro 

imediatamente superior dentro da faixa de vencimento da classe a que pertence; 

XIII – promoção é a elevação do servidor para a classe imediatamente superior 

àquela a que pertence, na mesma carreira, pelo critério de merecimento, mediante provas 

e títulos, e desde que o funcionário comprove sua capacidade, através de processo seletivo 

interno, cujos critérios deverão ser expressos no respectivo Edital de Convocação. 

Parágrafo único - A progressão funcional e a promoção não acarretarão 

mudança de cargo. 
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CAPÍTULO II 

DO QUADRO GERAL DE PESSOAL 

 

Art. 177 - Os cargos públicos da Administração Direta do Município de Casa Branca 

compõem o Quadro Geral de Pessoal. 

§ 1° - O Quadro Geral de Pessoal é integrado por cargos públicos efetivos e em 

comissão. 

§ 2° - Os cargos efetivos são aqueles em que o ingresso no serviço público ocorre 

mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. 
 

§ 3° - Os cargos em comissão são os de livre nomeação e exoneração pelo 

Prefeito. 

§ 4º - Todos os cargos da Prefeitura de Casa Branca serão lotados na Secretaria 

de Administração e Gestão Pública, que os alocará e remanejará nas diversas Secretarias, 

conforme a necessidade da Administração. 

§ 5º - Excetuam-se da regra do parágrafo anterior os cargos de Médico, 

Dentista, Técnicos de Enfermagem e demais cargos de nível superior da área da saúde, e os 

integrantes do grupo ocupacional do Magistério. 

§ 6º - Para efeito de execução orçamentaria, a despesa com servidores, 

conforme o previsto no § 4° deste artigo, será computada na Secretaria onde o servidor 

estiver alocado. 

 

Art. 178 - Os Grupos Ocupacionais dos cargos efetivos são: 
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I – Operacional, em que predomina a destreza manual ou os que lhes forem 

assemelhados; 

II – Administrativo, de natureza burocrática ou técnica, tanto de formação em 

nível médio quanto em nível superior; 

III – Magistério, que compreende cargos efetivos de docência e de natureza de 

apoio educacional. 

§1º – São regidos por esta lei complementar todos os cargos ou funções de 

confiança de natureza de apoio educacional, constantes da estrutura administrativa da 

Secretaria de Educação. 

§ 2º - Os cargos efetivos de docência, e os cargos ou funções de confiança de 

Diretor e Vice-Diretor de Unidades Escolares, de Coordenador Pedagógico e de Orientador 

Pedagógico são regidos pelo Estatuto do Magistério, aprovado por lei própria, observada a 

regra do artigo 390 desta lei complementar para os ocupantes de cargos de docência que 

não tenham ingressado na Administração Municipal por meio de concurso público. 

§ 3º - Ao Grupo Operacional do Magistério, até que haja alteração da Lei nº 

3019/2010 ou disposição legal em contrário, incidirão as gratificações e licenças de que 

tratam a Seção IV (biênio), V (sexta parte) do Capítulo II e Seção IX (Licença prêmio) do 

Capítulo IV desta Lei Complementar. 

 

Art. 179 - O Quadro Geral de Pessoal divide-se, em: 

I - Subquadro de Cargos Efetivos; 

II - Subquadro de Empregos Públicos em Extinção na Vacância; 

III - Subquadro de Cargos em Comissão. 

§ 1° - O Subquadro de Cargos Efetivos é composto pelos cargos com 
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denominação, número, atribuições, jornada semanal de trabalho e exigência de 

escolaridade, descritos nos Anexos l, II e III que são parte integrante desta lei 

complementar. 

§ 2° - O Subquadro de Empregos Públicos em Extinção na Vacância é composto 

pelos cargos com denominação, número, atribuições e jornada de trabalho, descritos no 

Anexo IV e V, que é parte integrante desta lei complementar. 

§ 3º - Os integrantes do Subquadro de Empregos Públicos em Extinção na 

Vacância, não integrarão plano de carreiras e nem poderão participar da evolução funcional 

prevista nesta lei complementar, fazendo jus tão somente à revisão geral anual de salários. 

§ 4° - O Subquadro de Cargos em Comissão é composto pelos cargos com 

denominação, numero e atribuições constantes do Anexo VI, que é parte integrante desta 

lei complementar. 

 

Art. 180 - Os cargos que compõem o Subquadro de Cargos Efetivos são subdivididos 

segundo a exigência de escolaridade, nos termos do Anexo VII, que é parte integrante desta 

lei complementar. 

Parágrafo único - Os editais dos concursos públicos poderão especificar, para cada 

caso, requisitos dos candidatos, para atender às necessidades e critérios técnicos da 

administração municipal. 

 

Art. 181 - Serão obrigatoriamente ocupados por servidores do Subquadro de Cargos 

Efetivos o mínimo de 52% (cinquenta e dois por cento) dos cargos do Subquadro de Cargos 

em Comissão. 

Parágrafo único – Em caso de fração numérica restante após a aplicação do 
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percentual estabelecido neste artigo, será considerado o primeiro número inteiro superior, 

em benefício do Subquadro de Cargos Efetivos. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA EVOLUÇÃO FUNCIONAL 

 

Art. 182 - Evolução funcional é o crescimento do servidor pertencente ao Subquadro 

de Cargos Efetivos, e se dará quando preenchidos os requisitos mínimos estabelecidos nesta 

lei complementar, acontecendo na forma de progressão e promoção, fundamentadas na 

qualificação, na conduta profissional e no tempo de serviço prestado no município. 

 

Art. 183 - A progressão funcional ocorrerá a cada 4 (quatro) anos e somente fará jus 

o servidor estatutário, nos termos desta Lei Complementar. 

§ 1° - Para efeito do cumprimento do interstício mínimo somente serão 

considerados os dias efetivamente trabalhados e as férias, sendo vedados na sua aferição 

os períodos de licenças e afastamentos acima de 15 (quinze) dias, exceto quando se tratar 

de licença maternidade, licença para tratamento de saúde e licença-prêmio. 

§ 2° - O servidor estatutário ocupante de cargo efetivo terá direito a participar 

da progressão e da promoção mesmo quando designado e ou nomeado para o exercício de 

função de confiança, desde que seja na Administração Pública do Município de Casa Branca 

e que não tenha sido penalizado em processo administrativo disciplinar no período de 

aferição da progressão. 

§ 3° - A primeira progressão e ou promoção do servidor somente ocorrerá após 
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o efetivo cumprimento do estágio probatório, no respectivo cargo em que ocorreu sua 

investidura. 

§ 4º - Os processos de progressão e promoção serão realizados, em todas as 

suas fases, por comissão especialmente designada para esse fim, composta por servidores 

estáveis do Subquadro de Cargos Efetivos, em conjunto com a área de recursos humanos 

da administração. 

 

Art. 184– Para fazer jus à progressão, o servidor deverá, cumulativamente: 

I – ter cumprido o interstício mínimo de 4 (quatro) anos de efetivo exercício; 

II – não ter tido mais que 10 (dez) faltas, justificadas ou injustificadas, por ano; 

III – não ter sido penalizado em processo administrativo disciplinar, no período 

de apuração da progressão pretendida. 

§ 1º - Se o servidor ultrapassar o número de faltas ao trabalho, definidas no 

inciso II deste artigo, interromper-se-á a contagem de tempo para a progressão, iniciando- 

se novo interstício. 

§ 2º - Como incentivo e valorização profissional, o servidor ocupante de 

emprego efetivo que tiver concluído curso de pós-graduação, antes da publicação desta lei 

complementar poderá fazer uso desse título, desde que compatível com o trabalho, uma 

única vez, para caminhar uma progressão, iniciando-se após a contagem de novo interstício. 

§ 3º - Serão considerados de efetivo exercício os dias em que o funcionário 

estiver afastado em virtude de: 

I - Férias; 

II - Casamento, até oito dias; 

III - Luto pelo falecimento de cônjuge, filho, pai, mãe, irmão, até oito dias; 
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V - Exercício de função gratificada ou de cargo de provimento em 

comissão; 

VII - Convocação para o Serviço Militar ou estágio nas Forças Armadas, 

desde que provada a impossibilidade de prestação do serviço junto ao Tiro de Guerra local 

e verificada a incompatibilidade de horários; 

VIII - Júri e outros serviços obrigatórios por lei; 

X - Licença por haver sido acidentado em serviço ou atacado de doença 

profissional; 

X - Licença à funcionária gestante; XI - Licença Prêmio; 

XIV - Desempenho de mandato executivo ou legislativo na União, no Estado 

de São         Paulo ou no Município de Casa Branca; 

 

Art. 185 – O Executivo Municipal poderá criar outras formas de valorização 

profissional do quadro administrativo de servidores, mediante publicação de Lei específica, 

respeitados sempre os limites de gastos com despesa de pessoal, previsto na Lei 

Complementar nº 101/2000. 

 

 

CAPÍTULO III 

DO VENCIMENTO 

 

Art. 186 - O vencimento dos cargos públicos que compõem o Subquadro de Cargos 

Efetivos são os constantes no Anexo VIII, que é parte integrante desta lei complementar. 
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Art. 187 - O vencimento dos cargos públicos que compõem o Subquadro dos Cargos 

em Comissão são os constantes no Anexo IX, que é parte integrante desta lei 

complementar. 

§ 1º - Na hipótese de o servidor do Subquadro de Cargos Efetivos ser designado 

para ocupar cargo em comissão, poderá optar entre o vencimento deste, ou o do cargo do 

qual é titular acrescido de Gratificação de Função pelo exercício do cargo em comissão, no 

importe de 20% (vinte por cento) do valor do vencimento do cargo em comissão que vier a 

ocupar. 

§ 2º - Nenhuma outra verba relativa a gratificações, adicionais, horas extras e 

demais vantagens será devida aos ocupantes de cargo de provimento em comissão ou de 

função gratificada pelo exercício de cargo em comissão. 

 

Art. 188 - Os agentes políticos, assim considerados o Prefeito, Vice-Prefeito e 

Secretários, serão remunerados, exclusivamente, por subsídio, fixado em parcela única, 

vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono e prêmio. 

Parágrafo único - O servidor, quando investido no mandato de Prefeito ou 

nomeado para cargo de Secretário Municipal, poderá optar pelo subsídio correspondente 

ou pela remuneração de seu cargo efetivo. 

 

Art. 189 - Os vencimentos e as remunerações percebidas, a qualquer título, pelos 

servidores da Prefeitura de Casa Branca, obedecerão ao disposto no artigo 37, inciso XI, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, e não poderão exceder, em qualquer 

hipótese, os subsídios fixados para o cargo de Prefeito Municipal na forma do parágrafo 5° 

do art. 39 da Constituição Federal. 
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§ 1° - Quando a remuneração total de um servidor ultrapassar o limite imposto 

neste artigo será reduzida ex officio. 

§ 2° - É vedado o pagamento ao servidor público de qualquer valor, sob qualquer 

título, em desacordo com o disposto neste artigo, sob pena de responsabilidade funcional 

a quem der causa. 

 

Art. 190 - Será assegurada aos servidores públicos municipais, no mês de maio de 

cada exercício financeiro, a revisão geral anual da remuneração, devendo ser observado os 

incisos X e XI do art. 37 da Constituição Federal, bem como os critérios previstos na Lei 

Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000. 

 

Art. 191 – Serão pagas como parcelas destacadas do vencimento: 

I – horas extraordinárias; 

II – Adicionais de Insalubridade e periculosidade; 

III – Auxílio para diferença de caixa; 

IV – Gratificação pelo exercício de cargos em comissão ou função de confiança. 

V – Biênio 

VI – Sexta parte 

VII - Demais gratificações futuramente instituídas. 

Parágrafo único – Não se incorporam aos vencimentos dos servidores, para 

qualquer efeito, os valores recebidos a título de horas extras, adicionais de insalubridade e 

periculosidade, e auxílio para diferença de caixa. 
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CAPÍTULO V 

DAS GRATIFICAÇÕES 

 

Art. 192 - Ficam criadas as Funções Gratificadas (FG), nas quantidades, e com valores 

e exigências constantes no Anexo X, que é parte integrante desta lei complementar, para o 

atendimento de demandas excepcionais e temporárias, para as quais não se justifique a 

criação de emprego público de natureza permanente. 

§ 1º - O exercício das Funções Gratificadas é privativo dos servidores ocupantes 

dos cargos que compõem o Subquadro de Cargos Efetivos e o Subquadro de Empregos 

Públicos em Extinção na Vacância. 

§ 2º - É vedado o pagamento da Função Gratificada cumulativamente com 

quaisquer adicionais a título de serviço extraordinário ou horas extras. 

 

Art. 193 – Ao servidor que, atendido o disposto nesta lei complementar, exercer 

atividade de fiscalização, que não conste do rol de competências de seu cargo efetivo, 

poderá ser atribuída a Gratificação pelo Desempenho de Atividade Especial de Fiscalização 

(GDAEF), correspondente ao acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o valor do menor 

vencimento básico da Prefeitura, não incorporável aos vencimentos para qualquer efeito. 

§ 1º - Poderá ser atribuída a gratificação de que trata este artigo ao servidor 

indicado pelos Secretários Municipais e autoridades correlatas, ao servidor requisitado pela 

Secretaria de Administração e Gestão Pública, e ao servidor que se dispuser a assumir as 

atribuições de fiscalização e que seja para tanto aprovado, atendidos os seguintes 

requisitos: 

a) estar no efetivo exercício de cargo efetivo; 
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b) possuir nível médio completo; 

c) ter conhecimento da legislação municipal, em especial a que trata de obras 

e posturas municipais; 

§2º - O número de servidores a serem indicados para o exercício das atividades 

de fiscalização será definido em acordo com as necessidades das diversas Secretarias 

Municipais, estimado e consignado em planejamento específico pelas Secretarias em 

conjunto com a Secretaria de Administração e Gestão Pública. Atribuição pela secretaria 

fim. 

§3º - O treinamento e a seleção dos servidores indicados ou interessados, nos 

termos do §1º deste artigo, serão feitos de forma centralizada, sob a coordenação e o 

gerenciamento da Secretaria de Administração e Gestão Pública. 

 

Art. 194 – O ocupante de cargo efetivo de Médico com atuação na Estratégia Saúde 

da Família - PSF, fará jus a gratificação no valor correspondente a 20% (vinte por cento) de 

seu vencimento básico. 

 

Art. 195 - O ocupante de cargo de Médico que atuar no regime ambulatorial, e que 

cumprir as metas mensais estabelecidas pela Secretaria da Saúde por meio de Programas 

Específicos, na sua especialidade, fará jus a gratificação de produtividade no valor 

correspondente a 20% (vinte por cento) de seu vencimento básico. 

Paragrafo Único - Os parâmetros de produtividade serão regulamentados por decreto 

do Chefe do Executivo, e vinculados a cada Programa de Saúde específico implantado pela 

Secretaria da Saúde. 
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CAPÍTULO VI 

DO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL 

 

Art. 196 - Aos ocupantes de empregos públicos permanentes existentes 

anteriormente à publicação desta lei complementar, é facultada a adesão a este Plano de 

Cargos, Carreiras e Salários, na forma aqui estabelecida. 

§ 1° - A opção se fará por escrito, em termo próprio, no prazo de 90 (noventa) 

dias a contar da publicação desta lei complementar, no qual o servidor reconhecerá seu 

novo padrão de vencimento, inclusive a integração do quadriênio já adquirido. 

§ 2º - Para fins de enquadramento funcional, os empregos públicos 

permanentes ficam transformados de acordo com o Anexo I, que é parte integrante desta 

lei complementar para a "situação nova". 

§ 3° - Os vencimentos dos empregos públicos transformados passam a ser os 

previstos no Anexo VIII, instituído nesta lei complementar, na respectiva referência e classe. 

§ 4° - O órgão responsável pelos recursos humanos da Administração verificará, 

durante o processo de enquadramento, quais as vantagens pessoais percebidas pelo 

servidor, para que não ocorra nenhuma ilegalidade e nem duplicidade de pagamento, sob 

pena de responsabilização, nos termos da Lei. 

§ 5° - O empregado público que não optar pelo enquadramento na forma 

prevista neste artigo, terá assegurado o direito a permanecer ocupando o emprego para o 

qual prestou concurso, sendo seu salário reajustado exclusivamente nas hipóteses de 

revisão geral anual, não cabendo nenhum adicional por tempo de serviço (biênio) e nem 

nova progressão funcional. 

§ 6º - No caso do previsto no § 5º deste artigo, o empregado, que terá seu 
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emprego automaticamente extinto na vacância, exercerá as atribuições estipuladas para o 

cargo equivalente ao emprego público que ocupa, nos termos do Anexo V desta lei 

complementar. 

§ 7° - É vedada a redução dos vencimentos do servidor optante ou não pela 

adesão ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários instituído por esta lei complementar, na 

forma do inciso XV do artigo 37 da Constituição Federal. 

 

Art. 197 – Os ocupantes de empregos públicos permanentes que aderirem ao Plano 

de Cargos, Carreiras e Salários de que trata esta Lei Complementar, no momento da opção 

do regime trabalhista, respeitado o prazo previsto no art. 196, §1º, serão enquadrados 

inicialmente na referência numérica imediatamente superior àquela em que se encontra o 

valor de seu salário base, excluindo as vantagens pessoais, e terão, automaticamente, 

progressão extraordinária de uma referência do seu cargo de carreira. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DA JORNADA DE TRABALHO 

 

Art. 198 – A jornada normal de trabalho dos servidores efetivos é de: 

I – 40 (quarenta) horas semanais para o Grupo Ocupacional Administrativo; 

II – 44 (quarenta e quatro) horas semanais para o Grupo Ocupacional 

Operacional; 

III – 20 (vinte) horas semanais para os ocupantes de cargos de Médico e 

Dentista, do Subquadro de Cargos Efetivos criado por esta lei complementar, exceto da 
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Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

§ 1º - Excetuam-se da regra estabelecida nos incisos deste artigo os 

servidores cujos cargos tenham jornada diferenciada em razão da natureza do trabalho ou 

necessidade da Administração, conforme consignado no Anexo III desta lei complementar 

ou em edital de concurso público, ou por ato do Chefe do Executivo, ou, ainda, em razão de 

lei federal de observância obrigatória pelos municípios. 

§ 2º - Os servidores com jornada de trabalho prevista no inciso I deste 

artigo, que estiverem lotados na Secretaria de Saúde e possuírem nível superior, e os 

ocupantes de cargos de Técnicos em Enfermagem, poderão requerer a redução de sua 

jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais, à critério da Administração, com a 

consequente redução proporcional de vencimentos. 

§ 3º - Havendo necessidade e interesse da Administração, a jornada prevista 

no inciso III deste artigo poderá ser reduzida para 10 (dez) horas semanais, ou estendida 

para 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais, com vencimentos proporcionais. 

§ 4º - O disposto no inciso III deste artigo não se aplica aos Médicos e 

Dentistas participantes da Estratégia de Saúde da Família - ESF, ou que estejam no exercício 

de cargo de provimento em comissão ou função de confiança, para os quais é obrigatório o 

cumprimento de jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. 

 

Art. 199 - Os ocupantes dos cargos de que trata o inciso III do artigo 198, poderão 

requerer a redução da jornada de trabalho para 10 (dez) horas semanais, ou sua extensão 

para até 40 (quarenta) horas semanais, com remuneração proporcional, condicionado ao 

interesse devidamente fundamentado da Administração e à disponibilidade orçamentária 

e financeira. 
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§ 1º - A alteração de jornada tratada por este artigo só poderá ser deferida 

por Portaria do Chefe do Executivo, se cumpridos os requisitos estipulados em ato 

regulamentador, que fixe critérios objetivos para o julgamento de pleitos de ampliação e 

redução de jornada de trabalho dos ocupantes de cargos de Médicos e Dentistas. 

§ 2º - Os servidores que optaram pela jornada reduzida ou estendida, na 

forma do “caput” deste artigo, poderão retornar à jornada de trabalho de 20 (vinte) horas 

semanais, uma única vez, mediante requerimento escrito e deferido por Portaria do Chefe 

do Executivo, observados o interesse e a necessidade da Administração, observada a 

proporcionalidade dos vencimentos. 

 

Art. 200 – Para categorias definidas em ato do Chefe do Poder Executivo e para as 

pertencentes ao Grupo Ocupacional Operacional, poderá ser aplicada jornada de trabalho 

de 12 (doze) horas seguidas por 36 (trinta e seis) horas ininterruptas de descanso. 

§1º - Será concedido intervalo de 60 (sessenta) minutos, não computado na 

duração do trabalho, para repouso e alimentação do servidor, devendo o horário ser 

apontado no controle de frequência, de registro obrigatório pelo servidor. 

§ 2º - Serão consideradas como trabalho noturno as horas trabalhadas entre 

22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, ensejando o pagamento 

de adicional de 20% (vinte por cento) sobre o valor da hora diurna. 
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TÍTULO IV 

DO PROVIMENTO E DA VACÂNCIA 

 

CAPÍTULO I 

DOS CARGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS 

 

Art.201 - Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com 

denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter 

efetivo ou em comissão. 

§1º - Os cargos públicos são isolados ou de carreira. 

§2º - Aos cargos públicos serão atribuídos valores determinados por 

referências numéricas, seguidas de letras em ordem alfabética, indicadoras de graus. 

§ 3º - A classificação, as atribuições e a organização dos cargos e das                   carreiras 

serão estabelecidas em lei. 

 

Art.202 - A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em 

comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 

Parágrafo único – A investidura em cargo efetivo se dará sempre no primeiro estágio 

da classe em que estiver posicionado o referido cargo. 

 

Art. 203- Somente poderão ser criados cargos de provimento em comissão para 

atender encargos de direção, chefia ou assessoramento, devendo ser estabelecido 

percentual mínimo de cargos a serem providos por servidores de carreira, no percentual 
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definido nesta Lei Complementar. 

 

Art. 204 - Função gratificada é a instituída por lei para atender a encargos de direção, 

chefia ou assessoramento, sendo privativa de detentor de cargo de provimento efetivo, 

observados os requisitos para o exercício. 

 

Art. 205- É vedado cometer ao servidor atribuições diversas das de seu cargo, exceto 

encargos de direção, chefia ou assessoramento e comissões legais. 

 

 

CAPÍTULO II 

DO PROVIMENTO 

 

SEÇÃO I 

Disposições gerais 

 

Art. 206 - São requisitos básicos para ingresso no serviço público municipal: 

I - ser brasileiro; 

II - ter idade mínima de dezoito anos; 

III - estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 

IV - gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante exame médico; 

V - ter atendido as condições prescritas em lei para o cargo. 

 

Art. 207- Os cargos públicos serão providos por: 
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I - nomeação; 

II - recondução; 

III - readaptação; 

IV - reversão; 

V - reintegração; 

VI- aproveitamento; 

VII – promoção. 

 

SEÇÃO II 

Do concurso público 

 

Art. 208- As normas gerais para realização de concurso serão estabelecidas em 

regulamento. 

Parágrafo Único - Além das normas gerais, os concursos serão regidos por instruções 

especiais, constantes no edital, que deverão ser expedidas pelo órgão competente, com 

ampla publicidade. 

Art. 209 - O prazo de validade do concurso será de até 2 (dois) anos, prorrogável, uma 

vez, por igual período, à critério da Administração. 

 

SEÇÃO III 

Da nomeação 

 

Art. 210 - A nomeação é o ato de investidura em cargo público e será feita: 

I - em comissão, quando se tratar de cargo que, em virtude de lei, sejam 
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declarados de livre provimento e exoneração; 

II - em caráter efetivo, nos demais casos. 

 

Art.211 - A nomeação para cargo efetivo depende de prévia habilitação em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de 

sua validade. 

Parágrafo Único. Os demais requisitos para ingresso e desenvolvimento dos 

servidores na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que disponha sobre 

o sistema de carreira na Administração Pública municipal e por seus respectivos 

regulamentos. 

 

SEÇÃO IV 

Da posse e do exercício 

 

Art. 212 - Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidade 

inerentes ao cargo público, formalizada com a assinatura de termo pela autoridade 

competente e pelo compromissado. 

§ 1º - A posse dar-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de 

publicação do ato de nomeação, podendo, a pedido, ser prorrogado por igual período. 

§ 2º - No ato da posse o servidor apresentará, obrigatoriamente, declaração 

sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública e, nos casos que a lei indicar, 

declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio. 

 

Art. 213 - Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da 
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função de confiança. 

§ 1º - É de 5 (cinco) dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados 

da data da posse. 

§ 2° - Será tornado sem efeito o ato de nomeação, se não ocorrer a posse ou 

exercício, nos prazos legais. 

§ 3º - O exercício deve ser dado pela autoridade competente do órgão ou 

entidade para a qual o servidor for designado. 

 

Art. 214 - Nos casos de reintegração, reversão e aproveitamento, o prazo de que trata 

o § 1° do artigo 213 desta lei complementar será contado da data da publicação do ato. 

 

Art.215 - A promoção, a readaptação e a recondução, não interrompem o exercício. 

 

Art. 216 - O início, a interrupção e o reinicio do exercício serão registrados no 

assentamento individual do servidor. 

Parágrafo Único - Ao entrar em exercício o servidor apresentará, ao órgão de pessoal, 

os elementos necessários ao assentamento individual. 

 

SEÇÃO V 

Do estágio probatório e da estabilidade 

 

Art. 217 – Para aquisição da estabilidade, o servidor nomeado para cargo de 

provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório de 36 (trinta e seis) meses, durante o 

qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão objeto de avaliação por Comissão 
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Especial designada para esse fim, observados os seguintes quesitos: 

I – assiduidade 

II - pontualidade; 

III - disciplina; 

IV - eficiência; 

V – responsabilidade. 

§ 1 º - A avaliação será realizada por trimestre e a cada uma corresponderá 

um boletim, sendo que cada servidor será avaliado no efetivo exercício do cargo para o qual 

foi nomeado. 

§ 2º - Somente o afastamento decorrente de gozo de férias legais não 

prejudica a avaliação do trimestre. 

§ 3º - Quando os afastamentos, no período considerado, forem superiores a 

30(trinta) dias, a avaliação do estágio ficará suspensa até o retorno do servidor às suas 

atribuições, retomando-se a contagem do tempo anterior para efeito do trimestre. 

§ 4º - Três meses antes de findo o período de estágio probatório, a avaliação 

do desempenho do servidor, realizada de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento, 

será submetida à homologação da autoridade competente, sem prejuízo da continuidade 

de apuração dos quesitos enumerados nos incisos I a IV do “caput” deste artigo. 

§ 5º - Em todo o processo de avaliação, o servidor deverá ter vista de cada 

boletim de estágio, podendo se manifestar sobre os itens avaliados pela respectiva chefia, 

devendo apor sua assinatura. 

§ 6º - O servidor que não preencher alguns dos requisitos do estágio 

probatório deverá receber orientação adequada para que possa corrigir as deficiências. 

§ 7º - Verificado, em qualquer fase do estágio, resultado insatisfatório por 3 
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(três) avaliações consecutivas, será processada a exoneração do servidor e sua recondução 

ao cargo anteriormente ocupado, se estável, observados os artigos 219 e 226 desta lei 

complementar. 

§ 8º - Sempre que se concluir pela exoneração do servidor em estágio 

probatório, ser-lhe-á assegurada vista do processo, pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis, para 

apresentar defesa e indicar as provas que pretenda produzir. 

§ 9º – A defesa, quando apresentada, será apreciada em relatório conclusivo, 

por comissão especialmente designada pelo Prefeito, podendo ser determinadas diligências 

e ouvidas testemunhas. 

 

Art. 218 - O servidor estável só perderá o cargo: 

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

II - mediante processo administrativo disciplinar, assegurada ampla defesa; 

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, nos 

termos da lei, assegurada ampla defesa; 

IV - após exonerados os servidores ocupantes de cargos comissionados, 

quando houver a necessidade de redução de pessoal, em cumprimento ao limite de despesa 

estabelecido em lei complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000. 

 

SEÇÃO VI 

Da recondução 

 

Art. 219 - Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente 

ocupado. 
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§ 1°- A recondução decorrerá de: 

a) inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo; 

b) reintegração do anterior ocupante. 

§ 2° - Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado 

em outro, observado o disposto no art.226 desta Lei Complementar. 

 

SEÇÃO VII 

Da readaptação 

 

Art. 220- Readaptação á a investidura do servidor em cargo de atribuições e 

responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física 

ou mental, verificada em procedimento vinculado à Secretaria de Saúde do Município, a ser 

regulamentado por ato do Poder Executivo. 

§ 1° - A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada 

a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. 

§ 2° - Inexistindo vaga serão cometidas ao servidor as atribuições do cargo 

indicado, até o regular provimento. 

 

SEÇÃO VIII 

Da reversão 

 

Art. 221 - Reversão é o retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade no 

serviço público municipal, verificado, em processo, que não mais subsistem os motivos 

determinantes da aposentadoria. 
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§ 1º - A reversão far-se-á a pedido ou de ofício, condicionada sempre à 

existência de vaga. 

§ 2º - Em nenhum caso poderá efetuar-se a reversão sem que, mediante 

inspeção médica, fique provada a capacidade para o exercício do cargo. 

§ 3º - Somente poderá ocorrer reversão para cargo anteriormente ocupado 

ou, se transformado, no resultante da transformação. 

 

Art. 222 - Será tornada sem efeito a reversão do servidor que, dentro do prazo legal, 

não entrar no exercício do cargo para o qual haja sido revertido, salvo motivo de força 

maior, devidamente comprovado. 

 

Art. 223 - Não poderá reverter o servidor que contar 70 (setenta) anos de idade, sendo 

transformada a aposentadoria por invalidez em compulsória, nos termos da legislação 

federal. 

 

SEÇÃO IX 

Da reintegração 

 

Art. 224 - Reintegração é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente 

ocupado, quando invalidada a sua demissão por decisão judicial, com ressarcimento de 

todas as vantagens determinadas na sentença. 

Parágrafo Único - Reintegrado o servidor e não existindo vaga, aquele que houver 

ocupado o cargo será reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, 

aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. 
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SEÇÃO X 

Do aproveitamento 

 

Art. 225 – O servidor efetivo será aproveitado em outras funções, quando não mais 

existirem condições para a prática das funções atinentes ao seu cargo, em virtude de 

cessação ou paralisação das atividades relativas ao cargo. 

 

Art. 226 - Somente poderá haver o aproveitamento em funções similares 

anteriormente exercidas, correspondentes a cargo igual ou da mesma natureza funcional. 

 

Art. 227 - O aproveitamento far-se-á em cargo de atribuições e vencimento 

compatíveis com o anteriormente ocupado, acrescido das vantagens atribuídas em caráter 

permanente, sem prejuízo de sua carreira, conforme estabelecido no Plano de Cargos e 

Salários. 

Art. 228 - Será tornado sem efeito o aproveitamento se o servidor não entrar em 

exercício no prazo legal, contado da publicação do ato de aproveitamento, salvo doença 

comprovada por inspeção médica. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA VACÂNCIA 

 

Art. 229 - A vacância do cargo decorrerá de: 

I - exoneração; 
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II - demissão; 

III – promoção; 

IV - readaptação; 

V – posse em outro cargo inacumulável; 

VI - aposentadoria; 

VII - falecimento. 

§ 1º - O servidor que completar 70 (setenta) anos de idade, se homem, ou 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se mulher, poderá ser aposentado compulsoriamente, à 

critério da Administração, desde que tenha cumprido o período de carência exigido pela Lei 

federal nº 8.213/91, ou outra que venha a sucedê-la. 

§ 2º - A aposentadoria compulsória será automática, e declarada por ato, 

com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade-limite de 

permanência no serviço ativo. 

 

Art. 230 - Dar-se-á a exoneração: 

I - a pedido do servidor; 

II – por iniciativa da Administração quando: 

a) - se tratar de cargo em comissão; 

b) – não satisfeitas as condições do estágio probatório; 

c) tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo 

estabelecido; 

d) - ocorrer posse de servidor não estável em outro cargo inacumulável, 

observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 336 desta Lei Complementar. 
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Art. 231 - A vacância de função gratificada dar-se-á por dispensa, a pedido ou de 

ofício, ou por destituição. 

Parágrafo Único - A destituição será aplicada como penalidade, nos casos previstos 

nesta Lei Complementar. 

 

 

 

TÍTULO III 

DAS MUTAÇÕES FUNCIONAIS  

 

CAPÍTULO I 

DA SUBSTITUIÇÃO 

 

Art.232 - Dar-se-á a substituição de titular de cargo em comissão ou de função 

gratificada durante o seu impedimento legal. 

§ 1º - Deverá ser organizada e publicada no mês de janeiro a relação de 

substitutos para todo o ano. 

§ 2º - Na falta da relação de substitutos, a designação será feita em cada 

caso. 

 

Art. 233 - O substituto fará jus ao vencimento do cargo em comissão ou do valor da 

função gratificada, se a substituição ocorrer por prazo igual ou superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos. 
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CAPÍTULO II 

DA REMOÇÃO 

 

Art. 234 - Remoção é o deslocamento do servidor de uma para outra repartição. 

Parágrafo Único - A remoção poderá ocorrer: 

I - a pedido, atendida a conveniência do serviço; 

II - de ofício, no interesse da administração. 

 

Art. 235 - A remoção será feita por ato da autoridade competente. 

 

Art. 236 - A remoção por permuta será precedida de requerimento firmado por 

ambos os interessados. 

 

 

CAPÍTULO III 

DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

 

Art. 237 – A função de confiança, a ser exercida exclusivamente por servidor público 

efetivo, poderá ocorrer sob a forma de função gratificada. 

 

Art. 238 - A função gratificada é instituída por lei para atender encargos de direção, 

chefia ou assessoramento, que não justifiquem a criação de cargo em comissão. 
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Art. 239 - A designação para o exercício da função gratificada, que nunca será 

cumulativa com o cargo em comissão, será feita por ato expresso da autoridade 

competente. 

 

Art. 240 - O valor da função gratificada será percebido cumulativamente com o 

vencimento do cargo de provimento efetivo. 

 

Art. 241 - O valor da função gratificada continuará sendo percebido pelo servidor que, 

sendo seu ocupante, estiver ausente em virtude de férias, casamento, licença para 

tratamento de saúde, licença gestante ou paternidade, serviços obrigatórios por lei ou 

atribuições decorrentes de seu cargo ou função. 

 

Art. 242 - Será tornada sem efeito a designação do servidor que não entrar no 

exercício da função gratificada no prazo de 2 (dois) dias a contar do ato de investidura. 

