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LEI MUNICIPAL Nº 461/2017, DE 15 DE SETEMBRO DE 2017.
“Dispõe sobre a reorganização administrativa da
Prefeitura Municipal de Itapirapuã Paulista, cria
emprego público, fixa remuneração e dá outras
providências.”
JOÃO BATISTA DE ALMEIDA CESAR, Prefeito Municipal
de Itapirapuã Paulista, Estado de São Paulo, no uso das
atribuições constitucionais do seu cargo, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e ele promulga e sanciona a
seguinte Lei:
Título I
Das Disposições Gerais e Preliminares
Art. 1º - Esta Lei estabelece diretrizes gerais para a organização dos servidores públicos no
funcionalismo a estrutura da Prefeitura Municipal e dispõe sobre o quadro dos servidores
públicos e Regime Jurídico.
Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - Emprego Público: Aquele criado por Lei, em número certo, com denominação própria e
remunerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e funções
cometidas ao empregado regido pela Consolidação das Leis do Trabalho.
a) Efetivo: cujo provimento depende de prévia aprovação em concurso público de provas,
ou de provas e títulos.
b) Comissão: destinado exclusivamente as atribuições de direção, chefia e assessoramento,
com características de livre nomeação e exoneração. Aplica-se a este cargo em
conformidade com o artigo 39 da Constituição Federal, parágrafo 3º.
c) Função de Confiança: aquela prevista na estrutura organizacional, com atribuições
especificas exercida temporariamente por servidor pertencente ao quadro permanente
da administração.
d) Temporário: é o contrato de trabalho que tem data de início e término, antecipadamente
combinados entre o trabalhador e o empregador, determinado pela CLT, se refere à
atividade temporária ou transitória e ao contrato de experiência.
e) Eventual: é todo aquele que exerce sua atividade profissional sem vínculo empregatício,
por conta própria e com assunção de seus próprios riscos. A prestação de serviços é de
forma eventual e não habitual.
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II - Servidor Público não Efetivo: Todo aquele que exerce ainda que transitoriamente, por eleição,
nomeação, designação contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vinculo.
III – CBO: Classificação Brasileira de Ocupação
Título II
Da investidura
Art. 3º - São requisitos básicos para investidura em emprego público:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Ser brasileiro nato, ou naturalizado, ou ser estrangeiro com igualdade de direitos.
O gozo dos direitos políticos.
A quitação com as obrigações militares e eleitorais.
O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
A idade mínima de 18 (dezoito) anos ou emancipado.
Aptidão física e mental compatível com o exercício do cargo, comprovada mediante perícia
médica.
Estar profissionalmente apto para o exercício do cargo, com a habilitação exigida para o
desempenho de suas atribuições.
Não apresentar antecedentes criminais ou, se os tiver demonstrar sua ressocialização.
É assegurado ás pessoas com deficiência o direito de se inscrever em concurso público ou
processo seletivo, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a
deficiência de que são portadoras, devendo ser reservadas para tais pessoas 5% (cinco),
das vagas oferecidas no concurso.
Provimento Efetivo: Aprovação prévia em concurso público municipal de provas ou de
provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego público.
Provimento em Comissão: De livre nomeação pelo Prefeito Municipal, não podendo ser
ocupado por funcionário efetivo em estágio probatório.
Provimento em Função de Confiança: Exercida exclusivamente por servidores ocupantes
de cargo efetivo, após estágio probatório.
Temporário: Estar aprovado em processo de seleção.
Eventual: Inscrito junto ao setor do Departamento de Pessoal desta municipalidade, sendo
assim obedecendo à ordem de inscrição para chamada do serviço a ser prestado, com
exceção a substituição de professores do magistério.
Servidor Público não efetivo: Após eleito, cumprimento de mandato eletivo de 4 anos.
Título III
Do Concurso Público

Art. 4º - O Concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em duas ou
mais etapas, conforme dispuser, condicionado à inscrição do candidato ao pagamento do valor
fixado no edital. Poderá também, ser contratada empresa para a realização de concurso público,
conforme critério da administração.
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por
igual período. O Edital do concurso público deverá conter obrigatoriamente;
A indicação do tipo de concurso;
Indicações das condições necessárias ao preenchimento do cargo, de acordo com as
exigências legais;
Jornada de trabalho exigida do servidor público;
Relação de cargos e número de vagas a serem preenchidos;
Padrão de salário de cada cargo.
O processo relativo ao concurso público, desde o seu planejamento até a sua homologação
será supervisionado por uma comissão composta por no mínimo 03 (três) servidores
efetivos e estáveis nomeado pelo Prefeito municipal.

§1º - Uma vez homologado o concurso público, conforme a necessidade da Prefeitura, o
candidato aprovado será convocado pelo correio, mediante aviso de recebimento ou qualquer
outro meio de convocação hábil e eficaz a critério da Administração, e terá o prazo de 10 (dez)
dias úteis para se apresentar com a respectiva documentação exigida, sob pena de perda da vaga
apresentada.
§2º - Será competente para dar posse o Prefeito Municipal.
§3º - A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica, e só poderá ser
empossado aquele que for julgado apto fisicamente e mentalmente para o exercício do cargo.
Título IV
Do Estágio Probatório
Art. 5º - Ao entrar em exercício, o servidor público nomeado para o cargo de provimento efetivo
ficará sujeito a estágio probatório pelo período de 36 (trinta e seis) meses de efetivo exercício no
cargo, durante o qual a assiduidade, pontualidade, aptidão, capacidade e eficiência que
demonstrar será objeto de avaliação periódica e especial para sua efetivação na carreira, as
avaliações probatórias serão realizadas mediante:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Anotação objetiva, em prontuário especifico de avaliação provisória feita pelo superior
hierárquico do servidor público, relatando as ações e omissões positivas e negativas do
servidor em regime de estágio probatório.
Os fatos desabonadores da conduta funcional do servidor público deverão ser anotados
objetivamente, em prontuário específico para fins de avaliação do estágio probatório,
dando ciência ao servidor público.
A Comissão permanente de avaliação probatória com mandato de 3(três) anos permitida
uma única recondução, será composta por 5 (cinco) servidores, dentre deles, efetivos e
estáveis nomeado pelo Prefeito Municipal, nunca com formação inferior ao avaliados.
Será dada ciência ao servidor público das avaliações favoráveis e desfavoráveis da
comissão a que se refere o item anterior.
O servidor público adquirirá estabilidade no serviço após o término do estágio probatório,
dando plena aprovação do mesmo.
A avaliação probatória deverá processar-se de modo que a exoneração do servidor público,
quando for ocaso, possa ser feita antes do término do prazo do estágio.
Página 3 de 120

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ. 67.360.438/0001-51
Av.: Uriel de Oliveira César, 47 – Fone/Fax: (15) 3548-1115
CEP.: 18.385-000 – Itapirapuã Paulista – São Paulo
===========================================================================================

VII.

O ato de exoneração do servidor público, submetido ao estágio probatório, deverá ser
fundamentado, com base na decisão que concluir pela desaprovação do mesmo.
Título V
Da Estabilidade

Art. 6º - O servidor público habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento
efetivo adquira estabilidade no serviço público ao completar 03 (três) anos de efetivo exercício,
como condição para a aquisição da estabilidade são obrigatórias as avaliações periódicas e
especial de desempenho, realizadas por comissão instituída para essa finalidade, na forma
prevista na seção anterior.
Título VI
Do Contrato por prazo Determinado
Art. 7º - A presente Lei estabelece de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, “Título IV Do Contrato Individual do Trabalho”, o caso de contratação por tempo determinado pelo prazo
Máximo de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado quantas vezes as partes quiserem, desde que
não ultrapasse o limite de 2 (dois) anos, para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público. Este terá como seleção, Processo Seletivo de provas ou de provas e títulos,
condicionada à prévia inscrição do candidato e aprovação no processo para recrutamento do
pessoal necessário.
Título VII
Da Readaptação
Art. 8º - Readaptação é a investidura do servidor público em cargo de atribuição e
responsabilidades compatíveis com a limitação permanente que tenha sofrido em sua capacidade
física ou mental, verificada em inspeção de saúde, não acarretando, em hipótese alguma, aumento
ou decréscimo da remuneração do servidor público.
I.
II.
III.

A readaptação será feita sempre com o objetivo de aproveitar o servidor público no serviço
público, desde que não se configure a necessidade imediata de concessão de aposentadoria
ou de auxílio-doença.
A verificação da necessidade de readaptação será feita pelo serviço de medicina do
trabalho do órgão, conforme o caso, ou pela perícia médica do INSS – Instituto Nacional do
Seguro Social.
Uma vez constatada pela perícia médica, capacidade do servidor para exercer suas
atividades laborais, volta o mesmo ocupar seu cargo de origem.
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Título VIII
Da Alteração de Contrato de Trabalho
Requisitos e Possibilidades
Art. 9º - Conforme dispõe o artigo 444 da Consolidação Leis do Trabalho, as relações contratuais
de trabalho podem ser objeto de livre negociação das partes interessadas em tudo quanto não seja
contrária as disposições de proteção ao trabalho, que lhes sejam aplicáveis e as decisões das
autoridades competentes. No entanto, o artigo 468 da Consolidação das Leis do Trabalho,
determina que nos contratos individuais de trabalho só seja lícita a alteração das respectivas
condições, por mutuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem direta ou
indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da clausula infringente desta
garantia. Esta nulidade está prevista no artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho o qual
estabelece que os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos
preceitos contidos na Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, as garantias ao empregado nela
previstas serão nulos de pleno direito. Assim as alterações devem ocorrer da manifestação da
vontade das partes e, ainda assim, poderá, em hipótese alguma, ocasionar qualquer prejuízo
direto ou indireto ao empregado.
I-

Requisitos para sua validade; qualquer alteração contratual deve observar os seguintes
requisitos:
a) Mútuo consentimento das partes;
b) Que da alteração, o empregado não sofra nenhum prejuízo, direta ou indiretamente, não
só pecuniários, mas de qualquer natureza anteriormente garantidos.