 

Art. 243 - O provimento de função gratificada poderá recair também em servidor 

ocupante de cargo efetivo de outra entidade pública posto à disposição do Município sem 

prejuízo de seus vencimentos. 
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TÍTULO 

DO REGIME DE TRABALHO  

 

CAPÍTULO I 

DO HORÁRIO E DO PONTO 

 

Art. 244 - O Prefeito determinará, quando não estabelecido em lei ou regulamento, o 

horário de expediente das repartições. 

 

Art. 245 - O horário normal de trabalho de cada cargo ou função é o estabelecido 

nesta legislação específica, não podendo ser superior a 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta 

e quatro) horas semanais, ressalvada a jornada de trabalho prevista no art. 200 desta Lei 

Complementar. 

 

Art. 246 - Atendendo a conveniência ou à necessidade do serviço, poderá ser 

instituído sistema de compensação de horário, hipótese em que a jornada diária poderá ser 

superior a 8 (oito) horas, sendo o excesso de horas compensado pela correspondente 

diminuição em outro dia, observada sempre a jornada máxima semanal. 

 

Art. 247 - A frequência do servidor será controlada: 

I - pelo ponto; 

II - pela forma determinada em regulamento, quanto aos servidores não 

sujeitos ao ponto. 

§ 1º - Ponto é o registro eletrônico, mecânico ou por outro meio, que assinala 



139 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
Estado de São Paulo 

Secretaria Geral/ 2021 
 

 

o comparecimento do servidor ao serviço e pelo qual se verifica, diariamente, a sua entrada 

e saída. 

§ 2º - Salvo nos casos do inciso II deste artigo, é vedado dispensar o servidor 

do registro do ponto. 

 

 

CAPÍTULO II 

DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO 

 

Art. 248 - A prestação de serviços extraordinários só poderá ocorrer por expressa 

determinação do Secretário Municipal ou autoridade equivalente, mediante solicitação 

fundamentada do chefe da repartição ou de ofício. 

§ 1º - O serviço extraordinário será remunerado por hora de trabalho que exceda o 

período normal, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal, 

ou 100% (cem por cento), quando aos domingos e feriados. 

§ 2º- Salvo nos casos excepcionais, devidamente justificados e com autorização do 

Prefeito, não poderá o trabalho em horário extraordinário exceder a 1 (uma) hora diária e 

a 20 (vinte) horas mensais. 

§ 3º - As horas extraordinárias prestadas além do que dispõe o § 2º deste artigo, por 

necessidade de serviço devidamente justificada e atestada pela chefia imediata do servidor, 

respeitado o limite de horas de trabalho estabelecido nesta lei complementar, serão 

compensadas pelo sistema de compensação de horários e banco de horas, na forma da lei; 

§ 4º - A prestação de serviços extraordinários sem a fundamentação exigida no 

“caput” deste artigo, ensejará a responsabilidade administrativa da autoridade que lhe der 
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causa. 

 

Art. 249 - O serviço extraordinário, excepcionalmente, poderá ser realizado sob a 

forma de plantões para assegurar o funcionamento dos serviços municipais ininterruptos. 

Parágrafo Único - O plantão extraordinário visa a substituição do plantonista titular 

legalmente afastado ou em falta ao serviço. 

 

Art. 250 - O exercício de cargo em comissão ou de função gratificada exclui a 

possibilidade de remuneração por serviço extraordinário. 

 

 

CAPÍTULO III 

DO REPOUSO SEMANAL 

 

Art. 251- O servidor tem direito a repouso remunerado, num dia de cada semana, 

correspondente a 1 (um) dia de trabalho, preferencialmente aos domingos, bem como nos 

dias feriados civis e religiosos. 

 

Art. 252 - Perderá a remuneração do repouso o servidor que tiver faltado ao serviço, 

sem justo motivo, durante a semana, mesmo que em apenas um turno. 

§ 1º - Não são consideradas como faltas ao serviço, para efeito deste artigo, as 

licenças, as concessões e os afastamentos previstos em lei, nos quais o servidor continua 

com o direito ao vencimento normal, como se em exercício estivesse. 
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§ 2º - Nos serviços que exijam trabalho aos sábados e domingos, poderá ser 

estabelecida escala de revezamento, organizada mensalmente pelo responsável pelo setor. 

 

 

 

TÍTULO V 

DOS DIREITOS E VANTAGENS  

 

CAPÍTULO I 

DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO 

 

Art.253 - Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, 

importância maior do que a fixada como limite pela Constituição Federal. 

 

Art. 254 - É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria 

decorrentes do artigo 40, da Constituição da República com remuneração de cargos ou 

função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da mesma, e os cargos em 

comissão. 

 

Art.255 - Excluem-se do teto de remuneração as diárias de viagem, o auxílio para 

diferença de caixa e o acréscimo constitucional de 1/3 (um terço) de férias. 

 

Art. 256 - O servidor perderá: 

I - a remuneração dos dias que faltar injustificadamente ao serviço, bem como dos 
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dias de repouso da respectiva semana, sem prejuízo da penalidade disciplinar cabível; 

II - a parcela da remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências e saídas 

antecipadas, não autorizadas por superior hierárquico, iguais ou superiores a 30 (trinta) 

minutos, sem prejuízo da penalidade disciplinar cabível. 

Parágrafo único – Não serão consideradas como faltas ao serviço aquelas 

justificadas em razão de licenças, concessões e afastamentos previstos nesta lei. 

 

Art. 257 - Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá 

sobre a remuneração ou provento. 

Parágrafo Único - Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em 

folha de pagamento a favor de terceiros, até o limite de 30% (trinta por cento) da 

remuneração mensal. 

 

Art. 258 - As reposições devidas à Fazenda Municipal poderão ser feitas em parcelas 

mensais, corrigidas monetariamente, e mediante desconto em folha de pagamento. 

§ 1º - O valor de cada parcela não poderá exceder a 20% (vinte por cento) da 

remuneração do servidor. 

§ 2º - O servidor será obrigado a repor, de uma só vez, a importância do prejuízo 

causado a Fazenda Municipal em virtude de alcance, desfalque, ou omissão de efetuar o 

recolhimento ou entradas nos prazos legais. 

§ 3º - A não quitação do débito implicará sua inscrição em dívida ativa e cobrança 

judicial. 
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CAPÍTULO II 

DAS VANTAGENS 

 

Art. 259 - Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes 

vantagens: 

I - indenização; 

II - gratificações e adicionais; 

III – auxílio para diferença de caixa. 

§ 1º - As indenizações e os auxílios não se incorporam ao vencimento ou provento 

para qualquer efeito. 

 

Art. 260 - Os acréscimos pecuniários não serão computados nem acumulados para 

fim de concessão de acréscimos ulteriores. 

 

SEÇÃO I 

Das indenizações 

 

 Art. 261 - Constituem indenizações ao servidor. 

I - diárias; 

II - ajuda de custo; 

III - transporte. 
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Subseção I 

Das diárias 

 

Art. 262 - Ao servidor que, por determinação da autoridade competente, se deslocar 

eventual ou transitoriamente do Município, no desempenho de suas atribuições, ou em 

missão ou estudo de interesse da administração, serão concedidas, além do transporte, 

diárias para cobrir as despesas de alimentação, pousada e locomoção urbana. 

§ 1º - O valor das diárias será estabelecido em ato do Poder Executivo. 

§ 2º - As despesas efetivamente realizadas deverão ser comprovadas pelo servidor, 

mediante apresentação das respectivas notas fiscais. 

§ 3º - O valor da diária que não for utilizado, ou que não tiver sua utilização 

comprovada na forma do parágrafo anterior, deverá ser restituído pelo servidor aos cofres 

públicos, na forma estabelecida em norma regulamentadora. 

 

Art. 263 - Se o deslocamento do servidor constituir exigência permanente do cargo, 

não fará jus a diárias. 

 

Art. 264 - O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer 

motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 3 (três) dias. 

Parágrafo Único - Na hipótese do servidor retornar ao Município em prazo menor do 

que o previsto para seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, em igual 

prazo. 
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Subseção II 

Da ajuda de custo 

 

Art. 265 - A ajuda de custo destina-se a cobrir as despesas de viagem e instalação do 

servidor que for designado para exercer missão ou estudo fora do Município, na forma de 

norma regulamentadora, por tempo que justifique a mudança temporária de residência. 

 

Art. 266 - A ajuda de custo não poderá exceder o dobro do vencimento do servidor, 

salvo quando o deslocamento for para outro país, caso em que poderá ser até de quatro 

vezes o vencimento, desde que arbitrada justificadamente. 

Parágrafo único - O pagamento de ajuda de custo será feito em parcela única, por 

ocasião dos deslocamentos do servidor, tanto de ida quanto de vinda da nova sede, e 

dependerá de empenho prévio, observado o limite dos recursos orçamentários próprios, 

relativos a cada exercício, vedada a concessão para pagamento em exercício posterior. 

 

Subseção III 

Do transporte 

 

Art. 267 – Para os servidores autorizados a utilizar meio próprio de locomoção para a 

execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, nos termos de 

lei específica, conceder-se-á ajuda de transporte nas seguintes modalidades: 

I - vale combustível, a título de adiantamento de pagamento de despesas com 

combustível; 

II - indenização de transporte, a título de ressarcimento de despesas realizadas pelo 
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servidor com recursos próprios. 

§ 1º - fixação do valor da ajuda de transporte será equivalente a até 1/4 do valor do 

litro de combustível, por quilômetro rodado, mediante comprovação por nota fiscal, e 

aferição da distância percorrida, pelo órgão responsável. 

 

SEÇÃO II 

Das gratificações 

 

Art.268 - Constituem gratificações dos servidores municipais: 

I - gratificação natalina; 

II - gratificação pelo exercício de cargo em comissão;  

III - gratificação pelo exercício de função de confiança; 

IV – gratificação por produtividade; 

§ 1º As vantagens serão especificadas individualmente nas folhas de pagamento, 

sendo todas consideradas como de caráter pessoal, não podendo servir de paradigma para 

nenhum efeito. 

§ 2º As vantagens vinculadas ao vencimento básico serão reajustadas sempre que 

houver reajuste deste, e nos mesmos percentuais, conforme se dispuser em regulamento 

baixado por Decreto do Poder Executivo Municipal. 

 

Subseção I 

Da gratificação natalina 

 

Art. 269 – A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração 
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a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício, no respectivo ano. 

Parágrafo único - A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de exercício no 

mesmo mês será considerada como mês integral. 

 

Art. 270 - A gratificação natalina será paga até o dia vinte do mês de dezembro de 

cada ano, respeitada a regulamentação do Decreto nº 2.426/2017. 

 

Art. 271 - Em caso de exoneração, falecimento ou aposentadoria do servidor, a 

gratificação natalina será devida proporcionalmente aos meses de efetivo exercício, 

calculada sobre a remuneração do mês da exoneração, falecimento ou aposentadoria. 

 

Art. 272 - A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer 

vantagem pecuniária. 

 

SEÇÃO III 

Dos adicionais 

 

Art. 273 - Serão deferidos aos servidores os seguintes adicionais: 

I - adicional pelo exercício de atividades insalubres ou perigosas; 

II - adicional noturno; 

IV - para diferença de caixa; 

V – adicional por tempo de serviço (biênio). 
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Subseção I 

Dos adicionais de insalubridade e periculosidade 

 

Art. 274 – Ao servidor que trabalhar em condições insalubres é assegurada a 

percepção de adicional, respectivamente, de 25% (vinte e cinco por cento), 15% (quinze por 

cento) e 10% (dez por cento) sobre seu vencimento básico, segundo se classifiquem nos 

graus máximo, médio e mínimo. 

Parágrafo Único - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas 

que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a 

agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da 

intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, por regulamentação do 

Ministério do Trabalho. 

 

Art. 275- A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá: 

I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos 

limites de tolerância; 

II - com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que 

diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. 

 

Art. 276 – Ao servidor que trabalhar em condições de periculosidade é assegurado 

adicional de 25% (vinte e cinco por cento) sobre seu vencimento básico. 

Parágrafo único - São consideradas atividades perigosas aquelas que, por sua 

natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou 
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explosivos em condições de risco acentuado, na forma da regulamentação aprovada pelo 

Ministério do Trabalho. 

 

Art. 277 - A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, 

segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de 

Médico do Trabalho, Engenheiro do Trabalho ou Técnico do Trabalho. 

 

Art. 278 - O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessará, após 

comprovação por perícia técnica, nas seguintes situações: 

I - com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, 

comprovadas por perícia técnica; 

II – com a mudança de local de trabalho do servidor, desde que o novo local não 

enseje o pagamento dos adicionais tratados neste artigo. 

Parágrafo único – Para efeito do disposto neste artigo, os locais de trabalho 

considerados insalubres ou perigosos serão reavaliados anualmente por perícia técnica. 

 

Art. 279 - Os adicionais de insalubridade e periculosidade não são acumuláveis, 

cabendo ao servidor optar por um deles, quando for o caso. 

 

Subseção II 

Do adicional noturno 

 

Art. 280 - Salvo nos casos de revezamento semanal, quinzenal ou de jornada de 12 

(doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso, o trabalho noturno terá 
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remuneração superior a do diurno, com acréscimo de 20 % (vinte por cento) sobre a hora 

diurna, não se computando no cálculo da hora noturna o valor de horas extras 

eventualmente recebidas. 

§ 1º - Considera-se trabalho noturno, para efeito deste artigo, o executado entre 22 

horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. 

§ 2° - Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e 

noturnos, o adicional será pago proporcionalmente às horas de trabalho noturno. 

 

SEÇÃO III 

Do adicional para diferença de caixa 

 

Art. 281 - O servidor que, por força das atribuições próprias de seu cargo, ou que lhe 

venham a ser delegadas por ato administrativo próprio, pague ou receba em moeda 

corrente, perceberá um auxílio para diferença de caixa, no montante de 20% (vinte por 

cento) sobre o menor salário base da Prefeitura. 

§ 1º - designação para servidores da área administrativa exercerem a atividade de 

recebimento e pagamento em moeda corrente deverá ser feita por portaria do Secretário 

da Pasta, atendendo a critérios técnicos pré-estabelecidos. 

§ 2º - O servidor que estiver respondendo legalmente pelo tesoureiro ou pelos 

servidores designados na forma do parágrafo anterior, durante os impedimentos legais 

destes, fará jus ao pagamento do auxílio. 

§ 3º - Para os fins do disposto no parágrafo anterior, o Secretário da Pasta deverá 

estabelecer, por Portaria a ser expedida anualmente, a grade de substituição desses 

servidores, de acordo com critérios técnicos a serem estabelecidos. 
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§ 4º - O auxílio de que trata este artigo só será pago enquanto o servidor estiver 

efetivamente executando serviços de pagamento ou recebimento, não se incorporando aos 

vencimentos do servidor para nenhum efeito. 

 

SEÇÃO IV 

Do adicional por tempo de serviço (biênio) 

 

Art. 282 - Os Funcionários Públicos Municipais efetivos farão jus ao percentual de 3% 

(três por cento) a título de Adicional por Tempo de Serviço a cada 2 (dois) anos de efetivo 

exercício em cargo público. 

Parágrafo único. O Adicional por Tempo de Serviço será calculado sobre o salário- 

base do servidor e a ele não se incorpora para efeitos de cálculos futuros do referido 

adicional, devendo ser pago em parcela destacada. 

 

Art. 283 - Não serão computados como tempo de serviço: 

a) as ausências injustificadas e não abonadas. 

b) as licenças ou afastamentos não previstos na legislação federal em vigor. 

c) os dias não trabalhados em decorrência da aplicação de pena disciplinar. 

 

Art. 284 - O Tempo de Serviço anterior à publicação desta Lei será considerado para 

a aplicação do adicional de que trata o artigo 282 desta Lei. 
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SEÇÃO V 

Da sexta parte 

 

Art. 285 – Ao servidor púbico regido por este Estatuto que completar 25 (vinte e cinco) 

anos de efetivo exercício no Serviço Público Municipal, ainda que interrompidos, fica 

assegurado o direito à percepção da sexta parte dos vencimentos, a estes incorporada para 

todos os efeitos. 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS FÉRIAS 

 

SEÇÃO I 

Do direito a férias e da sua duração 

 

Art. 286 - O servidor, após cada período de 12 (doze) meses, terá direito ao gozo de 

período de férias, sem prejuízo da remuneração, na seguinte proporção: 

I – 30 (trinta dias) corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 2 (duas) 

vezes no ano; 

II – 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 3 (três) a 11 (onze) faltas 

no ano; 

III – 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 12 (doze) a 20 (vinte) faltas no 

ano; 

IV – 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 21 (vinte e uma) a 29 (vinte e 
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nove) faltas no ano. 

Parágrafo único - O servidor não fará jus às férias quando no período aquisitivo: 

I – tiver 30 (trinta e duas) ou mais faltas não justificadas; 

II – permanecer em licença para tratamento de saúde ou em acidente de trabalho, 

por período superior a 06 (seis) meses, embora descontínuos. 

 

Art. 287 - Não serão consideradas faltas ao serviço as licenças, concessões e 

afastamentos previstos em lei, nos quais o servidor continua com direito ao vencimento 

normal, como se em exercício estivesse. 

 

Art. 288 - O tempo de serviço anterior será somado ao posterior para fins de aquisição 

do período aquisitivo de férias nos casos de licenças previstas nos incisos II, III, V e VI do art. 

295. 

 

Art. 289 - Não terá direito a férias o servidor que, no curso do período aquisitivo tiver 

gozado licenças para tratamento de saúde, por acidente em serviço ou por motivo de 

doença em pessoa da família, por mais de 6 (seis) meses, embora descontínuos, e licença 

para tratar de interesses particulares por qualquer prazo. 

Parágrafo Único - Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o 

servidor retornar ao trabalho. 
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SEÇÃO II 

Da concessão e do gozo das férias 

 

Art. 290 - As férias serão concedidas de acordo com a escala organizada pela chefia 

imediata, nos 12 (doze) meses subsequentes à data em que o servidor adquiriu o direito. 

§ 1º - As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, 

comoção interna ou por motivo de superior interesse público. 

§ 2º - Atendendo à conveniência e à necessidade do serviço, as férias poderão ser 

concedidas em até 3 (três) períodos, não podendo um deles ser inferior a 14 (quatorze) 

dias. 

 

Art. 291 - Se o servidor requerer, e havendo interesse da administração e 

disponibilidade orçamentária, poderá ser convertido em pecúnia 1/3 (um terço) das férias 

a que tenha feito jus. 

 

Art. 292 - A concessão das férias, mencionado o período de gozo, será participada,  por 

escrito, ao servidor, com antecedência de, no mínimo, 15 (quinze) dias, cabendo a este 

assinar a respectiva notificação. 

 

SEÇÃO III 

Da remuneração das férias 

 

Art. 293 - O servidor perceberá durante as férias a remuneração integral, acrescida 

de 1/3 (um terço). 
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§ 1º - Os adicionais, exceto o por tempo de serviço que será computado sempre 

integralmente, as gratificações e o valor de função gratificada não percebidos durante todo 

o período aquisitivo, serão computados proporcionalmente, observados os valores atuais. 

§ 2º - O pagamento da remuneração das férias, por solicitação do servidor, será feito 

dentro dos 5 (cinco) dias anteriores ao início do gozo. 

 

SEÇÃO IV 

Dos efeitos na exoneração, na aposentadoria e no falecimento 

 

Art. 294 - No caso de exoneração, falecimento ou aposentadoria, será devida a 

remuneração correspondente ao período de férias cujo direito o servidor tenha adquirido. 

Parágrafo Único – Em caso de exoneração, falecimento ou aposentadoria após 12 

(doze) meses de serviço, além do disposto no caput, o servidor ou seus sucessores, 

conforme o caso, terá direito também à remuneração relativa ao período incompleto de 

férias, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de serviço ou fração superior a 14 

(quatorze) dias. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS LICENÇAS  

 

SEÇÃO I 

Disposições gerais 

 

Art. 295 - Conceder-se-á licença ao servidor ocupante de cargo efetivo: 
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I - por motivo de doença em pessoa da família; 

II - para o serviço militar fora do Município; 

III - para concorrer a cargo eletivo; 

IV - para tratar de interesses particulares; 

V - para desempenho de mandato classista; 

VI – para servidora gestante ou adotante; 

VII – para tratamento de saúde, doença profissional e acidente do trabalho; 

VII – licença prêmio. 

§ 1° - O servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período 

superior a 24 (vinte e quatro) meses, salvo no caso dos incisos II e VII deste artigo. 

§ 2º - A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do término de outra da mesma 

espécie será considerada como prorrogação. 

 

SEÇÃO II 

Da licença por motivo de doença em pessoa da família 

 

Art. 296 - Poderá ser concedida ao servidor licença sem remuneração, de até 12 

(doze) meses, prorrogável por igual período, por motivo de doença do cônjuge ou 

companheiro, do pai ou da mãe, do filho ou enteado e de irmão, mediante comprovação 

médica oficial do Município ou de órgão público de saúde estadual. 

Parágrafo único - A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor 

for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, o 

que deverá ser apurado, através de acompanhamento pela Administração Municipal, 

determinado e especificado em ato administrativo pelo Prefeito ou autoridade 



157 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
Estado de São Paulo 

Secretaria Geral/ 2021 
 

 

administrativa responsável. 

 

SEÇÃO III 

Da licença para o serviço militar fora do Município 

 

Art. 297 - Ao servidor ocupante de cargo efetivo, que for convocado para o serviço 

militar ou outros encargos de segurança nacional fora do município, será concedida licença 

sem remuneração. 

§ 1º - A licença será concedida à vista de documento oficial que comprove a 

convocação. 

§ 2º - O servidor desincorporado em outro Estado da Federação deverá reassumir o 

exercício do cargo dentro do prazo de 30 (trinta) dias, e se a desincorporação ocorrer 

dentro do Estado o prazo será de 15 (quinze) dias. 

 

SEÇÃO IV 

Da licença para concorrer a cargo eletivo 

 

Art. 298 - O servidor ocupante de cargo efetivo que se candidatar a cargo eletivo, fará 

jus à licença remunerada, com vencimentos integrais, na forma do disposto na legislação 

federal. 

Parágrafo Único – O servidor efetivo, ocupante de cargo em comissão ou função de 

confiança, deverá ser exonerado do cargo em comissão ou afastado da função, para 

posterior gozo da licença tratada no “caput” deste artigo. 
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SEÇÃO V 

Da licença para tratar de interesses particulares 

 

Art. 299 – A critério da Administração, poderá ser concedida ao servidor estável 

licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, 

sem remuneração. 

§ 1º - A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou 

por interesse da Administração. 

§ 2º - Não se concederá nova licença antes de decorridos 2 (dois) anos do término 

ou interrupção da anterior. 

§ 3º - Não se concederá a licença a servidor nomeado ou removido, antes de 

completar um ano de exercício no novo cargo ou repartição. 

 

SEÇÃO VI 

Da licença para desempenho de mandato classista 

 

Art. 300 - É assegurado ao servidor o direito a licença para desempenho de mandato 

em confederação, federação ou sindicato representativo da categoria, sendo passível de 

remuneração, em caso de conveniência e oportunidade da Administração Pública. 

§1º Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção ou 

representação nas referidas entidades, até o máximo de 1 (um) por entidade estadual e 

nacional ou municipal, devidamente reconhecidas na forma da legislação. 

§ 2º - A licença terá duração igual a do mandato, podendo ser prorrogada no caso de 

reeleição, por uma única vez. 



159 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
Estado de São Paulo 

Secretaria Geral/ 2021 
 

 

SEÇÃO VII 

Da licença à gestante ou adotante 

 

Art. 301 - Será concedida, após avaliação médica, licença à servidora gestante sem 

prejuízo do emprego e da remuneração, com duração de 180 (cento e oitenta) dias. 

§ 1º - A licença deverá ter início entre o primeiro dia do nono mês de gestação e a 

data do parto, salvo antecipação por prescrição médica. 

§ 2º - Em caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. 

§ 3º - Em caso de natimorto acima de 6 (seis) meses de gestação ou aborto não 

criminoso, a gestante terá direito a 30 (trinta) dias de afastamento. 

§ 4º - Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro 

servidor público municipal, o gozo de licença por todo o período da licença-maternidade ou 

pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de 

seu abandono. 

 

Art. 302 - Ao servidor que vier adotar ou obtiver guarda judicial de criança será 

concedida licença remunerada para ajustamento da criança ao novo lar, pelo período de: 

I - 180 (cento e oitenta) dias, no caso de adoção ou guarda judicial de criança até a 

idade de 1 (um) ano; 

II – 60 (sessenta) dias, no caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 

1(um) ano de idade e até 4(quatro) anos de idade; 

III - 30(trinta) dias, no caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 4 

(quatro) anos de idade e até 8 (oito) anos de idade. 

§ 1º - Nos casos de adoção ou guarda judicial, a licença maternidade será concedida 
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mediante apresentação de termo judicial de guarda à adotante ou guardiã. 

§ 2º - A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença- 

maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiães, servidora ou servidor. 

 

SEÇÃO VIII 

Da licença para tratamento de saúde, de doença profissional ou de acidente do trabalho 

 

Art. 303 - Será concedida licença para tratamento de saúde e doença profissional ao 

servidor que apresentar atestado expedido ou homologado pelo médico da Prefeitura ou 

órgão de saúde oficial indicado pela Administração Municipal. 

§ 1º. - O afastamento por doença será considerado licença e remunerado pela 

Prefeitura até o prazo estipulado em legislação federal. 

§ 2º. - O afastamento superior ao prazo indicado no parágrafo anterior, iniciais ou em 

prorrogação, será encaminhado ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. 

§ 3º. - O atestado médico somente será aceito pelo órgão de administração de pessoal 

se apresentar as seguintes informações: 

I -   nome legível do servidor acometido de doença; 

II - tempo de afastamento; 

III - classificação internacional de doenças - C.I.D.; 

IV - data de expedição coincidente com a do início do afastamento; 

V - assinatura do profissional avaliador da doença, sob carimbo. 

 

Art. 304 - O servidor acometido de acidente do trabalho será cuidado pelas legislações 

próprias do Regulamento Geral de Previdência Social do INSS - Instituto Nacional do Seguro 



161 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
Estado de São Paulo 

Secretaria Geral/ 2021 
 

 

Social. 

 

SEÇÃO IX 

Da Licença Prêmio 

 

Art. 305 - O servidor terá direito a licença de 30 (trinta) dias a cada 5 (cinco) anos de 

efetivo e ininterrupto exercício, exclusivamente municipal, com todos os direitos e 

vantagens de seu cargo, como prêmio por assiduidade. 

§ 1º - A licença prêmio poderá ser gozada pelo servidor em período único ou em 2 

(dois) períodos, nunca inferiores a 15 (quinze) dias cada, desde que haja concordância do 

Titular da Pasta a que esteja subordinado, ouvido o superior imediato. 

§ 2º - o servidor em exercício de cargo de provimento em comissão ou de função de 

confiança deverá desligar-se dos mesmos, retornando a seu cargo efetivo, para ter direito 

a gozar licença prêmio. 

§ 3º - O período em que o servidor estiver em gozo de licença prêmio será considerado 

como de efetivo exercício para todos os efeitos legais. 

 

Art. 306 - Não terá direito à licença prêmio o funcionário que, durante o período 

aquisitivo, houver: 

I - sofrido pena de suspensão; 

II - cometido mais de 50 (cinquenta) faltas injustificadas ou justificadas, por qualquer 

motivo, consecutivas ou não. 

Parágrafo único - O funcionário que incorrer em qualquer das hipóteses previstas 

neste artigo, terá assegurado o reinício de contagem de seu período aquisitivo, a partir do 
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dia seguinte à cessação das condições que originaram a interrupção. 

 

Art.307 - O gozo da licença prêmio atenderá à conveniência do serviço, dependendo 

de prévia autorização do superior imediato do servidor. 

§ 1º - Somente poderá ser permitido o afastamento de até 1/3 (um terço) da 

lotação de cada unidade, conforme escala a ser estabelecida de forma a atender o interesse 

do serviço. 

§ 2º - O servidor deverá aguardar em exercício a concessão do gozo de licença 

prêmio, sob pena de serem consideradas como faltas injustificadas as eventuais ausências 

ao serviço. 

§ 3º - Não será concedida licença prêmio antes que o servidor tenha usufruído 

todo o direito do período aquisitivo anterior. 

 

Art. 308 – A licença prêmio deverá ser obrigatoriamente usufruída, não podendo ser 

paga em pecúnia em nenhuma hipótese. 

 

 

CAPITULO V 

DO AFASTAMENTO PARA SERVIR A OUTRO ÓRGÃO OU ENTIDADE 

 

Art. 309 - O servidor estável poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou 

entidade dos Poderes da União, dos Estados e dos Municípios, nas seguintes hipóteses: 

I - para exercício de função de confiança; 

II - em casos previstos em leis específicas; 
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III – em razão de convênio. 

§ 1º - Na hipótese do inciso I deste artigo, a cedência será sem ônus para o 

Município e, nos demais casos, conforme dispuser a lei ou convênio. 

§ 2º - Em todos os casos previstos neste artigo a cessão se dará sem prejuízo das 

vantagens do cargo, inclusive as obtidas pela categoria durante o período de cessão. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DAS CONCESSÕES 

 

Art. 310 - Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço: 

I - por 01 (um) dia, em cada 06 (seis) meses de trabalho, para doação de sangue; 

II - por 01 (um) dia para se alistar como eleitor; 

III - por 08 (oito) dias consecutivos, por motivo de: 

a) casamento; 

b) falecimento do cônjuge, companheiro, pai, mãe, madrasta ou padrasto, filhos 

ou  enteados e irmãos, devidamente comprovado mediante certidão; 

c) nascimento de filho, para o pai, a contar da data do evento; 

IV - por 02 (dois) dias consecutivos, por motivo de falecimento de avô ou avó, sogro 

ou sogra, nora, genro, tios e cunhados. 

Parágrafo único – As ausências tratadas neste artigo deverão ser comprovadas, 

mediante apresentação das respectivas certidões, no prazo de 30 (trina) dias, sob pena de 

serem consideradas faltas injustificadas. 
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Art. 311 - A servidora que cumpre jornada de 40 (quarenta) ou 44 (quarenta e 

quatro) horas semanais, mãe de deficiente físico ou mental com dependência total, em 

tratamento, pode ser autorizada a se afastar da repartição por um turno, mediante prévio 

processo administrativo e avaliação pericial por Junta Médica do Município. 

 

Art. 312 - A servidora terá direito a 1 (uma) hora por dia para amamentar o filho, até 

que este complete um (um) ano de idade, podendo a hora ser fracionada em dois períodos 

de meia hora, se a jornada for de dois turnos. 

Parágrafo único - Se a saúde do filho assim o exigir, o período de 01 (um) ano poderá 

ser dilatado, por prescrição médica, em até 3 (três) meses. 

 

Art. 313 - Poderá ser concedido horário especial ao servidor estudante, quando 

comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do 

exercício do cargo, mediante compensação de horários, respeitada a jornada semanal de 

trabalho. 

 

CAPÍTULO VII 

DO TEMPO DE SERVIÇO 

 

Art. 314 - A apuração do tempo de serviço será feita em dias. 

§ 1º - O número de dias será convertido em anos, considerados de 365 (trezentos e 

sessenta e cinco) dias. 

§ 2º O servidor que retornar a atividade após a cessação dos motivos que causaram 

sua aposentadoria por invalidez terá direito, para todos os fins, à contagem do tempo 
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relativo ao período de afastamento. 

 

Art. 315 - Além das ausências ao serviço previstas no art. 310, são considerados como 

de efetivo exercício os afastamentos em virtude de: 

I - férias; 

II - exercício de cargos em comissão no Município; 

III - convocação para o serviço militar fora do Município; 

IV - júri e outros serviços obrigatórios por lei; 

V - licença: 

a) à gestante e ao adotante; 

b) para tratamento de saúde, inclusive por acidente em serviço ou moléstia 

profissional. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DO DIREITO DE PETIÇÃO 

 

Art. 316 - É assegurado ao servidor o direito de requerer, pedir reconsideração, 

recorrer e representar, em defesa de direito ou de interesse legítimo. 

Parágrafo Único - As petições, salvo determinação expressa em lei ou regulamento, 

serão dirigidas ao Prefeito Municipal e terão decisão final no prazo de 30 (trinta) dias, 

prorrogável uma única vez por igual período. 

 

Art. 317 - O pedido de reconsideração deverá conter novos argumentos ou provas 
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suscetíveis de reformar o despacho, a decisão ou ato. 

Parágrafo Único - O pedido de reconsideração, que não poderá ser renovado, será 

submetido à autoridade que houver prolatado o despacho, proferido a decisão ou praticado 

o ato. 

 

Art. 318 - Caberá recurso ao Prefeito, como última instância administrativa, sendo 

indelegável sua decisão. 

Parágrafo Único - Terá caráter de recurso o pedido de reconsideração quando o 

prolator do despacho, decisão ou ato houver sido o Prefeito. 

 

Art. 319 - O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso, é de 

30 (trinta) dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida. 

Parágrafo Único - O pedido de reconsideração e o recurso não terão efeito suspensivo 

e se providos, seus efeitos retroagirão à data do ato impugnado. 

 

Art. 320 - O direito de reclamação administrativa prescreve, salvo disposição legal em 

contrário, em 1 (um) ano a contar do ato ou fato do qual se originar. 

§ 1º - O prazo prescricional terá início na data da publicação do ato impugnado ou da 

data da ciência, pelo interessado, quando o ato não for publicado. 

§ 2º - O pedido de reconsideração e o recurso interrompem a prescrição 

administrativa. 

 

Art. 321 - A representação será dirigida ao chefe imediato do servidor que, a 

encaminhará à autoridade competente, caso a solução não seja de sua alçada. 
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Parágrafo Único - Se não for dado andamento à representação, dentro do prazo de 5 

(cinco) dias, poderá o servidor dirigi-la direta e sucessivamente às chefias superiores. 

 

Art. 322 - É assegurado o direito de vistas do processo ao servidor ou representante 

legal. 