II –

Possibilidade de Alteração; embora pareça que o empregador esteja restrito a qualquer
alteração do contrato, caso este mantenha a essência do contrato de trabalho, há alterações
contratuais que são possíveis, ainda que a vontade seja exclusiva do empregador. A CLT
estabelece algumas condições lícitas em que o empregador poderá alterar o contrato de
trabalho, a saber:

a) Mudança do local de trabalho desde que não se caracterize a transferência, ou seja,
desde que não haja a mudança de domicílio do empregado;
b) Mudança do horário (de manhã para tarde, ou de noturno para diurno);
c) Alteração de Função, desde que não represente rebaixamento para o empregado;
d) Transferência para localidade diversa da qual resultar do contrato no caso do
empregado que exerça cargo de Função de Confiança;
e) Transferência quando ocorrer extinção do cargo em que trabalha o empregado;
f) Transferência do empregado para localidade diversa da qual resultar do contrato,
quando desta decorra necessidade do serviço, sob pagamento suplementar de 25% do
salário.
§1º - O empregador deve estar atento pelas alterações que decorram da sua liberalidade ou
simples falta de atenção em relação ao que foi contratado e o que de fato acontece, já que o
princípio da “Primazia da Realidade” dispõe que havendo divergência entre a realidade fática e a
realidade de documentos e acordos, prevalece o mundo dos fatos.
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Título IX
Dos Direitos dos Vencimentos e das Remunerações
Art. 10º - Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo com valor fixado em lei.
I.
II.
III.
IV.

Nenhum servidor receberá a Título de vencimento, importância inferior ao salário mínimo
Federal.
O servidor efetivo investido em cargo em comissão receberá o vencimento do cargo para o
qual for nomeado, salvo se optar pelo vencimento do cargo efetivo.
Remuneração é a somatória do vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias
estabelecidas em Lei.
Nenhum servidor poderá receber a Título de remuneração mensal, importância superior
ao teto estabelecido em legislação.

Art. 11º - O servidor público perderá:
I.
II.

A remuneração do dia, em que faltar ao serviço por motivo injustificado e o descanso
semanal remunerado;
No caso de faltas sucessivas, justificadas ou injustificadas, os dias intercalados (domingo,
feriados e aqueles em que não haja expediente) serão computados exclusivamente para
efeito de desconto do vencimento ou remuneração, respeitadas as jornadas de escalas de
revezamento.

Art. 12º - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, mediante a apresentação de
documento extraído do órgão competente, sem prejuízo do salário:
I - Com prazo previsto pela Legislação:
a) Até 4 (Quatro) dias consecutivos; a partir do dia útil ao da data do ocorrido; em caso de
falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em
sua carteira de Trabalho e Previdência Social, viva sob sua dependência econômica;
b) Até 5(Cinco) dias consecutivos; a partir do dia útil ao da data do ocorrido; em virtude de
casamento;
c) Por até 5 (cinco) dias consecutivos; a partir do dia útil ao da data do ocorrido; em caso
de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana (Licença - Paternidade);
d) Pelo período de 120 (cento e vinte) dias de licença-maternidade;
e) Por 2 (duas) semanas em caso de aborto não criminoso;
f) Pelo período de 15 (quinze) dias no caso de afastamento por motivo de doença ou
acidente de trabalho, mediante atestado médico e observada à legislação previdenciária
vigente;
g) Por 1 (um) dia; a partir do dia útil ao da data do ocorrido; para o fim de se alistar
eleitor;
h) Por 01 (um) dia, na data do aniversário natalício do servidor público. Na hipótese se o
dia do aniversário natalício recair em sábado, domingo ou feriado não dá o direito a
ausência estender-se-á para o primeiro dia útil subsequente, devendo o servidor
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informar anteriormente ao seu superior imediato à intenção de usufruir do benefício
sob pena de perda do dia de serviço. O superior no ato do aviso terá que procurar o
Departamento de Recursos Humanos e verificar se a data do benefício a ser usufruído é
a mesma mencionada pelo servidor.
II -

Pelo prazo que se fizer necessário:
a) No período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar referidas
na letra “c” do artigo 65 da Lei nº 4.375, de 17 de Agosto de 1964 (Lei do Serviço
Militar).
b) Quando for arrolado ou convocado para depor na Justiça ou pelo tempo necessário
quando tiver que comparecer em juízo;
c) Faltas ao trabalho justificado a critério do empregador;
d) Paralisação do serviço nos dias que, por conveniência do empregador, não tenha havido
trabalho;
e) Período de afastamento do serviço em razão de inquérito judicial para a apuração de
falta grave, julgado improcedente;
f) Comparecimento como jurado no Tribunal do Júri;
g) Nos dias em que for convocado para serviço eleitoral;
h) Nos dias em que foi dispensado devido à nomeação para compor as mesas receptoras
ou juntas eleitorais nas eleições ou requisitado para auxiliar seus trabalhos (Lei nº
9.504/97);
i) Os dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para
ingresso em estabelecimento de ensino superior;
j) As horas em que o empregado faltar ao serviço para comparecimento necessário como
parte na Justiça do Trabalho (Enunciado TST nº 155);
k) Períodos de freqüência em curso de aprendizagem;

§1º -Exceção – Professor. Os professores, nas faltas por motivo de casamento e falecimento,
têm direito de 9 (nove) dias consecutivos; a partir do dia útil ao da data do ocorrido; por motivo
de gala (casamento), ou de luto, em conseqüência de falecimento do cônjuge, pai, mãe ou filho.
III -

Consideram-se faltas;
a) Abonada – aquela que a relevação da falta de forma que o servidor não sofra qualquer
desconto pelo dia não trabalhado;
b) Justificada – aquela comunicada a chefia imediata, que sob a sua anuência ou parecer
serão abonadas ou não;
c) Injustificadas – aquela ocorrida sem prévio aviso à chefia imediata, nem tampouco
documentado por meio próprio;
d) Médica – aquela decorrente de consulta, exame ou sessão de tratamento de saúde
referente à pessoa do servidor público ou pessoa da família, desde que comprovada por
meio de atestado ou documento idôneo equivalente, obtido junto a órgãos públicos
integrantes da rede do Sistema Único de Saúde – SUS, serviços de saúde contratados ou
conveniados, laboratórios de análises clinicas regulares ou qualquer dos profissionais
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da área de saúde, devidamente registrado no respectivo Conselho Profissional de
Classe:
1 – Médico;
2 – Cirurgião Dentista;
3 – Fisioterapeuta;
4 – Fonoaudiólogo;
5 – Psicólogo; e;
6 – Terapeuta Ocupacional.
§2º - A falta decorrente de consulta médica exame ou sessão de tratamento de saúde de
pessoa da família do servidor público, somente será aceita nos seguintes casos:
I – Acompanhamento:
a) Desde que não exista outro membro da família que possa acompanhá-lo; descendente,
ou ascendente, idoso consanguíneo ou afim, cujas condições físicas e mentais não
permitam sua locomoção sem a necessidade da presença de um acompanhante;
b) A licença será concedida, mediante parecer de junta médica oficial, pelo período de:
•até 30 (trinta) dias, sem prejuízo da remuneração do cargo; e,
•até 60 (sessenta) dias, depois de decorrido o período previsto no inciso anterior, sem
remuneração do cargo.
c) É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença prevista no
§2º deste artigo, ressalvados os casos de acumulação de cargos ou funções admitidas
pela Constituição da República Federal do Brasil.
§3º - Fica estabelecido pela presente lei o prazo de 48 horas; a partir da ausência; para que
o servidor apresente o documento extraído do órgão competente ou atestado medico, justificando
as faltas em exercer suas atividades laborais. A apresentação do atestado dentro do prazo
estipulado não desobriga o servidor de comunicar seu superior imediato que ficará afastado no
tempo que for determinado, de exercer suas atividades.
Art. 13º - Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor público
não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida
funcional, nem se eximir do cumprimento de seus deveres.
Art. 14º - Ao servidor público é assegurado, nos termos da Constituição da República Federativa
do Brasil, o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, entre outros dela
decorrentes.
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Título X
Da Jornada de Trabalho
Art. 15º - Fica estabelecida pela presente Lei, adoção de regime de Escala de Revezamento de
“12x36” conforme decreto nº 27.048 de 12 de Agosto de 1949, nos setores que em razão do
interesse público, tornam indispensáveis a continuidade do trabalho;
Art. 16º - Os demais servidores públicos cumprirão jornada de trabalho fixado em razão das
atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal
de 44(quarenta e quatro) horas, 08(oito) horas diárias e garantia da concessão de no mínimo 01
(uma) hora diária de intervalo nas jornadas cuja duração exceda a 06(seis) horas. Não serão
descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de
ponto não excedentes de cinco minutos, observando o limite máximo diário de dez minutos. O
tempo despendido pelo empregado até o local do trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio
de transporte, não será computado na jornada de trabalho, salvo quando, tratando-se de local de
difícil acesso ou não servido por transporte público, ou seja, o empregador fornecer a condução.
§1º - Em qualquer trabalho continuo, cuja duração:
I – Exceder 06 (seis) horas diárias será obrigatório a concessão de um intervalo para
repouso ou alimentação, o qual será de no mínimo 01(uma) hora.
II – Não exceder 06 (seis) horas diárias e sua duração ultrapassar 04 (quatro) horas
diárias será obrigatório à concessão de um intervalo de 15 (quinze) minutos.
§2º - O horário de intervalo previsto neste artigo caso não concedido, será remunerado
com um acréscimo de no mínimo 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da
hora normal de trabalho.
§3º - O descanso semanal remunerado será concedido aos domingos.
§4º - O disposto no parágrafo anterior não se aplica as hipóteses de adoção de regime de
compensação de “12x36” (12 horas de trabalho por 36 de descanso). Os empregados que laboram
neste turno fazem jus ao intervalo de 1 (uma) hora referente a repouso/refeição, conforme artigo
71 CLT, caso não concedido tal intervalo, deverá paga-lo como hora extra. Sendo que, na jornada
“12 x 36” consideram-se normais os dias de Domingos e feriados, não incidindo dobra de seu
valor.
§5º - Nos dias úteis, só por determinação do Prefeito Municipal, ou no âmbito do poder
legislativo, poderão deixar de funcionar as repartições públicas ou ser suspenso o expediente.
§6º - Ponto é o registro pelo qual se verificará diariamente a entrada e saída do servidor
público em serviço, sendo obrigatório conforme artigo 74 da C.L.T.
§7º - É vedado dispensar o servidor público do registro do ponto, salvo os casos
expressamente previstos em Lei.
§8º - As faltas consecutivas do servidor público por período superior a 15 dias sem
justificativa deverão ser comunicadas ao setor responsável pela emissão de folha de pagamento,
para medidas disciplinares pertinentes.
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Título XI
Das Vantagens
Art. 17º - Além do vencimento poderão ser pagas ao servidor público as seguintes vantagens:
I – Gratificações;
a) Pelo Exercício de Cargo em Comissão ou Função em Confiança;
Gratificação de Função de 80% sobre o salário ao exercente de cargo em Comissão
enquanto estiver no exercício; Gratificação de Função em Confiança de 50% enquanto
estiver no exercício; respondendo pelo cargo/função, na condição de interino. Esta
gratificação será concedida através de Portaria Municipal, retornando ao posto efetivo
ou sendo exonerado da função, perde o empregado o direito a gratificação.
§1º Aplica-se esta gratificação para o servidor efetivo nomeado a exercer a função de
confiança ou cargo comissionado, que optar pela remuneração do Cargo Efetivo, ou responder
pelo cargo.
b) Por Dedicação Excepcional: Fará jus à gratificação de 40% do vencimento do respectivo
cargo, o servidor público efetivo que demonstrar, no exercício de suas funções
dedicação excepcional e desempenho destacado. Cabe ao seu superior imediato a
avaliação semestral quanto à assiduidade, a idoneidade moral, a disciplina, a aptidão
para a execução das atribuições e a dedicação ao serviço público; a responsabilidade e a
eficiência, além da eficácia de seu trabalho e o cumprimento dos respectivos deveres,
prazos e obrigações. Uma vez caracterizada os critérios acima, será anotada em
prontuário especifico, para fins de concessão, a qual permanecerá em vigor enquanto o
servidor fizer jus.
§2º Sendo caracterizados fatos que desabonem o servidor já com gratificação concedida, o
mesmo perderá o direito de recebimento da gratificação.
§3º Percebida as gratificações da alínea “a” e “b”, por 10 (dez) anos ou mais pelo
empregado, o empregador sem justo motivo não poderá retirar-lhe a gratificação tendo em vista o
princípio da estabilidade financeira.
§4º As gratificações das alíneas “a” e “b”, para serem concedidas e retiradas, deverão
observar o contido no Anexo “X” do presente.
II – Adicionais de remuneração para atividade insalubre ou perigosa:
a) Serão consideradas atividades ou operação insalubre aquelas que, por sua natureza,
condições ou método de trabalho, exponham os empregados 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. A percepção do adicional é incidente sobre o
salário mínimo Federal.
•10% para grau mínimo;
•20% para grau médio, e;
•40% para grau máximo.
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b) Serão consideradas atividades ou operações de periculosidade, na forma da
regulamentação, aquela que por sua natureza ou método de trabalho impliquem o risco
acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis,
explosivos ou energia elétrica. A percepção do adicional é incidente sobre o salário do
empregado acrescido de 30%.
§5º - Cabe a Prefeitura contratar serviços para avaliação pericial por órgão competente,
que comprove a inexistência de risco a saúde do trabalhador, ou comprovada fornecer Laudos
Técnicos quanto à caracterização, eliminação ou neutralização.
III – Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno:
a) Horário Noturno: Considera-se noturno nas atividades urbanas o trabalho realizado
entre as 22h00min de um dia ás 05h00min do dia seguinte.
b) Intervalo: No trabalho noturno também deve haver o intervalo para repouso ou
alimentação sendo
•Jornada de até 4 horas: sem intervalo
•Jornada superior a 4 horas e não excedente há 6 horas: intervalo de 15 minutos
•Jornada de trabalho excedente há 6 horas: Intervalo de 1(uma) hora.
c) Adicional Noturno: É um acréscimo a remuneração de quem realiza o trabalho noturno
para que o desgaste devido à troca de horários seja compensado de alguma forma. O
acréscimo é de 20% sobre a hora.
d) Hora Extra Noturna: De 50% (cinquenta por cento) mais 20% (vinte por cento) da hora
normal.
§6º - Assim que haja o controle de jornada do empregado nos casos de viagens a serviço e,
havendo a necessidade de o empregado pernoitar na cidade onde o serviço está sendo prestado,
sendo esse custeado pelo empregador, o período de descanso não deve ser considerado como
tempo à disposição do empregador e, portanto, não deve ser considerado como jornada
extraordinária.
IV – Remuneração do serviço extraordinário;
a) De 50% (cinquenta por cento), superior à hora normal de segunda-feira a sexta-feira;
b) De 70% (setenta por cento), aos sábados;
c) De 100% (cem por cento) domingos e feriados;
§7º - Hora Extra considera-se aquela que ultrapassa o limite legal contratual da jornada
diária ou semanal; a jornada normal de trabalho pode ser acrescida de horas suplementares em
número não excedente de 2 (duas). Não serão computadas como jornada extraordinária as
variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observando o limite
máximo de 10 minutos diários.
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§8º - Hora compensada, quando, entretanto, a duração normal da jornada de trabalho do
empregado observando o limite máximo de 10 horas, mas o excesso de horas em um dia for
compensado pela correspondente diminuição ou supressão em outro dia.
IV – Sobreaviso/Prontidão:
a) Considera-se “sobreaviso” o empregado que a distância é submetido a permanecer em
regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o
serviço durante o período de descanso. Uma vez configurada tal situação a Prefeitura
irá remunerar o empregado que esteve a sua disposição ainda que a chamada não
venha acontecer, ou seja, mesmo estando em casa ou em local distante aguardando o
chamado, deverá ser remunerado pelo tempo que ficou em “sobreaviso”, cada escala de
“sobre aviso” será de no Máximo24(vinte e quatro) horas. A remuneração das horas
exercidas no sobreaviso será de 1/3(um terço) do salário da hora normal.
b) Considera-se de “Prontidão” o empregado que ficar nas dependências do percurso,
aguardando ordens. A escala de “Prontidão” será no máximo, de 12(doze) horas. As
horas de prontidão serão, para todos os efeitos, contadas à razão de 2/3 (dois terços)
do salário–hora normal. Quando, no estabelecimento ou dependência em que se achar o
empregado, houver facilidade de alimentação, às doze horas de prontidão, poderão ser
contínuas. Quando não existir essa facilidade, depois de seis horas de prontidão, haverá
sempre um intervalo de uma hora para cada refeição, que não será nesse caso,
computada como de serviço.
V – Gratificação de Adicional por Tempo de Serviço: Anuênio e Quinquênio:
a) Anuênio: Após cada 1(um) ano de efetivo exercício, o servidor fará jus à gratificação de
adicional por tempo de serviço correspondente a 1% do vencimento ou salário do
respectivo emprego ou cargo de carreira, até o máximo de 8%.
b) Quinquênio: Após cada 5 (cinco) anos de efetivo exercício, o servidor fará jus à
gratificação de adicional por tempo de serviço correspondente a 5% do vencimento ou
salário do respectivo emprego ou cargo de carreira, até o máximo de 10%.
§9º Por se tratar de um direito de adicional por tempo de serviço, este será concedido
exclusivamente aos funcionários efetivos do quadro desta Prefeitura não necessitando de prévio
requerimento. Após o período aquisitivo, o servidor que der causa a não contemplação do
benefício, deve esse requerer o mesmo, não gerando assim acréscimos de concessão anteriores do
período aquisitivo.
VI – Evolução Via Acadêmica:
a) A Evolução Via Acadêmica, tem por objetivo reconhecer a formação do funcionário
efetivo em nível superior, cuja graduação não seja exigida para o ingresso no cargo.
Sendo assim fica assegurada a evolução mediante apresentação de requerimento
anexando diploma ou certificado de titulação.
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b) A Evolução Via Acadêmica, dá direito a acréscimo no salário ou vencimento para cada
faixa de titulação:
•Graduação –
5% (cinco por cento);
•Pós-Graduação – 10% (dez por cento);
•Mestrado 15% (quinze por cento);
•Doutorado15% (quinze por cento);
c) Cada título será considerado apenas uma vez em cada emprego ou cargo.
VII – Reajuste Salarial:
a) Fica assegurada a revisão geral anual, dos salários baseada no aumento da arrecadação
do ano anterior e nos mesmos índices no mês de Março de cada ano, ficando preservado
apenas o aumento do salário mínimo que deverá ser idêntico ao valor do salário mínimo
federal.
VIII – Décimo Terceiro Salário – 1ª Parcela:
a) O valor do adiantamento do 13º salário corresponderá à metade do salário recebido pelo
empregado no mês anterior, sendo pago proporcionalmente ao tempo de serviço do
prestado ao empregador, considerando-se a fração de 15 dias de trabalho como mês
integral. Quando na composição do salário do empregado envolver parte variável, deverá
ser calculada a sua média. A primeira parcela do 13º salário deve ser paga;
•No mês de aniversário;
• Entre 1º de fevereiro a 30 de Novembro de cada ano (se solicitado pelo empregado);
• Por ocasião das férias (se solicitado pelo empregado).
b) Para que o empregado faça jus ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário por
ocasião de férias ou de 01/02 a 30/11 de cada ano, deverá requerer no mês de Janeiro do
correspondente ano ao empregador por escrito. Após esse período é facultado ao
empregador à liberação do referido pagamento ao empregado.
IX – Despesas de deslocamento:
a) Benefício que o empregador pagará ao trabalhador para utilização de despesas de
deslocamento entre a residência e o trabalho e vice-versa. Quando o empregador
proporcionar, por meios próprios ou contratados, veículos adequados para o
transporte/deslocamento, residência - trabalho e vice-versa de seus trabalhadores está
desobrigado a pagar “Despesas de Deslocamento”
b) Para passar a receber o benefício, o empregado deverá informar/requerer ao
empregador por escrito seu endereço residencial junto com documento que comprove a
distância de sua residência ao posto de trabalho através de conta de água/luz/telefone.
Essas informações deverão ser atualizadas anualmente ou sempre que ocorrer alteração
em um dos dados, sob pena de suspensão do benefício até o cumprimento dessa
exigência.
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c) O Benefício terá o valor de 17% do salário mínimo vigente, não se incorporando à
remuneração para quaisquer efeitos, não constitui base para incidência de contribuição
previdenciária ou do FGTS, não é considerado para efeito de pagamento de Gratificação
Natalina e não configura rendimento tributável do beneficiário.
§10º - Para fazer jus ao benefício, o empregado deve anexar junto ao requerimento
comprovante de residência que comprove moradia dentro do território desta Municipalidade.
Título XII
Das Férias
Art. 18º - Férias é o período de descanso anual, que deve ser concedido ao empregado após o
exercício de atividades por um ano, ou seja, por um período de 12 meses, período este
denominado “aquisitivo”. As férias devem ser concedidas dentro dos 12 meses subseqüente à
aquisição do direito, período este chamado “concessivo”. Não é permitida a conversão de todo o
período em pecúnia, ou seja, “vender as férias”, apenas autoriza que 1/3 do direito a que o
empregado fizer jus seja convertido em dinheiro. Todo empregado terá direito anualmente ao
gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração, computando-se este período
inclusive como tempo de serviço, na seguinte proporção:
FÉRIAS
PROPORCIONAIS
1\12
2\12
3\12
4\12
5\12
6\12
7\12
8\12
9\12
10\12
11\12
12\12