 

 

 

TÍTULO VI 

DO REGIME DISCIPLINAR  

 

CAPÍTULO I 

DOS DEVERES 

 

 

Art. 323 - São deveres do servidor: 

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 

II – agir com lealdade às instituições a que servir; 

III - observar as normas legais e regulamentares; 

IV - cumprir às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; 

V - atender com presteza: 

a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as 

protegidas por sigilo; 

b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento 

de situações de interesse pessoal; e 
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c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública; 

VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver 

ciência em razão do cargo; 

VII - zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público; 

VIII - guardar sigilo sobre assuntos da Administração; 

IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 

X - ser assíduo e pontual ao serviço; 

XI - tratar com urbanidade as pessoas; 

XII - representar contra ilegalidade ou abuso de poder; 

XIII - apresentar-se ao serviço convenientemente trajado ou com o uniforme que for 

determinado; 

XIV - observar as normas de segurança e medicina do trabalho estabelecidas, bem 

como o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual (EPI) que lhe forem 

fornecidos; 

XV - manter espírito de cooperação e solidariedade com colegas de trabalho; 

XVI - frequentar cursos e treinamentos instituídos para seu aperfeiçoamento e 

especialização; 

XVII - apresentar relatórios ou resumos de suas atividades nas hipóteses e prazos 

previstos em lei ou regulamento, ou quando determinado pela autoridade competente; 

XVIII - sugerir providências tendentes à melhoria ou aperfeiçoamento do serviço. 

Parágrafo Único - Será considerado como corresponsável o superior hierárquico que, 

recebendo denúncia ou representação a respeito de irregularidade no serviço ou falta 

cometida por servidor, seu subordinado, deixar de tomar as providências necessárias à sua 

apuração. 
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CAPÍTULO II 

DAS PROIBIÇÕES 

 

Art. 324 - É proibido ao servidor qualquer ação ou omissão capaz de comprometer a 

dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a 

eficiência do serviço ou causar dano à Administração Pública, especialmente: 

I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe 

imediato; 

II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou 

objeto da repartição; 

III - recusar fé a documentos públicos; 

IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo, ou 

execução de serviço; 

V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição; 

VI - referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou aos 

atos do Poder Público, mediante manifestação escrita ou oral, inclusive por meio das redes 

sociais; 

VII - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o 

desempenho de encargo que seja de sua competência ou de seu subordinado; 

VIII - manter sob sua chefia imediata, cônjuge, companheiro ou parente até segundo 

grau civil, salvo se decorrente de nomeação por concurso público; 

IX - valer-se cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da 

dignidade da função pública; 

X - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo 
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quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo 

grau; 

XI - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão 

de suas atribuições; 

XII - aceitar comissão, emprego, ou pensão de Estado estrangeiro, sem licença prévia 

nos termos da lei; 

XIII - praticar usura sob qualquer de suas formas; 

XIV - proceder de forma desidiosa no desempenho de suas funções; 

XV - cometer a outro servidor atribuições estranhas às do cargo que ocupa, exceto 

em situações de emergência e transitórias; 

XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades 

particulares; 

XVII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo 

ou função e com o horário de trabalho. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA ACUMULAÇÃO 

 

Art. 325 - É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando 

houver compatibilidade de horários: 

a) de dois cargos de professor; 

b) de um cargo de professor com outro de técnico ou científico; 

c) de dois cargos ou empregos privativos de profissional de saúde com 
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profissões regulamentadas. 

§ 1º - É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente 

dos artigos 40, 42 e 142 da Constituição Federal com a remuneração de cargos, empregos 

ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma do “caput”, os cargos 

eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 

§ 2º - A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, 

fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e 

sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 326 - O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício 

irregular de suas atribuições. 

 

Art. 327 - A responsabilidade civil decorre de ato comissivo ou omisso, doloso ou 

culposo, que resulte em prejuízo ao Erário ou a terceiros. 

§ 1º - A indenização de prejuízo causado ao Erário poderá ser liquidada na forma 

prevista no art. 258 desta Lei Complementar. 

§ 2º - Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a 

Fazenda Pública, em ação regressiva, sem prejuízo de outras medidas administrativas e 

judiciais cabíveis. 

§ 3° - A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será 
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executada, até o limite do valor da herança recebida. 

 

Art. 328 - A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao 

servidor, nessa qualidade. 

 

Art. 329 - A responsabilidade administrativa resulta de ato omisso ou comissivo 

praticado no desempenho do cargo ou função, em especial os previstos no artigo 324 desta 

Lei Complementar. 

 

Art. 330 - As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo 

independentes entre si. 

 

Art. 331 - A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso 

de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria. 

 

 

CAPÍTULO V 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 332 - São penalidades disciplinares aplicáveis a servidor após procedimento 

administrativo em que lhe seja assegurado amplo direito de defesa: 

I - advertência; 

II - suspensão; 

III - demissão; 
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IV - destituição de cargo ou função de confiança. 

Parágrafo único - Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a 

gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as 

circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes. 

 

Art. 333 - Não poderá ser aplicada mais de uma pena disciplinar pela mesma infração. 

Parágrafo Único - No caso de infrações simultâneas, a maior absorve as demais, 

funcionando estas como agravantes na gradação da penalidade. 

 

Art. 334 - Observado o disposto nos artigos precedentes, a pena de advertência ou 

suspensão será aplicada, a critério da autoridade competente, por escrito, na inobservância 

de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna, nos casos de violação de 

proibição que não tipifique infração sujeita a penalidade de demissão. 

Parágrafo único - O servidor que discordar da aplicação das penalidades tratadas 

neste artigo, poderá interpor pedido de reconsideração, na forma do artigo 317 desta lei 

complementar. 

 

Art. 335 - A pena de suspensão não poderá ultrapassar a 60 (sessenta) dias. 

Parágrafo Único - Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de 

suspensão até o limite de 30 (trinta) dias poderá ser convertida em multa, na base de 50% 

(cinquenta por cento) por dia de remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer 

em serviço e a exercer suas atribuições legais. 

 

Art. 336 - Será aplicada ao servidor a pena de demissão nos casos de: 
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I - crime contra a administração pública; 

II - abandono de cargo; 

III - indisciplina ou insubordinação graves ou reiteradas; 

IV - inassiduidade ou impontualidade habituais; 

V - improbidade administrativa; 

VI - incontinência pública e conduta escandalosa; 

VII - ofensa física contra qualquer pessoa, cometida em serviço, salvo em legítima 

defesa; 

VIII - aplicação irregular de dinheiro público; 

IX - revelação de segredo apropriado em razão do cargo; 

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal; 

XI – corrupção ativa ou passiva; 

XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções. 

§ 1º - A acumulação de que trata o inciso XII do caput deste artigo acarretará a 

demissão de um dos cargos, empregos ou funções, dando-se ao servidor o prazo de 5 (cinco) 

dias para opção. 

§ 2º - Se comprovado que a acumulação se deu por má fé, o servidor será demitido 

de ambos os cargos e obrigado a devolver o que houver recebido dos cofres públicos. 

§ 3º - Na hipótese do parágrafo anterior, sendo um dos cargos, empregos ou funções 

exercido na União, nos Estados, no Distrito Federal ou em outro Município, a demissão será 

comunicada ao outro órgão ou entidade onde ocorre acumulação. 

§ 4º - A demissão nos casos dos incisos V, VIII e X do caput deste artigo implica em 

indisponibilidade de bens e ressarcimento ao Erário, sem prejuízo da ação penal cabível. 

§ 5º - Configura abandono de cargo a ausência não justificada ao serviço por mais de 
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30 (trinta) dias consecutivos. 

§ 6º - A demissão por inassiduidade ou impontualidade somente será aplicada quando 

caracterizada a habitualidade de modo a representar séria violação dos deveres e obrigação 

do servidor, após anteriores punições por advertência ou suspensão. 

 

Art. 337 - O ato de imposição de penalidade mencionará sempre o fundamento legal. 

 

Art. 338 - O ato de aplicação de penalidade é de competência do Prefeito Municipal. 

Parágrafo Único - Poderá ser expressamente delegada aos Secretários Municipais a 

competência para aplicação da pena de suspensão ou advertência. 

 

Art. 339 - A pena de destituição de função de confiança será aplicada: 

I - quando se verificar falta de exação no seu desempenho; 

II - quando for verificado que, por negligência ou benevolência, o servidor contribuiu 

para que não se apurasse, no devido tempo, irregularidade no serviço. 

Parágrafo Único - A aplicação da penalidade prevista neste artigo não implicará a 

perda do cargo efetivo. 

 

Art. 340 - A demissão por infringência ao art. 336, incisos X e XI, incompatibiliza o ex- 

servidor para nova investidura em cargo ou função pública do Município, pelo prazo de 5 

(cinco) anos. 

Parágrafo Único - Não poderá retornar ao serviço público municipal o servidor que 

for demitido por infringência do art. 336, incisos I, V, VIII, X e XI. 
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Art. 341 - A pena de destituição de função de confiança implica a impossibilidade de 

ser investido em funções desta natureza durante o período de 2 (dois) anos a contar do ato 

de punição. 

 

Art.342 - As penalidades aplicadas ao servidor serão registradas em sua ficha 

funcional. 

 

 

CAPÍTILO VI 

DO PROCESSO DISCIPLINAR EM GERAL  

 

SEÇÃO I 

Disposições Preliminares 

 

Art. 343 - A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é 

obrigada a promover sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo 

administrativo disciplinar sob pena de incorrer nas previsões do art. 323, parágrafo único 

desta Lei Complementar. 

Parágrafo Único - Quando o fato denunciado, de modo evidente, não configurar 

infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto. 

 

Art. 344 - As irregularidades e faltas funcionais serão apuradas em processo regular 

com direito a ampla defesa, por meio de: 

I - sindicância investigatória, quando não houver dados suficientes para sua 
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determinação ou para apontar o servidor faltoso; 

II - sindicância disciplinar, quando a ação ou omissão torne o servidor passível de 

aplicação das penas de advertência e suspensão; 

III - processo administrativo disciplinar, quando a gravidade da ação ou omissão torne 

o servidor passível de demissão. 

Parágrafo único – A Administração poderá implantar processo eletrônico para a 

apuração de irregularidades e faltas funcionais. 

 

SEÇÃO II 

Da suspensão preventiva 

 

Art. 345 - A autoridade competente poderá determinar a suspensão preventiva do 

servidor, até 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) se houver necessidade de 

seu afastamento para apuração de falta a ele imputada. 

 

Art. 346 - O servidor fará jus à remuneração integral durante o período de suspensão 

preventiva. 

 

SEÇÃO III 

Da sindicância 

 

Art. 347 – A sindicância investigatória será cometida a servidor ocupante de cargo 

efetivo e estável, ou, a critério do Secretário da Pasta, e considerando o fato a ser apurado, 

à comissão composta por 3 (três) servidores efetivos e estáveis, podendo estes serem 
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dispensados de suas atribuições normais até a apresentação do relatório. 

§ 1 - O sindicante ou a comissão efetuará, de forma sumária, as diligências 

necessárias ao esclarecimento da ocorrência e indicação do responsável, apresentando 

relatório no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis. 

§ 2º - Preliminarmente, deverá ser ouvido o autor da representação e o servidor ou 

servidores referidos, se houver. 

§ 3º - Reunidos os elementos apurados, o sindicante ou comissão traduzirá no 

relatório as suas conclusões, indicando o possível culpado, qual a irregularidade ou 

transgressão e o seu enquadramento nas disposições estatutárias. 

§ 4º - O Secretário Municipal, de posse do relatório, acompanhado dos elementos 

coletados na investigação, decidirá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: 

I – pela instauração de sindicância disciplinar; 

II – pela instauração de processo administrativo disciplinar, ou 

III – pelo arquivamento do processo. 

§ 5º - Entendendo o Secretário que os fatos não estão devidamente elucidados, 

inclusive na indicação do possível culpado, devolverá o processo ao sindicante ou comissão, 

para ulteriores diligências, em prazo certo, não superior a 10 (dez) dias úteis. 

§ 6º - De posse do novo relatório e elementos complementares, o Secretário decidirá 

no prazo e nos termos deste artigo. 

 

Art. 348 – A sindicância disciplinar será cometida a comissão composta por 3 (três) 

servidores efetivos e estáveis, podendo estes serem dispensados de suas atribuições 

normais até a apresentação do relatório. 

§ 1 - A comissão efetuará as diligências necessárias ao esclarecimento dos fatos, 
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apresentando, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, relatório a respeito, podendo o prazo ser 

prorrogado por igual período, por solicitação da comissão processante, com justificação do 

motivo. 

§ 2º - Preliminarmente, deverá ser ouvido o autor da representação e o servidor ou 

servidores referidos. 

§ 3º - O sindicado será intimado pessoalmente da instalação da sindicância e da 

audiência para sua oitiva, com antecedência de, no mínimo, 48 horas, sendo que nessa 

audiência será intimado do prazo de 2 (dois dias) para apresentar defesa escrita, requerer 

provas e arrolar testemunhas até o máximo de três. 

§ 4º - Concluída a instrução, o sindicado será intimado para apresentar defesa final 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 5º - Reunidos os elementos apurados, a comissão traduzirá no relatório as suas 

conclusões, indicando a irregularidade ou transgressão, o seu enquadramento nas 

disposições estatutárias e a penalidade a ser aplicada, ou, se for o caso, a abertura de 

processo administrativo ou o arquivamento do feito. 

 

Art. 349 – O Secretário Municipal, de posse do relatório, acompanhado dos elementos 

coletados na instrução, decidirá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 1º - Entendendo o Secretário que os fatos não estão devidamente elucidados, 

devolverá o processo à comissão para ulteriores diligências, em prazo certo, não superior a 

10 (dez) dias úteis. 

§ 2º - De posse do novo relatório e elementos complementares, o Secretário decidirá 

no prazo e nos termos deste artigo. 
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SEÇÃO IV 

Do processo administrativo disciplinar 

 

Art. 350 - O processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão 

composta por 3 (três) servidores estáveis, designada pelo Secretário de Administração e 

Gestão Pública que indicará, dentre eles, o seu presidente. 

Parágrafo Único - A comissão terá como secretário, servidor designado pelo 

presidente, podendo a designação recair em um dos seus membros. 

 

Art. 351 - A comissão processante, sempre que necessário e expressamente 

determinado no ato de designação, trabalhará em regime de dedicação exclusiva, ficando 

seus membros dispensados dos serviços normais da repartição. 

 

Art. 352 - O processo administrativo admitirá o contraditório, assegurada ampla 

defesa ao acusado, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 

 

Art. 353 - Quando o processo administrativo disciplinar resultar de prévia sindicância, 

o relatório desta integrará os autos, como peça informativa da instrução. 

Parágrafo Único - Na hipótese do relatório da sindicância concluir pela prática de 

crime, o Secretário de Administração e Gestão Pública oficiará ao Ministério Público, e 

remeterá cópia dos autos, independentemente da imediata instauração do processo 

administrativo disciplinar. 

 

Art. 354 - O prazo para a conclusão do processo não excederá 60 (sessenta) dias, 
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contados do ato que constituir a comissão, admitida a prorrogação por mais 30 (trinta) dias, 

quando as circunstâncias o exigirem, mediante autorização da autoridade que determinou 

a sua instauração. 

 

Art. 355 - As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as 

deliberações adotadas. 

 

Art. 356 - Ao instalar os trabalhos da comissão, o Presidente determinará a autuação 

da portaria e demais peças existentes e designará o dia, hora e local para a primeira 

audiência e a citação do indiciado. 

 

Art. 357 - A citação do indiciado deverá ser feita pessoalmente e contra recibo, com, 

pelo menos, 48 horas de antecedência em relação à audiência inicial e conterá dia, hora, 

local e qualificação do indiciado e a falta que lhe é imputada, com descrição dos fatos. 

§ 1º - Caso o indiciado se recuse a receber a citação, deverá o fato ser certificado, a 

vista de, no mínimo, 2 (duas) testemunhas. 

§ 2º - Estando o indiciado ausente do Município, se conhecido seu endereço, será 

citado por via postal, em carta registrada, juntando-se ao processo o comprovante do 

registro e o aviso de recebimento. 

§ 3º - Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, 

divulgado como os demais atos oficiais do Município, com prazo de 15 (quinze) dias. 

 

Art. 358 - O indiciado poderá constituir procurador para fazer sua defesa. 

Parágrafo Único - Em caso de revelia, o presidente da comissão processante 
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designará, de ofício, um defensor. 

 

Art. 359 - Na audiência marcada, a comissão promoverá o interrogatório do indiciado, 

concedendo-lhe, em seguida, o prazo de 3 (três) dias, com vista do processo na repartição, 

para oferecer alegações escritas, requerer provas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

5 (cinco). 

§ 1º - Havendo mais de um indiciado, o prazo será comum e de 6 (seis) dias, contado 

a partir da tomada de declaração do último deles. 

§ 2º - O indiciado ou seu procurador terão vista do processo na repartição, podendo 

ser fornecida cópia de inteiro teor mediante solicitação escrita e reposição do custo. 

 

Art. 360 - A comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, 

investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas, recorrendo, quando 

necessário, a técnicos e peritos de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. 

 

Art. 361 - O indiciado tem o direito de, pessoalmente ou por intermédio de 

procurador, assistir aos atos probatórios que se realizarem perante a comissão, requerendo 

as medidas que julgar convenientes. 

§ 1º - O presidente da comissão poderá indeferir pedidos considerados impertinentes, 

meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. 

§ 2º - Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato 

independer de conhecimento especial de perito. 

 

Art. 362 - As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo 
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presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do intimado, ser anexada aos 

autos. 

Parágrafo Único - Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será 

imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e 

hora marcados para a inquirição. 

 

Art. 363 - O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito 

a testemunha trazê-lo por escrito. 

§ 1º - As testemunhas serão ouvidas separadamente, com prévia intimação do 

indiciado ou de seu procurador. 

§ 2º - Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á 

a acareação entre os depoentes. 

 

Art. 364 - Concluída a inquirição de testemunhas, poderá a comissão, se julgar útil ao 

esclarecimento dos fatos, promover novo interrogatório do indiciado. 

 

Art. 365 - Ultimada a instrução do processo, o indiciado será intimado por mandado 

pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, 

assegurada vista do processo na repartição. 

Parágrafo Único – O prazo de defesa será comum e de 15 (quinze) dias se forem dois 

ou mais os indiciados. 

 

Art. 366 - Após o decurso do prazo, apresentada a defesa ou não, a comissão apreciará 

todos os elementos do processo, apresentando relatório, no qual constará em relação a 
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cada indiciado, de forma individualizada, as irregularidades de que foi acusado, as provas 

que instruíram o processo e as razões de defesa, propondo, justificadamente, a absolvição 

ou punição do indiciado, e indicando a pena cabível e seu fundamento legal. 

Parágrafo Único – O relatório e todos os elementos dos autos serão remetidos à 

autoridade que determinou a instrução do processo, dentro de 10 (dez) dias, contados do 

término do prazo para apresentação da defesa. 

 

Art. 367 - A comissão ficará à disposição da autoridade competente, até a decisão 

final do processo, para prestar esclarecimento ou providência julgada necessária. 

 

Art. 368 - Recebidos os autos, a autoridade que determinou a instauração do 

processo: 

I – dentro de 5 (cinco) dias: 

a) pedirá esclarecimentos ou providências que entender necessários, à comissão 

processante, marcando-lhe prazo; 

b) encaminhará os autos à autoridade superior, se entender que a pena cabível escapa 

à sua competência. 

II – despachará o processo dentro do prazo de 10 (dez) dias, acolhendo ou não as 

conclusões da comissão processante, fundamentando o seu despacho se concluir 

diferentemente do processo. 

Parágrafo Único – Nos casos do inciso I deste artigo, o prazo para decisão final será 

contado, respectivamente, a partir do retorno ou recebimento dos autos. 

 

Art. 369 - Da decisão final, serão admitidos os recursos previstos nesta lei 
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complementar. 

 

Art. 370 - As irregularidades processuais que não constituam vícios substanciais 

insanáveis, suscetíveis de influírem na apu 

ração da verdade ou na decisão do processo, não lhe determinarão a nulidade. 

 

Art. 371 - O servidor que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar só 

poderá ser exonerado a pedido do cargo, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão 

do processo e o cumprimento da penalidade acaso aplicada. 

Parágrafo Único – Excetua-se o caso de processo administrativo instaurado apenas 

para o abandono de cargo, quando poderá haver exoneração a pedido, a juízo da 

autoridade competente. 

 

SEÇÃO V 

Da revisão do processo 

 

Art. 372 - A revisão do processo administrativo disciplinar poderá ser requerida a 

qualquer tempo, uma única vez, quando: 

I – a decisão for contrária ao texto de lei ou à evidência dos autos; 

II – a decisão se fundar em depoimentos, exames ou documentos falsos ou viciados; 

III- forem aduzidas novas provas, suscetíveis de atestar a inocência do interessado ou 

de autorizar diminuição da pena. 

Parágrafo Único – A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui 

fundamento para revisão do processo. 
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Art. 373- No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. 

 

Art. 374 - O processo de revisão será realizado por nova comissão, designada segundo 

os moldes das comissões de processo administrativo, e correrá em apenso aos autos do 

processo originário. 

 

Art.375 - As conclusões da comissão serão encaminhadas ao Prefeito, dentro de 30 

(trinta) dias, devendo a decisão ser proferida, fundamentadamente, dentro de 10 (dez) dias. 

 

Art. 376 - Julgada procedente a revisão, será tornada insubsistente ou atenuada a 

penalidade imposta, restabelecendo-se os direitos decorrentes dessa decisão. 

 

SEÇÃO VI 

Da prescrição  

 

Art. 377 - A ação disciplinar prescreverá: 

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão ou destituição de 

função de confiança; 

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; 

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência. 

§ 1º - A falta também prevista na lei penal como crime prescreverá juntamente com 

este. 

§ 2º - O prazo de prescrição começa a correr da data em que a autoridade tomar 
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conhecimento da existência da falta. 

§ 3º - A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a 

prescrição. 

§ 4° - Na hipótese do parágrafo anterior, todo o prazo começa a correr novamente, 

no dia da interrupção. 

 

 

 

TÍTULO V 

DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO 

 

Art. 378- Para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse 

público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado. 

 

Art. 379 - Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse 

público, aquela que comprometa a prestação contínua e eficiente dos serviços próprios da 

Administração e que não possa ser satisfeita com a utilização dos recursos humanos de que 

dispõe a Administração Pública, especialmente nas seguintes hipóteses: 

I - atender às situações de emergência ou de calamidade pública; 

II - combater surtos endêmicos, pragas, doenças e surtos que ameacem a sanidade 

animal e vegetal; 

III - implantar programas decorrentes de convênios ou acordos bilaterais com outros 

órgãos públicos; 



188 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
Estado de São Paulo 

Secretaria Geral/ 2021 
 

 

IV - substituir servidor ocupante de cargo efetivo afastado para o exercício de 

mandato eletivo; 

V – suprir pessoal ocupante de cargo efetivo afastado do exercício em razão de licença 

para tratamento de saúde, gestação e outros, por prazo superior a 30 (trinta) dias; 

VI - atuar nas áreas da educação, assistência social e saúde, quando esgotada a lista 

classificatória de concurso público, até a realização de novo concurso que deve ocorrer no 

prazo máximo de 1 (um) ano ou no mês de janeiro de cada ano, o que primeiro suceder; 

VII - suprir o aumento transitório e inesperado de serviços públicos; 

VIII – suprir pessoal especificamente do magistério público: 

a) em substituição aos afastamentos legais dos titulares; 

b) em virtude de existência de vaga não ocupada após a realização de concursos 

públicos; 

c) em decorrência de abertura de novas vagas, por criação ou por dispensa de seu 

ocupante; 

d) para atender demanda de matrículas em quantidade superior à previstas na rede 

pública municipal de ensino; 

e) para o provimento de vagas de professor na execução de convênio de 

municipalização da educação firmado com outros entes federativos. 

Parágrafo único – Os servidores temporários contratados nos termos deste artigo, 

deverão exercer as atribuições estipuladas na legislação municipal e no edital de 

contratação temporária. 

 

Art. 380- O prazo de contratação temporária de excepcional interesse público não 

será superior: 
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I - ao período necessário para reestabelecimento das condições de normalidade, nos 

casos dos incisos I, II, VII e VIII, “d”, do artigo 379; 

II - ao período que perdurar o convênio ou acordo bilateral, no caso dos incisos III e 

VIII, “e”, do artigo 379; 

III - ao período do afastamento do servidor, nos casos dos incisos IV, V e VIII, “a”, do 

artigo 379; 

IV - até a realização de concurso público, no caso dos incisos VI e VIII, “b” e “c”, do 

artigo 379. 

 

Art. 381 - Os processos seletivos públicos serão de provas ou provas e títulos, sujeitos 

à ampla divulgação em órgão oficial ou em jornal de ampla circulação local e regional, além 

de publicação nas páginas da internet do Município. 

Parágrafo único. Prescindirá de processo seletivo a admissão por tempo determinado 

a contratação para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública, de 

emergência ambiental e de emergências em saúde pública, devendo ser justificada 

expressamente; 

 

Art. 382 - A contratação por prazo determinado de que trata esta Lei se aplica o 

regime jurídico administrativo especial, sem que ocorra a incidência direta ou subsidiária 

das disposições da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, filiado ao Regime Geral de 

Previdência Social - RGPS, conforme disposto no § 13 do artigo 40 da Constituição Federal. 

 

Art. 383 - O vencimento do pessoal contratado na forma desta lei complementar será 

idêntico ao vencimento inicial atribuído ao cargo efetivo em início de carreira da mesma 
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categoria ou, inexistindo, de categoria equivalente. 

Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, não serão consideradas as vantagens de 

natureza individual dos servidores ocupantes de cargos substituídos ou tomados como 

paradigma. 

 

Art. 384 - A contratação de pessoal para jornada semanal inferior à fixada em lei para 

o cargo efetivo do servidor substituído dar-se-á com a devida redução proporcional de 

remuneração, observada a conveniência da administração. 

 

Art. 385 - O contrato firmado de acordo com esta lei complementar será extinto: 

I - pelo término do prazo contratual; 

II - por iniciativa do contratado; 

III - imediatamente, quando o contratado incorrer em infração aos deveres e 

proibições estabelecidas no Estatuto dos Servidores; 

IV - imediatamente, pelo término da causa que originou a contratação temporária; 

V- por interesse público do Poder Executivo Municipal. 

Parágrafo único. O término do contrato em razão do disposto no inciso III deste 

artigo implicará a proibição do contratado de participar de novo processo seletivo público 

pelo período de 5 (cinco) anos, contados da data de encerramento do contrato. 

 

Art. 386 - Quando da rescisão do contrato, o contratado receberá férias vencidas e 

proporcionais, saldo dos vencimentos e gratificação natalina proporcional. 

§ 1º Nos casos de rescisão de contrato por infração aos deveres e proibições 

estabelecidas no Estatuto dos Servidores, o servidor terá direito apenas ao saldo dos 
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vencimentos e férias vencidas, não possuindo direito a férias proporcionais e gratificação 

natalina proporcional. 

§ 2º A extinção do contrato, por iniciativa da Administração Pública, antes do prazo 

contratual, não enseja o direito a qualquer indenização, com exceção das vantagens 

previstas no caput deste artigo. 

 

 

 

 

TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 387 – Para atendimento aos interesses e às necessidades da Administração, as 

Coordenações e os Setores poderão ser remanejados na estrutura da Prefeitura por ato do 

Chefe do Executivo, desde que isso não acarrete aumento de despesas não autorizado por 

lei. 

 

Art. 388 – Fica criada a Comissão Controle de Pessoal, composta por representantes 

da Secretaria de Administração e Gestão Pública, Procuradoria do Município e Gabinete do 

Prefeito, que terá como atribuição garantir controle e a legalidade das nomeações, 

provimentos e exonerações, especialmente no que se refere aos limites impostos pela Lei 

Complementar nº 101/2000 e pela Lei Complementar nº 173/2020, a ser regulamentada 

por ato do Poder Executivo. 
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Art. 389 - Os órgãos e unidades administrativas da atual estrutura da Prefeitura 

Municipal de Casa Branca serão automaticamente extintos, à medida que forem sendo 

instalados os constantes desta lei complementar. 

 

Art. 390 - A Administração adotará de imediato, para o cumprimento desta lei 

complementar, as medidas e providências necessárias aos atos administrativos, incluindo a 

definição dos órgãos executores do orçamento, para efeito de correlação com a 

classificação institucional da Lei Orçamentária Anual aprovada para o corrente exercício. 

 

Art. 391 – Os atuais empregados públicos do quadro permanente da Prefeitura que 

não foram admitidos por aprovação em concurso público, na forma do artigo 37 da 

Constituição Federal, mas que tiverem sido estabilizados por força do disposto no artigo 19 

do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, passarão a integrar o 

Subquadro de Empregos Públicos em Extinção na Vacância, observado o artigo 179, § 3º 

desta lei complementar. 

Parágrafo único - O tempo de serviço dos empregados referidos no parágrafo anterior 

poderá ser contado como título, caso os mesmos se submetam a concurso público para 

ingresso na Prefeitura de Casa Branca, para cargos que guardem relação com os empregos 

por eles ocupados, na forma da lei. 

 

Art. 392 - Ficam extintos os atuais Empregos Públicos de Provimento em Comissão 

criados pela Lei nº 1441, de 23 de agosto de 1989 e suas alterações, e pelas demais leis 

municipais que contrariem esta lei complementar, no prazo de 3 (três) dias, contados da 
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publicação desta lei complementar. 

§ 1º - Excetuam-se do disposto neste artigo os integrantes do quadro de servidores 

dirigentes do magistério. 

§ 2º – Os atuais ocupantes dos empregos públicos tratados neste artigo farão jus ao 

recebimento de férias e gratificação natalina, vencidas e proporcionais, decorrentes da 

rescisão da relação contratual. 

 

Art. 393 – Ficam extintos, na quantidade que especifica, os empregos públicos vagos 

constantes do Anexo XI, que é parte integrante desta lei complementar. 

 

Art. 394 – Ficam criados os cargos de Agente de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, Agente de Trânsito, Analista de Gestão Pública, Engenheiro, Técnico de 

Segurança no Trabalho, em número, atribuição, exigência de escolaridade, jornada semanal 

de trabalho e padrão de vencimento, constantes no Anexo XII, que é parte integrante desta 

lei complementar. 

 

Art. 395 - Os atuais ocupantes de empregos públicos de Médico e Dentista, 

exclusivamente do quadro permanente da Prefeitura de Casa Branca, que aderirem ao 

Plano de Cargos, Carreiras e Salários ora instituído, deverão exercer a opção pela Jornada 

Básica de Trabalho instituída por esta Lei Complementar, dentro do prazo de 90 (noventa) 

dias, contados da data de vigência da mesma. 

Parágrafo único. Àqueles que não exercerem a opção pela nova jornada de trabalho, 

fica assegurado o direito de permanecer recebendo seus vencimentos de acordo com a 

Escala de Vencimentos em vigor na data da publicação desta lei complementar, 
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devidamente reajustada nos termos da legislação específica, mantido o atual padrão de seu 

cargo e respectiva jornada de trabalho. 

 

Art. 396 - Os atuais ocupantes de empregos públicos que cumprem jornada de 44 

(quarenta e quatro) horas semanais, e que se enquadrem no Grupo Ocupacional 

Administrativo previsto nesta lei complementar, poderão optar, uma única vez, para 

passarem a cumprir jornada de 40 (quarenta) horas semanais, com redução proporcional 

de vencimentos. 

 

Art. 397 - Os atuais empregados públicos do quadro permanente da Prefeitura, que 

tenham ingressado na Administração Municipal por concurso público, e aqueles tratados 

no “caput” do artigo 391 desta lei complementar, terão computados, para efeito de 

cumprimento de estágio probatório, o tempo de serviço prestado à Prefeitura pelo regime 

celetista. 

Parágrafo único – Aqueles que não tiverem completado o período de estágio 

probatório na data de entrada em vigência desta lei complementar, continuarão a cumprir 

o estágio, submetendo-se às regras estabelecidas no Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais de Casa Branca. 

 

Art. 397 – Para todas as situações, previstas nesta lei complementar, em que se exija 

a realização de opção por parte do servidor, esta deverá ser exercida no prazo de 90 

(noventa) dias, contados da publicação da lei. 
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Art. 398 – As despesas com a execução desta lei complementar correrão à conta de 

dotações orçamentárias próprias, que poderão ser remanejadas entre os órgãos da 

Prefeitura, para viabilizar a implantação da nova estrutura administrativa. 

 

Art. 399 – Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial :  

I – a Lei nº 01, de 26 de agosto de 1947 (licença prêmio); 

II – a Lei nº 210, de 5 de dezembro de 1956 (licença prêmio); 

III – a Lei nº 1441, de 23 de agosto de 1989 (Reestrutura Cargos e Salarios dos 

servidores); 

IV - a Lei nº 1491, de 27 de dezembro de 1989 (Biênio); 

V – a Lei nº 1861, de 8 de julho de 1992 (Quadriênio); 

VI - a Lei nº 1.922, de 08 de fevereiro de 1993 (Sexta parte); 

VII – A Lei 1968, de 20 de agosto de 1993 (Licença prêmio); 

VIII- a Lei nº 2003, de 12 de setembro de 1993 (Benefício para servidor que se 

aposenta); 

IX – a Lei nº 2265, de 4 de junho de 1997 (Gratificação por quebra de caixa); 

X - a Lei nº 2542, de 15 de maio de 2002 (Regime previdenciário de servidores 

públicos); 

XI -  a Lei nº 2725, de 4 de agosto de 2005 (Reestrutução Adminsitrativa); 

XII - a Lei nº 2896, de 17 de abril de 2008 (Reestruturação Administrativa); 
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Art. 400 – Esta lei entrará em vigor no primeiro dia útil de 2022, levando em 

consideração a Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, além de ter tempo de ajustar 

a mudança de regime jurídico dos servidores.” 

 
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 16 de junho de 2021. 