ATÉ 5 FALTAS

6 A 14 FALTAS

2,5 dias
5 dias
7,5 dias
10 dias
12,5 dias
15 dias
17,5 dias
20 dias
22,5 dias
25 dias
27,5 dias
30 dias

2 dias
4 dias
6 dias
8 dias
10 dias
12 dias
14 dias
16 dias
18 dias
20 dias
22 dias
24 dias

15 A 23
FALTAS
1,5 dias
3 dias
4,5 dias
6 dias
7,5 dias
9 dias
10,5 dias
12 dias
13,5 dias
15 dias
16,5 dias
18 dias

24 A 32
FALTAS
1 dia
2 dias
3 dias
4 dias
5 dias
6 dias
7 dias
8 dias
9 dias
10 dias
11 dias
12 dias

O valor de 2,5 dias por avos trabalhados é o resultado de 30 (trinta) dias de férias divido por 12
(doze) meses do ano. É proibido o desconto de faltas do empregado ao serviço do período de
férias, sendo vedada, desta forma, a permuta de faltas por dia de férias. Quando o empregado tiver
mais de 32 faltas no período, este perderá o direito as férias. As faltas não justificadas se
computam individualmente, não somando horas parciais de atraso. Por inexistência de previsão
legal, as horas quebradas ao meio período também não podem ser considerados dias inteiros ou
“somados” a outros períodos de ocorrências semelhantes.
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Art. 19º - Perderá o direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo:
I.
II.

III.

Permanecer em gozo de licença, com ou sem percepção de salários, por mais de 30 dias;
Deixar de trabalhar, com ou sem percepção de salário por mais de 30 (trinta) dias em
virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da Prefeitura. Neste caso a Prefeitura
comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias,
as datas de início e fim da paralisação total ou parcial dos serviços, e, afixara aviso nos
respectivos locais de trabalho;
Tiver recebido da Previdência Social prestações de acidente do trabalho ou de auxíliodoença por mais de 06 (seis) meses, embora descontínuos.

§1º - Novo período aquisitivo iniciará quando o empregado, após o implemento de
quaisquer das condições previstas anteriormente, retornar ao serviço.
Art. 20º - A época da concessão das férias corresponderá ao melhor período de interesse do
empregador, salvo as exceções; o início das férias não poderá coincidir com sábado, domingo,
feriado ou dia de compensação de repouso semanal, conforme Precedente Normativo TST 100.
Art. 21º - Nada impede que o empregador antecipe as férias ao empregado, sem que este tenha
completado os 12 (doze) meses do período aquisitivo, salvo as exceções abaixo.
I.

A antecipação só poderá ser feita desde que seja por necessidade imperiosa do empregador
e que não acarrete prejuízos ao empregado.

Art. 22º - O empregado tem a faculdade de converter 1/3 (um terço) do período de férias em
abono pecuniário. O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período
aquisitivo, após este prazo, caberá ao empregador aceitar ou não a solicitação do empregado de
converter 1/3 do seu direito em abono pecuniário.
Art. 23º - O pagamento das férias, do adicional de 1/3 constitucional e do abono pecuniário
deverá ser feito até dois dias do início do período de férias e neste momento o empregado dará
quitação em recibo no qual deverão constar as datas de início e o término do respectivo período; o
pagamento das férias dois dias antes do início visa possibilitar ao empregado usufruir do descanso
com a devida suficiência econômica, o entendimento quanto a este prazo, conforme a própria
legislação estabelece não este vinculado diretamente há dois dias útil e sim disponibilizar os
valores devidos dois dias de antecedência ou início do gozo.
Art. 24º - Se durante as férias da empregada gestante ocorrer o nascimento da criança, o gozo da
mesma ficara suspenso e será concedida a licença maternidade, após o término do respectivo
benefício, as férias serão retomadas, efetuando-se o pagamento das diferenças salariais ocorridas
durante o período da licença maternidade, se for o caso.
Art. 25º - Férias e doença. Se o empregado adoece durante o período de gozo de suas férias, não
ocorre a suspensão ou a interrupção do gozo de férias, fluindo normalmente. No entanto, se após o
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término normal das férias a doença persistir, a Prefeitura deverá pagar os primeiros 15 dias de
afastamento, mediante atestado médico, contados a partir da data que o empregado deveria
retornar ao trabalho, independentemente se a data do atestado tenha sido durante o período de
gozo. Decorrido os 15 dias de afastamento por conta da Prefeitura o empregado terá o contrato de
trabalho suspenso, a partir do 16º dia, data a partir da qual compete à Previdência Social o
pagamento do auxílio-doença previdenciário.
Título XIII
Dos Deveres
Art. 26º - São Deveres do Servidor Público;
I.
II.
III.
IV.
V.

Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
Ser leal às instituições a que servir;
Observar as normas legais e regulamentares;
Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
Atender com presteza:
a) Ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas às protegidas
por sigilo;
b) À expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de
situações de interesse pessoal;
c) Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência
em razão do cargo;
d) Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;
e) Guardar sigilo sobre assunto da repartição;
f) Manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
g) Ser assíduo e pontual ao serviço;
h) Tratar com urbanidade as pessoas;
i) Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder;
j) Proceder na vida pública de forma a dignificar a função;
k) Freqüentar treinamentos para aperfeiçoamento e especialização, que sejam custeados
com recurso do erário público.
Título XIV
Das Proibições

Art. 27º - É proibido ao servidor público:
I.
II.
III.

Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe
imediato;
Retirar sem previa anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto
da repartição;
Recusar fé a documentos públicos;
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IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de
serviço;
Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;
Cometer pessoa estranha a repartição fora dos casos previstos, o desempenho de
atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;
Coagir ou aliciar subordinados no sentindo de filiarem-se em associação profissional
ou sindical, ou a partido político;
Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado;
Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da
dignidade da função pública;
Proceder de forma desidiosa;
Título XV
Acumulo de Cargos

Art. 28º - A acumulação remunerada de cargos é a situação em que o servidor ocupa mais de um
cargo, emprego ou função pública, conforme previsão na Constituição Federal, a acumulação
remunerada será permitida para determinados cargos, funções e empregos públicos, se houver
compatibilidade de horários, a autoridade competente para dar posse e exercício ao servidor
deverá verificar todos os requisitos referentes à regularidade da acumulação;
§1º - Situação passível de acumulação:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

2 (dois) cargos de professor;
1 (um) cargo de professor e outro técnico ou cientifico;
2 (dois) cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
1 (um) juiz e outro de professor;
Membro do Ministério Público e outro de professor;
Membro das forças Armadas e outro relativo ao ensino e a difusão cultural.

§2º - Para análise dessas situações considera-se cargo, função ou emprego público, técnico
ou cientifico, aquele que exige para sua execução conhecimentos de nível superior ou
profissionalizante correspondente ao ensino médio.
I.
II.

§3º - Haverá compatibilidade de horário;
Se os intervalos entre o término de um e o início do outro forem de:
a) 1 (uma) hora, se no mesmo município;
b) 2(duas) horas, se em Municípios diversos;
Quando as unidades de exercício se situarem próximas uma da outra, o intervalo
poderá ser reduzido até o mínimo de15 (quinze) minutos, a critério da autoridade
competente após análises dos horários de trabalho. Esta redução poderá ocorrer se
houver possibilidade do cumprimento dos horários de trabalho e desde que não haja
qualquer prejuízo para o serviço público.
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III.

Que fique comprovada a viabilidade de acesso aos locais de trabalho por meio normais
de transporte.

§4º - A autoridade competente antes de dar posse ou exercício ao servidor ou ao
funcionário deverá adotar as seguintes providências:
I.
Solicitar declaração se exerce ou não outro cargo, função ou emprego público
remunerado (modelo 1) ou se recebe proventos de aposentadoria (modelo 2);
II.
Se acumular, exigir do servidor declaração de cargo e horário, expedida pela outra
unidade de exercício (modelo3)
III.
Exigir do servidor inativo documento que comprovem sua aposentadoria;
IV.
Examinar os documentos solicitados para verificar a possibilidade do acumulo.
V.
Quem ingressar ou já for ocupante de cargo, função ou emprego público em qualquer
outro órgão público federal, estadual, municipal, deverá;
a) Preencher declaração conforme Modelo 3;
b) Entregar a declaração Modelo 3, preenchida na unidade para verificação de
regularidade da acumulação pela autoridade competente.
VI.
No caso do servidor aposentado, este deverá apresentar-se à autoridade competente
para:
a) Preencher e entregar a declaração Modelo 2;
b) Apresentar documentos que comprovem sua aposentadoria.
VII.
Após análise de documentação e o ato ser contrário a acumulação pretendida, o servidor
poderá apresentar pedido de reconsideração (modelo 4), o pedido de reconsideração
deverá:
a) ser dirigido à autoridade responsável pelo ato decisório inicial;
b) Conter novos argumentos ou novas provas.
VIII.
Se o pedido de reconsideração não apresentar os requisitos constantes nos inciso “VII”;
alíneas “a” e “b”, deverá ser indeferido por escrito pela autoridade competente.
IX.
Se o ato decisório for desfavorável à acumulação e o prazo para recurso que é de 15
dias tiver expirado, ou se estes não foram acolhidos, a autoridade competente deverá
em 30 (trinta) dias contados do término do prazo do recurso não acolhido, tomar as
seguintes providências:
a) convidar o servidor a escolher um dos cargos, empregos ou funções;
b) exigir prova de exoneração do outro cargo ou dispensado do outro emprego ou
função;
X.
Se o servidor não cumprir as exigências mencionadas acima dentro do prazo de 30
(trinta) dias, contados do término do prazo do recurso ou do recurso não acolhido, a
autoridade deverá propor a instauração de processo administrativo, se ficar
comprovado que o servidor está acumulando de forma irregular as consequências são
as seguintes:
a) ficará obrigado a devolver os valores que indevidamente recebeu;
b) se agiu de boa fé será mantido no cargo, emprego ou função que exercer a mais
tempo;
c) se agiu de má fé será demitido do cargo e dispensado de todas as funções.
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Título XVI
Acumulo de Funções
Art. 29º - O acumulo de funções tem como características a sobrecarga de trabalho, desempenho
de atribuição que não seja precípua a função para a qual o empregado foi contratado. Para tanto, é
preciso definir se tal trabalho realizado configura acúmulo de funções ou de tarefas tão somente.
I.

Acumulo de funções – Caracterização; precisamos distinguir conceituadamente, função e
tarefa:
a)
Tarefa: É caracterizada pela atividade especifica a unidade de um todo estrito e
delimitada, existente na divisão do trabalho estabelecido pela empresa;
b)
Função: É um conjunto coordenado e integrado de tarefas e responsabilidades
atribuídas a um cargo, ou seja, uma função engloba, geralmente, um conjunto de tarefas,
isto é, de atribuições, poderes e responsabilidades.
Assim, a designação de um empregado para desempenhar funções de outro, com as
mesmas responsabilidades e integral jornada de trabalho, sem prejuízo do desempenho
das suas próprias funções e da jornada de trabalho, não será considerada substituição, mas
acúmulo de funções e, nesta hipótese, o empregado fará jus ao salário de ambas as funções.
Portanto o acúmulo de função se dá quando o empregador se utiliza de um único
empregado para desempenhar duas funções diferentes. O acumulo deve retratar o
exercício habitual e continuo de outra função, de tal forma que o empregador aproveite um
só empregado para atividades entre si e que normalmente demandaria dois ou mais
trabalhadora para sua execução.
Não caracterização de Acumulo de funções – Não enseja o direito ao acumulo de função a
simples substituição de outro empregado por um período esporádico de tempo ou
eventual. Sendo prevista na política de cargos e salários que uma mesma tarefa faz parte de
mais de uma função, mesmo sendo estas distintas, não se caracteriza acúmulo de função ao
empregado que realiza tarefas comuns a varias funções, desde que estas atividades se
relacionam de algum modo com a função para a qual o empregado foi contratado. Cabe
observar a diferença entre Cargo e Função; é que o Cargo é a posição que uma pessoa ocupa
dentro de uma estrutura organizacional, determinado estrategicamente, e Função é o
conjunto de tarefas e responsabilidades que correspondem a este cargo.

II.

Título XVII
Das Penalidades
Art. 30º - São penalidades disciplinares:
I.
II.
III.
IV.
V.

Advertência;
Suspensão;
Demissão;
Destituição de cargo em Comissão;
Destituição de função gratificada;
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Art. 31º - Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração
cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstanciam agravantes ou
atenuantes e os antecedentes funcionais.
Art. 32º - A advertência será aplicada por escrito, nos casos de transgressão que não justifique
imposição de penalidade mais grave.
Art. 33º - A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e
de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão,
não podendo exceder de 90 (noventa) dias.
Art. 34º - As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o
decurso de 05 (cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor público não
houver, nesse período, praticando nova infração disciplinar.
Art. 35º - As demissão será aplicada nos seguintes casos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Crime contra a administração pública;
Abandono de cargo pela falta de assiduidade habitual com ausência injustificada do
servidor ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos;
Improbidade administrativa;
Incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;
Ato de indisciplina ou insubordinação grave em serviço;
Ofensa física, em serviço, a servidor público ou a particular, salvo em legítima defesa
própria ou de outrem;
Aplicação irregular de dinheiros públicos;
Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;
Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio público;
Corrupção;
Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
Embriagues habitual ou em serviço, desde que o servidor público não se submeta a
tratamento ou a abandone; ou,
Prática de jogos de azar na repartição;
Por processo administrativo com ampla defesa.
Título XVIII
Da Seguridade Social do Servidor Público

Art. 36º - Os servidores públicos municipais titulares de cargo de provimento efetivo, cargo em
comissão, cargo em confiança, contratados por tempo determinado e os demais que fizerem parte
do quadro, são regidos pelo Regime Geral da Previdência Social/Instituto Nacional Seguro Social
INSS.
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Título XIX
Da licença para tratar de interesses particulares
Art. 37º - O servidor público efetivo poderá obter licença sem remuneração, para tratar de
assuntos particulares, por prazo não superior a 02 (dois) anos, desde que isso não surta efeitos de
novas contratações para o cargo em que o servidor se afastou.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

A licença em apreço somente poderá ser concedida ao servidor público que tenha
completado 03(três) anos de efetivo exercício.
A concessão da licença dependerá, sempre, de requerimento ao Prefeito.
A licença será negada sempre que, a critério da Administração, o afastamento for
prejudicial ou inconveniente para o serviço.
O servidor público deverá aguardar em exercício a concessão da licença.
O servidor público poderá, a qualquer tempo, desistir da licença, mediante a comunicação
escrita à Administração.
Somente poderá ser concedida nova licença depois de decorridos 02 (dois) anos do
término da anterior.
Durante o período da licença, o vínculo do servidor público ficara suspenso, não sendo tal
período computado para quaisquer efeitos.

§1º - Concedido o afastamento que trata do artigo acima, será pago ao funcionário, saldo de
dias, 13º Salário e Férias proporcionais até o mês de concessão, para que o novo período
aquisitivo se faça, quando o mesmo retornar a exercer suas funções laborais.
Título XX
Do Plano de Demissão Voluntaria e
Aposentadoria Incentivada
Art. 38º - O Plano de Demissão Voluntaria – PDV e o Plano de Aposentadoria Incentivada – PAI
são instrumentos utilizados como uma forma de enxugamento do quadro de pessoal, visando
otimização dos custos e racionalização na gestão de pessoas.
§1º - Os direitos do empregado quanto às verbas rescisórias ao se desligar pelo PDV ou
pelo PAI são os seguintes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Saldo de salários;
Salário-Família;
Férias Vencidas;
Férias proporcionais;
1/3 constitucional sobre as férias (vencidas e proporcionais);
Salário Proporcional;
Aviso Prévio;
Deposito FGTS da rescisão;
Saque do Saldo do FGTS da conta vinculada.
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§2º - O empregado não terá direito a:
I.
II.