 
 
 
 

                  MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta Secretaria 

 
 
 

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON 
SECRETÁRIA GERAL 
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ANEXO I 
SUBQUADRO DE CARGOS EFETIVOS - DENOMINAÇÃO 

Denominação dos Cargos Efetivos 
SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO NOVA 
Auxiliar de Serviços Gerais Agente de Suporte 

Servente 
Ajudante de Abatedor  

 
 
 

Agente de Suporte Operacional 

Ajudante de Motorista 
Ajudante de Padeiro 
Ajudante de Serviço Público 
Auxiliar de Manutenção de Rede de Água 
Coletor de Lixo 
Jardineiro I 
Servente de Pedreiro 
Zelador 
Guarda Guarda 
Carpinteiro/Marceneiro  

 
 

Oficial de Manutenção 

Eletricista 
Encanador 
Encanador de Rede de Água e Esgoto 
Leiturista 
Mecânico 
Mestre de Jardinagem 
Operador Cinematográfico 
Operador de ETA 
Pedreiro 
Pintor 
Pintor Letrista 
Reparador de Hidrômetro 
Auxiliar de Serviços I  

 
Agente de Serviços Administrativos 
 
 

Auxiliar de Tesouraria 
Coordenador de Projetos e Planejamento 
de Eventos Socioculturais 
Fiscal 
Fiscal de Edificações 
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Fiscal de Estabelecimentos Comerciais 
Agente de Serviços Administrativos Fiscal de Postura 

Fiscal de Rede de Água e Esgoto 
Fiscal de Terminal Rodoviário 
Porteiro 
Telefonista I 
Assistente de Água e Esgoto 
Assistente de Obras e Viação 
Assistente de Promoção Social  

 
 
 
 
 
 

Assistente de Administração e Serviços Públicos 

Auxiliar Administrativo 
Auxiliar de Serviço Social 
Bilheteiro 
Coordenador de Museu 
Digitador 
Escriturário 
Especialista Administrativo I 
Especialista Operacional 
Oficial Administrativo 
Secretária de Diretoria 
Supervisor de Manutenção de Veículos 
Telefonista II 
Assessor Técnico Jurídico  

Procurador Coordenador da Assessoria Jurídica 
Municipal 
Supervisor de Assessoria Jurídica 
Agente Comunitário de Saúde (PSF) Agente Comunitário de Saúde (ACS) 
Agente de Controle de Endemias 
Coordenador da Equipes de Agentes 
Municipais de Controle de Endemias 

Agente de Controle de Endemias (ACE) 

 Agente de Tecnologia da Informação e 
Comunicação 

 Analista de Políticas Públicas 
 Agente de Trânsito 
 Assistente de Administração e Serviços 

Públicos 
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Assistente Social Assistente Social 
Atendente de Consultório Dentário Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) 
Auxiliar de Consultório Odontológico 
Atendente de Consultório Odontológico PSF Auxiliar em Saúde Bucal -ESF 
Auxiliar de Enfermagem Auxiliar de Enfermagem 
Bibliotecário Bibliotecário 
Contador Contador 
Dentista Dentista 
Dentista PSF Dentista ESF 
Enfermeiro Enfermeiro 
Enfermeiro PSF Enfermeiro ESF 

 Engenheiro 
Farmacêutico Farmacêutico 
Fisioterapeuta Fisioterapeuta 
Fonoaudiólogo Fonoaudiólogo 
Instrutor de Práticas Esportivas Instrutor de Práticas Esportivas 
Motorista I Motorista 
Motorista II 
Operador de Máquina Operador de Máquina 
Médico Médico 
Médico PSF Médico da Estratégia de Saúde da Família 
Nutricionista Nutricionista 
Psicólogo Psicólogo 
Supervisor de Saúde Supervisor de Saúde 
Técnico de Operação Manutenção 
Controle Dos Produtos Químicos ETA 

Técnico em Administração Pública 

 Técnico de Segurança no Trabalho 
Técnico em Enfermagem Técnico em Enfermagem 
 Técnico Veterinário 
Técnico em Enfermagem PSF Técnico em Enfermagem ESF 
Programador Programador 
Técnico em Processamento de Dados -Informática Técnico em Procesamento de Dados-Informática 
Terapeuta ocupacional Terapeuta Ocupacional 
Topógrafo Topógrafo 
Veterinário Veterinário 
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ANEXO II 
 SUBQUADRO DE CARGOS EFETIVOS 

Agente Comunitário de Saúde (ACS) 
Agente de Controle de Endemias (ACE) 
Agente de Serviços Administrativos 
Agente de Suporte 
Agente de Suporte Operacional 
Agente de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Analista de Políticas Públicas 
Agente de Trânsito 
Assistente de Administração e Serviços Públicos 
Assistente Social 
Auxiliar de Enfermagem 
Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) 
Auxiliar de Saúde Bucal (ASB da ESF) 
Bibliotecário 
Contador 
Dentista 
Dentista ESF 
Enfermeiro 
Enfermeiro ESF 
Engenheiro 
Farmacêutico 
Fisioterapeuta 
Fonoaudiólogo 
Instrutor de Práticas Esportivas 
Médico 
Médico ESF 
Motorista 
Nutricionista 
Procurador 
Pogramador 
Psicólogo 
Técnico de Laboratório 

CARGOS 
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Técnico de Administração Pública 
Técnico de Segurança no Trabalho 
Técnico em Enfermagem 
Técnico em Enfermagem ESF 
Técnico em Processamento de Dados 
Técnico Veterinário 
Terapeuta Ocupacional 
Técnico em Processamento de Dados 
Topógrafo 
Veterinário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



202 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
Estado de São Paulo 

Secretaria Geral/ 2021 
 

 

ANEXO III   
QUADRO DE CARGOS, ATRIBUIÇÕES , JORNADA SEMANAL E ESCOLARIDADE 

DENOMINAÇÃO DO 
CARGO 

 
Nº 

 
ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

(ACS) 

25 

Seguindo o pressuposto de que Atenção 
Básica e Vigilância em Saúde devem se 
unir para a adequada identificação de 
problemas de saúde nos territórios e o 
planejamento de estratégias de 
intervenção clínica e sanitária mais 
efetivas e eficazes, orienta-se que as 
atividades específicas dos agentes de 
saúde (ACS e ACE) devem ser integradas. 
Assim, além das atribuições comuns a 
todos os profissionais da equipe de 
Atenção Básica, são atribuições dos ACS: 
 1- Realizar diagnóstico demográfico, 
social, cultural, ambiental, 
epidemiológico e sanitário do território 
em que atuam, contribuindo para o 
processo de territorialização e 
mapeamento da área de atuação da 
equipe; 

 2- Desenvolver atividades de promoção
da saúde, de prevenção de doenças e
agravos, em especial aqueles mais
prevalentes no território, e de vigilância
em saúde, por meio de visitas domiciliares
regulares e de ações educativas
individuais e coletivas, na UBS, no 
domicílio e outros espaços da
comunidade, incluindo a investigação
epidemiológica de casos suspeitos de
doenças e agravos junto a outros
profissionais da equipe quando
necessário; 

40 

Ensino 
fundamental 
completo, com 
conhecimentos de 
nível médio em 
informática. 
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DENOMINAÇÃO  DO 
CARGO 

 
Nº 

 
ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 
(ACS) 

25 

 3- Realizar visitas domiciliares com 
periodicidade estabelecida no 
planejamento da equipe e conforme as 
necessidades de saúde da população, 
para o monitoramento da situação das 
famílias e indivíduos do território, com 
especial atenção às pessoas com 
agravos e condições que necessitem 
de maior número de visitas 
domiciliares; 
4- Identificar e registrar situações que 
interfiram no curso das doenças ou que 
tenham importância epidemiológica 
relacionada aos fatores ambientais, 
realizando, quando necessário, 
bloqueio de transmissão de doenças 
infecciosas e agravos; 
5- Orientar a comunidade sobre 
sintomas, riscos e agentes 
transmissores de doenças e medidas de 
prevenção individual e coletiva; 
6- Identificar casos suspeitos de 
doenças e agravos, encaminhar os 
usuários para a unidade de saúde de 
referência, registrar e comunicar o fato 
à autoridade de saúde responsável pelo 
território; 

 

40 

Ensino 
fundamental 

completo, com 
conhecimentos de 

nível médio em 
informática. 
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DENOMINAÇÃO  
DO CARGO 

 
Nº 

 
ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 
(ACS) 

25 

7- Informar e mobilizar a comunidade 
para desenvolver medidas simples de 
manejo ambiental e outras formas de 
intervenção no ambiente para o 
controle de vetores; 
8- Conhecer o funcionamento das ações 
e serviços do seu território e orientar as 
pessoas quanto à utilização dos serviços 
de saúde disponíveis; 
9- Estimular a participação da 
comunidade nas políticas públicas 
voltadas para a área da saúde; 
10- Identificar parceiros e recursos na 
comunidade que possam potencializar 
ações intersetoriais de relevância para a 
promoção da qualidade de vida da 
população, como ações e programas de 
educação, esporte e lazer, assistência 
social, entre outros; 
11- Trabalhar com descrição de 
indivíduos e famílias em base geográfica 
definida e cadastrar todas as pessoas de 
sua área, mantendo os dados 
atualizados no sistema de informação da 
Atenção Básica vigente, utilizando-os de 
forma sistemática, com apoio da equipe, 
para a análise da situação de saúde, 
considerando as características sociais, 

40 

Ensino 
fundamental 

completo, com 
conhecimentos 
de nível médio 

em informática. 
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DENOMINAÇÃO  
DO CARGO 

 
Nº 

 
ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 
(ACS) 

25 

econômicas, culturais, demográficas e 
epidemiológicas do território, e 
priorizando as situações a serem 
acompanhadas no planejamento local; 
12- Informar e mobilizar a 
comunidade para desenvolver medidas 
simples de manejo ambiental e outras 
formas de intervenção no ambiente para 
o controle de vetores; 
13- Conhecer o funcionamento das 
ações e serviços do seu território e 
orientar as pessoas quanto à utilização 
dos serviços de saúde disponíveis; 
14- Estimular a participação da 
comunidade nas políticas públicas 
voltadas para a área da saúde; 
15- Identificar parceiros e recursos na 
comunidade que possam potencializar 
ações intersetoriais de relevância para a 
promoção da qualidade de vida da 
população, como ações e programas de 
educação, esporte e lazer, assistência 
social, entre outros; 

 

40 

Ensino 
fundamental 

completo, com 
conhecimentos 
de nível médio 

em informática. 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

 
Nº 

 
ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 
(ACS) 

25 

16- Trabalhar com descrição de 
indivíduos e famílias em base geográfica 
definida e cadastrar todas as pessoas 
de sua área, mantendo os dados 
atualizados no sistema de informação da 
Atenção Básica vigente, utilizando-os de 
forma sistemática, com apoio da equipe, 
para a análise da situação de saúde, 
considerando as características sociais, 
econômicas, culturais, demográficas e 
epidemiológicas do território, e 
priorizando as situações a serem 
acompanhadas no planejamento local; 

 17 -Informar e mobilizar a comunidade 
para desenvolver medidas simples de 
manejo ambiental e outras formas de 
intervenção no ambiente para o 
controle de vetores; 
18 - Conhecer o funcionamento das 

ações e serviços do seu território e 
orientar as pessoas quanto à utilização 
dos serviços de saúde disponíveis; 
19 - Estimular a participação da 

comunidade nas políticas públicas 
voltadas para a área da saúde; 

40 

Ensino 
fundamental 

completo, com 
conhecimentos 
de nível médio 

em informática. 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

 
Nº 

 
ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 
(ACS) 

25 

20 - Identificar parceiros e recursos na 
comunidade que possam potencializar 
ações intersetoriais de relevância para a 
promoção da qualidade de vida da 
população, como ações e programas de 
educação, esporte e lazer, assistência 
social, entre outros; 

21 -Trabalhar com descrição de 
indivíduos e famílias em base geográfica 
definida e cadastrar todas as pessoas de 
sua área, mantendo os dados 
atualizados no sistema de informação da 
Atenção Básica vigente, utilizando-os de 
forma sistemática, com apoio da equipe, 
para a análise da situação de saúde, 
considerando as características sociais, 
econômicas, culturais, demográficas e 
epidemiológicas do território, e 
priorizando as situações a serem 
acompanhadas no planejamento local; 

22  - Utilizar instrumentos para a coleta 
de informações que apoiem no 
diiagnóstico demográfico e sociocultural 
da comunidade; 
 

40 

Ensino 
fundamental 
completo, com 
conhecimentos 
de nível médio 
em informática. 
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DENOMINAÇÃO  
DO CARGO 

 
Nº 

 
ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 
(ACS) 

25 

23 - Registrar, para fins de 
planejamento e acompanhamento das 
ações de saúde, os dados de 
nascimentos, óbitos, doenças e outros 
agravos à saúde, garantido o sigilo 
ético; 
24 - Desenvolver ações que busquem 
a integração entre a equipe de saúde 
e a população adscrita à UBS, 
considerando as características e as 
finalidades do trabalho de 
acompanhamento de indivíduos e 
grupos sociais ou coletividades; 
25 - Informar os usuários sobre as 
datas e horários de consultas e 
exames agendados; 
26 - Participar dos processos de 
regulação a partir da Atenção Básica 
para acompanhamento das 
necessidades dos usuários no que diz 
respeito a agendamentos ou 
desistências de consultas e exames 
solicitados; 

 
 

40 

Ensino 
fundamental 
completo, com 
conhecimentos 
de nível médio 
em informática. 
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DENOMINAÇÃO  
DO CARGO 

 
Nº 

 
ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 
(ACS) 

25 

27 - Poderão ser consideradas, 
ainda, atividades do Agente Comunitário 
de Saúde, a serem realizadas em caráter 
excepcional, assistidas por profissional 
de saúde de nível superior, membro da 
equipe, após treinamento específico e 
fornecimento de equipamentos 
adequados, em sua base geográfica de 
atuação, encaminhando o paciente para 
a unidade de saúde de referência, bem 
como    a    orientação    e    apoio,    em 
domicílio, para a correta administração 
da medicação do paciente em situação 
de vulnerabilidade. 

28 - Executar outras tarefas de 
mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua 
atividade, bem como outras atribuições 
que lhes sejam atribuídas por legislação 
específica da categoria, ou outra 
normativa instituída pelo gestor federal 
ou municipal, ou ainda por 
determinação do titular da pasta. 

40 

Ensino 
fundamental 
completo, com 
conhecimentos 
de nível médio 
em informática. 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

 
Nº 

 
ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agente de 
Controle de 
Endemias 

(ACE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 

Seguindo o pressuposto de que Atenção 
Básica e Vigilância em Saúde devem se 
unir para a adequada identificação de 
problemas de saúde nos territórios e o 
planejamento de estratégias de 
intervenção clínica e sanitária mais 
efetivas e eficazes, orienta-se que as 
atividades específicas dos agentes de 
saúde (ACS e ACE) devem ser integradas. 
Assim, além das atribuições comuns a 
todos os profissionais da equipe de 
Atenção Básica, são atribuições dos ACS: 
1- Realizar diagnóstico demográfico, 
social, cultural, ambiental, 
epidemiológico e sanitário do território 
em que atuam, contribuindo para o 
processo de territorialização e 
mapeamento da área de atuação da 
equipe; 
 
2- Desenvolver atividades de promoção 
da saúde, de prevenção de doenças e 
agravos, em especial aqueles mais 
prevalentes no território, e de vigilância 
em saúde, por meio de visitas 
domiciliares regulares e de ações 
educativas individuais e coletivas, na 
UBS, no domicílio e outros espaços da 
comunidade, incluindo a investigação 
epidemiológica de casos suspeitos de 
doenças e agravos junto a outros 
profissionais da equipe quando 
necessário; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensino Médio 
Completo, com 
conhecimentos 
de nível médio 
em informática. 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

 
Nº 

 
ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

Agente de 
Controle de 
Endemias 

(ACE) 

07 

 3 – Realizar visitas domiciliares com 
periodicidade estabelecida no 
planejamento da equipe e conforme as 
necessidades de saúde da população, 
para o monitoramento da situação das 
famílias e indivíduos do território, com 
especial atenção às pessoas com agravos 
e condições que necessitem de maior 
número de visitas domiciliares; 
4- Identificar e registrar situações que 
interfiram no curso das doenças ou que 
tenham importância epidemiológica 
relacionada aos fatores ambientais, 
realizando, quando necessário, bloqueio 
de transmissão de doenças infecciosas e 
agravos; 
5- Orientar a comunidade sobre 
sintomas, riscos e agentes transmissores 
de doenças e medidas de prevenção 
individual e coletiva; 
6- Identificar casos suspeitos de doenças 
e agravos, encaminhar os usuários para 
a unidade de saúde de referência, 
registrar e comunicar o fato à autoridade 
de saúde responsável pelo território; 
7- Informar e mobilizar a comunidade 
para desenvolver medidas simples de 
manejo ambiental e outras formas de 
intervenção no ambiente para o 
controle de vetores; 

 

40 

Ensino Médio 
Completo, com 
conhecimentos 
de nível médio 

em informática. 
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JORNADA 
SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

Agente de 
Controle de 
Endemias 

(ACE) 

07 

 8 – Conhecer o funcionamento das ações 
e serviços do seu território e orientar as 
pessoas quanto à utilização dos serviços 
de saúde disponíveis; 
9 – Estimular a participação da 
comunidade nas políticas públicas 
voltadas para a área da saúde; 
10 - Identificar parceiros e recursos na 
comunidade que possam potencializar 
ações intersetoriais de relevância para a 
promoção da qualidade de vida da 
população, como ações e programas de 
educação, esporte e lazer, assistência 
social, entre outros; 
11 - Executar ações de campo para 
pesquisa entomológica, malacológica ou 
coleta de reservatórios de doenças; 
12 - Realizar cadastramento e 
atualização da base de imóveis para 
planejamento e definição de estratégias 
de prevenção, intervenção e controle de 
doenças, incluindo, dentre outros, o 
recenseamento       de       animais e 
levantamento de índice amostral 
tecnicamente indicado; 
 

40 

Ensino Médio 
Completo, com 
conhecimentos 
de nível médio 

em informática. 
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DO CARGO 

 
Nº 

 
ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

Agente de 
Controle de 
Endemias 

(ACE) 

07 

13- Executar ações de controle de 
doenças utilizando as medidas de 
controle químico, biológico, manejo 
ambiental e outras ações de manejo 
integrado de vetores; 
14- Realizar e manter atualizados os 
mapas, croquis e o reconhecimento 
geográfico de seu território; e 
15- Executar ações de campo em 
projetos que visem avaliar novas 
metodologias de intervenção para 
prevenção e controle de doenças; e 
16- Executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua atividade, bem como 
outras atribuições que lhes sejam 
atribuídas por legislação específica da 
categoria, ou outra normativa instituída 
pelo gestor federal ou municipal, ou 
ainda por determinação do titular da 
pasta. 

40 

Ensino Médio 
Completo, com 
conhecimentos 
de nível médio 
em informática. 
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ESCOLARIDADE 

Agente de 
Suporte 

 
40 

1- Efetuar, em próprios municipais, a 
varrição de detritos, aspiração de pó, 
aplicação de cera e lustração de 
assoalhos e móveis e manter a limpeza 
em ambientes internos e externos. 
2- Efetuar a lavagem de vidraças. 
3- Efetuar a limpeza e arrumação de 
armários e estantes. 
4- Efetuar a higienização e desinfecção 
em ambientes, móveis e objetos. 
5- Efetuar a coleta e o 
acondicionamento de lixo. 
6- Efetuar a lavagem de roupas. 
7- Executar limpeza de cozinhas, copas, 
banheiros e sanitários. 
8-  Requisitar os materiais e 
equipamentos necessários ás execução 
das tarefas. 
9 - Executar tratamento e descarte de 
resíduos de materiais do local de 
trabalho. 
10- Realizar os serviços de copa e 
cozinha para atendimento aos diversos 
órgãos municipais. 
11- Zelar pela limpeza e organização da 
copa e da cozinha; 
12- Receber do nutricionista e dos 
superiores as instruções necessárias; 
13- Receber os alimentos e demais 
materiais destinados ao seu trabalho; 
14- Controlar os estoques de produtos 
utilizados; 

 

44 
Ensino 
fundamental 
completo  
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Agente de 
Suporte 

40 

15- Armazenar alimentos de forma a 
conservá-los em perfeito estado de 
consumo; 
16- Auxiliar no Preparo das refeições 
destinadas aos alunos, de acordo com a 
receita padronizada, e de acordo com o 
cardápio do dia; 
17- Orientado distribuir as refeições, 
no horário indicado pela direção da 
escola; 
18- Auxiliar em serviços de portaria, 
recepção e rotinas administrativas de 
baixa complexidade. 
19- Executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua Atividade. 

 
44 

Ensino 
fundamental 

completo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



216 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
Estado de São Paulo 

Secretaria Geral/ 2021 
 

 

DENOMINAÇÃO 
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ESCOLARIDADE 

Agente de 
Suporte 

Operacional 
116 

1 - Atuar na construção, manutenção, 
conservação e recuperação do 
patrimônio público, auxiliando na 
preparação de rua ou estrada para a 
execução de serviços de 
pavimentação, compactando o solo, 
esparramando a terra, pedra, 
limpando guias, sarjetas, executando 
pavimentação asfáltica e tapa 
buracos, para manter a conservação 
dos trechos desgastados ou na 
abertura de novas vias, capinar e 
roçar estradas, terrenos, praças, 
manutenção de praças e canteiros, 
podando árvores, arbustos, 
gramados e outros; plantando e 
fazendo a manutenção do que foi 
plantado. 
2 - Carregar e descarregar cargas, 
organizar depósitos. 
3 - Auxiliar motoristas, operadores de 
máquinas, pedreiros, encanadores, 
eletricistas e outros profissionais. 
4 - Auxiliar na execução de obras de 
alvenaria, concreto, assentamento de 
telhas, reparos, adequações, 
revestimentos e acabamentos. 
5 - Executar supervisionado 
demolições, escavar valas, poços, 
retirar entulho e limpar a obra. 

44 
Ensino 

fundamental 
completo 
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Suporte 

Operacional 
116 

6 -Executar supervisionado mistura 
de cimento, areia, pedra e água para 
obter argamassas. 

7 - Executar tratamento e 
descarte de resíduos de materiais do 
local de trabalho. 

8 - Praticar as medidas de 
segurança determinadas e utilizar 
equipamentos de proteção 
apropriados na execução dos 
serviços. 

9 - Auxiliar na conservação e 
manutenção de edificações e 
equipamentos em geral. 
10 - Auxiliar nos reparos em peças e 
móveis de madeira e metal e 
recuperar ou substituir as partes 
danificadas. 
11 - Auxiliar nas operações caldeiras 
de vapor e controlar os tanques de 
alimentação de água e combustível. 
12 - Auxiliar na leitura e medição de 
água em hidrômetros e tanques de 
oxigênio. 
13 - Auxiliar na manutenção e 
verificar as condições de 
funcionamento das centrais de água, 
de gás, de vácuo e nitroso, central 
geral de cilindros e do grupo gerador. 

 

44 
Ensino 

fundamental 
completo 
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Agente de 
Suporte 

Operacional 
116 

14 - Efetuar a manutenção das 
tubulações, válvulas, registros, filtros, 
instrumentos e acessórios, limpar, 
lubrificar e substituir partes 
danificadas. 
15- Operar registros e válvula 
seletora de filtro para drenagem, 
filtragem e passagem livre da água da 
piscina. 
16- Efetuar a limpeza de filtros de 
água de piscina e operar e controlar a 
válvula seletora e registros. 
17- Operar os dispositivos dos 
reservatórios de água. 
18- Zelar pela guarda e conservação 
dos próprios municipais e dos 
equipamentos e materiais utilizados. 
19- Auxiliar em serviços de portaria, 
recepção e rotinas administrativas de 
baixa complexidade. 
20- Executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua Atividade. 

44 
Ensino 
fundamental 
completo 
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ESCOLARIDADE 

Agente de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação 

03 

1 – Efetua diagnósticos de sistemas 
em funcionamento, analisar pontos 
críticos e propor soluções. 
2 – Efetuar levantamentos para 
verificar necessidades e restrições 
quanto à implantação de novos 
sistemas. 
3 – Elaborar projetos de sistemas e 
definir módulos, fluxogramas, 
entradas e saídas, arquivos, 
especificação de programas e 
controles de segurança relativos a 
cada sistema. 
4 – Acompanhar a elaboração e os 
testes dos programas necessários à 
implantação de sistemas. 
5 – Participar da análise e da 
definição de novas aplicações para os 
equipamentos e verificar a 
viabilidade econômica e 
exequibilidade da automação; 
6 – Prestar suporte técnico às áreas 
usuárias e planejar, avaliar e 
desenvolver sistemas de apoio 
operacional e de gestão de dados 
para maior racionalização e 
economia na operação. 
7 – Identificar demandas internas de 
sistemas e aplicativos. 
8 – Desenvolver projeto conceitual, 
lógico e estrutural, confeccionar 
layout de telas, relatórios e a 
documentação. 

 

40 

Ensino Superior 
completo – 

Curso de 
Graduação na 

área de 
Informática 

ou 
Processamento de 
dados, ou Curso 

de Pós Graduação 
na área de 

Informática. 
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Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação 

03 

9 – Planejar, configurar e avaliar o 
desempenho dos produtos e serviços 
de rede, dos sistemas operacionais e 
das ferramentas e recursos de 
hardware e propor e implementar 
soluções de evolução, ampliação de 
capacidade e correção de falhas. 
10 – Dimensionar necessidades 
de recursos de hardware e software 
básicos e assessorar na definição de 
metas e planos de ampliação e 
instalação. 
11 – Participar das atividades de 
treinamento e aperfeiçoamento de 
pessoal técnico e auxiliar da área. 
12 – Coordenar os trabalhos de 
programação de sistemas e orientar 
os servidores da área na execução das 
atividades. 
13 – Avaliar resultados, corrigir falhas 
e coordenar testes em programação 
de sistemas. 
14 – Emitir relatórios e enviar às áreas 
de acordo com as normas e 
procedimentos determinados. 
15 – Manter cópia de segurança dos 
sistemas e informações existentes. 

40 

Ensino Superior 
completo – 

Curso de 
Graduação na 

área de 
Informática 

ou 
Processamento 

de dados, ou 
Curso de Pós 
Graduação na 

área de 
Informática. 
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Agente de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação 

03 

16 – Elaborar, codificar, testar e 
acompanhar a implantação de 
programas de informática de acordo 
com instruções e especificações 
definidas. 
17 – Desenvolver interface gráfica, 
18 – Aplicar critérios ergonômicos de 
navegação em sistemas e aplicações. 
19 – Montar estrutura de banco de 
dados. 
20 – Codificar programas. 
21 – Prover sistemas de rotinas de 
segurança. 
22 – Compilar e testar programas. 
23 – Gerar aplicativos para instalação 
e gerenciamento de sistemas. 
24 – Documentar e/ alterar sistemas 
e aplicações. 
25 – Alterar estrutura de 
armazenamento de dados. 
26 – Atualizar informações gráficas e 
textuais. 
27 – Converter sistemas e aplicações 
para outras linguagens ou 
plataformas. 

40 

Ensino Superior 
completo – 

Curso de 
Graduação na 

área de 
Informática 

ou 
Processamento de 
dados, ou Curso 

de Pós Graduação 
na área de 

Informática. 
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Agente de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação 

03 

28 – Atualizar documentações de 
sistemas e aplicações. 
29 – fornecer suporte técnico . 
30 – Monitorar desempenho e 
performance de sistemas e 
aplicações. 
31 – Instalar programas. 
32 – Adaptar conteúdo para mídias 
interativas. 
33 – Homologar sistemas e aplicações 
junto a usuários. 
34 – Treinar usuários e verificar 
resultados obtidos. 
35 – Avaliar objetivos e metas de 
projetos de sistemas e aplicações. 
36 – Coletar dados. 
37 – Desenvolver layout de telas e 
relatórios. 
38 – Definir critérios ergonômicos e 
de navegação em sistemas e 
aplicações. 
39 – Executar outras tarefas de 
mesma natureza ou nível de 
complexidade associadas à sua 
especialidade e ambiente 
organizacional. 

40 

Ensino Superior 
completo – 

Curso de 
Graduação na 

área de 
Informática 

ou 
Processamento de 
dados, ou Curso 

de Pós Graduação 
na área de 

Informática. 
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HORAS 
ESCOLARIDADE 

Analista de 
Políticas 
Públicas 

05 

1 – Executar atividades de pesquisa, 
organização e arquivo de atos 
administrativos, legislação, 
jurisprudência e doutrina. 
2 – Analisar fluxo de processos, instruir 
procedimentos administrativos, 
elaborar pareceres, relatórios, 
informações, atos e documentos de 
suporte conforme a necessidade da área 
de atuação. 
3 – Executar atividades voltadas para 
políticas públicas, nas áreas de 
planejamento, planejamento 
estratégico de governo, elaboração de 
orçamento, execução orçamentária, 
contabilidade pública, direito público, 
gestão de pessoas, gestão de compras, 
gestão de patrimônio; elaboração, 
execução e monitoramento de projetos; 
programas e planos de ação. 
4- Desenvolvimento e aplicação de 
indicadores que dimensionem os 
serviços prestados pela administração. 
5 – Executar as atividades de forma 
integrada com as demais áreas e 
Secretarias e contribuir para o 
desenvolvimento das equipes de 
trabalho. 
6 - Operar equipamentos e utilizar 
sistemas e recursos informatizados na 
execução de suas atividades, bem como 
fazer análise do que está disponível no 
mercado, para uso da administração. 

40 

Ensino 
Superior, com 

conhecimentos 
aprofundados 

de gestão 
púbica e em 
informática 
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Analista de 
Políticas 
Públicas 

05 

 
7 – Atender munícipes em matérias de 
sua área de atuação. 
8 – Executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade 
associadas à sua especialidade e 
ambiente organizacional. 

40 

Ensino 
Superior, 

com 
conhecimentos 
aprofundados 

de gestão 
púbica e em 
informática 
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  1- Cumprir e fazer cumprir a   
  legislação e as normas de trânsito;   

  2- executar a fiscalização do   

  trânsito preventivo, devidamente   
  uniformizado;   
  3- fiscalizar a área que lhe foi   

  confiada, observando a segurança e   

  o fluxo para, se necessário, tomar as   
  medidas pertinentes;   
  4- operar equipamento de   

  rádio, sintonizando diversas   

  freqüência e regulando os   
  instrumentos de tonalidade para   
  receber e transmitir mensagens em   

  linguagem convencional ou   

  codificada;   

  5- registrar mensagens   
  recebidas, anotando em formulário   
  próprio, para encaminhamento aos   

  superiores, se necessário;   

  6- dirigir viaturas, acionando os   

Agente de 05 seus equipamentos, conduzindo-as 40  

Trânsito  dentro dos limites do Município,  Ensino médio 
  exceto em casos específicos  completo e 
  determinados por instrução  CNH nas 
  superior, sempre observando as  categorias A e 
  regras de trânsito;  B, contendo a 
  7- operar o trânsito de veículos,  especificação 
  pedestres e promover o  de exercendo 
  desenvolvimento da circulação e da  atividade 
  segurança dos veículos e pedestres;  remunerada 
  8- operar o sistema de   

  sinalização, os dispositivos e os   
  equipamentos de controle viário;   
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Agente de 
Trânsito 

05 

9- executar a fiscalização de 

40 

 

trânsito, autuar e aplicar as medidas 

Ensino médio 

completo e 
CNH nas 

categorias A e 

B, contendo a 

especificação 
de exercendo 

atividade 
remunerada 

administrativas cabíveis por 
infrações de circulação, 
estacionamento e paradas, previstas 
na legislação pertinente; 
10- atuar, emergencialmente, em 
eventos calamitosos, tomando as 
medidas pertinentes, assegurando a 
segurança e o fluxo do trânsito; 
11- executar outras atribuições 
definidas pelos superiores. 
12- solucionar dúvidas, conflitos 
e ocorrências surgidas no cotidiano; 
13- executar rondas periódicas 
nas áreas de policiamento de 
trânsito; 
14- prestar assistência ao 
superior, cuidando também com a 
integração com os órgãos públicos; 
15- sugerir ao superior, atuações 
estratégicas preventivas na 
elaboração de bloqueios, rotas 
alternativas, para melhor fluidez do 
trafego; 
16- supervisionar, executar e/ou
providenciar o processamento das
multas, recursos, ressarcimentos; 
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HORAS 
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Agente de 
Trânsito 

05 

17- implantar projetos de 
engenharia e projetos de trânsito, 
visando à resolução de conflitos e 
fluidez viária e a segurança do 
Sistema; 
18- executar sinalização de 
trânsito, implantação e manutenção 
de sinalização horizontal e vertical; 
19- desenvolver ações de 
educação para o trânsito seguindo 
diretriz nacional; 
20- acompanhar as operações de 
trânsito, efetuando o controle de 
material, logística e sistema 
semafórico; 
21- executar a fiscalização das 
empresas públicas e privadas que no 
desenvolvimento de suas atividades 
interferem no sistema viário e atuar 
ainda nas ações de fiscalização por 
radar; 
22- efetuar controle de dados
estatísticos que norteiam ações
implementadas pelo Município
buscando reduzir os índices de
acidentes e melhoria no sistema. 

40 

Ensino médio 

completo e 
CNH nas 

categorias A e 

B, contendo a 

especificação 
de exercendo 

atividade 
remunerada 
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SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

Assistente de 
Administração 

e  Serviços 
Públicos 

80 

1 Elaborar e digitar pareceres, 
memorandos, cartas, ofícios, 
relatórios e outros itens de expediente 
administrativo. 
2 - Revisar a redação de ordens de 
serviço, instruções, exposições de 
motivos, projetos de lei, minutas de 
decretos e outros. 
3 - Realizar e conferir cálculos de 
lançamentos, alterações de tributos, 
avaliação de imóveis e vantagens 
financeiras e descontos determinados 
por lei. 
4 - Realizar ou orientar orçamentos 
em materiais que podem ser 
adquiridos sem concorrência. 
5 - Efetuar ou orientar o recebimento, 
conferência, armazenagem e 
conservação de materiais e outros 
suprimentos. 
6 - Manter atualizados os registros de 
estoque. 
7 - Utilizar planilhas eletrônicas e 
outros programas específicos de 
automação de suas tarefas. 
8 - Auxiliar no levantamento de 
legislação, processos e 
jurisprudências. 

 

40 

Ensino Médio 
Completo com 
conhecimentos 
em nível médio 
em informática 
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HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

Assistente de 
Administração e 

Serviços 
Públicos 

80 

09 - Executar tarefas externas junto a 
Cartórios, Fórum e cumprimento de 
precatórias. 
10 - Requerer certidões junto aos 
Cartórios. 
11 - Atender pessoalmente ou por 
telefone os munícipes e prestar 
informações sobre andamento de 
processos, ou informações públicas. 
12 - Organizar e controlar fichários dos 
processos judiciais de interesse da 
municipalidade. 
13 - Organizar e manter atualizados 
prontuários de documentos de alunos 
(matrícula, frequência e histórico 
escolar) e assegurar o cumprimento 
de normas e prazos relativos ao 
processamento de dados. 
14 - Preparar a documentação dos 
alunos e encaminhar aos órgãos 
competentes. 
15 - Manter os registros relativos a 
resultados anuais dos processos de 
avaliação e promoção, termos de visita 
e arquivos permanentes. 
16 - Organizar e manter o protocolo. 
17 - Organizar e manter atualizados 
documentos referentes a legislação, 
regulamentos, circulares, portarias e 
comunicados recebidos e expedidos. 