Multa de 40% sobre o saldo de FGTS;
Recebimento das parcelas do Seguro-Desemprego.

§3º - A adesão do empregado ao Plano de Demissão Voluntaria ou ao Plano de
Aposentadoria Incentivada no período de 30 (trinta) dias que antecede a data de sua correção
salarial não lhe dá o direito à indenização de que trata o artigo 9º da lei 7.238/84. Esta
indenização é devida nos casos de demissão imotivada ou sem justa causa, situação na qual o
PDV/PAI não se configura. A adesão a Planos de Demissão Voluntária ou similar não dará direito
ao benefício, por não caracterizar demissão involuntária, conforme artigo 6º da Resolução
CODEFAT 467/2005.
Título XXI
Do Trabalho Voluntário
Art. 39º - O trabalho voluntário é definido como atividade não remunerada prestada por pessoa
física a entidade pública de qualquer natureza. Para ser enquadrado no conceito da lei do
voluntariado, o trabalho deve ter as seguintes características:
I.
II.
III.
IV.

Ser voluntário, ou seja, não pode ser imposto ou exigido como contrapartida de algum
benefício concedido pela entidade ao indivíduo ou a sua família;
Ser gratuito;
Ser prestado pelo indivíduo, isoladamente, e não como “subcontratado” de uma
organização da qual o indivíduo faça parte e, portanto, seja pelo mesmo compelido a
prestá-lo; e
Ser prestada para entidade governamental ou privada, sendo que estas devem ter fim não
lucrativo e voltado para objetivos públicos.

§1º - O serviço voluntário não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza
trabalhista, previdenciária ou afim, desde que esteja previsto no termo de adesão onde deve
constar a correta identificação do prestador e do tomador dos serviços, natureza do serviço e
condições para seu exercício, tais como carga horária, local, material de apoio e afins. Fica
estabelecido auxílio financeiro ao prestador de serviço voluntário com idade de 16 (Dezesseis) a
24 (vinte quatro) anos, integrante de família com renda mensal per capita de até meio salário
mínimo, o auxílio financeiro terá valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e será pago por um
período de 06 (seis) meses. A concessão do auxílio financeiro obedecerá aos seguintes requisitos:
a)
O voluntário deve estar em atividade de qualificação social e profissional;
b)
Deve prestar de seis a dez horas semanal de serviço voluntário.
§2º - É obrigação de a Prefeitura fiscalizar e comprovar, perante o Ministério do Trabalho
e Emprego, o cumprimento da carga horária ajustada com o voluntário.
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§3º As demais condições de exercício do serviço voluntário serão fixadas no termo de
adesão a ser celebrado entre Prefeitura e o voluntário.
Título XXII
Do Estágio Profissional
Art. 40º - O Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educando que estejam frequentando
o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio,
da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da
educação de jovens e adultos. O estágio que faz parte do projeto pedagógico do curso, além de
integrar o itinerário formativo do educando, visa o aprendizado de competências próprias da
atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do
educando para a vida cidadã e para o trabalho. Como termo de compromisso haverá celebração de
convenio de concessão de estágio entre a instituição de ensino e a parte concedente. Os estagiários
terão:
I.
II.

Jornada de estágio de 20 (vinte) horas semanais,
Os estagiários poderão receber dos cofres municipais auxilio mensal, no valor de 1/3 da
hora ao cargo que se estagia, em proporção das 20 (vinte) horas da jornada do estagiário,
sendo compulsória ou não a sua concessão.

§1º - A eventual concessão do auxílio citado no inciso II é uma liberalidade da parte
concedente e não caracteriza vínculo empregatício.
Título XXIII
Dos processos de apuração de irregularidades
Art. 41º - A comunicação de irregularidade no serviço público dar-se à por meio de representação
ou denúncia;
I.

II.

Representação é a comunicação feita por servidor público. O servidor público que
presenciar ou conhecer de irregularidade no âmbito da administração municipal é
obrigado a comunicar os fatos por escrito à autoridade competente, para adoção de
providências cabíveis, sem prejuízo da imediata intervenção no ato.
Denúncia é toda comunicação feita por particular. Tratando-se de denúncia de particulares,
somente será objeto de instauração de processo de administrativo, desde que contenha
nome completo, qualificação, endereço e, se possível telefone do denunciante, devendo ser
formulada por escrito, sem prejuízo da eventual averiguação de denúncia anônima.

Art. 42º - A comunicação, quando possível, deverá conter descrição dos fatos, da autoria e
materialidade, bem como ser instruída com a indicação de provas e rol de testemunhas acerca da
acusação
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Art. 43º - Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a
denúncia será arquivada por falta de objeto.
Título XXIV
Da apuração da Comunicação
Art. 44º - Procedidas as formalidades dos artigos anteriores, configurando o fato infração
disciplinares e não havendo justificativa plausível para arquivamento da denúncia ou
representação, a autoridade competente é obrigada a promover a sua apuração imediata,
mediante sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegurada ao acusado, neste último
caso, a ampla defesa e o contraditório, com os meios e recursos admitidos em direito.
I.
II.

Haverá instauração de sindicância quando não houver na comunicação indícios de autoria e
materialidade da infração.
Haverá instauração de processo Administrativo Disciplinar quando houver presentes
indícios de autoria e materialidade da infração disciplinar.

Art. 45º - A apuração da irregularidade por meio de processo administrativo disciplinar, por
solicitação da autoridade a que se refere, poderá ser promovida por autoridade de órgão ou
entidade daquele em que tenha ocorrido a irregularidade, mediante competência especifica para
tal finalidade, delegada em caráter permanente ou temporária pelo Prefeito, preservadas as
competências para o julgamento que se seguir a apuração.
Título XXV
Da Sindicância
Art. 46º - A sindicância é o meio sumario de elucidação de irregularidade no serviço público,
instaurada pela autoridade competente, no âmbito das Secretarias em que ocorrer a
irregularidade no serviço público.
I.
II.

III.
IV.
V.

A sindicância será conduzida por servidor público com condição hierárquica igual ou
superior a do sindicado.
A sindicância não exige comissão sindicante, podendo realizar-se por um ou mais
servidores públicos designados pela autoridade competente, não contemplando a ampla
defesa e o contraditório, ressalvado o direito à vista dos autos ao sindicado, nos termos do
artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição da República Federal do Brasil.
O prazo para conclusão da sindicância é de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por
igual período a critério da autoridade instauradora, mediante justificativa fundamentada.
Da sindicância poderá resultar:
a)
arquivamento da denúncia ou representação;
b)
instauração de processo administrativo disciplinar.
Concluindo pela abertura de Processo Administrativo disciplinar, o relatório da sindicância
deverá apontar os fundamentos em que foi embasada a decisão, indicando claramente a
autoria e a materialidade da infração.
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VI.

Os autos da sindicância integrarão o Processo Administrativo Disciplinar como peça
informativa da instrução.
Título XXVI
Do Processo Administrativo Disciplinar

Art. 47º - O processo Administrativo Disciplinar é o instrumento destinado a apurar
responsabilidade de servidor público por infração praticada no exercício de função pública, ou
que tenha relação com o cargo em que se encontre investido, instaurado pela autoridade
competente.
I.
O prazo para sua conclusão não excederá a 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por
igual período a critério da autoridade instauradora, mediante justificativa fundamentada.
II.
O processo disciplinar será conduzido por uma comissão compostos de 03 (três) servidores
públicos designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles o presidente.
III.
A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurando o
sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da Administração.
IV.
É impedido de oficiar em qualquer sindicância ou fase de processo disciplinar o membro da
Comissão que:
a) For parente do denunciado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º
(terceiro) grau;
b) For autor, parente, cônjuge ou companheiro de autor da representação que ensejou a
ação disciplinar;
c) Tenha interesse direto ou indireto na matéria;
d) Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo
cônjuge ou companheiro;
e) Tenha integrado comissão de sindicância da qual se originou o processo, ou nela tenha
participado como testemunha, perito, intérprete, emitido parecer ou prestado
assessoria jurídica à comissão ou autoridade responsável pela eventual aplicação de
pena;
f) Trabalhe diretamente com as autoridades competentes para aplicação da pena, salvo
em estruturas de corregedoria;
g) Tenha relação de subordinação com o averiguado.
Art. 48º - Poderão declarar-se suspeitos os membros da Comissão nas seguintes hipóteses:
I.
Amizade íntima ou inimizade notória com o arguido, o denunciante ou a vítima;
II.
Relação de crédito ou débito com o arguido, o denunciante ou a vítima;
III.
Ter aconselhado o arguido, o denunciante ou a vítima.
Art. 49º - O Processo Administrativo Disciplinar desenvolver-se-á nas seguintes fases:
I.
Instauração; dar-se-á por Portaria da autoridade competente, com a descrição dos fatos e o
respectivo tipo legal transgredido e subsequente publicação.
II.
Instrução; compreenderá;
a)
Citação;
b)
Defesa preliminar;
c)
Coleta de provas;
Página 25 de 120

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ. 67.360.438/0001-51
Av.: Uriel de Oliveira César, 47 – Fone/Fax: (15) 3548-1115
CEP.: 18.385-000 – Itapirapuã Paulista – São Paulo
===========================================================================================

III.
IV.

d)
Defesa escrita;
e)
Relatório final;
A comissão procederá à citação do servidor público cientificando-o do teor da acusação,
conferindo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para oferecer defesa previa, especificar provas e
apresentar rol de testemunhas, limitadas ao número de 05 (cinco) para cada acusado.
O acusado que mudar de residência é obrigado a comunicar à Comissão o lugar onde
poderá ser encontrado, estando o indiciado em local incerto e não sabido, será ele citado
por edital, publicado em jornal de grande circulação ou Jornal Oficial do Município.

Art. 50º – Considera-se revel o acusado que, citado por edital, deixar de comparecer sem motivo
justificado ou não constituir defensor para qualquer ato do processo. A revelia será declarada por
termos nos autos.
Art. 51º – As notificações e intimações dirigidas a servidores envolvidos deverão ser
encaminhadas para suas respectivas chefias imediatas que, os apresentarão à Comissão quando o
caso assim requerer.
Art. 52º– As declarações e os depoimentos serão prestados oralmente e reduzidos a termo, não
sendo lícito trazê-los por escritos, salvo os das testemunhas referenciais caso em que serão
consideradas como prova documental.
Art. 53º – Havendo mais de um acusado, cada um será ouvido separadamente.
I.
II.

Sempre que houver divergências entre as declarações sobre os fatos ou circunstancias, será
promovida a acareação, o mesmo ocorrendo com as testemunhas.
As testemunhas serão inquiridas separadamente, primeiro as da acusação.

Art. 54º – Quando necessário o depoimento da autoridade máxima do órgão ou de seu substituto
legal, o Presidente da Comissão expedirá ofício facultando o oferecimento das respostas por
escrito.
Art. 55º – É assegurado ao acusado acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de
procurador ou defensor, produzir provas e contraprovas, arrolar e reinquirir testemunhas.
Art. 56º – Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a Comissão proporá a
autoridade competente a sua submissão a exame perante junta médica oficial especializada, da
qual participe pelo menos um médico psiquiatra.
Art. 57º – A comissão deliberará pela realização de diligência cabível objetivando a coleta de
provas, inclusive as indicadas pelo acusado, recorrendo quando necessário a técnicos e peritos de
modo a permitir a completa elucidação dos fatos.
Art. 58º – Terminada a coleta de provas presentes, as excludentes de ilicitude do fato ou da
culpabilidade, ou outro meio que denote a inocência do acusado a Comissão elaborará relatório,
no qual mencionará as provas que baseou sua convicção opinando pelo arquivamento dos autos
sem a intimação do acusado para apresentação de defesa escrita.
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Art. 59º – Recebida defesa escrita, a Comissão elaborará relatório final, resumindo as principais
peças dos autos, concluindo pela inocência ou condenação do servidor público, indicando se for o
caso, o dispositivo legal infringindo as provas que se baseou para formar sua convicção e a
respectiva sanção a ser aplicada.
Art. 60º – O processo disciplinar com o relatório final da Comissão será remetido à autoridade
instauradora, para julgamento.
I.

Do julgamento:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

Recebido o processo, a autoridade competente proferirá sua decisão, no prazo de
10 (dez) dias.
A decisão deverá acatar o relatório final da Comissão processante, salvo quando
contraria as provas dos autos.
Quando o relatório da Comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade
julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou
isentar o servidor público de responsabilidade.
Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a
instauração ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou
parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra Comissão para
instauração de novo processo.
Excedendo a penalidade a ser aplicada a alçada da autoridade instauradora do
processo, esta o encaminhará a autoridade competente que decidirá em igual prazo.
Havendo mais de um acusado e diversidade de sanções, o julgamento e a aplicação
das respectivas sanções caberão a autoridade competente para a imposição da pena
mais grave.
Se a penalidade prevista for a de demissão, o julgamento e a aplicação da sanção
caberá ao Prefeito Municipal.
O término do processo fora do prazo legal não implica em nulidade.
Título XXVII
Do Afastamento Preventivo

Art. 61º– Como medida cautelar e a fim de que o servidor público não venha a influir na apuração
da irregularidade, a autoridade instauradora do processo administrativo disciplinar, mediante
requerimento motivado da Comissão processante, poderá determinar o seu afastamento do
exercício do cargo, pelo prazo de até 30 (trinta) dias, sem prejuízo da remuneração.
§1º - O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessarão os seus
efeitos, ainda que não concluído o processo.
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Título XXVIII
Da Extinção do Processo
Art. 62º – Extingue-se a punibilidade:
I.
II.
III.

Pela morte da parte;
Pela prescrição ou decadência; ou,
Pela Anistia;
Título XXIX
Da Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito

Art. 63º – Extingue-se o processo sem resolução de mérito:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Por ilegitimidade de parte;
Quando o processo disciplinar versar sobre a mesma infração de outro, em curso ou já
decidido.
Pela anistia;
Quando o denunciante, tratando-se de particular, não atender a convocação da comissão
processante para participar de atos em que deva tomar parte, ou deixar de praticar os atos
para o qual tenha sido intimado;
Quando o denunciante desistir da denúncia;
Quando o fato narrado não tratar de infração disciplinar.
Título XXX
Do Recurso

Art. 64º– Do julgamento do Processo Disciplinar caberá recurso.
§1º O recurso deverá ser interposto pelo interessado no prazo de 05 (cinco) dias contados
da data da ciência da decisão recorrida.
Art. 65º – O recurso de que trata o artigo anterior deverá ser interposto individualmente,
devendo cingir-se aos fatos, argumentos e provas constantes do processo.
Art. 66º – Recebido o recurso, a autoridade que proferiu a decisão poderá no prazo de 05 (cinco)
dias:
I.
II.

Reconsiderá-la; ou,
Caso mantido, remeter o processo à autoridade superior, para decisão final, no prazo de 10
(dez) dias.
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Art. 67º – As decisões proferidas serão sempre motivadas e indicarão no caso de provimento, as
retificações e providências necessária, não autorizando, igualmente a agravação da punição do
recorrente.
Título XXXI
Da revisão
Art. 68º – A revisão será recebida e processada mediante requerimento quando:
I.
II.
III.

A decisão for manifestamente contrária a dispositivo legal ou a evidencia dos autos;
A decisão fundamentar-se-á em depoimentos, exames periciais, vistorias ou documentos
comprovadamente falsos ou eivados de erros;
Surgirem, após decisão final irrecorrível, provas da inocência do servidor público.

Art. 69º – No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente, a simples alegação de
injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos,
ainda não apreciados no processo originário.
Art. 70º – A revisão que poderá verificar-se a qualquer tempo, será sempre dirigida ao Prefeito,
cabendo a eles decidir quanto ao seu processamento.
Art. 71º – A revisão correrá em apenso ao processo originário, o requerente pedirá dia e hora
para a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar.
Art. 72º – A Comissão revisora terá 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.
Art. 73º – Aplicam-se aos trabalhos da Comissão Revisora, no que couberem as normas e
procedimentos próprios da Comissão do Processo Disciplinar.
Art. 74º – Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada,
restabelecendo-se todos os direitos do servidor público.
§1º - Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade.
Título XXXII
Da Organização do Poder Executivo Municipal
Art. 75º – A Prefeitura do Município de Itapirapuã Paulista é um órgão do Poder Executivo, que se
compõe do cargo de Prefeito Municipal reunindo as atividades administrativas do âmbito
executivo referente à política de planejamento, coordenação e controle do desenvolvimento do
município.
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§1º - A competência do Prefeito é definida na Constituição Federal, e na Lei Orgânica do
Município; o Administrador Distrital terá o nível, conforme dispõe o Artigo 156 da Lei Orgânica do
Município; os dirigentes administrativos são definidos nas leis e atos administrativos municipais.
Art. 76º – Integram a estrutura da Prefeitura do Município de Itapirapuã Paulista as seguintes
secretarias;
I.

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos;
a) Incumbe assistir e assessorar o Prefeito na estipulação de políticas, programas, planos,
projetos, diretrizes e metas quanto aos aspectos institucionais e jurídicos do município;
orientar o Prefeito quanto ao cumprimento das decisões judiciais; promover as ações
de interesse do município e defendê-lo nas contraria; representar o município em todos
os tabelionatos, juízes ou instâncias; examinar os aspectos jurídicos dos atos
administrativos; processar inquéritos e sindicâncias; promover a cobrança amigável ou
judicial da dívida ativa do município; manifestar-se sobre os aspectos jurídicos de todos
os atos municipais, dando pareceres quando solicitados; comunicar os demais órgãos
componentes da Administração Municipal, todas as medidas jurídicas administrativas e
judiciais levadas a efeito, para perfeito entrosamento das ações administrativas, e
executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo Prefeito Municipal.

II.

Secretaria Municipal de Agricultura;
a) Incumbe assessorar o Prefeito na estipulação de políticas, planos, projetos, diretrizes e
metas quanto aos aspectos agropecuários do município, promover e incentivar
programas voltados ao desenvolvimento da agricultura e da pecuária, supervisionar
equipes de apoio ao homem do campo, com finalidade de proporcionar atendimento
adequado ao aumento da produtividade; promover eventos ligados à agricultura e
pecuária no Município, com objetivo de aprimorar a produção e proporcionar melhores
condições de vida ao homem do campo, celebrar convênios com órgãos estaduais,
federal, e não governamentais auxiliar na elaboração de projetos para obtenção de
credito agrícola, contribuir para o desenvolvimento rural sustentado do município,
programar e executar atividades de treinamento e capacitação de produtores e
trabalhadores rurais e outros interessados ligados a agronegócios, orientar os
agricultores e pecuaristas quanto à aquisição de sementes, mudas, vacinas, sêmen e
outros produtos agropecuários, executarem tarefas correlatas que lhe forem
determinadas pelo seu superior imediato.