40 

Ensino Médio 
Completo com 
conhecimentos 
em nível médio 
em informática 
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SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

Assistente de 
Administração e 
Serviços Públicos 

80 

18 - Prestar atendimento ao público 
em geral. 
19 - Executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua atividade. 

40 

Ensino Médio 
Completo com 
conhecimentos 
em nível médio 
em informática 
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Nº 

 
ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistente 
Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
06 

1- Prestar serviços a indivíduos ou 
grupos em tratamento de saúde física 
ou mental, identificar e analisar 
problemas e necessidades 
apresentadas  e aplicar 
procedimentos de serviço social com 
o objetivo de promover a sua 
recuperação e inclusão social. 
2- Identificar os problemas de 
origem psicossocial e/ou econômica 
que interferem no tratamento de 
saúde. 
3- Realizar o acompanhamento 
social individual de pacientes, em 
tratamento na Unidade de Saúde e 
buscar sua participação no processo 
de cura, na manutenção do seu 
vínculo empregatício e na 
preservação da unidade familiar. 
4- Participar com a equipe 
multidisciplinar no processo de alta 
hospitalar com o objetivo de facilitar 
o retorno do paciente ao meio 
familiar em condições adequadas. 
5- Promover e organizar a 
atualização do cadastro dos recursos 
comunitários com o objetivo de 
facilitar o acesso aos usuários. 
6- Participar na formulação e na 
execução dos programas de saúde 
física e mental e promover e divulgar 
os meios profiláticos, preventivos e 
assistenciais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superior 
Curso de Graduação 
em Serviço Social 
com registro na área, 
com conhecimentos 
em nível médio em 

informática. 
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SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

Assistente  Social 06 

7-  Prestar serviços de assistência ao 
paciente com problemas referentes 
à readaptação profissional e 
acompanhar sua reabilitação. 
8- Contribuir na criação e no 
desenvolvimento de espaços de 
controle social. 

9- Facilitar o acesso e a participação 
do paciente e de seus familiares no 
processo de tratamento e incentivar 
as práticas de educação em saúde. 
10- Fiscalizar ambientes públicos e 
privados de alta, média e baixa 
complexidade que possam afetar a 
saúde do cidadão. 
11- Realizar ações individuais e 
coletivas na vigilância e educação em 
saúde. 
12- Fornecer orientações 
previdenciárias para pacientes e 
dependentes. 
13- Participar do planejamento e 
contribuir com sugestões nas 
atividades desenvolvidas na Unidade 
de Saúde por outros Profissionais da 
Saúde, Estagiários e Voluntários, em 
conformidade com a legislação e 
normas do conselho de classe. 
14- Executar outras tarefas de 
mesma natureza ou nível de 
complexidade associadas à sua 
especialidade e ambiente 
organizacional. 
 

40 

Superior 
Curso de Graduação 
em Serviço Social 
com registro na área, 
com conhecimentos 
em nível médio em 

informática. 
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SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auxiliar de 

Enfermagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
02 

1- Realizar as ações de pré e pós 
consulta de acordo com o programa e 
instruções recebidas. 
2- Aplicar, de acordo com prescrição 
médica, injeções, vacinas e 
administrar soluções parenterais. 
3- Empregar técnicas e instrumentos 
apropriados para verificação de 
temperatura, pressão arterial, 
pulsação e respiração. 
4- Auxiliar na realização de curativos 
simples com dreno, sonda e retirada 
de pontos. 
5- Auxiliar no preparo e no manuseio 
de material para cirurgia com a 
assepsia necessária. 
6- Auxiliar o médico em 
procedimentos de enfermagem. 
7- Auxiliar as gestantes em 
procedimentos de enfermagem no 
período pré-natal. 
8- Auxiliar na aplicação de técnicas de 
primeiros socorros sob supervisão do 
médico ou do enfermeiro. 
9- Auxiliar nos cuidados de 
enfermagem no período pré e pós- 
operatório. 
10- Realizar a higiene corporal e 
vestuário do paciente. 
11- Auxiliar no conforto do paciente e 
restrição no leito. 
12- Auxiliar no transporte de 
paciente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino Médio 
Completo. Quando 

da atividade de 
Auxiliar de 

Enfermagem, Curso 
de auxiliar de 

Enfermagem e 
registro 

profissional no 
COREN, com 

conhecimentos em 
nível básico de 

informática. 
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DO CARGO 
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ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auxiliar de 

Enfermagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
02 

13- Auxiliar na alimentação dos 
pacientes. 
14- Auxiliar nas técnicas da oxigeno 
terapia e inalo terapia. 
15- Auxiliar os pacientes quanto às 
suas necessidades básicas quando 
necessário. 
16- Limpar e desinfetar a 
aparelhagem, os utensílios e as 
instalações do laboratório através de 
técnicas e produtos apropriados e de 
orientação superior. 
17- Efetuar e manter a arrumação dos 
materiais do laboratório em gavetas e 
bandejas e providenciar sua reposição 
quando necessário. 
18- Auxiliar na coleta e na 
manutenção dos materiais físicos, 
químicos e biológicos para possibilitar 
a realização dos exames. 
19- Realizar o enchimento, a 
embalagem e a rotulação de vidros, 
ampolas e similares. 
20- Preencher fichas relacionadas aos 
trabalhos do laboratório e efetuar as 
anotações necessárias para 
possibilitar consultas ou informações 
posteriores. 
21- Controlar e comunicar ao superior 
imediato qualquer problema no 
funcionamento dos aparelhos e 
equipamentos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino Médio 
Completo. Quando 

da atividade de 
Auxiliar de 

Enfermagem, Curso 
de auxiliar de 

Enfermagem e 
registro profissional 

no COREN, com 
conhecimentos em 

nível básico de 
informática. 
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ATRIBUIÇÕES 
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SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auxiliar de 

Enfermagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
02 

22- Organizar a sala de trabalho, 
manter a higiene do local e repor o 
material utilizado. 
23– Entregar materiais e 
equipamentos para auxiliar o médico 
legista durante a execução do 
trabalho de necropsia. 
24– Efetuar a transcrição dos dados 
determinados pelo médico legista em 
impresso próprio para esse fim. 
25– Higienizar o corpo trabalhado 
segundo orientação recebida. 
26– Receber medicamentos e 
verificar número de lote, prazo de 
validade, quantidade de conservação 
do produto. 
27– Armazenar medicamentos em 
conformidade com os procedimentos 
determinados. 
28– Distribuir medicamentos 
mediante apresentação de receita 
médica. 
29– Controlar estoques de 
medicamentos e emitir relatórios 
regulares de movimentação. 
30– Realizar substituição de 
medicamentos mediante verificação 
de grupos farmacológicos e princípio 
ativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino Médio 
Completo. Quando 

da atividade de 
Auxiliar de 

Enfermagem, Curso 
de auxiliar de 

Enfermagem e 
registro profissional 

no COREN, com 
conhecimentos em 

nível básico de 
informática. 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

 
Nº 

 
ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auxiliar de 
Enfermagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
02 

31 - Recepcionar e identificar o 
paciente. 
32 – Organizar a sala para 
atendimento. 
33– Observar as normas de vigilância 
à saúde e à saúde ambiental. 
34 – Realizar procedimentos de 
biossegurança. 
35– Preparar o paciente para o
atendimento. 
36– Auxiliar o Dentista nas atividades 
odontológicas. 
37– Manipular materiais 
odontológicos. 
38– Manter a assepsia do local bem 
como dos instrumentos utilizados. 
39– Orientar na prevenção e 
promoção da saúde bucal. 
40– Marcar consultas e preencher e 
anotar fichas clínicas. 
41– Revelar e montar radiografias
intraorais. 
42– Realizar a conservação e a 
manutenção dos equipamentos 
odontológicos. 
43– Organizar arquivos, fichários e
controle de estoque. 

44– Executar outras tarefas de mesma
natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua Atividade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino Médio 
Completo. Quando 

da atividade de 
Auxiliar de 

Enfermagem, Curso 
de auxiliar de 

Enfermagem e 
registro profissional 

no COREN, com 
conhecimentos em 

nível básico de 
informática. 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

 
Nº 

 
ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auxiliar de 
Saúde Bucal 

(ASB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 

 
1– Realizar ações de promoção e prevenção 
em saúde bucal para as famílias, grupos e 
indivíduos, mediante planejamento local e 
protocolos de atenção à saúde; 
2- Executar organização, limpeza, assepsia, 
desinfecção e esterilização do instrumental, 
dos equipamentos odontológicos e do 
ambiente de trabalho; 
3- Auxiliar e instrumentar os profissionais nas 
intervenções clínicas; 
4- Realizar o acolhimento do paciente nos 
serviços de saúde bucal; 
5- Acompanhar, apoiar e desenvolver 
atividades referentes à saúde bucal com os 
demais membros da equipe de Atenção 
Básica, buscando aproximar e integrar ações 
de saúde de forma multidisciplinar; 
6- Aplicar medidas de biossegurança no 
armazenamento, transporte, manuseio e 
descarte de produtos e resíduos 
odontológicos; 
7- Processar filme radiográfico; 
8- Selecionar moldeiras; 
9- Preparar modelos em gesso; 
10- Manipular materiais de uso odontológico 
realizando manutenção e conservação dos 
equipamentos; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino médio 
Completo e 

Curso de ASB , 
registro no 
CRO, com 

conhecimentos 
em nível básico 

em 
Informática. 
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DO CARGO 
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ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auxiliar de 
Saúde Bucal 

(ASB) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13 

9- Participar da realização de levantamentos e 
estudos epidemiológicos, exceto na 
categoria de examinador; e 

10- Executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua atividade, bem como outras 
atribuições que lhes sejam atribuídas por 
legislação específica da categoria, ou outra 
normativa instituída pelo gestor federal ou 
municipal, ou ainda por determinação do 
11- titular da pasta. Participar da realização de 
levantamentos e estudos epidemiológicos, 
exceto na categoria de examinador; e 
12- Executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua atividade, bem como outras 
atribuições que lhes sejam atribuídas por 
legislação específica da categoria, ou outra 
normativa instituída pelo gestor federal ou 
municipal, ou ainda por determinação do 

titular da pasta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino médio 
Completo e 

Curso de ASB , 
registro no CRO, 

com 
conhecimentos 
em nível básico 
em Informática. 
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SEMANAL 

ESCOLARIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auxiliar de 
Saúde Bucal 
(ASB da ESF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

1 – Realizar ações de promoção e 
prevenção em saúde bucal para as 
famílias, grupos e indivíduos, mediante 
planejamento local e protocolos de 
atenção à saúde; 
2- Executar organização, limpeza, 
assepsia, desinfecção e esterilização do 
instrumental, dos equipamentos 
odontológicos e do ambiente de 
trabalho; 
3- Auxiliar e instrumentar os 
profissionais nas intervenções clínicas; 
4- Realizar o acolhimento do paciente 
nos serviços de saúde bucal; 
5- Acompanhar, apoiar e desenvolver 
atividades referentes à saúde bucal 
com os demais membros da equipe de 
Atenção Básica, buscando aproximar e 
integrar ações de saúde de forma 
multidisciplinar; 
6- Aplicar medidas de biossegurança no 
armazenamento, transporte, manuseio 
e descarte de produtos e resíduos 
odontológicos; 
7-  Processar filme radiográfico;  
8- Selecionar moldeiras; 
9- Preparar modelos em gesso; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino médio 
completo e 

Curso de ASB , 
registro no 
CRO, com 

conhecimentos 
em nível 

básico 
Informática. 
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DO CARGO 

Nº ATRIBUIÇÕES JORNADA 
SEMANAL 

ESCOLARIDADE 

 
 
 
 
 
 
 

Auxiliar de Saúde 
Bucal (ASB da 

ESF) 

 
 
 
 
 
 
 
 

02 

10 – Manipular materiais de uso 
odontológico realizando manutenção e 
conservação dos equipamentos; 
11 - Participar da realização de 
levantamentos e estudos 
epidemiológicos, exceto na categoria 
de examinador; e 
12 -Executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua atividade, bem como 
outras   atribuições   que   lhes   sejam 
atribuídas por legislação específica da 
categoria, ou outra normativa 
instituída pelo gestor federal ou 
municipal, ou ainda por determinação 
do titular da pasta. 

 
 

 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 

Ensino médio 
completo e 

Curso de ASB , 
registro no CRO, 

com 
conhecimentos 
em nível básico 

Informática. 
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HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bibliotecário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

1 – Organizar e manter atualizados os 
registros e controles de consultas. 
2 – Atender à solicitação dos usuários, 
indicar bibliografias e orientar 
pesquisas. 
3 – Solicitar a aquisição e manutenção 
de livros, revistas e demais materiais 
bibliográficos. 
4 – Receber livros, revistas, folhetos, 
publicações, registrar em fichas 
apropriadas, observar nome do autor, 
editor, data de publicação, série, 
assunto e outros dados de interesse. 
5 – Elaborar e executar programas de 
incentivo ao hábito da leitura. 
6 – Elaborar relatórios regulares das 
atividades da biblioteca. 
7 – Controlar a devolução do material 
retirado pelos usuários e observar os 
prazos estabelecidos. 
8 – Executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade 
associadas à sua especialidade e 
ambiente organizacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 

 
 
 
 
 
 
 

Ensino Superior 
– Curso de 

graduação na 
área de 

Biblioteconomia, 
com 

Conhecimentos 
em nível 

avançado na 
área de atuação 

em 
informática. 
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Contador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

1– Elaborar peças orçamentárias, Lei 
de Diretrizes e Plano Plurianual. 
2– Assinar balanços, balancetes, 
anexos, demonstrações e declarações 
exigidas em lei ou quando solicitadas 
legalmente. 
3 – Acompanhar e orientar a 
classificação e a contabilização de 
documentos. 
4– Analisar e a conciliar contas, 
verificar saldos, corrigir erros e 
assegurar a exatidão das operações 
contábeis. 
5 – Planejar o sistema de registros e 
operações e atender as necessidades 
administrativas e legais para controle 
contábil, financeiro, orçamentário e 
patrimonial. 
6– Atender e prestar esclarecimentos 
aos órgãos internos da 
administração e aos auditores do 
Tribunal de Contas e demais órgãos 
de controle da administração pública. 
7 – Executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade 
associadas à sua especialidade e 
ambiente organizacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
Ensino Superior 

– Curso de 
graduação na 

área de 
Contabilidade, 

com 
conhecimentos 

em nível 
avançado na 

área de 
atuação em 
informática 
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HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

 
 
 

Dentista 

 
 
 

11 

1- Realizar diagnósticos, 
prognósticos e tratamento das afecções 
da cavidade bucal em tecidos duros e 
moles. 
2- Executar procedimentos de 

promoção, prevenção e reabilitação em 
saúde bucal. 
3- Executar procedimentos de 

urgência e emergência. 
4- Prescrever, instruir e acompanhar 

tratamentos específicos à especialidade 
exercida. 
5- Manter registro dos pacientes com 

anotação da conclusão diagnóstica e do 
tratamento prescrito e realizado. 
6- Acompanhar o paciente, verificar a 

evolução do tratamento e encaminhar 
quando necessário a profissionais e/ou 
entidades especializadas. 
7- Realizar o planejamento cirúrgico e 

cirurgias de pequena, média e alta 
complexidade nas Unidades de Saúde. 
8- Atuar em equipe multiprofissional no 
desenvolvimento   de   projetos 
terapêuticos individuais, familiares e 
coletivos de vigilância  sanitária, 
epidemiológica e de saúde do 
trabalhador em Unidades de Saúde e nas 
comunidades locais. 

 
 
 

40 

Ensino Superior 
– Curso de 

Graduação em 
Odontologia, 

titulo de 
especialidade 
conforme o 

edital de 
concurso e 
registro no 
CRO, com 

conhecimentos 
em nível médio 

em 
informática. 
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DENOMINAÇÃO 
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Nº 

 
ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
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Dentista 11 

 
 
9- Prestar atendimento domiciliar 
sempre que houver planejamento 
específico da Unidade de Saúde de 
atuação. 
10 - Participar do planejamento e 
contribuir com sugestões nas atividades 
desenvolvidas na Unidade de Saúde por 
outros Profissionais da Saúde, 
Estagiários e Voluntários, em 
conformidade com a legislação e normas 
do conselho de classe. 

 
 
 

40 

Ensino Superior 
– Curso de 

Graduação em 
Odontologia, 

titulo de 
especialidade 
conforme o 

edital de 
concurso e 
registro no 
CRO, com 

conhecimentos 
em nível médio 

em 
informática. 
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Dentista ESF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
02 

1- 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, 
atividades em grupo na UBS e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio 
e/ou nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações entre outros), de 
acordo com planejamento da equipe, 
com resolubilidade e em conformidade 
com protocolos, diretrizes clínicas e 
terapêuticas, bem como outras 
normativas técnicas estabelecidas pelo 
gestor federal, ou municipal, 
observadas as disposições legais da 
profissão; 
2- Realizar diagnóstico com a 
finalidade de obter o perfil 
epidemiológico para o planejamento e 
a programação em saúde bucal no 
território; 
3- Realizar os procedimentos clínicos e 
cirúrgicos da AB em saúde bucal, 
incluindo atendimento das urgências, 
pequenas cirurgias ambulatoriais e 
procedimentos relacionados com as 
fases clínicas de moldagem, adaptação 
e acompanhamento de próteses 
dentárias (elementar, total e parcial 
removível); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensino Superior 

– Curso de 
Graduação 

em 
Odontologia, 

titulo de 
especialidade 
conforme o 

edital de 
concurso e 
registro no 
CRO, com 

conhecimentos 
em nível médio 
em informática 
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Dentista ESF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
02 

4- Coordenar e participar de ações 
coletivas voltadas à promoção da 
saúde e à prevenção de doenças 
bucais; 
5- Acompanhar, apoiar e desenvolver 
atividades referentes à saúde com os 
demais membros da equipe, buscando 
aproximar saúde bucal e integrar ações 
de forma multidisciplinar; 
6- Realizar supervisão do técnico em 
saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde 
bucal (ASB); 
7- Planejar, gerenciar e avaliar as ações 
desenvolvidas pelos ACS e ACE em 
conjunto com os outros membros da 
equipe; 
8- Realizar estratificação de risco e 
elaborar plano de cuidados para as 
pessoas que possuem condições 
crônicas no território, junto aos demais 
membros da equipe; e 
9- Executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua atividade, bem como 
outras atribuições que lhes sejam 
atribuídas por legislação específica da 
categoria, ou outra normativa 
instituída pelo gestor federal ou 
municipal, ou ainda por determinação 
do titular da pasta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensino Superior 

– Curso de 
Graduação 

em Odontologia, 
titulo de 

especialidade 
conforme o 

edital de 
concurso e 

registro no CRO, 
com 

conhecimentos 
em nível médio 
em informática 
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Enfermeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
06 

1- Organizar e orientar os serviços de 
enfermagem nas Unidades de Saúde e 
no apoio às visitas domiciliares previstas 
no plano de ação do Programa de Saúde 
da Família. 
2- Executar ações de assistência básica 
de vigilância em saúde nas áreas de 
atenção à criança, ao adolescente, à 
mulher, ao trabalhador e ao idoso. 
3- Realizar visitas domiciliares com a 
finalidade de monitorar a situação de 
saúde das famílias. 
4- Desenvolver ações para a capacitação 
dos Agentes Comunitários de Saúde com 
o objetivo de melhorar o desempenho e 
a atuação junto ao serviço de saúde em 
atendimento às estratégias do Programa 
de Saúde da Família. 
5- Atuar conforme as normas e 
programas de higiene e assepsia com o 
objetivo de prevenir e controlar 
sistematicamente a infecção hospitalar 
e as doenças. 
6- Participar junto à comunidade dos 
programas informativos sobre higiene, 
segurança do trabalho, prevenção de 
acidentes e de doenças. 
7- Participar da elaboração e da 
operacionalização do sistema de 
referência e contra referência do 
paciente nos diferentes níveis de 
atenção à saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensino Superior 

– Curso de 
Graduação 

em 
Enfermagem 
e registro na 

área – 
COREN, com 

conhecimentos 
em nível médio 
em informática 
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Enfermeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
06 

8- Propor medidas para assegurar o 
cumprimento da legislação, das 
diretrizes e das normas dos órgãos 
competentes relacionadas ao seu campo 
de atuação. 
9- Elaborar, orientar e executar 
programas e projetos, propor e 
compatibilizar   diretrizes   e   metas   e 
estabelecer mecanismos 
demonitoramento e avaliação ligados à 
sua  área de competência. 
10- Atuar na execução de ações de 
assistência básica de vigilância 
epidemiológica e sanitária nas áreas de 
atenção à criança, ao adolescente, à 
mulher, ao trabalhador e ao idoso. 
11- Oportunizar os contatos mantidos 
com cidadãos sadios ou doentes com o 
objetivo de promover a saúde e abordar 
os aspectos de educação sanitária. 
12- Promover a qualidade de vida e 
contribuir para que o meio ambiente 
torne-se mais saudável. 
13- Discutir de forma permanente junto 
à sua equipe de trabalho e comunidade, 
o conceito de cidadania e enfatizar os 
direitos de saúde e as bases legais que 
os legitimam. 
14- Realizar cuidados diretos de 
enfermagem nas urgências e 
emergências clínicas e monitorar e 
indicar a continuidade da assistência 
prestada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino Superior 
– Curso de 
Graduação 

em 
Enfermagem 
e registro na 

área – 
COREN, com 

conhecimentos 
em nível médio 
em informática 
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Enfermeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
06 

15- Realizar consulta de enfermagem, 
estabelecer diagnóstico, solicitar 
exames complementares e 
prescrever/transcrever medicações 
conforme protocolos estabelecidos nos 
Programas do Ministério da Saúde e/ou 
da Secretaria Municipal de Saúde, em 
conformidade com as disposições legais. 
16- Organizar e coordenar a criação de 
grupos de patologias específicas. 
17- Participar de bancas examinadoras 
nos concursos para provimento de cargo 
ou contratação de enfermeiro e/ou 
pessoal técnico e auxiliar de 
enfermagem. 
18- Organizar, orientar e avaliar a 
atuação da sua equipe e emitir relatórios 
referentes às atividades sob sua 
supervisão. 
19- Participar do processo de 
programação, planejamento, execução e 
avaliação das ações e da organização do 
processo de trabalho em atendimento às 
estratégias do Programa de Saúde da 
Família. 
20- Participar do planejamento e 
contribuir com sugestões nas atividades 
desenvolvidas na Unidade de Saúde por 
outros Profissionais da Saúde, 
Estagiários e Voluntários, em 
conformidade com a legislação e normas 
do conselho de classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino Superior 
– Curso de 
Graduação 

em 
Enfermagem 
e registro na 

área – 
COREN, com 

conhecimentos 
em nível médio 
em informática 
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Enfermeiro 06 

21 - Executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua atividade, bem como 
outras atribuições que lhes sejam 
atribuídas por legislação específica da 
categoria, ou outra normativa instituída 
pelo gestor federal ou municipal, ou 
ainda por determinação do titular da 
pasta. 

40 

Ensino Superior 
– Curso de 
Graduação 

em 
Enfermagem 
e registro na 

área – 
COREN, com 

conhecimentos 
em nível médio 
em informática 
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Enfermeiro 
ESF 04 

1- Realizar atenção à saúde aos 
indivíduos e famílias vinculadas às 
equipes e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, 
associações entre outras), em todos os 
ciclos de vida; 
2- Realizar consulta de enfermagem, 
procedimentos, solicitar exames 
complementares, prescrever 
medicações conforme protocolos, 
diretrizes clínicas e terapêuticas, ou 
outras normativas técnicas 
estabelecidas pelo gestor federal, 
estadual, municipal ou do Distrito 
Federal, observadas as disposições 
legais da profissão; 
3- Realizar e/ou supervisionar 
acolhimento com escuta qualificada e 
classificação de risco, de acordo com 
protocolos estabelecidos; 
4- Realizar estratificação de risco e 
elaborar plano de cuidados para as 
pessoas que possuem condições 
crônicas no território, junto aos demais 
membros da equipe; 

40 

Ensino Superior 
– Curso de 

Graduação em 
Enfermagem e 

registro na 
área 

– COREN, com 
conhecimentos 
em nível médio 
em informática 
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Enfermeiro    
ESF 

04 

5- Realizar atividades em grupo e 
encaminhar, quando necessário, 
usuários a outros serviços, conforme 
fluxo estabelecido pela rede local; 
6- Planejar, gerenciar e avaliar as ações 
desenvolvidas pelos técnicos/auxiliares 
de enfermagem, ACS e ACE em 
conjunto com os outros membros da 
equipe; 
7- Supervisionar as ações do 
técnico/auxiliar de enfermagem e ACS; 
8- Implementar e manter atualizados 
rotinas, protocolos e fluxos 
relacionados a sua área de 
competência 
na UBS; e 
9 - Executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua atividade, bem como 
outras atribuições que lhes sejam 
atribuídas por legislação específica da 
categoria, ou outra normativa 
instituída pelo gestor federal ou 
municipal, ou ainda por determinação 
do titular da pasta. 

40 

Ensino Superior 
– Curso de 

Graduação em 
Enfermagem e 
registro na área 
– COREN, com 
conhecimentos 
em nível médio 
em informática 
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Engenheiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

1 – Atuar nas fases de concepção, 
construção, operação e manutenção 
de edificações e de infraestrutura em 
geral. 
2 – Elaborar projetos e fiscalizar 
edificações, estradas, pistas de 
rolamento, sistemas de transporte e 
abastecimento de água e de 
saneamento. 
3 – Orientar e coordenar estudos, 
planos e pesquisas de interesse 
urbanístico local e assegurar a 
continuidade do processo de 
planejamento. 
4 – Planejar, orientar e controlar a 
execução de programas, obras e 
serviços propostos no plano de 
desenvolvimento urbano. 
5 – Formular diretrizes de uso de solo e 
sistema viário. 
6 – Analisar e emitir pareceres sobre 
projetos de edificações com 
observância do Código de Obras do 
Município. 
7 – Prestar assistência nas licitações 
públicas e acompanhar empreiteiras na 
execução de obras públicas. 
8 – Executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade 
associadas à sua especialidade e 
ambiente organizacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino Superior 
– Curso de 

Graduação em 
Engenharia 

Civil com 
registro na 

área – CREA 
e 

conhecimentos 
de nível 

elevado na 
área em 

informática. 
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Farmacêutico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 

1- Fabricar e controlar a manipulação e 
distribuição dos medicamentos. 
2- Acompanhar, verificar e orientar o controle 
de medicamentos psicotrópicos, a liberação e 
a conferência de receitas (nome do paciente, 
dose, medicação e quantidade) e a 
escrituração das receitas em livro específico 
conforme exigência legal. 
3- Elaborar laudos técnicos e realizar perícias 
técnico legais relacionadas à produtos, 
fórmulas, processos e métodos farmacêuticos 
ou de natureza farmacêutica. 
4- Realizar a orientação medicamentosa. 
5- Pesquisar, preparar e analisar 
medicamentos e alimentos e estudar métodos 
de análise aplicáveis a matérias biológicas. 
6- Atuar em projetos terapêuticos e participar 
da elaboração e implementação de políticas de 
saúde relativas à produtos da área 
farmacêutica. 
7- Participar do planejamento e contribuir com 
sugestões nas atividades desenvolvidas na 
Unidade de Saúde por outros Profissionais da 
Saúde, Estagiários e Voluntários, em 
conformidade com a legislação e normas do 
conselho de classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino Superior 
Curso de 

Graduação em 
Farmácia e 

registro na área e 
conhecimentos de 

nível médio em 
informática 
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Fisioterapeuta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07 

1- Planejar e executar ações de terapêutica 
fisioterápica nos pacientes. 
2- Avaliar o nível das disfunções 
físico*funcionais de pacientes através de 
testes apropriados e emitir diagnósticos 
fisioterápicos. 
3- Proceder à reavaliação sistemática dos 
pacientes em tratamento com o objetivo de 
reajustar as condutas adotadas em função da 
evolução de cada caso. 
4- Programar, prescrever e orientar a 
utilização de recursos fisioterápicos para 
correção de desvios posturais, afecções dos 
aparelhos respiratórios e cardiovasculares e 
preparação e condicionamento pré e pós 
parto. 
5- Participar nos atendimentos de 
emergência e nas atividades terapêuticas 
intensivas. 
6- Indicar e prescrever o uso de prótese no 
tratamento aos pacientes. 
7- Orientar familiares nos cuidados aos 
pacientes em tratamento domiciliares. 
8- Participar de trabalhos clínicos da Unidade 
de Saúde e prescrever conduta terapêutica 
quanto à parte fisioterápica. 
9- Participar do planejamento e contribuir 
com sugestões nas atividades desenvolvidas 
na Unidade de Saúde por outros Profissionais 
da Saúde, Estagiários e Voluntários, em 
conformidade com a legislação e normas do 
conselho de classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensino Superior 

Curso de 
Graduação em 

Fisioterapia 
com registro na 

área e 
conhecimentos 
de nível médio 
em informática 
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Fonoaudió-
logo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 

1- Avaliar manifestações linguísticas e vocais do 
paciente. 
2- Elaborar e aplicar métodos e técnicas de 
solução de problemas de linguagem. 
3- Avaliar problemas auditivos. 
4- Atuar no tratamento de distúrbios da dicção, 
da voz e da fala e da correção da gagueira, 
articulação da palavra, etc. 
5- Avaliar as deficiências dos pacientes através 
da realização de exames fonéticos, de 
linguagem, de audiometria e de outras técnicas 
para determinar o plano de tratamento. 
6- Elaborar plano de tratamento dos pacientes 
com base nas informações médicas, nos 
resultados dos testes de avaliação 
fonoaudiológica e nas peculiaridades de cada 
caso. 
7- Desenvolver trabalho de correção de 
distúrbios da palavra, voz, linguagem e audição 
com o objetivo de reeducação neuromuscular e 
reabilitação do paciente. 
8- Avaliar os pacientes no decorrer do 
tratamento, observar a evolução do processo e 
promover os ajustes necessários nas terapias 
adotadas. 
9- Promover e orientar a reintegração dos 
pacientes à família e outros grupos sociais. 
10- Participar do planejamento e contribuir 
com sugestões nas atividades desenvolvidas na 
Unidade de Saúde por outros Profissionais da 
Saúde, Estagiários e Voluntários, em 
conformidade com a legislação e normas do 
conselho de classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ensino Superior 

Curso de 
Graduação em 
Fonoaudiologia 
com registro na 

área e 
conhecimentos 
de nível médio 
em informática 
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Guarda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

1. Realizar vistoria e ronda sistemática, 
interna e externa às unidades, 
prevenindo situações que coloquem 
em risco a integridade de prédios, de 
equipamentos e a segurança de 
servidores e usuários; 
2. Executar policiamento ostensivo, 
preventivo, uniformizado e 
aparelhado, na proteção à população, 
bens, serviços e instalações do 
Município; 
5. Colaborar com a pacificação de 
conflitos, atentando para o respeito 
aos direitos fundamentais das pessoas; 
6. Prevenir, inibir e coibir, pela 
presença e vigilância, infrações penais 
ou administrativas e atos infracionais 
que atentem contra os bens, serviços e 
instalações públicas e à população; 
11. Desenvolver ações de prevenção 
primária à violência, isoladamente ou 
em conjunto com os demais órgãos da 
própria municipalidade, de outros 
Municípios ou das esferas estadual e 
federal; 
12. Auxiliar na segurança de grandes 
eventos e na proteção de autoridades 
e dignatários, realizando escoltas 
quando couber; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino 
fundamental 

(4º série 
completa) 
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Guarda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

13. Exercer monitoramento, controle e 
segurança em eventos públicos e 
demais situações de aglomeração de 
pessoas; 
14. Desempenhar atividades de 
proteção do patrimônio público 
municipal no sentido de prevenir a 
ocorrência interna e externa de 
qualquer infração penal, 
inspecionando as dependências dos 
próprios, fazendo rondas nos períodos 
diurno e noturno, fiscalizando a 
entrada e saída, controlando acesso de 
pessoas, veículos e equipamentos; 
15. Zelar pelos bens, equipamentos e 
prédios públicos do Município; 
16. Atuar de forma preventiva e 
permanente, no território do 
Município, para a proteção sistêmica 
da população que utiliza os bens, 
serviços e instalações municipais; 
17. Colaborar, de forma integrada com 
os órgãos de segurança pública, em 
ações conjuntas; 
18. Proteger o patrimônio ecológico, 
histórico, cultural, arquitetônico e 
ambiental do Município; 
19. Prestar auxílio nas ações de defesa 
civil, em situações de calamidade e/ou 
emergências; 
20. Realizar o atendimento de 
ocorrências emergenciais, de forma 
direta e imediata; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino 
fundamental (4º 
série completa) 
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Guarda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

21. Atuar em ações preventivas na 
segurança escolar, zelando pelo 
entorno e participando de ações 
educativas com o corpo discente e 
docente das unidades de ensino 
municipal; 
31. Realizar rondas móveis, 
conduzindo motos ou veículos, 
conforme necessidade; 
32. Solicitar documento de 
identificação, conforme normas 
estabelecidas pela Unidade, para 
controlar a movimentação de pessoas, 
veículos e/ou bens materiais, a fim de 
permitir, restringir ou impedir o acesso 
às dependências do setor ou unidade, 
quando couber; 
33. Atender ao público e o telefone, 
prestando informações; 
34. Realizar inspeção nas 
dependências do prédio ou área, e 
imediações, que estiver sob 
vigilância,examinando portas, janelas, 
portões e alarmes; 
35. Combater pequenos incêndios 
e/ou focos de incêndio, comunicando 
tais ao órgão competente; 
36. Comunicar às autoridades 
competentes sobre tentativa de furto, 
vandalismo e demais atos delituosos 
ou que atentem contra a segurança 
e/ou patrimônio público; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino 
fundamental (4º 
série completa) 
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Guarda 

 
 
 
 
 
 

10 

37. Comunicar à chefia imediata 
qualquer irregularidade ocorrida 
durante seu plantão, para as devidas 
providências sejam adotadas em 
tempo hábil; 
38. Manter vigilância sobre acessos e 
estacionamentos dos prédios 
ocupados por órgãos ou entidades 
públicas municipais; 39. Registrar sua 
passagem pelos postos de controle; 
40. Operar equipamento de vigilância 
eletrônica em geral; 
41. Desempenhar outras atividades 
correlatas. 

 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 

Ensino 
fundamental (4º 
série completa) 
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Instrutor de 

Práticas 
Esportivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

1 - Cumprir programas elaborados pela 
área, visando proporcionar atividades de 
Educação Física para população.  
2 - Desenvolver, com crianças, jovens e 
adultos, atividades físicas. 
3 - Exercer atividades de orientação 
técnica para o preparo de equipes nas 
várias modalidades esportivas. 
4 - Programar e executar atividades de 
recreação para a comunidade em geral. 
5 - Participar, conforme a política interna 
da administração, de projetos, cursos, 
eventos, convênios e programas de 
ensino, pesquisa e extensão; 
6 - Elaborar relatórios técnicos em sua 
área de especialidade; 
7 - Participar de programa de 
treinamento, quando convocado; 
8 - Executar tarefas pertinentes à área 
de atuação, utilizando-se de 
equipamentos e programas de 
informática. 09 - Executar outras tarefas 
compatíveis com as exigências 
para o exercício da função. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso Superior 
de Educação 

Física e 
Registro no 

CREF, e 
conhecimentos 
de nível médio 
em informática 



262 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
Estado de São Paulo 

Secretaria Geral/ 2021 
 

 

DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

 
Nº 

 
ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Médico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 

1- Planejar, controlar e executar ações 
relacionadas ao atendimento primário e 
emergencial nas Unidades de Saúde. 2- 
Realizar consultas em adultos de ambos 
os sexos encaminhados à área de saúde e 
segurança do trabalho. 
3- Realizar as atividades previstas para o 
Médico no Estatuto dos Servidores 
Municipais, na consolidação das leis do 
trabalho e nos demais diplomas legais da 
área de pessoal e previdenciária. 
4- Realizar exames clínicos, 
procedimentos cirúrgicos, 
diagnósticos, emissão de atestados e 
encaminhamentos. 
5- Prescrever, instruir e acompanhar 
tratamentos específicos à 
especialidade exercida. 
6- Manter registro dos pacientes com 
anotação da conclusão diagnóstica, do 
tratamento prescrito e da evolução de 
doença. 
7- Acompanhar o paciente, verificar a 
evolução da doença e encaminhar 
quando necessário a profissionais e/ou 
entidades especializadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 

 
 
 
 
 
 

Ensino 
Superior Curso 
de Graduação 
em Medicina 

com 
Especialização 

quando 
necessário e 
com registro 

na área – CRM. 
e 

conhecimen
tos de nível 
médio em 

informática 
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Médico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 

8- Aplicar recursos de medicina 
preventiva, curativa ou terapêutica 
para promover a saúde e bem*estar 
do paciente. 
9- Participar no desenvolvimento e na 
aplicação de programas de vigilância 
epidemiológica  e de  programas 
educativos e preventivos de saúde 
pública voltados para a comunidade. 
10- Efetuar exames médicos dentro da 
especialidade, emitir  diagnósticos, 
promover o tratamento, requisitar 
exames, analisar  resultados e 
prescrever  medicamentos com a 
aplicação dos recursos da medicina 
preventiva e/ou terapêutica. 
11- Requisitar, analisar e interpretar 
exames complementares para 
acompanhamento clínico. 
12- Atuar em equipe multiprofissional 
no desenvolvimento de projetos 
terapêuticos individuais, familiares e 
coletivos de vigilância sanitária, 
epidemiológica e de saúde do 
trabalhador em Unidades de Saúde e 
nas comunidades locais. 
13- Realizar exames médicos 
admissionais de candidatos aprovados 
em concurso. 
14- Orientar a execução de exames 
radiológicos e interpretar, analisar e 
diagnosticar os resultados finais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 

 
 
 
 
 
 

Ensino Superior 
Curso de 

Graduação em 
Medicina com 
Especialização 

quando 
necessário e com 
registro na área – 

CRM. 
e conhecimentos 

de nível médio em 
informática 
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Médico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 

15- Analisar e assinar atestados de 
óbitos. 
16- Prestar primeiro atendimento 
quando de urgências clínicas, 
cirúrgicas e traumatológicas. 
17- Prestar atendimento domiciliar 
sempre que houver planejamento 
específico da Unidade de Saúde de 
atuação. 
18- Participar do planejamento e 
contribuir com sugestões nas 
atividades desenvolvidas na Unidade 
de Saúde por outros Profissionais da 
Saúde, Estagiários e Voluntários, em 
conformidade com a legislação e 
normas do conselho de classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ensino Superior 
Curso de 

Graduação em 
Medicina com 
Especialização 

quando 
necessário e com 
registro na área – 

CRM. 
e conhecimentos de 

nível médio em 
informática 
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Médico da 
Estratégia de 

Saúde da Família 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 

1- Realizar a atenção à saúde às 
pessoas e famílias sob sua 
responsabilidade; 
2- Realizar consultas clínicas, 
pequenos procedimentos cirúrgicos, 
atividades em grupo na UBS e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio 
e/ou nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações entre outros); 
em conformidade com protocolos, 
diretrizes clínicas e terapêuticas, bem 
como outras normativas técnicas 
estabelecidas pelos gestores (federal, 
estadual, municipal), observadas as 
disposições legais da profissão; 
3- Realizar estratificação de risco e 
elaborar plano de cuidados para as 
pessoas que possuem condições 
crônicas no território, junto aos demais 
membros da equipe; 
4- Encaminhar, quando necessário, 
usuários a outros pontos de atenção, 
respeitando fluxos locais, mantendo 
sob sua responsabilidade o 
acompanhamento do plano 
terapêutico prescrito; 
5- Indicar a necessidade de internação 
hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo 
acompanhamento da pessoa; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino Superior 
Curso de 

Graduação em 
Medicina com 

registro na área – 
CRM. 

e conhecimentos 
de nível médio em 

informática 
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Médico da 
Estratégia de 

Saúde da Família 

 
 
 
 
 
 
 

04 

6- Planejar, gerenciar e avaliar as ações 
desenvolvidas pelos ACS e ACE em 
conjunto com os outros membros da 
equipe; 
7- Executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua atividade, bem como 
outras atribuições que lhes sejam 
atribuídas por legislação específica da 
categoria, ou outra normativa 
instituída pelo gestor federal ou 
municipal, ou ainda por determinação 

do titular da pasta. 
 

 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 

Ensino Superior 
Curso de 

Graduação em 
Medicina com 

registro na área – 
CRM. 

e conhecimentos 
de nível médio em 

informática 
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Motorista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 

1- Conduzir veículos automotores para o 
transporte de passageiro, cargas leves, pesadas e 
entregas de remessa.  
2- Dirigir automóveis, caminhões, ambulância, 
ônibus e demais veículos de transporte de 
passageiro e carga. 
3- Vistoriar os veículos diariamente, antes e após 
sua utilização, verificar o estado dos pneus, o nível 
de combustível, o óleo do cárter, a bateria, os 
freios e outros itens de segurança e condições de 
trafego. 
4- Requisitar a manutenção dos veículos quando 
necessário. 
5- Observar sinalização e zelar pela segurança 
dos passageiros, transeuntes e demais veículos. 
6- Transportar pessoas, materiais e 
equipamentos e garantir a segurança dos 
mesmos. 
7- Realizar reparos de emergência. 
8- Manter o veículo limpo interna e 
externamente. 
9- Observar e controlar os períodos de revisão e 
manutenção determinados.  
10- Efetuar anotações de quilometragem, viagens
 realizadas, objetos ou pessoas transportadas e de 
itinerários percorridos. 
11- Recolher e fechar o veiculo após  sua 
utilização. 
12- Utilizar equipamentos de segurança 
determinados pela legislação. 
13- Executar outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade, associadas ao Cargo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino 
fundamental 
completo e 
habilitação 

categoria "D" 
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Nutricionista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 

1- Planejar e elaborar cardápios e 
acompanhar e avaliar a aceitação dos 
alimentos com o objetivo de oferecer 
refeições balanceadas e evitar desperdícios. 
2- Elaborar o planejamento e a execução 
de cardápios e dietas especiais. 
3- Orientar e acompanhar o preparo, a 
distribuição e o armazenamento dos 
alimentos para buscar o melhor rendimento 
e padrão de qualidade. 
4- Programar e desenvolver programas de 
capacitação com sua equipe com o objetivo 
de racionalizar e melhorar o padrão técnico 
dos serviços. 
5- Elaborar relatórios periódicos de 
estimativas de custo médio da alimentação. 
6- Zelar pela ordem, pela qualidade e                  pela 
higiene dos gêneros alimentícios.  
7- Participar dos programas nutricionais das 
Unidades de Saúde destinados à 
comunidade. 
8- Prestar assistência dietoterápica 
hospitalar, ambulatorial e domiciliar. 
9- Participar do planejamento e contribuir 
com sugestões nas atividades desenvolvidas 
na Unidade de Saúde por outros 
Profissionais da Saúde, Estagiários e 
Voluntários, em conformidade com a 
legislação e normas do conselho de classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
Ensino Superior 

– Curso de 
Graduação em 

Nutrição e 
registro na área 

e 
conhecimentos 
de nível médio 
em informática 
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Oficial de 
Manutenção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50 

1- Atuar na construção, manutenção, 
conservação e recuperação do 
patrimônio público. 
2 - Executar obras de alvenaria, concreto, 
assentamento de telhas, reparos, 
adequações, revestimentos e 
acabamentos. 
3 - Interpretar desenhos, croquis, 
esquemas e especificações e utilizar 
processos e instrumentos específicos. 
4 - Executar demolições, retirar entulho 
e limpar a obra. 
5 - Dosar e executar mistura de cimento, 
areia, pedra e água para obter 
argamassas. 
6 - Controlar o nível e o prumo das obras. 
7 - Praticar as medidas de segurança 
determinadas e utilizar equipamentos de 
proteção apropriados na execução dos 
serviços. 
8 - Executar tratamento e descarte de 
resíduos de materiais do local de 
trabalho. 
9 - Efetuar conservação e manutenção de 
edificações e equipamentos em geral. 
10 - Efetuar reparos em peças e móveis 
de madeira e metal e recuperar ou 
substituir as partes danificadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino 
fundamental 

completo, com 
conhecimentos 

básicos de 
informática 
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Oficial de 
Manutenção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50 

11 - Operar caldeiras de vapor e 
controlar os tanques de alimentação de 
água e combustível. 
12 - Fazer a leitura e medição de água em 
hidrômetros e tanques de oxigênio. 
13 - Efetuar a manutenção e verificar as 
condições de funcionamento das 
centrais de água, de gás, de vácuo e 
nitroso, central geral de cilindros e do 
grupo gerador. 
14 - Efetuar  a  manutenção das 
tubulações, válvulas, registros, filtros, 
instrumentos e  acessórios, limpar, 
lubrificar e substituir partes danificadas. 
15 – Auxiliar no Preparo e aplicação de 
soluções químicas para tratamento de 
água e realizar o controle da qualidade. 
16 - Operar registros e válvula seletora 
de filtro para drenagem, filtragem e 
passagem livre da água da piscina. 
17 - Efetuar a limpeza de filtros de água 
de piscina e operar e controlar a válvula 
seletora e registros. 
18 - Operar os dispositivos dos 
reservatórios de água. 
19 - Zelar pela guarda e conservação dos 
equipamentos e materiais utilizados. 
20 - Executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua Atividade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino 
fundamental 

completo, com 
conhecimentos 

básicos de 
informática 
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Operador de 
Máquina 

 
 
 

15 

1- Operar Motoniveladoras/Patrol, 
carregadeiras, rolo compactador, pá 
mecânica, retro escavadeiras, e 
outros veículos específicos, para 
execução de serviços de escavação, 
terraplanagem, nivelamento de solo, 
pavimentação, conservação de vias e 
carregamento e descarregamento de 
material. 
2- Acionar o motor, conduzir e 
manobrar a máquina, manipular os 
comandos de marcha e direção e 
posicioná-la conforme as 
necessidades do serviço. 
3- Operar mecanismos de tração e 
movimentação dos implementos da 
máquina e acionar pedais e 
alavancas de comando para escavar, 
carregar, mover e levantar ou 
descarregar terra, areia, cascalho, 
pedras e outros materiais. 
4- Zelar pela qualidade do serviço, 
controlar o andamento das 
operações e efetuar os ajustes 
necessários. 
5- Praticar as medidas de segurança 
determinadas para a operação e 
estacionamento da máquina para 
evitar possíveis acidentes. 
6- Efetuar pequenos reparos de 
urgência com a utilização de 
ferramentas apropriadas para 
assegurar o funcionamento da 
máquina. 

 
 
 

44 horas 

Ensino 
fundamental 

(4º série 
completa) 

E 
habilitação 
categoria 

"D" 
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Operador de 
Máquina 

 
 
 

15 

 
7- Acompanhar os serviços de 
manutenção preventiva e corretiva 
da máquina e seus implementos e 
efetuar os testes necessários. 
8- Anotar dados e informações sobre 
os serviços realizados, sobre o 
consumo de combustível, 
conservação e outras ocorrências 
para controle. 
9- Executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade 
associadas ao Cargo, como conduzir 
veículos pesados. 

 
 
 

44 horas 

Ensino 
fundamental 

(4º série 
completa) 

E 
habilitação 

categoria "D" 
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Procurador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 

1 – Estudar e redigir minutas de projetos 
de lei, decretos, atos normativos e 
documentos contratuais em 
conformidade com as normas legais. 
2 – Estudar projetos de aquisição, 
transferência ou alienações de bens de 
interesse do Município. 
3 – Estudar questões de interesse da 
Prefeitura que apresentam aspectos 
jurídicos específicos. 
4 – Efetuar a cobrança da dívida ativa e 
promover desapropriações de forma 
amigável ou judicial. 
5 – Assistir à Prefeitura nas negociações 
de contratos, convênios e acordos com 
entidades públicas ou privadas. 
6 – Prestar assessoria jurídica às áreas da 
Prefeitura, emitir pareceres sobre 
assuntos fiscais, trabalhistas, 
administrativos, constitucionais entre 
outros, através de pesquisas da 
legislação, jurisprudências, doutrinas e 
instruções regulamentares. 
7 – Atuar em qualquer foro ou instância 
em nome do município e resguardar seus 
interesses quando seja autor, réu, 
assistente ou oponente. 
8 – Executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade 
associadas à sua especialidade e 
ambiente organizacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ensino Superior 

Curso de 
graduação em 

Direito e registro 
na Ordem dos 
Advogados do 

Brasil 
e 

conhecimentos 
de nível médio 
em informática 
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Programador 

 
 
 

02 

 
1- Montar, dar acabamento e 
manutenção em computadores, além 
de identificar e corrigir problemas em 
aparelhos eletrônicos; 
 
2- Instalar e configurar dados e 
software, trabalhar no 
desenvolvimento de sistemas e 
websites; 
 
3- Executar outras tarefas da 
mesma natureza ou nível de 
complexidade associadas às suas 
atividades, bem como outras 
atribuições que lhe forem conferidas 
por legislação específica da categoria 
ou outras normatias instituidas pelo 
Gestor Federal ou municipal, ou ainda 
por determinação do titular da pasta. 

 
 
 

40 

 
 
 

2º Grau completo 
em Técnico em 

Informática 
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Psicólogo 

 
04 

1- Atender os pacientes das Unidades de Saúde, 
efetuar e avaliar diagnósticos através de 
técnicas psicológicas adequadas.  
2- Realizar atendimento psicológico ou 

psicossocial em crianças, adolescentes e adultos. 
3- Promover ações conjuntas para elaborar 

programas de assistência e apoio a grupos 
específicos de pacientes. 
4-  Promover ações de aconselhamento e 

orientação, individual ou em grupo, com 
familiares e pacientes, com o objetivo de mediar 
e solucionar situações de conflito. 
5- Estudar e avaliar pacientes nos 

aspectos intelectual, psicomotor e 
emocional com a adoção de técnicas psicológicas 
de diagnóstico e formulação de pareceres. 
6- Promover a orientação de crianças nos casos 

de desajustamento familiar. 
7- Observar e analisar comportamentos, 

realizar entrevistas, orientar e acompanhar 
individualmente ou em grupos e efetuar 
encaminhamentos adequados a cada situação. 
8- Realizar visitas domiciliares quando 

necessário. 
9- Participar do planejamento e contribuir com 

sugestões nas atividades desenvolvidas na 
Unidade de Saúde por outros Profissionais da 
Saúde, Estagiários e Voluntários, em 
conformidade com a legislação e normas do 
conselho de classe. 

 
40 

Ensino Superior 
Curso de 

Graduação em 
Psicologia 
e registro 

na área 
CRP 

e 
conhecimentos 
de nível médio 
em informática 
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Técnico de 

Administração 
Pública 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
05 

ORIENTADO OU SUPERVISIONADO: 
1 – Executar atividades de pesquisa, organização 
e arquivo de atos administrativos, legislação, 
jurisprudência e doutrina. 
2 – Analisar fluxo de processos, instruir 
procedimentos administrativos, elaborar 
pareceres, relatórios, informações, atos e 
documentos de suporte conforme a necessidade 
da área de atuação. 
3 – Executar atividades voltadas para políticas 
públicas, nas áreas de planejamento, 
planejamento estratégico de governo, elaboração 
de orçamento, execução orçamentária, 
contabilidade pública, direito público, gestão de 
pessoas, gestão de compras, gestão de 
patrimônio; elaboração, execução e 
monitoramento de projetos; programas e planos 
de ação. 
4- Desenvolvimento e aplicação de indicadores 
que dimensionem os serviços prestados pela 
administração. 
5 – Executar as atividades de forma integrada 
com as demais áreas e Secretarias e contribuir 
para o desenvolvimento das equipes de trabalho. 
6 – Controle de Operações e Processos  
7 – Atender munícipes em matérias de sua área 
de atuação. 
8 – Executar outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade associadas à sua 
especialidade e ambiente organizacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso 
Técnico com 
registro no 

MEC 
com 

conhecimento
s   voltados para 
administração 
pública e de 
nível médio 

em 
informática. 
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Técnico de 
Segurança no 

Trabalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 

1 - Estabelecer normas e dispositivos de 
segurança, nos equipamentos e instalações
 verificando sua observância com a 
finalidade de prevenir acidente; 
2 - Examinar as mangueiras, extintores e 
equipamentos de proteção contra incêndio; 
3 - Elaborar relatórios dos resultados das 
inspeções, propondo a reparação ou renovação 
de equipamentos; 
4 - Investigar acidentes ocorridos, observando 
condições da ocorrência, com a finalidade de 
identificar suas causas e propor providências 
necessárias; 
5 - Manter contatos com o serviço médico e 
social da Prefeitura, para acompanhamento de 
acidentados; 
6 - Instruir servidores municipais sobre normas de 
segurança, ministrando palestras e treinamentos, 
para que possam agir acertadamente em casos de 
emergência; 
7 - Inspecionar locais e equipamentos da 
Prefeitura, observando as condições de trabalho, 
para determinar fatores e riscos de acidentes; 
8 - Elaborar cartazes, avisos para divulgar e 
desenvolver hábitos de prevenção de acidentes; 
9 - Participar de reuniões sobre segurança no 
trabalho, com objetivo de aperfeiçoar o sistema 
existente; 
10 - Desempenhar outras atividades                         afins; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 

Ensino Médio 
Completo, com 

Curso de 
Técnico de 

Segurança do 
Trabalho ou 

Certificado de 
conclusão de 

curso de 
Supervisor de 
Segurança do 

Trabalho, 
realizado em 

caráter 
prioritário pelo 
ministério do 
Trabalho; ou 

possuir registro 
de Supervisor 
de Segurança 
do Trabalho, 

expedido pelo 
ministério do 
trabalho, com 

conhecimentos 
de nível médio 
em informática 
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ATRIBUIÇÕES 
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HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnico 
em 

Enfermagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

1- Prestar assistência de enfermagem de 
caráter preventivo e/ou curativo, 
internos e externos à Unidade de Saúde, 
conforme planejamento de trabalho 
determinado pelo enfermeiro. 
2 – Apurar e verificar sinais vitais como 
pulso, temperatura, pressão arterial e 
frequência respiratória. 
3 – Fornecer e aplicar medicamentos, 
vacinas e curativos. 
4 – Coletar materiais para exames 
laboratoriais. 
5 – Auxiliar na realização de exames e 
testes específicos. 
6 – Notificar ou encaminhar para 
notificação de pacientes com suspeita de 
doenças de notificação compulsória. 
7 – Encaminhar pacientes para banho ou 
efetuar banho no leito. 
8 – Trocar roupas de pacientes. 
9 – Adotar procedimentos de isolamento. 
10 – Anotar prontuários. 
11 – Receber, preparar e encaminhar 
pacientes para cirurgia. 
12 – Atuar em procedimentos cirúrgicos 
e anestésicos. 
13 – Efetuar acompanhamento de 
quadro pós operatório de pacientes e 
intervir quando necessário. 
14 – Realizar visitas domiciliares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino Médio 
completo com 
formação em 

Técnico de 
Enfermagem 
mais Registro 

no Conselho da 
Categoria, com 
conhecimentos 
de nível médio 
em informática 
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ÇÃO 

DO CARGO 

 
Nº 

 
ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnico 
em 

Enfermagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

15 -Esterilizar e preparar materiais para 
esterilização. 
16 – Acompanhar e transportar 
pacientes. 
17 – Atuar em procedimentos e 
campanhas de bloqueio de epidemias. 
18 – Auxiliar no controle de material 
permanente e de consumo e no 
funcionamento de equipamentos. 
19 – Auxiliar na elaboração de relatórios. 
20 – Efetuar levantamento de dados para 
o planejamento das ações de saúde. 
21 – Executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua atividade, bem como 
outras atribuições que lhes sejam 
atribuídas por legislação específica da 
categoria, ou outra normativa instituída 
pelo gestor federal ou municipal, ou 
ainda por determinação do titular da 
pasta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 

Ensino Médio 
completo com 
formação em 

Técnico de 
Enfermagem 

mais Registro no 
Conselho da 

Categoria, com 
conhecimentos 
de nível médio 
em informática 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

 
Nº 

 
ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnico em 
Enfermagem 

(ESF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

1- Participar das atividades de atenção à 
saúde realizando procedimentos 
regulamentados no exercício de sua 
profissão na UBS e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos demais 
espaços comunitários (escolas, 
associações, entre outros); 
2- Realizar procedimentos de enfermagem, 
como curativos, administração de 
medicamentos, vacinas, coleta de material 
para exames, lavagem, preparação e 
esterilização de materiais, entre outras 
atividades delegadas pelo enfermeiro, de 
acordo com sua área de atuação e 
regulamentação; 
3- Executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua atividade, bem como 
outras atribuições que lhes sejam atribuídas 
por legislação específica da categoria, ou 
outra normativa instituída pelo gestor 
federal ou municipal, ou ainda por 

determinação do titular da pasta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

40 

 
 
 
 
 

 
Ensino Médio 
completo com 
formação em 

Técnico de 
Enfermagem 

mais Registro no 
Conselho da 

Categoria, com 
conhecimentos 
de nível médio 
em informática 
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SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

 
 
 
 

Técnico em 
Processamento 

de Dados 

 
 
 
 
 

4 

1- Montar, dar acabamento e 
manutenção em computadores, além de 
identificar e corrigir problemas em 
aparelhos eletrônicos; 
2- Instalar e configurar dados e 
software, trabalhar no desenvolviemnto 
de sistemas e websites; 
3- Executar outras tarefas da mesma 
natureza ou nível de complexidade 
associadas às suas atividades, bem como 
outras atribuições que lhe forem 
conferidas por legislação específica da 
categoria ou outras normatias instituidas 
pelo Gestor Federal ou municipal, ou 
ainda por determinação do titular da 
pasta. 

 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 

2º Grau 
Completo em 
Técnico em 
Informática 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

 
Nº 

 
ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
SEMANAL 

HORAS 

ESCOLARID 
ADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terapeuta 

Ocupacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

1- Atuar na recuperação de pacientes 
acometidos de distúrbios físicos, psíquicos 
ou sociais e orientar e auxiliar no 
desenvolvimento e na integração social. 
2- Elaborar diagnóstico, tratamento e 
prognóstico terapêutico ocupacional. 
3- Emitir laudos, atestados e relatórios 
terapêuticos ocupacionais. 
4- Prescrever a utilização de órteses e 
próteses. 
5- Desenvolver ações de estímulo motor 
para as mãos, pernas ou troncos com o 
objetivo de incentivar a recuperação de 
movimentos. 
6- Desenvolver ações voltadas à superação 
de deficiências físicas, mentais ou 
psicológicas com o objetivo de facilitar à 
volta do convívio em sociedade. 
7- Desenvolver jogos e brincadeiras 
apropriadas a cada caso. 
8- Promover ações conjuntas para elaborar 
programas de assistência e apoio a grupos 
específicos de pacientes. 
9- Avaliar, reavaliar e promover alta 
terapêutica ocupacional. 
10- Participar do planejamento e contribuir 
com sugestões nas atividades desenvolvidas 
na Unidade de Saúde por outros 
Profissionais da Saúde, Estagiários e 
Voluntários, em conformidade com a 
legislação e normas do conselho de classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino 
Superior 
Curso de 

Graduação 
em Terapia 
Ocupacion 

al e 
registro na 
área, com 
conhecime 

ntos de 
nível médio 

em 
informática 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

 
Nº 

 
ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Topógrafo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
02 

 
1- Realizar serviços topográficos 
operando Estação Total, Nível de 
Precisão, Teodolito e GPS, utilizando 
aparelhos e equipamentos. Calcular 
(áreas, volumes, perfis, interpolar 
curvas e cotas no terreno para 
Projetos); 
2- Realizar cadastramento de 
edificações, sistema viário, drenagem e 
outras interferências; 
3- Realizar retificações, 
desmembramentos, unificações de 
áreas e memoriais descritivos, de 
acordo com as legislações vigentes 
aplicáveis; 
4- Elaborar plantas topográficas e 
demais representações gráficas, 
necessárias utilizando o CAD e/ou 
aplicativos compatíveis; 
5- Dirigir, sempre que necessário 
veículo, da frota, para o desempenho de 
suas atribuições; 
6- Orientar e acompanhar a realização 
dos serviços e atividades afins 
(escavação, corte, aterro, compactação, 
locação de obras e outros), relacionadas 
à Administração Pública; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nível Médio 
com curso 
Técnico de 

Topografia ou 
Edificações, 

com 
conhecimentos 

de nível 
avançado 

em 
informática 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

 
Nº 

 
ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Topógrafo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
02 

7 – Elaborar e interpretar esboços de 
plantas topográficas e outros, conforme 
normas técnicas, utilizando 
instrumentos de desenho, aplicando 
e/ou baseando-se em cálculos, dados 
compilados, registros, para demonstrar 
as características técnicas e funcionais 
da obra; 
9 - Efetuar a medição de áreas de terras 
com vistas a definir sua localização 
exata; 
10 - Realizar levantamentos 
altimétricos com a definição de curvas 
de nível; 
11 - Efetuar o alinhamento e 
nivelamento de ruas e estradas, com o 
objetivo da execução de obras e/ou a 
construção de muros; 
12 - Efetuar o levantamento de dados 
com vistas à atualização de cadastro 
fiscal; 
13 - Realizar o desenho e locação dos 
dados apurados através de 
levantamentos e nivelamentos 
planialtimétricos; 
14 - Executar outras tarefas afins, 
inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão; 
15 - Dirigir veículos de propriedade do 
Município, desde que possua 
habilitação para tanto; 
16 - Efetuar curva de nível; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nível Médio 
com curso 
Técnico de 

Topografia ou 
Edificações, 

com 
conhecimentos 

de nível 
avançado 

em informática 
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Nº 
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HORAS 
ESCOLARIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Topógrafo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
02 

17 Terraplenagem de vias, 
plataformas, cálculo de corte e aterro; 
18 - Curva de concordância vertical, 
horizontal; 
19 - Traçado geométrico de estradas; 
19 - Cálculo de áreas; 
20 - Cálculos trigonométricos; 
21 - Diagrama de massas (Bruckner); 
22- Nivelamento geométrico e 
trigonométrico; 
23 - Cálculo de azimutes e rumos; 
24 - Elementos de arcos e curvas; 
25- Cálculos de ângulos; 
26- Cálculo de catenária; 
27- Intersecção de retas; 
28- Unidades de medida angulares e 
respectiva transformação (graduação 
sexagésima, graduação centesimal e 
graduação em radianos); 
29- Trigonometria elementar; 
30- Conceitos de geóide, elipsóide de 
referência, coordenadas geográficas, 
sistemas de projeção cartográfica e 
datum geodésico; 
31- Coordenadas planas retangulares: 
conhecidas  as coordenadas 
retangulares dos pontos, proceder ao 
cálculo de distâncias e de rumos e ao 
transporte de coordenadas; 
transmissão de rumos; interpretação e 
utilização da carta topográfica: 
altimetria (representação por pontos 
cotados e curvas de nível; equidistância 
gráfica e equidistância natural; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nível Médio 
com curso 
Técnico de 

Topografia ou 
Edificações, 

com 
conhecimentos 

de nível 
avançado 

em informática 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

 
Nº 

 
ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Topógrafo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
02 

32- Identificação de formas 
características e relevo do terreno; 
definição de bacias hidrográficas; 
planimetria (medição de distâncias, 
declives e inclinações do terreno; 
Perfis transversais e longitudinais de 
terrenos a partir de informação 
recolhida na carta topográfica; cálculo 
de volumes de terra a movimentar em 
escavações e aterros; 
33 - Apresentação dos conceitos 
teóricos de levantamento geométrico. 
Poligonais fechados, abertos e 
amarrados; 
34 -Conceitos teóricos de 
levantamento  trigonométrico; 
35 - Introdução dos conceitos 
teóricos para a elaboração de uma 
carta de representação do terreno por 
pontos cotados e curvas de nível; 
36 - Elaboração da carta de 
representação do terreno a partir do 
cálculo de coordenadas planas 
retangulares dos pontos visados; 
37 - Princípio de funcionamento do 
sistema GPS: Receptores GPS/DGPS e 
utilização dos mesmos no campo para 
determinação de coordenadas 
geográficas e retangulares; medição 
de distâncias e de áreas;  
38 - "Software" do CAD para 
Topografia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nível Médio 
com curso 
Técnico de 

Topografia ou 
Edificações, 

com 
conhecimentos 

de nível 
avançado 

em informática 
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Veterinário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
02 

1– Efetuar vistorias em cumprimento à 
legislação sanitária de atendimento a 
reclamações de problemas do meio 
ambiente, alimentos e zoonoses que 
coloquem em risco a saúde pública. 
2– Realizar a vigilância das zoonoses e 
controlar a população de animais 
domésticos, silvestres e das espécies 
sinantrópicas. 
3– Controlar alimentos e zoonoses 
através de levantamentos de dados, 
informações, avaliações 
epidemiológicas e programas de 
profilaxia de doenças. 
4– Participar da elaboração e 
coordenação de programas de 
combate e controle da fauna e 
vetores. 
5– Coordenar, acompanhar e orientar 
campanhas de vacinação animal. 
6– Executar ações e projetos com o 
objetivo de aprimorar a atividade 
agropecuária. 
7– Executar a fiscalização sanitária nos 
locais de manipulação, de preparo, de 
armazenagem e de comercialização 
dos produtos de origem animal. 
8– Efetuar diagnóstico laboratorial de 
zoonoses e outras patologias de 
animais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensino Superior 

Curso de 
graduação em 

Medicina 
Veterinária 

com registro na 
área e 

conhecimentos 
de nível médio 

em 
informática 



288 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
Estado de São Paulo 

Secretaria Geral/ 2021 
 

 

DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

 
Nº 

 
ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
SEMANAL 

HORAS 

 
ESCOLARIDADE 

  9 -Efetuar profilaxia, diagnóstico e 
tratamento de doenças de animais. 
10– Acompanhar, orientar e controlar 
a aplicação de praguicidas e de manejo 
ambiental para o controle de pragas. 
11– Efetuar procedimentos clínicos, 
cirúrgicos e anátomo patológicos em 
animais domésticos. 
12–   Participar   do   planejamento   e 
contribuir com sugestões nas 
atividades desenvolvidas na Unidade 
de Saúde por outros Profissionais da 
Saúde, Estagiários e Voluntários, em 
conformidade com a legislação e 
normas do conselho de classe. 
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ANEXO IV 
EMPREGOS PÚBLICOS EM EXTINÇÃO NA VACÂNCIA 

Denominação do Cargo Quantidade Jornada de 
Trabalho 

Coordenador de Creche 1 40 
Ajudante de Carpinteiro/Marceneiro 1 44 
Ajudante de Serviço Público 7 44 
Ajudante de Motorista 1 44 
Almoxarife 1 40 
Analista Econômico e Financeiro 1 40 
Assistente de Promoção Social 1 40 
Assistente Econômico e Financeiro 1 40 
Auxiliar de Contabilidade 1 40 
Auxiliar de Lançadoria 1 40 
Auxiliar Letrista 1 44 
Auxiliar de Serviços II 1 44 
Auxiliar de Tesouraria 1 40 
Coletor de Lixo 1 44 
Confinador de Animal 1 44 
Controlador de Estoque 1 40 
Encanador 1 44 
Encanador de Rede de Agua Esgoto 2 44 
Escriturário 1 40 
Especialista Administrativo I 2 40 
Fiscal de Tributos 1 40 
Jardineiro I 1 44 
Motorista I 8 44 
Motorista II 2 44 
Operador de ETA 3 44 
Operador de Maquina 2 44 
Operador de Microcomputador 1 40 
Orientador Pedagógico 1 40 
Pedreiro 4 44 
Pintor 2 44 
Pintor Letrista 1 44 
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Denominação do Cargo Quantidade Jornada de 
Trabalho 

Professor I 1 40 
Reparador de Hidrômetro 1 44 
Secretaria de Diretoria 2 40 
Servente 4 44 
Supervisor Manutenção de Veículos 1 44 
Telefonista 2 40 
Tesoureira 1 40 
Zelador 1 44 
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ANEXO V 
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS EM EXTINÇÃO 

DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

JORNADA ATRIBUIÇÕES 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

44H/S 1- Efetuar, em próprios municipais, a varrição de detritos, 
aspiração de pó, aplicação de cera e lustração de assoalhos 
e móveis e manter a limpeza em ambientes internos e 
externos. 
2- Efetuar a lavagem de vidraças. 
3- Efetuar a limpeza e arrumação de armários e estantes. 
4- Efetuar a higienização e desinfecção em ambientes, 
móveis e objetos. 
5- Efetuar a coleta e o acondicionamento de lixo. 
6- Efetuar a lavagem de roupas. 
7- Executar limpeza de cozinhas, copas, banheiros e 
sanitários. 
7- Requisitar os materiais e equipamentos necessários ás 
execução das tarefas. 
9 - Executar tratamento e descarte de resíduos de materiais 
do local de trabalho. 
10- Realizar os serviços de copa e cozinha para atendimento 
aos diversos órgãos municipais. 
11- Zelar pela limpeza e organização da copa e da cozinha; 
12- Receber do nutricionista e dos superiores as instruções 
necessárias; 
13- Receber os alimentos e demais materiais destinados ao 
seu trabalho; 
14- Controlar os estoques de produtos utilizados; 
15- Armazenar alimentos de forma a conservá-los em 
perfeito estado de consumo; 
16- Auxiliar no Preparo das refeições destinadas aos alunos, 
de acordo com a receita padronizada, e de acordo com o 
cardápio do dia; 
17- Orientado distribuir as refeições, no horário indicado 
pela direção da escola; 
18- Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua Atividade 

Servente 44H/S 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

JORNADA ATRIBUIÇÕES 

Ajudante de 
Carpinteiro/Marceneiro 

44H/S 1- Atuar na construção, manutenção, 
conservação e recuperação do patrimônio 
público, auxiliando na preparação de rua ou 
estrada para a execução de serviços de 
pavimentação, compactando o solo, 
esparramando a terra, pedra, limpando guias, 
sarjetas, executando pavimentação asfáltica e 
tapa buracos, para manter a conservação dos 
trechos desgastados ou na abertura de novas 
vias, capinar e roçar estradas, terrenos, praças, 
manutenção de praças e canteiros, podando 
árvores, arbustos, gramados e outros; plantando 
e fazendo a manutenção do que foi plantado. 
2- Carregar e descarregar cargas, organizar 
depósitos. 
3- Auxiliar motoristas, operadores de máquinas, 
pedreiros, encanadores, eletricistas e outros 
profissionais. 
4- Auxiliar na execução de obras de alvenaria, 
concreto, assentamento de telhas, reparos, 
adequações, revestimentos e acabamentos. 
5- Executar supervisionado demolições, 
escavar valas, poços, retirar entulho e limpar a 
obra. 
6- Executar supervisionado mistura de cimento, 
areia, pedra e água para obter argamassas. 
7- Executar tratamento e descarte de resíduos de 
materiais do local de trabalho 
8- Praticar as  medidas de segurança 
determinadas  e utilizar equipamentos de 
proteção apropriados na execução dos serviços. 
9- Auxiliar na conservação e manutenção de 
edificações e equipamentos em geral. 

Ajudante de Serviço 
Público 

44H/S 

Ajudante de Motorista 44H/S 
Auxiliar de Letrista 44H/S 
Coletor de Lixo 44H/S 
Confinador de Animal 44/H/S 
Jardineiro I 44/H/S 
Zelador 44/H/S 
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  10- Auxiliar nos reparos em peças e móveis de 
madeira e metal e recuperar ou substituir as 
partes danificadas. 
11- Auxiliar nas operações caldeiras de vapor e 
controlar os tanques de alimentação de água e 
combustível. 
12- Auxiliar na leitura e medição de água em 
hidrômetros e tanques de oxigênio. 
13- Auxiliar na manutenção e verificar as 
condições de funcionamento das centrais de 
água, de gás, de vácuo e nitroso, central geral de 
cilindros e do grupo gerador. 
14 - Efetuar a manutenção das tubulações, 
válvulas, registros, filtros, instrumentos e 
acessórios, limpar, lubrificar e substituir partes 
danificadas. 
15 - Operar registros e válvula seletora de filtro 
para drenagem, filtragem e passagem livre da 
água da piscina. 
16 - Efetuar a limpeza de filtros de água de piscina 
e operar e controlar a válvula seletora e registros. 
17 - Operar os dispositivos dos reservatórios de 
água. 
18 - Zelar pela guarda e conservação dos próprios 
municipais e dos equipamentos e materiais 
utilizados. 
19 - Executar outras tarefas de mesma natureza 
ou nível de complexidade, associadas à sua 
Atividade. 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

JORNADA ATRIBUIÇÕES 

Encanador 44H/S 1- Atuar na construção, manutenção, conservação e 
recuperação do patrimônio público, auxiliando na 
preparação de rua ou estrada para a execução de 
serviços de pavimentação, compactando o solo, 
esparramando a terra, pedra, limpando guias, 
sarjetas, executando pavimentação asfáltica e tapa 
buracos, para manter a conservação dos trechos 
desgastados ou na abertura de novas vias, capinar e 
roçar estradas, terrenos, praças, manutenção de 
praças e canteiros, podando árvores, arbustos, 
gramados e outros; plantando e fazendo a 
manutenção do que foi plantado.  

2-  Carregar e descarregar cargas, organizar depósitos. 
3- Auxiliar motoristas, operadores de máquinas, 
pedreiros, encanadores, eletricistas e outros 
profissionais. 
4- Auxiliar na execução de obras de alvenaria, concreto, 
assentamento de telhas, reparos, adequações, 
revestimentos e acabamentos. 
5- Executar supervisionado demolições, escavar valas, 
poços, retirar entulho e limpar a obra. 
6- Executar supervisionado mistura de cimento, areia, 
pedra e água para obter argamassas. 
7- Executar tratamento e descarte de resíduos de 
materiais do local de trabalho 
8- Praticar as medidas de segurança determinadas e 
utilizar equipamentos de proteção apropriados na 
execução dos serviços. 

9- Auxiliar na conservação e manutenção de edificações 
e equipamentos em geral. 
10- Auxiliar nos reparos em peças e móveis de madeira 
e metal e recuperar ou substituir as partes danificadas. 
11- Auxiliar nas operações caldeiras de vapor e controlar 
os tanques de alimentação de água e combustível. 

Encanador de 
Rede de Água e 
Esgoto 

44H/S 

Operador de ETA 44H/S 
Pedreiro 44H/S 
Pintor 44H/S 
Pintor Letrista 44H/S 
Reparador de 
Hidrômetro 

44H/S 
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 12- Auxiliar na leitura e medição de água em 
hidrômetros e tanques de oxigênio. 
13- Auxiliar na manutenção e verificar as condições de 
funcionamento das centrais de água, de gás, de vácuo e 
nitroso, central geral de cilindros e do grupo gerador. 
14 - Efetuar a manutenção das tubulações, válvulas, 
registros, filtros, instrumentos e acessórios, limpar, 
lubrificar e substituir partes danificadas. 
15 - Operar registros e válvula seletora de filtro para 
drenagem, filtragem e passagem livre da água da piscina. 
16 - Efetuar a limpeza de filtros de água de piscina e 
operar e controlar a válvula seletora e registros. 
17 - Operar os dispositivos dos reservatórios de água. 
18 - Zelar pela guarda e conservação dos próprios 
municipais e dos equipamentos e materiais utilizados. 
19 - Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível 
de complexidade, associadas à sua Atividade 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

JORNADA ATRIBUIÇÕES 

Almoxarife 40H/S 1- Atender e efetuar ligações internas e externas e 
prestar informações necessárias quando solicitadas. 
2- Localizar servidores em Unidades da Prefeitura. 
3- Realizar o controle de chamadas telefônicas 
recebidas e realizadas em conformidade com 
procedimento determinados. 
4- Conferir contas telefônicas com os controles 
realizados. 
5- Zelar pela conservação e manutenção dos 
equipamentos colocados à sua disposição e comunicar 
falhas detectadas no sistema. 
6 - Prestar a atendimento e orientação ao público 
interno e externo e anotar e transmitir recados. 
7 - Receber, conferir, protocolar, encaminhar e arquivar 
documentos. 
8 – Digitar, tirar cópias e conferir atos administrativos, 
normas, ofícios, instruções e outros documentos de 
caráter oficial. 
9 - Auxiliar nos serviços de lançamentos, cálculos, 
alterações de tributos, avaliação de imóveis, vantagens 
financeiras e descontos determinados por lei. 
10 - Auxiliar nos orçamentos e cotações de materiais 
que possam ser adquiridos sem concorrência. 
11 - Auxiliar no recebimento, conferência, 
armazenagem e conservação de suprimentos da área. 
12 - Auxiliar na manutenção dos registros de estoque. 
13 - Examinar e classificar faturas, recibos, notas de 
empenho e outros comprovantes. 
14 - Organizar e atualizar arquivos e fichários e 
classificar os documentos por ordem alfabética, 
numérica ou por matéria. 

Analista 
Econômico 
Financeiro 

40H/S 

Auxiliar de 
Serviços I 

40H/S 

Auxiliar de 
Serviços II 

40H/S 

Auxiliar de 
Tesouraria 

40H/S 

Operador de 
Microcomputador 

40H/S 

Telefonista 40H/S 
Tesoureira 40H/S 
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  15 - Efetuar levantamentos, organizar as informações e 
elaborar demonstrativos estatísticos conforme 
orientação e procedimentos determinados. 
16 - Observar as condições de funcionamento e 
conservação de máquinas e equipamentos sob sua 
responsabilidade e solicitar reparos e manutenção 
quando necessário. 
26 - Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível 
de complexidade, associadas à sua atividade. 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

JORNADA ATRIBUIÇÕES 

Assistente de 
Promoção Social 

40H/S 1 – Elaborar e digitar pareceres, memorandos, cartas, 
ofícios, relatórios e outros itens de expediente 
administrativo. 
2 - Revisar a redação de ordens de serviço, instruções, 
exposições de motivos, projetos de lei, minutas de 
decretos e outros. 
3 - Realizar e conferir cálculos de lançamentos, 
alterações de tributos, avaliação de imóveis e vantagens 
financeiras e descontos determinados por lei. 
4 - Realizar ou orientar orçamentos em materiais que 
podem ser adquiridos sem concorrência. 
5 - Efetuar ou orientar o recebimento, conferência, 
armazenagem e conservação de materiais e outros 
suprimentos. 
6 - Manter atualizados os registros de estoque. 
7 - Utilizar planilhas eletrônicas e outros programas 
específicos de automação de suas tarefas. 
8 - Auxiliar no levantamento de legislação, processos e 
jurisprudências. 

Assistente 
Econômico- 
financeiro 

40H/S 

Auxiliar de 
Contabilidade 

40H/S 

Auxiliar de 
Lançadoria 

40H/S 

Controlador de 
Estoque 

40H/S 

Escriturário 40H/S 
Especialista 
Administrativo I 

40H/S 

Especialista 
Operacional 

 

Fiscal de Tributos 40H/S 
Secretaria de 
Diretoria 

40H/S 
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Supervisor 
Manutenção de 
Veículos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44H/S 09 - Executar tarefas externas junto a Cartórios, Fórum 
e cumprimento de precatórias. 
10 - Requerer certidões junto aos Cartórios. 
11 - Atender pessoalmente ou por telefone os 
munícipes e prestar informações sobre andamento de 
processos, ou informações públicas. 
12 - Organizar e controlar fichários dos processos 
judiciais de interesse da municipalidade. 
13 - Organizar e manter atualizados prontuários de 
documentos de alunos (matrícula, frequência e 
histórico escolar) e assegurar o cumprimento de normas 
e prazos relativos ao processamento de dados. 
14  - Preparar a documentação dos alunos e encaminhar 
aos órgãos competentes. 
15 Manter os registros relativos a resultados anuais dos 
processos de avaliação e promoção, termos de visita e 
arquivos permanentes. 
16 - Organizar e manter o protocolo. 
17 - Organizar e manter atualizados documentos de 
legislação, regulamentos, circulares portarias e 
comunicados recebidos e expedidos. 
18 - Prestar atendimento ao público em geral. 
19 - Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível 
de complexidade, associadas à sua atividade. 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

JORNADA ATRIBUIÇÕES 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTORISTA I 

MOTORISTA II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 horas 

1- Conduzir veículos automotores para o transporte de 
passageiro, cargas leves, pesadas e entregas de remessa. 
2- Dirigir automóveis, caminhões, ambulância, ônibus e 
demais veículos de transporte de passageiro e carga. 
3- Vistoriar os veículos diariamente, antes e após sua 
utilização, verificar o estado dos pneus, o nível de 
combustível, o óleo do carter, a bateria, os freios e outros 
itens de segurança e condições de trafego. 
4- Requisitar a manutenção dos veículos quando 
necessário. 5- Observar sinalização e zelar pela segurança 
dos passageiros, transeuntes e demais veículos. 
6- Transportar pessoas, materiais e equipamentos e 
garantir a segurança dos mesmos. 
7- Realizar reparos de emergência. 
8- Manter o veículo limpo interna e externamente. 
9- Observar e controlar os períodos de revisão e 
manutenção determinados. 
10- Efetuar anotações de quilometragem, viagens 
realizadas, objetos ou pessoas transportadas e de 
itinerários percorridos. 
11- Recolher e fechar o veículo após sua utilização. 
12- Utilizar equipamentos de segurança determinados 
pela legislação. 
13- Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível 
de complexidade, associadas ao emprego. 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO JORNADA ATRIBUIÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operador de 
Máquina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 horas 

1- Operar Motoniveladoras/Patrol, carregadeiras, rolo 
compactador, pá mecânica, retro escavadeiras, e outros 
veículos específicos, para execução de serviços de 
escavação, terraplanagem, nivelamento de solo, 
pavimentação, conservação de vias e carregamento e 
descarregamento de material. 
2- Acionar o motor, conduzir e manobrar a máquina, 
manipular os comandos de marcha e direção e posicioná-
la conforme as necessidades do serviço. 
3- Operar mecanismos de tração e movimentação dos 
implementos da máquina e acionar pedais e alavancas de 
comando para escavar, carregar, mover e levantar ou 
descarregar terra, areia, cascalho, pedras e outros 
materiais. 4- Zelar pela qualidade do serviço, controlar o 
andamento das operações e efetuar os ajustes 
necessários. 
5- Praticar as medidas de segurança determinadas para 
a operação e estacionamento da máquina para evitar 
possíveis acidentes. 
6- Efetuar pequenos reparos de urgência com a utilização 
de ferramentas apropriadas para assegurar o 
funcionamento da máquina. 
7- Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e 
corretiva da máquina e seus implementos e efetuar os 
testes necessários. 
8- Anotar dados e informações sobre os serviços 
realizados, sobre o consumo de combustível, 
conservação e outras ocorrências para controle. 
9- Executar outras tarefas de mesma natureza ou 

nível de complexidade associadas ao emprego. 
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ANEXO VI 
 

DENOMINAÇÃO, QUANTIDADE, ATRIBUIÇÕES E REFERENCIA DOS  
CARGOS EM    COMISSÃO 

Carga horária: 40h/semanais 
 

DENOMINAÇÃO 
DO CARGO Nº ATRIBUIÇÕES REFERÊNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretário 
Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 

 Exercer a direção geral, orientar, 
coordenar e fiscalizar os trabalhos dos 
órgãos que lhe são diretamente 
subordinados além de estabelecer 
diretrizes para a atuação da Secretaria 
Municipal; 

 Coordenar e contribuir com a 
formulação do Plano de Ação do 
Governo Municipal e de programas 
gerais e setoriais inerentes à Secretaria 
Municipal sob sua responsabilidade; 

 Subsidiar o Prefeito no que concerne 
ao planejamento e ao processo 
decisório relativo às políticas, 
programas, projetos e atividades de 
sua área de competência; 

 Promover a integração com órgãos e 
entidades da Administração Municipal, 
objetivando o cumprimento de 
atividades setoriais; 

 Executar outras atividades correlatas 
ou que lhe venham a ser atribuídas. 

 
 
 
 
 
 
 

Percentual 
do 

Subsidio do 
Prefeito 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

Nº ATRIBUIÇÕES REFERÊNCIA 

 
 
 
 

Chefe de 
Gabinete do 

Prefeito 

 
 
 
 
 

01 

 Exercer a direção geral, orientar, 
coordenar e fiscalizar os trabalhos dos 
órgãos que lhe são diretamente 
subordinados além de estabelecer 
diretrizes para a atuação do gabinete. 

 Assessora o Prefeito no desempenho 
de suas funções, autoriza e controla os 
atos de delegação de competências 
expedidos no âmbito do gabinete 

  Examina e prepara as atividades 
relacionadas com a coordenação e 
planejamento de governo e coordena e
supervisiona as atividades de
administração geral do gabinete do
Prefeito. 

 Subsidiar o Prefeito no que concerne 
ao planejamento e ao processo 
decisório relativo às políticas, 
programas, projetos e atividades de 
sua área de competência; 

 Promover a integração com órgãos e 
entidades da Administração Municipal, 
objetivando o cumprimento de 
atividades setoriais; 

 Executar outras atividades correlatas 
ou que lhe venham a ser atribuídas. 
 

 
 
 
 
 

DAS 06 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO Nº ATRIBUIÇÕES REFERÊNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCURADOR 
GERAL DO 

MUNÍCIPIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 Exercer a direção geral, orientar, 
coordenar e fiscalizar os trabalhos dos 
órgãos que lhe são diretamente 
subordinados além de estabelecer 
diretrizes para a atuação da 
Procuradoria. 

 Coordenar, controlar e delinear a 
orientação jurídica a ser seguida pelo 
Poder Executivo; 

 Coordenar e desenvolver atividades de 
consultoria e assessoramento 
jurídicos; 

  Representar o Município judicial e 
extrajudicialmente, recebendo as 
citações, intimações e notificações 
judiciais dirigidas contra a Prefeitura 
ou o Município; 

 Coordenar e elaborar as defesas, 
prestar informações ao Judiciário, 
Ministério Público e ao Tribunal de 
Contas do Estado; 

 Coordenar os trabalhos de defender 
em juízo os interesses da 
Administração; 

 Coordenar os trabalhos de cobrança 
judicial da dívida ativa; 

 Prestar informações ao Poder 
Judiciário, Defensoria Pública do 
Estado, Polícia   Civil   do   Estado   e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percentual 
do 

Subsidio do 
Prefeito 



305 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
Estado de São Paulo 

Secretaria Geral/ 2021 
 

 

  Departamento de Polícia Federal. 
 Subsidiar o Prefeito no que concerne 

ao planejamento e ao processo 
decisório relativo às políticas, 
programas, projetos e atividades de 
sua área de competência; 

 Promover a integração com órgãos e 
entidades da Administração Municipal, 
objetivando o cumprimento de 
atividades setoriais; 

 Executar outras atividades correlatas 
ou que lhe venham a ser atribuídas. 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO Nº ATRIBUIÇÕES REFERÊNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subprefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

 representar política e 
administrativamente a Prefeitura na 
região; 

 coordenar técnica, política e 
administrativamente esforços, 
recursos e meios legalmente postos à 
sua disposição, para elevar índices de 
qualidade de vida, observadas as 
prioridades e diretrizes estabelecidas 
pelo Governo Municipal; 

 coordenar e supervisionar a execução 
das atividades e programas da 
Subprefeitura, de acordo com as 
diretrizes, programas e normas 
estabelecidas pelo Prefeito; 

 propor à Administração Municipal, de 
forma integrada com os órgãos 
setoriais de gestão local, prioridades 
orçamentárias relativas aos serviços, 
obras e atividades a serem realizadas 
no território da Subprefeitura; 

 participar da elaboração da proposta 
orçamentária da Prefeitura; 

 garantir, de acordo com as normas da 
instância central, a execução, 
operação e manutenção de obras, 
serviços, equipamentos sociais e 
próprios municipais, existentes nos 
limites da Subprefeitura; 

 assegurar, na medida da competência 
da Subprefeitura,   a   obtenção   de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percentual 
do 

Subsidio do 
Prefeito 
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  resultados propostos nos âmbitos 
central e local; 

 fiscalizar, no âmbito da competência 
da Subprefeitura, na região 
administrativa correspondente, o 
cumprimento das leis, portarias e 
regulamentos; 

 fixar prioridades e metas para a 
Subprefeitura, de acordo com as 
políticas centrais de Governo; 

 desempenhar, em seu âmbito 
territorial, outras competências que 
lhe forem delegadas pelo nível central; 

 garantir a ação articulada e integrada 
da Subprefeitura; 

 realizar despesas operacionais, 
administrativas e de investimento, 
com autonomia, mediante o 
gerenciamento de dotação 
orçamentária própria; 

 alocar recursos humanos e materiais 
necessários para o desenvolvimento 
das atividades da Subprefeitura; 

 promover treinamento de pessoal, 
obedecidas as diretrizes do nível 
central. 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO Nº ATRIBUIÇÕES REFERÊNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assessor NA-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 Assessorar o Prefeito no 
Planejamento, execução, avaliação e 
aprimoramento de Programas que, 
considerados prioritários de governo 
possuam objetivos e metodologia que 
exijam ações de caráter multisetorial e 
interdisciplinar, implicando na ação 
conjunta e coordenada de várias 
secretarias e órgãos municipais, bem 
como o envolvimento de diferentes 
segmentos da sociedade; 

 Gerenciar núcleo gestor dos referidos 
programas prioritários, garantindo a 
organização e manutenção das rotinas 
operacionais necessárias à produção 
dos resultados esperados; 

 Garantir    a     incorporação/absorção 
pelos técnicos   e   profissionais   da 
Administração Pública Municipal das 
tecnologias e metodologias utilizadas 
no desenvolvimento do Programa, 
proporcionando o aprimoramento da 
capacidade de gestão da 
Administração Pública; 

 Apresentar anualmente à sociedade 
resultados obtidos com as ações do 
Programa, inclusive prestando contas 
sobre a execução orçamentária, bem 
como sobre o cronograma de execução 
para o ano seguinte; 

 Executar outras atividades correlatas 
ou que lhe venham a ser atribuídas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAS 06 
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  Administração Pública Municipal das 
tecnologias e metodologias utilizadas 
no desenvolvimento do Programa, 
proporcionando o aprimoramento da 
capacidade de gestão da 
Administração Pública; 

 Apresentar anualmente à sociedade 
resultados obtidos com as ações do 
Programa, inclusive prestando contas 
sobre a execução orçamentária, bem 
como sobre o cronograma de execução 
para o ano seguinte; 

 Executar outras atividades correlatas 
ou que lhe venham a ser atribuídas. 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO Nº ATRIBUIÇÕES REFERÊNCIA 

 
 
 
 
 
 

 
Secretária do 

Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 

01 

 Assessorar o Prefeito no Planejamento 
e execução de sua rotina diária. 

 Organização da agenda de audiências, 
entrevistas e reuniões do Prefeito. 

 Planejamentos de viagens; 
 Despacho e conferência de documentos; 

organização de arquivos; 
 Recepção de pessoal; atendimento e apoio 

ao pessoal interno e externo; 
 Acompanhamento e preparação de 

reuniões; realização de atas 
 Solicitar junto aos demais órgãos as 

informações necessárias para as 
atividades diárias do Prefeito. 

 Executar outras atividades correlatas 
ou que lhe venham a ser atribuídas. 

 
 
 
 
 
 
 
DAS 05 
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DO CARGO Nº ATRIBUIÇÕES REFERÊNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvidor Geral 
do Município 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 Coordenar o sistema de Ouvidoria 
Geral; 

 Buscar a aproximação do cidadão com 
a Administração Pública Municipal, 
atuando na prevenção e mediação de 
conflitos; 

 Promover a remessa célere das 
sugestões, reclamações, elogios ou 
denúncias recebidas à área 
competente, acompanhando sua 
apreciação; 

 Facilitar ao   máximo   o   acesso   do 
cidadão ao sistema de ouvidoria, 
promovendo a simplificação dos seus 
procedimentos; 

 Identificar oportunidades de melhoria 
na prestação dos serviços públicos, 
propondo soluções; 

 Estimular a participação do cidadão na 
fiscalização da prestação dos serviços 
públicos; 

 Organizar os indicadores de avaliação 
da satisfação do cidadão quanto aos 
serviços públicos e divulgar relatórios 
periódicos; 

 Garantir resposta ao cidadão quanto à 
comunicação apresentada, no menor 
prazo possível, com clareza e 
objetividade; 

 Agir com integridade, transparência, 
imparcialidade e justiça; 

 Zelar pelos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência da 
administração pública municipal; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAS 04 
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 Resguardar o sigilo das informações
recebidas, com esse caráter; 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO Nº ATRIBUIÇÕES REFERÊNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controlador 
Geral do 

Município 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 Coordenar e orientar os trabalhos e as 
atividades da Controladoria Geral do 
Município; 

 Estabelecer diretrizes e supervisionar 
tecnicamente as ações dos órgãos 
setoriais de controle interno; 

 Monitorar o processo de elaboração da 
Prestação de Contas do Prefeito a ser 
encaminhada à Câmara Municipal e  ao 
Tribunal de Contas Estado; 

 Despachar com o Prefeito e assessorá- 
lo nos assuntos que venha a ser 
incumbido; 

 Criar condições para o exercício do 
controle social sobre os programas 
contemplados com recursos oriundos 
do orçamento; 

 Propor ao Prefeito a adoção de 
medidas que aprimorem os 
mecanismos de Controle Interno do 
Poder Executivo Municipal; 

 Requisitar, a órgão ou entidade da 
Administração Pública Municipal, ou 
ainda a pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada, que utilize, 
arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiros, bens e valores 
públicos ou pelos quais o Município 
responda, para que se manifestem ou 
apresentem documentos ou 
informações necessárias à elucidação 
de fato em exame no âmbito da 
Controladoria Geral do Município; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAS 06 
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 Articular-se com os demais órgãos 

municipais e entidades públicas ligadas 
à função de sua responsabilidade; 

 Solicitar, quando oportuno, laudos 
técnicos a órgãos ou profissionais 
especializados; 

 Assinar e encaminhar os relatórios 
emitidos pela Controladoria. 

 Solicitar junto aos demais órgãos as 
informações necessárias para as 
atividades da Controladoria. 

 Executar outras atividades correlatas 
ou que lhe venham a ser atribuídas. 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

Nº ATRIBUIÇÕES REFERÊNCIA 

 
 
 
 

Coordenador 

 
 
 
 

03 

 Coordenar e assessorar o Prefeito no 
Planejamento, execução, avaliação e 
aprimoramento de Programas que, 
considerados prioritários de governo 
possuam objetivos e metodologia que 
exijam ações de caráter multisetorial e 
interdisciplinar, implicando na ação 
conjunta   e   coordenada   de   várias 
secretarias e órgãos municipais, bem 
como o envolvimento de diferentes 
segmentos da sociedade; 

 Gerenciar núcleo gestor dos referidos 
programas prioritários, garantindo a 
organização e manutenção das rotinas 
operacionais necessárias à produção 
dos resultados esperados; 

 Garantir a incorporação/absorção 
pelos técnicos e profissionais da 
Administração Pública Municipal das 
tecnologias e metodologias utilizadas 
no desenvolvimento do Programa, 
proporcionando o aprimoramento da 
capacidade de gestão da 
Administração Pública; 

 Apresentar anualmente à sociedade 
resultados obtidos com as ações do 
Programa, inclusive prestando contas 
sobre a execução orçamentária, bem 
como sobre o cronograma de execução 
para o ano seguinte; 

 Executar outras atividades correlatas 
ou que lhe venham a ser atribuídas. 
 
 

 
 
 
DAS 04 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO Nº ATRIBUIÇÕES REFERÊNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diretor de 
Departamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 Orientar, controlar e fazer cumprir a 
política estabelecida, no que se refere 
ao planejamento, orientação e 
definição das atividades desenvolvidas 
para consecução dos programas e 
projetos da área sob sua 
responsabilidade; 

 Coordenar a aplicação do 
planejamento estratégico estabelecido 
para sua área; 

 Avaliar desempenho e resultados dos 
programas, projetos e atividades 
empreendidos sob sua 
responsabilidade; 

 Apresentar, periodicamente, relatório 
circunstanciado e crítico sobre as 
ações empreendidas, seu 
monitoramento, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento; 

 Subsidiar as instâncias superiores 
conforme lhe seja solicitado, no que 
concerne ao planejamento e ao 
processo decisório relativo às políticas, 
programas, projetos e atividades de 
sua área de competência; 

 Executar outras atividades correlatas 
ou que lhe venham a ser atribuídas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DAS 05 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO Nº ATRIBUIÇÕES REFERÊNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assessor 
Técnico NA-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 

 
 Orientar, controlar e fazer cumprir a 

política estabelecida, no que se refere 
ao planejamento, orientação e 
definição das atividades desenvolvidas 
para consecução dos programas e 
projetos da área sob sua 
responsabilidade; 

 Coordenar a aplicação do 
planejamento estratégico estabelecido 
para sua área; 

 Avaliar desempenho e resultados dos 
programas, projetos e atividades 
empreendidos sob sua 
responsabilidade; 

 Apresentar, periodicamente, relatório 
circunstanciado e crítico sobre as 
ações empreendidas, seu 
monitoramento, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento; 

 Subsidiar as instâncias superiores 
conforme lhe seja solicitado, no que 
concerne ao planejamento e ao 
processo decisório relativo às políticas, 
programas, projetos e atividades de 
sua área de competência; 

 Executar outras atividades correlatas 
ou que lhe venham a ser atribuídas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAS 03 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO Nº ATRIBUIÇÕES REFERÊNCIA 

 
 

Assessor 
Técnico NA-3 

 
 

04 

 Prestar apoio e assessoramento 
técnico ao superior de área na 
resolução de demandas específicas de 
programas e projetos de âmbito 
estratégico para a gestão; 

 Analisar ações e resultados, emitindo 
pareceres e respaldando ações em 
apoio aos diretores, e gerentes na 
execução de programas e projetos de 
âmbito estratégico para a gestão; 

 Gerenciar programas e projetos 
prioritários da Secretaria; 

 Subsidiar as instâncias superiores 
conforme lhe seja solicitado, no que 
concerne ao planejamento e ao 
processo decisório relativo às políticas, 
programas, projetos e atividades de 
sua área de competência; 

 Executar outras atividades correlatas ou
que lhe venham a ser atribuídas. 
 

 
 

DAS 02 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO Nº ATRIBUIÇÕES REFERÊNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente de 
Divisão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 

 Assessorar os Diretores de 
Departamento no planejamento de 
ações, na organização dos meios e na 
coordenação das atividades das 
Subsecretarias; 

 Executar e acompanhar diretamente os 
serviços, supervisionando-os e 
responsabilizando-se pelo pleno 
cumprimento dos prazos e pela 
exatidão das ações; 

 Coordenar às unidades e os trabalhos 
de planejamento e programação de 
suas atividades; 

 Subsidiar as instâncias superiores 
conforme lhe seja solicitado, no que 
concerne ao planejamento e ao 
processo decisório relativo às políticas, 
programas, projetos e atividades de 
sua área de competência; 

 Executar outras atividades correlatas 
ou que lhe venham a ser atribuídas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAS 4 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

Nº ATRIBUIÇÕES REFERÊNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chefe de Seção 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 Assessorar ao Gerente na efetivação 
de ações propostas, na organização 
dos meios de execução e no apoio às 
atividades das suas unidades; 
Executar e acompanhar diretamente 
os serviços, supervisionando-os e 
responsabilizando-se pelo pleno 
cumprimento dos prazos e pela 
exatidão das ações; 

 Subsidiar as instâncias superiores 
conforme lhe seja solicitado, no que 
concerne ao planejamento e ao 
processo decisório relativo às políticas, 
programas, projetos e atividades de 
sua área de competência; 

 Executar outras atividades correlatas ou
que lhe venham a ser atribuídas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAS 03 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO Nº ATRIBUIÇÕES REFERÊNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encarregado de 
Setor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

 Chefiar e executar tarefas, sob 
supervisão,  operacionalizando 
projetos relacionados ao seu setor de 
trabalho, inclusive rotinas 
administrativas e/ou técnicas, 
responsabilizando-se pelas ações de 
seus subordinados e pelos resultados 
específicos obtidos; 

 Implantar normas e instrumentos para 
racionalização do processo de trabalho 
sob sua responsabilidade; 

 Coletar e registrar dados que 
possibilitem o monitoramento, a 
avaliação e aprimoramento do 
processo de trabalho sob sua 
responsabilidade; 

 Despachar e controlar a tramitação de 
documentos e expedientes inerentes 
às atividades sob sua 
responsabilidade; 

 Conhecer a legislação vigente, atos 
internos, cumprindo-a e fazendo 
cumprir, no âmbito de sua atuação, as 
determinações nelas contidas; 

 Zelar pela ordem e conservação do 
material sob sua guarda; 

 Executar outras atividades correlatas 
ou que lhe venham a ser atribuídas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DAS 2 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

Nº ATRIBUIÇÕES REFERÊNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente de 
Unidade de 

Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09 

 Exercer a direção geral, orientar, 
coordenar e fiscalizar os trabalhos da 
Unidade de Saúde que lhe for 
diretamente subordinado; 

 Participar da elaboração do Plano 
Municipal de Saúde, junto à Secretaria 
da Saúde e garantir a execução do 
mesmo; 

 Coordenar a rotina de atendimento 
aos usuários, mantendo uma dinâmica 
que acompanhe as necessidades das 
atividades, responsabilizando-se, na 
qualidade de autoridade sanitária 
local, pelas ações de saúde que 
funcionarem na Unidade de Saúde; 

 Coordenar a Unidade de Saúde, 
favorecendo o desenvolvimento da 
dinâmica das ações de saúde e a sua 
organização, coordenando e 
controlando os serviços 
administrativos da Unidade; 

 Desenvolver ações visando à 
participação e o conhecimento da 
comunidade objetivando integrá-las 
aos diferentes programas 
desenvolvidos na Unidade de Saúde; 

 

Nível 
superior ou 

técnico 
FG 06 
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   Gerenciar, supervisionar e integrar 
todos os componentes das equipes 
técnico-administrativas e Profissionais 
da Saúde que atuam, na Unidade; 

 Cuidar para que o prédio da Unidade 
de Saúde, bem como suas instalações, 
seja mantido em condições normais de 
uso, tomando as providências 
necessárias junto aos órgãos 
competentes, inclusive quanto ao 
provimento de material necessário ao 
bom funcionamento; 

 Executar outras atividades correlatas 
ou que lhe venham a ser atribuídas. 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

Nº ATRIBUIÇÕES REFERÊNCIA 

 
 
 
 
 
 
 

ASSESSOR NA-4 

 
 
 
 
 
 
 

04 

 Prestar apoio e assessoramento ao 
superior de área na resolução de 
demandas específicas de programas e 
projetos de âmbito estratégico para a 
gestão; 

 Gerenciar programas e projetos 
prioritários da Secretaria; 

 Subsidiar as instâncias superiores 
conforme lhe seja solicitado, no que 
concerne ao planejamento e ao 
processo decisório relativo às políticas, 
programas, projetos e atividades de 
sua área de competência; 

 Executar outras atividades correlatas 
ou que lhe venham a ser atribuídas. 

 
 
 
 
 
 
 
DAS 1 
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ANEXO VII 
QUADRO DOS CARGOS EFETIVOS – SUBDIVISÃO POR EXIGÊNCIA DE ESCOLARIDADE 

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS PERMANENTES DA ADMINISTRAÇÃO 

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO NOVA GRUPO/SUB 
GRUPO 

   

Auxiliar de Serviços Gerais 
AGENTE DE SUPORTE AD I – EP I 

Servente 
   

Ajudante de Abatedor  
 
 
 
 

AGENTE DE SUPORTE 
OPERACIONAL 

 
 
 
 
 

AD I - EP I 

Ajudante de Motorista 
Ajudante de Padeiro 
Ajudante de Serviço Público 
Auxiliar de Manutenção de Rede de 
Água 
Coletor de Lixo 
Guarda 
Jardineiro I 
Servente de Pedreiro 
Zelador 

   

Guarda GUARDA AD I - EP I 
   

Agente de Trânsito AGENTE DE TRÂNSITO ADIII- EMI 
   

Carpinteiro/Marceneiro  
 
 
 
 
 
 

OFICIAL DE MANUTENÇÃO 

 
 
 
 
 
 

AD II – EF I 

Eletricista 
Encanador 
Encanador de Rede de Água e Esgoto 
Leiturista 
Mecânico 
Mestre de Jardinagem 
Operador Cinematográfico 
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Operador de ETA 
Pedreiro 
Pintor 
Pintor Letrista 
Reparador de Hidrômetro 

   
Motorista I 

MOTORISTA AD II – EF I 
Motorista II 
Operador de Máquina OPERADOR DE MÁQUINA AD II – EF I 

   

Auxiliar de Serviços I  
 
 
 
 
 

AGENTE DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 

AD II – EF II 

Auxiliar de Tesouraria 
Coordenador de Projetos e 
Planejamento de Eventos Sócio 
Culturais 
Fiscal 
Fiscal Edificações 
Fiscal de Estabelecimentos 
Comerciais 
Fiscal de Posturas 
Fiscal de Rede de Agua e Esgoto 
Fiscal de Terminal Rodoviário 
Porteiro 
Telefonista I 

   

Assistente de Obras e Viação  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Assistente de Promoção Social 
Auxiliar Administrativo 
Auxiliar de Serviço Social 
Bilheteiro 
Coordenador de Museu 
Digitador 
Escriturário 
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Especialista Administrativo I  

ASSISTENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 

PÚBLICOS 

 
AD III – EM I Especialista Operacional 

Fiscal de Tributos 
Oficial Administrativo 
Programador 
Secretária de Diretoria 
Telefonista II 
Técnico de Som e Iluminação 
Técnico em Biblioteconomia 
Técnico em Orçamentos 

Programador PROGRAMADOR AD III -ET-I 

   

Técnico em Processamento de 
Dados  e Informática 

TÉCNICO EM 
PROCESSAMENTO DE DADOS 

AD III -ET-I 

   

Técnico de Operações Manutenção 
Controle dos Produtos Químicos ETA 

TÉCNICO DE ADMINISTAÇÃO 
PÚBLICA AD III – ET I 

 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

 
AD III – ET I 

 TÉCNICO VETERINÁRIO AD III – ET I 
   

Instrutor de Práticas Esportivas INSTRUTOR DE PRÁTICAS 
ESPORTIVAS AD IV – ES I 

Preparador Físico 
   

Assessor Técnico Jurídico  

PROCURADOR 

 

AD IV – ES II Coordenador da Assessoria Jurídica 
Municipal 
Supervisor de Assessoria Jurídica 

 AGENTE DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

AD IV – ES II 
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 ANALISTA DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

AD IV – ES II 

Assistente social ASSISTENTE SOCIAL AD IV – ES II 
Bibliotecário BIBLIOTECÁRIO AD IV – ES II 
Contador CONTADOR AD IV – ES II 

 ENGENHEIRO AD IV – ES II 
Psicólogo PSICÓLOGO AD IV – ES II 
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DENOMINAÇÃO DOS CARGOS PERMANENTES DA SAÚDE 
SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO NOVA GRUPO/SUB 

   

Auxiliar de Enfermagem AUXILIAR DE ENFERMAGEM S I - EF 
   

Agente Controle de Endemias - 
Coordenador da Equipe de Agente 
Controle de Endemias 

AGENTE DE CONTROLE DE 
ENDEMIAS - ACE 

 
S I – EF 

Agente Comunitário de Saúde - 
PSF 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE - ESF S I – EF 

   

Atendente de Consultório 
Odontológico - PSF 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 
ESF S II - ET 

Atendente de Consultório Dentário – 
Auxiliar de Consultório Odontológico AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL S II - ET 

Técnico de Enfermagem TECNICO DE ENFERMAGEM S II – ET 
Técnico de Enfermagem PSF TECNICO DE ENFERMAGEM - ESF S II – ET 

   

Assistente Social ASSISTENTE SOCIAL S III – ES 

Enfermeiro ENFERMEIRO S III – ES 

Enfermeiro PSF ENFERMEIRO - ESF SIII – ES 

Farmacêutico FARMACÊUTICO S III – ES 

Fisioterapeuta FISIOTERAPEUTA S III – ES 

Fonoaudiólogo FONOAUDIÓLOGO S III – ES 

Nutricionista NUTRICIONISTA S III – ES 

Psicólogo PSICOLOGO S III – ES 

Terapeuta ocupacional TERAPEUTA OCUPACIONAL S III – ES 

   

Dentista DENTISTA S III – ES I 
Dentista – PSF DENTISTA - ESF S III – ES I 
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Médico MÉDICO S III – ES II 

Médico PSF MÉDICO ESF S III – ES II 
   



331 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 
Estado de São Paulo 

Secretaria Geral/ 2021 
 

 

ANEXO VIII 
VENCIMENTOS DOS EMPREGOS PÚBLICOS, DE ACORDO COM REFERENCIA E CLASSE 

 
 

Grupo AD I 
 

Sub Grupo EP I 
 
Referencias = 220 horas/mês 

 
Nível 

 
PS 01 

 
PS 02 

 
PS 03 

 
PS 04 

 
PS 05 

 
PS 06 

 
PS 07 

 
PS 08 

 
PS 09 

 
PS 10 

 
PS 11 

 
PS 12 

 
A 

 
1235,00 

 
1284,40 

 
1335,78 

 
1389,21 

 
1444,78 

 
1502,57 

 
1562,67 

 
1625,18 

 
1690,18 

 
1757,79 

 
1828,10 

 
1901,23 

 
B 

 
1950,07 

 
2047,57 

 
2149,95 

 
2257,44 

 
2370,32 

 
2488,83 

 
2613,27 

 
2743,94 

    

 

 
 

Grupo AD II 
 

Sub Grupo EF I 
 
Referencias = 220 horas/mês 

 
Nível 

 
PS 01 

 
PS 02 

 
PS 03 

 
PS 04 

 
PS 05 

 
PS 06 

 
PS 07 

 
PS 08 

 
PS 09 

 
PS 10 

 
PS 11 

 
PS 12 

 
A 

 
1480,00 

 
1539,20 

 
1600,77 

 
1664,80 

 
1731,39 

 
1800,65 

 
1872,67 

 
1947,58 

 
2025,48 

 
2106,50 

 
2190,76 

 
2278,39 

 
B 

 
2336,92 

 
2453,77 

 
2576,45 

 
2705,28 

 
2840,54 

 
2982,57 

 
3131,70 

 
3288,28 

    

 

 
 

Grupo AD II 
 

Sub Grupo EF II 
 
Referencias = 200 horas/mês 

 
Nível 

 
PS 01 

 
PS 02 

 
PS 03 

 
PS 04 

 
PS 05 

 
PS 06 

 
PS 07 

 
PS 08 

 
PS 09 

 
PS 10 

 
PS 11 

 
PS 12 

 
A 

 
1480,00 

 
1539,20 

 
1600,77 

 
1664,80 

 
1731,39 

 
1800,65 

 
1872,67 

 
1947,58 

 
2025,48 

 
2106,50 

 
2190,76 

 
2278,39 

 
B 

 
2336,92 

 
2453,77 

 
2576,45 

 
2705,28 

 
2840,54 

 
2982,57 

 
3131,70 

 
3288,28 
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Grupo AD III 
 

Sub Grupo EM I 
 
Referencias = 200 horas/mês 

 
Nível 

 
PS 01 

 
PS 02 

 
PS 03 

 
PS 04 

 
PS 05 

 
PS 06 

 
PS 07 

 
PS 08 

 
PS 09 

 
PS 10 

 
PS 11 

 
PS 12 

 
A 

 
1690,00 

 
1757,60 

 
1827,90 

 
1901,02 

 
1977,06 

 
2056,14 

 
2138,39 

 
2223,92 

 
2312,88 

 
2405,40 

 
2501,61 

 
2601,68 

 
B 

 
2668,51 

 
2801,94 

 
2942,03 

 
3089,13 

 
3243,59 

 
3405,77 

 
3576,06 

 
3754,86 

    

 

 
 

Grupo AD III 
 

Sub Grupo ET I 
 
Referencias = 200 horas/mês 

 
Nível 

 
PS 01 

 
PS 02 

 
PS 03 

 
PS 04 

 
PS 05 

 
PS 06 

 
PS 07 

 
PS 08 

 
PS 09 

 
PS 10 

 
PS 11 

 
PS 12 

 
A 

 
1800,00 

 
1872,00 

 
1946,88 

 
2024,76 

 
2105,75 

 
2189,98 

 
2277,57 

 
2368,68 

 
2463,42 

 
2561,96 

 
2664,44 

 
2771,02 

 
B 

 
2842,20 

 
2984,31 

 
3133,53 

 
3290,20 

 
3454,71 

 
3627,45 

 
3808,82 

 
3999,26 

    

 

 
 

Grupo AD IV 
 

Sub Grupo ES I 
 
Referencias = 200 horas/mês 

 
Nível 

 
PS 01 

 
PS 02 

 
PS 03 

 
PS 04 

 
PS 05 

 
PS 06 

 
PS 07 

 
PS 08 

 
PS 09 

 
PS 10 

 
PS 11 

 
PS 12 

 
A 

2200,00 2288,00 2379,52 2414,70 2573,69 2676,64 2783,70 2895,05 3010,85 3131,29 3256,54 3386,80 

 
B 

 3473,80   3647,49   3829,86   4021,36   4222,43   4433,55   4655,22   4887,99      
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Grupo AD IV 
 

Sub Grupo ES II 
 
Referencias = 200 horas/mês 

 
Nível 

 
PS 01 

 
PS 02 

 
PS 03 

 
PS 04 

 
PS 05 

 
PS 06 

 
PS 07 

 
PS 08 

 
PS 09 

 
PS 10 

 
PS 11 

 
PS 12 

 
A 

 
5000,00 

 
5200,00 

 
5408,00 

 
5624,32 

 
5849,29 

 
6083,26 

 
6326,60 

 
6579,66 

 
6842,85 

 
7116,56 

 
7401,22 

 
7697,27 

 
B 

 
7895,00 

 
8289,75 

 
8704,24 

 
9139,45 

 
9596,42 

 
10076,24 

 
10580,06 

 
11109,06 

    

 
 
 

VENCIMENTOS PERTINENTES A ARÉA DA SAÚDE 
 

Grupo S I 
 

Sub Grupo EF 
 
Referencias = 200 horas/mês 

 
Nível 

 
PS 01 

 
PS 02 

 
PS 03 

 
PS 04 

 
PS 05 

 
PS 06 

 
PS 07 

 
PS 08 

 
PS 09 

 
PS 10 

 
PS 11 

 
PS 12 

 
A 

 
1235,00 

 
1284,40 

 
1335,78 

 
1389,21 

 
1444,78 

 
1502,57 

 
1562,67 

 
1625,18 

 
1690,18 

 
1757,79 

 
1828,10 

 
1901,23 

 
B 

 
1950,07 

 
2047,57 

 
2149,95 

 
2257,44 

 
2370,32 

 
2488,83 

 
2613,27 

 
2743,94 

    

 

 
 

Grupo S II 
 

Sub Grupo ET 
 
Referencias = 200 horas/mês 

 
Nível 

 
PS 01 

 
PS 02 

 
PS 03 

 
PS 04 

 
PS 05 

 
PS 06 

 
PS 07 

 
PS 08 

 
PS 09 

 
PS 10 

 
PS 11 

 
PS 12 

 
A 

 
1800,00 

 
1872,00 

 
1946,88 

 
2024,76 

 
2105,75 

 
2189,98 

 
2277,57 

 
2368,68 

 
2463,42 

 
2561,96 

 
2664,44 

 
2771,02 

 
B 

 
2842,20 

 
2984,31 

 
3133,53 

 
3290,20 

 
3454,71 

 
3627,45 

 
3808,82 

 
3999,26 
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Grupo S III 
 

Sub Grupo ES 
 
Referencias = 200 horas/mês 

 
Nível 

 
PS 01 

 
PS 02 

 
PS 03 

 
PS 04 

 
PS 05 

 
PS 06 

 
PS 07 

 
PS 08 

 
PS 09 

 
PS 10 

 
PS 11 

 
PS 12 

 
A 

 
3016,00 

 
3136,64 

 
3262,11 

 
3392,59 

 
3528,29 

 
3669,43 

 
3816,20 

 
3968,85 

 
4127,60 

 
4292,71 

 
4464,42 

 
4642,99 

 
B 

 
4762,26 

 
5000,38 

 
5250,40 

 
5512,92 

 
5788,56 

 
6077,99 

 
6381,89 

 
6700,98 

    

 

 
 

Grupo S III 
 

Sub Grupo ES I 
 
Referencias = 200 horas/mês – DENTISTA 

 
Nível 

 
PS 01 

 
PS 02 

 
PS 03 

 
PS 04 

 
PS 05 

 
PS 06 

 
PS 07 

 
PS 08 

 
PS 09 

 
PS 10 

 
PS 11 

 
PS 12 

 
A 

3920,00 4076,80 4239,87 4409,47 4585,85 4769,28 4960,05 5158,45 5364,79 5579,38 5802,56 6034,66 

 
B 

6189,68 6499,16 6824,12 7165,33 7523,59 7899,77 8294,76 8709,50     

 
 

 
Grupo S III 

 
Sub Grupo ES II 

 
Referencias = 20 horas/semana – MÉDICO 

 
Nível 

 
PS 01 

 
PS 02 

 
PS 03 

 
PS 04 

 
PS 05 

 
PS 06 

 
PS 07 

 
PS 08 

 
PS 09 

 
PS 10 

 
PS 11 

 
PS 12 

 
A 

5000,00 5200,00 5408,00 5624,32 5849,29 6083,26 6326,60 6579,66 6842,85 7116,56 7401,22 7697,27 

 
B 

7895,00 8289,75 8704,24 9139,45 9596,42 10076,24 10580,06 11109,06     
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ANEXO IX 
CARGOS EM COMISSÃO - JORNADA: 40 HORAS/SEMANAIS 

 
 

 

DENOMINAÇÃO 
 

QUANTIDADE 
 

REFERENCIA 
 

VALOR 
NÍVEL DE 

INSTRUÇÃO 

 
SECRETÁRIO MUNICIPAL 

 
07 

 
Subsidio 

38% do 
subsidio do 

Prefeito 

 

------ 

CHEFE DE GABINETE DO 
PREFEITO 01 DAS 6 7.201,20 SUPERIOR 

PROCURADOR GERAL DO 
MUNICIPIO 

 
01 

 
Subsidio 

38% do 
subsidio do 

Prefeito 

 

SUPERIOR 

SUBPREFEITO 02 DAS 05 R$ 6.200,00  
 

DIRETOR DE DEPARTAMENTO 15 DAS 05 R$ 6.200,00 MÉDIO 

GERENTE DE DIVISÃO 40 DAS 04 R$ 5.967,00 FUNDAMENTAL 

CHEFE DE SEÇÃO 30 DAS 03 R$ 4.600,00 FUNDAMENTAL 

ENCARREGADO DE SETOR 32 DAS 02 R$ 2.400,00 FUNDAMENTAL 

ASSESSOR TÉCNICO NA - 1 01 DAS 06 R$7.201,20 SUPERIOR 

SECRETÁRIA PREFEITO 01 DAS 05 R$ 6.200,00 MÉDIO 

COORDENADOR 03 DAS 04 R$ 5.967,00 MÉDIO 

ASSESSORIA TÉCNICO NA - 2 08 DAS 03 R$ 4.200,00 FUNDAMENTAL 

CONTROLADOR GERAL DO 
MUNICÍPIO 01 DAS 06 R$ 7.201,20 SUPERIOR 

OUVIDOR GERAL DO 
MUNICÍPIO 01 DAS 04 R$ 5.967,00 MÉDIO 

ASSESSOR NA - 3 03 DAS 02 R$ 3.600,00 FUNDAMENTAL 

ASSESSOR NA-4 03 DAS 01 R$ 2.400,00 FUNDAMENTAL 
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ANEXO X 

FUNÇÕES GRATIFICADAS 

REFERENCIA QUANTIDADE VALOR NÍVEL DE 
INSTRUÇÃO 

FG 09 05 1.500,00 SUPERIOR 

FG 08 05 1.100,00 SUPERIOR 

FG 07 05 980,00 MÉDIO 

FG 06 12 800,00 MÉDIO 

FG 05 05 750,00 MÉDIO 

FG 04 05 500,00 FUNDAMENTAL 

FG 03 05 400,00 FUNDAMENTAL 

FG 02 05 320,00 PRIMEIRO GRAU 

FG 01 05 256,00 PRIMEIRO GRAU 
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ANEXO XI 
 

EMPREGOS EXTINTOS COM A PUBLICAÇÃO DA LEI 
DENOMINAÇÃO Extinção 

Abatedor de Animal 1 
Administrador de Cemitério 1 
Aferidor de Hidrômetro 1 
Agente Educacional 3 
Agente de Saneamento 6 
Ajudante de Abatedor 2 
Ajudante de Almoxarife 1 
Ajudante de Eletricista 1 
Ajudante de Hortelão 2 
Ajudante de Operador de Máquina 2 
Ajudante de Piscicultor 3 
Ajudante de Serviço Público 7 
Assistente de Educação e Cultura 1 
Assistente Administrativo 1 
Assistente de Água e Esgoto 1 
Assistente de Planejamento 1 
Assistente de Promoção Social 1 
Assistente de Relação do Trabalho e 
Emprego 

 
1 

Assistente Econômico Financeiro 1 
Assistente de Serviços Municipais 1 
Assistente de Serviços Agrários 1 
Assistente de Saúde Pública 1 
Assistente de Esporte e Turismo 1 
Assistente Técnico De Operação Manutenção 
de Agua/Esgoto 

 
1 

Assistente Técnico Planejamento Apoio 
Produção Agro Pecuária 

 
1 

Assistente Técnico de Planejamento Urbano 1 
Assistente Técnico em Legislação 1 
Atendente de Consultório Dentário 2 
Auxiliar Manutenção Obras Municipais 1 
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Auxiliar Administrativo 8 
Auxiliar de Campo 5 
Auxiliar de Contabilidade 2 
Auxiliar de Enfermagem 6 
Auxiliar de Laboratório 1 
Auxiliar de Serviço da Saúde 2 
Auxiliar de Serviço Social 1 
Auxiliar de Serviços Gerais 9 
Auxiliar de Serviços I 4 
Borracheiro 1 
Comprador 1 
Controlador de Estoque 1 
Coordenador do Programa de alfabetização 
de adultos 

 
1 

Coordenador de Creche 5 
Cuidador 0 
Digitador 2 
Diretor de Pré-Escola 2 
Encanador de Rede de Água e Esgoto 2 
Escriturário 6 
Especialista Administrativo I 3 
Especialista Administrativo II 2 
Fiscal 1 
Fiscal de Conservação Estradas Municipais 1 
Fiscal de Limpeza Pública 2 
Fiscal de Matadouro 1 
Fiscal de Posturas e Apreensão de Animais 1 
Fiscal de Serviços Municipais 1 
Fiscal de Terminal Rodoviário 1 
Fiscal de Tributos 1 
Higienista Dental 2 
Hortelão 1 
Jardineiro I 12 
Jardineiro II 4 
Lavador de Veículos 1 
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Leiturista 7 
Mecânico 6 
Mestre de Jardinagem 1 
Mestre de Obras 1 
Mestre Manutenção. Obras de Arte e 
Estradas Municipais 

 
1 

Mestre Manutenção Vias Municipais 1 
Motorista II 7 
Músico Profissional 1 
Oficial Administrativo 7 
Operador de Bloqueteira 2 
Operador de Bomba D’água 1 
Operador de Eletrocardiógrafo 1 
Operador de Eletroencefalógrafo 1 
Operador de ETA 11 
Operador de Microcomputador 1 
Operador de Raio X 1 
Operador de Usina de Asfalto 1 
Operador de Vaca Mecânica 1 
Orientadora Pedagógica 1º Grau 1 
Padeiro 1 
Pedreiro 2 
Porteiro 1 
Professor de Alfabetização de Adultos 15 
Psicultor 1 
Recepcionista 2 
Reparador de Hidrômetro 2 
Secretária de Diretoria 3 
Secretária de Junta de Serviço Militar 1 
Servente 9 
Servente de Pedreiro 8 
Supervisor de Campo 1 
Supervisor de Manutenção de Veículos 1 
Supervisor Municipal de Merenda 1 
Técnico em Laboratório 1 
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Técnico em Telefonia 1 
Técnico em Transmissão de TV 1 
Telefonista I 8 
Telefonista II 2 
Zelador 5 

Total 275 
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ANEXO XII 
CRIA NOVOS CARGOS EFETIVOS 

DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

 
Nº 

 
ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
SEMANAL 

 
ESCOLARIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agente de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

1 – Efetua diagnósticos de sistemas em 
funcionamento, analisar pontos críticos e 
propor soluções. 
2 – Efetuar levantamentos para verificar 
necessidades e restrições quanto à implantação 
de novos sistemas. 
3 – Elaborar projetos de sistemas e definir 
módulos, fluxogramas, entradas e saídas, 
arquivos, especificação de programas e 
controles de segurança relativos a cada sistema. 
4 – Acompanhar a elaboração e os testes dos 
programas necessários à implantação de 
sistemas. 
5 – Participar da análise e da definição de novas 
aplicações para os equipamentos e verificar a 
viabilidade econômica e exequibilidade da 
automação; 
6 – Prestar suporte técnico às áreas usuárias e 
planejar, avaliar e desenvolver sistemas de 
apoio operacional e de gestão de dados para 
maior racionalização e economia na operação. 
7 – Identificar demandas internas de sistemas e 
aplicativos. 
8 – Desenvolver projeto conceitual, lógico e 
estrutural, confeccionar layout de telas, 
relatórios e a documentação. 
9 – Planejar, configurar e avaliar o desempenho 
dos produtos e serviços de rede, dos sistemas 
operacionais e das ferramentas e recursos de 
hardware e propor e implementar soluções de 
evolução, ampliação de capacidade e correção 
de falhas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40HS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino Superior 
completo – 

Curso de 
Graduação na 

área de 
Informática ou 
Processamento 

de dados, ou 
Curso de Pós 
Graduação na 

área de 
Informática. 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

 
Nº 

 
ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
SEMANAL 

 
ESCOLARIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agente de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

8 – Dimensionar necessidades de recursos de 
hardware e software básicos e assessorar na 
definição de metas e planos de ampliação e 
instalação. 

– Participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar da 
área. 
12 – Coordenar os trabalhos de programação de 
sistemas e orientar os servidores da área na 
execução das atividades. 
13 – Avaliar resultados, corrigir falhas e 
coordenar testes em programação de sistemas. 
14 – Emitir relatórios e enviar às áreas de acordo 
com as normas e procedimentos determinados. 
15 – Manter cópia de segurança dos sistemas e 
informações existentes. 
16 – Elaborar, codificar, testar e acompanhar a 
implantação de programas de informática de 
acordo com instruções e especificações 
definidas. 
17 – Desenvolver interface gráfica, 
18 – Aplicar critérios ergonômicos de navegação 
em sistemas e aplicações. 
19 – Montar estrutura de banco de dados. 
20 – Codificar programas. 
21 – Prover sistemas de rotinas de segurança. 
22 – Compilar e testar programas. 
23 – Gerar aplicativos   para instalação e 
gerenciamento de sistemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40HS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino Superior 
completo – 

Curso de 
Graduação na 

área de 
Informática ou 
Processamento 

de dados, ou 
Curso de Pós 
Graduação na 

área de 
Informática. 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

 
Nº 

 
ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
SEMANAL 

 
ESCOLARIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agente de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

24 Documentar e/ alterar sistemas e 
aplicações. 
25 – Alterar estrutura de armazenamento de 
dados. 
26 – Atualizar informações gráficas e textuais. 
27 – Converter sistemas e aplicações para outras 
linguagens ou plataformas. 
28 – Atualizar documentações de sistemas e 
aplicações. 
29 – fornecer suporte técnico . 
30 – Monitorar desempenho e performance de 
sistemas e aplicações. 
31 – Instalar programas. 
32 – Adaptar conteúdo para mídias interativas. 
33 – Homologar sistemas e aplicações junto a 
usuários. 
34 – Treinar usuários e verificar resultados 
obtidos. 
35 – Avaliar objetivos e metas de projetos de 
36 sistemas e aplicações. 
37 – Coletar dados. 
38 – Desenvolver layout de telas e relatórios. 
39 – Definir critérios ergonômicos e de 
navegação em sistemas e aplicações. 
40 – Executar outras tarefas de mesma natureza 
ou nível de complexidade associadas à sua 
especialidade e ambiente organizacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40HS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino Superior 
completo – 

Curso de 
Graduação na 

área de 
Informática ou 
Processamento 

de dados, ou 
Curso de Pós 
Graduação na 

área de 
Informática. 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

 
Nº 

 
ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
SEMANAL 

 
ESCOLARIDADE 

Agente de 
Trânsito 05 

1 - cumprir e fazer cumprir a legislação e as 
normas de trânsito; 
2 - executar a fiscalização do trânsito 

preventivo, devidamente uniformizado; 
3 - fiscalizar a área que lhe foi confiada, 

observando a segurança e o fluxo para, se 
necessário, tomar as medidas pertinentes; 
4 - operar equipamento de rádio, sintonizando 

diversas freqüência e regulando os 
instrumentos de tonalidade para receber e 
transmitir mensagens em linguagem 
convencional ou codificada; 
5 - registrar mensagens recebidas, anotando 

em formulário próprio, para encaminhamento 
aos superiores, se necessário; 
6 - dirigir viaturas, acionando os seus 

equipamentos, conduzindo-as dentro dos 
limites do Município, exceto em casos 
específicos determinados por instrução 
superior, sempre observando as regras de 
trânsito; 

7 - operar o trânsito de veículos, pedestres e 
promover o desenvolvimento da circulação e 
da segurança dos veículos e pedestres; 

8 - operar o sistema de sinalização, os 
dispositivos e os equipamentos de controle 
viário; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino médio 
completo e 

CNH nas 
categorias A e 
B, contendo a 
especificação 
de exercendo 

atividade 
remunerada 
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DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

 
Nº 

 
ATRIBUIÇÕES 

JORNADA 
SEMANAL 

 
ESCOLARIDADE 

Agente de 
Trânsito 

05 

9 - executar a fiscalização de trânsito, autuar 
e aplicar as medidas administrativas cabíveis 
por infrações de circulação, estacionamento e 
paradas, previstas na legislação pertinente; 
10 - atuar, emergencialmente, em eventos 

calamitosos, tomando as medidas 
pertinentes, assegurando a segurança e o 
fluxo do trânsito; 
11 - executar outras atribuições definidas 

pelos superiores. 
12 - solucionar dúvidas, conflitos e 

ocorrências surgidas no cotidiano; 
13 - executar rondas periódicas nas áreas de 

policiamento de trânsito; 
14 - prestar assistência ao superior, cuidando 

também com a integração com os órgãos 
públicos; 
15 - sugerir ao superior, atuações 

estratégicas preventivas na elaboração de 
bloqueios, rotas alternativas, para melhor 
fluidez do trafego; 
16 - supervisionar, executar e/ou 

providenciar o processamento das multas, 
recursos, ressarcimentos; 
17 - implantar projetos de engenharia e 

projetos de trânsito, visando à resolução de 
conflitos e fluidez viária e a segurança do 
Sistema; 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino médio 
completo e CNH 
nas categorias A 
e B, contendo a 

especificação de 
exercendo 
atividade 

remunerada 
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SEMANAL 
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Agente de 
Trânsito 

05 

18 - executar sinalização de trânsito, 
implantação e manutenção de sinalização 
horizontal e vertical; 
19 - desenvolver ações de educação para o 

trânsito seguindo diretriz nacional; 
20 - acompanhar as operações de trânsito, 

efetuando o controle de material, logística e 
sistema semafórico; 
21 - executar a fiscalização das empresas 

públicas e privadas que no desenvolvimento 
de suas atividades interferem no sistema 
viário e atuar ainda nas ações de fiscalização 
por radar; 

22 - efetuar controle de dados estatísticos 
que norteiam ações implementadas pelo 
Município buscando reduzir os índices de 
acidentes e melhoria no sistema. 

40 

Ensino médio 
completo e CNH 
nas categorias A 
e B, contendo a 

especificação de 
exercendo 
atividade 

remunerada 
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Analista de 
Políticas 
Públicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

1 – Executar atividades de pesquisa, organização 
e arquivo de atos administrativos, legislação, 
jurisprudência e doutrina. 
2 – Analisar fluxo de processos, instruir 
procedimentos administrativos, elaborar 
pareceres, relatórios, informações, atos e 
documentos de suporte conforme a 
necessidade da área de atuação. 
3 – Executar atividades de políticas públicas, nas 
áreas de planejamento público, planejamento 
estratégico, elaboração de orçamento, 
execução orçamentária, contabilidade pública, 
direito público, gestão de pessoas, gestão de 
compras, gestão de patrimônio; elaboração, 
execução e monitoramento de projetos; 
programas e planos de ação, elaboração e 
aplicação de indicadores que dimensionem os 
serviços prestados pela administração. 
4 – Executar as atividades de forma integrada 
com as demais áreas e Secretarias e contribuir 
para o desenvolvimento das equipes de 
trabalho. 
5 – Operar equipamentos e utilizar sistemas e 
recursos informatizados na execução de suas 
atividades, bem como fazer análise do que está 
disponível no mercado, para uso da 
administração. 
6 – Atender munícipes em matérias de sua área 
de atuação. 
7 – Executar outras tarefas de mesma natureza 
ou nível de complexidade associadas à sua 
especialidade e ambiente organizacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino Superior 
completo 

Conhecimento 
Em nível 

elevado de 
todas as 
áreas da 

Administração 
Pública e em 
Informática. 
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Engenheiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 – Atuar nas fases de concepção, construção, 
operação e manutenção de edificações e de 
infraestrutura em geral. 
2 – Elaborar projetos e fiscalizar edificações, 
estradas, pistas de rolamento, sistemas de 
transporte e abastecimento de água e de 
saneamento. 
3 – Orientar e coordenar estudos, planos e 
pesquisas de interesse urbanístico local e 
assegurar a continuidade do processo de 
planejamento. 
4 – Planejar, orientar e controlar a execução de 
programas, obras e serviços propostos no plano 
de desenvolvimento urbano. 
5 – Formular diretrizes de uso de solo e sistema 
viário. 
6 – Analisar e emitir pareceres sobre projetos de 
edificações com observância do Código de Obras 
do Município. 
7 – Prestar assistência nas licitações públicas e 
acompanhar empreiteiras na execução de obras 
públicas. 
8 – Executar outras tarefas de mesma natureza 
ou nível de complexidade associadas à sua 
especialidade e ambiente organizacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 horas 

 
 
 
 

 
Ensino Superior 

Completo – 
Curso de 

Graduação em 
Engenharia Civil 
com registro na 

área – CREA 
Conhecimento 

em nível 
elevado de 

informática na 
área de 

atuação. 
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Técnico de 
Segurança no 

Trabalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

1 - Estabelecer normas e dispositivos de 
segurança, nos equipamentos e instalações 
verificando sua observância com a finalidade de 
prevenir acidente; 
2 - Examinar as mangueiras, extintores e 
equipamentos de proteção contra incêndio; 
3 - Elaborar relatórios dos resultados das 
inspeções, propondo a reparação ou renovação 
de equipamentos; 
4 - Investigar acidentes ocorridos, observando 
condições da ocorrência, com a finalidade de 
identificar suas causas e propor providências 
necessárias; 
5 - Manter contatos com o serviço médico e 
social da Prefeitura, para acompanhamento de 
acidentados; 
6 - Instruir servidores municipais sobre normas 
de segurança, ministrando palestras e 
treinamentos, para que possam agir 
acertadamente em casos de emergência; 
7 - Inspecionar locais e equipamentos da 
Prefeitura, observando as condições de 
trabalho, para determinar fatores e riscos de 
acidentes; 
8 - Elaborar cartazes, avisos para divulgar e 
desenvolver hábitos de prevenção de acidentes; 
9 - Participar de reuniões sobre segurança no 
trabalho, com objetivo de aperfeiçoar o sistema 
existente; 
10 - Desempenhar outras atividades afins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 horas 

 
Ensino Médio 

Completo, com 
Curso de 

Técnico de 
Segurança do 
Trabalho ou 

Certificado de 
conclusão de 

curso de 
Supervisor de 
Segurança do 

Trabalho, 
realizado em 

caráter 
prioritário pelo 
ministério do 
Trabalho; ou 

possuir registro 
de Supervisor 
de Segurança 
do Trabalho, 

expedido pelo 
ministério do 

trabalho. 
Conhecimento 
em nível médio 
em informática 
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Técnico em 
Veterinário 

 
  

     2 

1- Exercer atividades de apoio, asssitência e 
acompanhamento do trabalho do médico 
veterinário; 
2- Executar outras tarefas da mesma natureza 
ou nível de complexidade associadas às suas 
atividades, bem como outras atribuiçõesque lhes 
sejam conferidas por legislação específica da 
categoria ou normativa, instituida pelo Gestor 
Federal ou municipal ou ainda pelo titular da Pasta.
  

40 horas 

Ensino 
Médio/Técnico em 

Veterinária 
 

 
 
 
 
 

 
 