III.

Secretaria Municipal de Saúde;
a) Incumbe assessorar o Prefeito na estipulação de políticas, planos, projetos, diretrizes e
metas quanto aos aspectos de saúde e tem como atribuições planejar, desenvolver,
orientar, coordenar e executar a política de saúde do município, compreendendo tanto
o cuidado ambulatorial quanto o hospitalar; é de sua responsabilidade também
desenvolver e executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica afetas à sua
competência, supervisionar, coordenar e controlar a administração e execução de
convênios da área de saúde com órgãos federais, estaduais, públicos e aqueles
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pertencentes às organizações da sociedade civil e executar outras tarefas correlatas que
lhe forem atribuídas pelo Prefeito Municipal.
b) A secretaria Municipal de Saúde é composta da seguinte unidade administrativa;
•Setor de Vigilância Sanitária; Compete a Vigilância Sanitária desenvolver ações para
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde individual e coletiva, assim como intervir
nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, comercialização
e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Essas ações
abrangem a saúde do trabalhador, o controle de bens de consumo relacionados à saúde,
da produção ao consumo, e da prestação de serviços que envolvem a saúde,
regularizarem estabelecimentos e prevenir à ocorrência de agravos a saúde, sendo a
orientação e educação em saúde suas principais ferramentas, deve adotar estratégia
para identificar, avaliar e instruir a situação, através de ações educativas, preventivas,
regulamentadoras, fiscalizadoras e punitivas, aplicando penalidades de advertência,
multa, interdição total ou parcial de estabelecimento e apreensão de produtos.
•Setor de Vigilância Epidemiológica. É um conjunto de ações que proporciona o
conhecimento a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Desta
forma compete à Vigilância Epidemiológica receber, organizar, analisar e divulgar
dados, notificações e informações relacionadas à ocorrência de doenças sob vigilância
epidemiológica e as respectivas medidas de controle adotadas, bem como das ações do
Programas de Imunizações, fornecerem orientações técnica permanente e profissional e
instituições de saúde, bem como a comunidade em geral para o adequado desempenho
de ações, atividades de vigilância epidemiológica e de imunização.
•Unidade Básica de Saúde da Família; sendo porta de entrada para inclusão e início de
tratamento do SUS, parte o conceito de atenção básica, pode-se considerar que a missão
da Unidade Básica de Saúde, independentemente da estratégica de sua organização, é
desenvolver ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde de modo a intervir
no processo de saúde, doença da população, respeitando os princípios de integralidade,
equidade e universalidade, ampliando a participação e o controle social com vistas à
Vigilância à Saúde na defesa da qualidade de vida.
IV.

Secretaria Municipal de Educação;
a) Incumbe assessorar o Prefeito na estipulação de políticas, planos, projetos, diretrizes e
metas quanto aos aspectos educacionais do município, supervisionar, coordenar e
controlar os órgãos que lhe são subordinados, coordenar e controlar a administração e
manutenção da rede escolar do município, promover a educação infantil, fundamental e
adulta do município, atender o educando, através de programas suplementar de
material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, orientação
pedagógica aos docentes da rede escolar, supervisionar, coordenar e controlar a
execução do plano educacional do município, e o cumprimento do calendário escolar, a
articulação com os demais órgãos educacionais ou não, federais, estaduais, municipais,
particulares e organismos pertencentes à sociedade civil visando complementação,
aperfeiçoamento e a consecução dos programas e planos do município, garantir as
exigências contidas no Sistema Municipal de Educação e elaborar critérios para
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dimensionar os recursos humanos necessários as atividades. E as demais contidas na
Lei Municipal nº 380/2011 de 07 de Dezembro de 2011.

V.

Secretaria Municipal de Esporte;
a) Incumbe assessorar o Prefeito na estipulação de políticas, planos, projetos, diretrizes e
metas quanto aos aspectos educacionais culturais, desportivos e de lazer do município,
incentivar, difundir e promover as atividades desportivas em todas as suas
modalidades, desenvolver o esporte educacional, formal e informal; estimular o esporte
amador como forma de lazer, entretenimento; firmar parcerias com órgãos da iniciativa
privada ou outros órgãos públicos, visando o desenvolvimento de projetos e programas
esportivos locais ou regionais; executar outras tarefas correlatas que forem atribuídas
pelo Prefeito Municipal.

VI.

Secretaria Municipal de Finanças e Tributação;
a) Incumbe assessorar o Prefeito na estipulação de políticas, planos, projetos, diretrizes e
metas quanto aos aspectos Financeiros, fiscais, de lançamento, arrecadação e
fiscalização de tributos e demais receitas, coordenarem e controlar os órgãos que lhe
são subordinados.
b) A secretaria Municipal de Finanças e Tributação é composta das seguintes unidades
administrativa;
•Setor de Tributação: Estudar questões relativas às rendas municipais, propondo à
Secretaria Municipal de Finanças e Tributação medidas que julgar necessárias ao
aperfeiçoamento e melhorias do sistema de Tributação. Executar as atividades relativas
as rendas mobiliárias e imobiliárias desde o lançamento, cobrança, arrecadação e
recolhimento até a fiscalização, encaminhar a Secretaria Municipal de Finanças o total
das receitas lançadas para efeito de contabilização, promover inscrição dos
contribuintes do imposto sobre serviço de qualquer natureza, promover inscrição de
contribuintes que exerçam atividades eventuais e ambulantes, procederem à entrega de
certificados da inscrição aos contribuintes, bem como do alvará de licença para
localização e do certificado no cadastro respectivo, expedir alvará de licença para
estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e para o exercício de
quaisquer atividades necessário ao lançamento das rendas, efetuarem o lançamento do
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, bem como dos demais tributos
relativos a rendas imobiliárias nos prazos fixados no calendário fiscal, e executar outras
tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo Prefeito Municipal.
•Setor de Tesouraria: Incumbi à tarefa de programações financeiras, movimentações de
caixa e conciliação bancária, elaborarem e cumprir ordens cronológicas de pagamento,
emitir cheques ou ordens de pagamento para efetivação do pagamento das despesas, de
acordo com a programação financeira e disponibilidade de numerário, movimentar
contas bancárias, efetuando saques e depósitos quando autorizados, e executar outras
tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo Prefeito Municipal.
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VII.

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;
a) Incumbe assessorar o Prefeito na estipulação de políticas, planos, projetos, diretrizes e
metas quanto aos aspectos de obras, implementação da política urbana do Município
execução de serviços de manutenção de logradouros públicos urbanos ou rurais, as
atividades arroladas à elaboração de projetos e execução de obras públicas,
supervisionar, coordenar e controlar os órgãos que lhes são subordinados, promover a
fiscalização de obras próprias e de terceiros, promover os serviços de pavimentação,
guias e sarjetas, executar outras tarefas que lhe forem atribuídas pelo Prefeito Municipal.
b) A secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos é composta das seguintes unidades
administrativas;
•Setor de Obras: dar cumprimento ao plano de urbanização do Município, no que
concerne à abertura de vias e logradouros públicos, levando a efeito os estudos
necessários ou projetos complementares, executando-os diretamente ou por meio de
contratos com terceiros; executar a demolição de edifícios ou quaisquer construções
determinadas pela Prefeitura;
Executar trabalhos de pavimentação em geral, de modificação de traçado, de passeios
laterais e de obras semelhantes, relativas às vias e logradouros públicos efetuar o
emplacamento dos novos logradouros ou vias do Município, bem como, as alterações de
numeração das edificações, comunicando ao Setor de Tributação para anotação do
cadastro; manter um cadastro de obras da Prefeitura, para efeito de fiscalização e
acompanhamento do seu desenvolvimento; elaborar relatórios sobre o andamento das
obras, encaminhado, periodicamente, ao Chefe do Serviço; sugerir as providências
cabíveis por parte a Prefeitura, no caso de constatação de irregularidades, nas obras
inspecionadas; executar consertos e reparos em prédios pertencentes ao Município;
fiscalizar o cumprimento das normas municipais pertinentes às obras, fazendo as
autuações e interdições necessárias.
•Setor de Serviços Urbanos: Executar os serviços de limpeza pública, de suas vias e
logradouros, valetas, valas e bueiros de água pluvial, remoção e destino do lixo domiciliar
e de outros resíduos de qualquer natureza, dispensando tratamento diferenciado para o
lixo hospitalar, farmacêutico e odontológico; manutenção dos cemitérios, elaborarem as
escalas das equipes ou turmas de limpeza; executar outras atividades inerentes a sua área
de competência.
•Setor de Manutenção de Estradas: Executar tarefas de manutenção das estradas
públicas municipais competindo-lhes limpeza geral de estradas e vicinais, serviços de
manutenção de estradas, outros serviços de manutenção das vias públicas.
•Setor de Oficina e Garagem: Administrar e controlar a frota de veículos da Prefeitura
Municipal, supervisionar as atividades e as condições de veículos, manterem os
equipamentos e veículos em perfeitas condições de uso, solicitando quando for o caso
peças para conserto dos mesmos ao Setor de Compras e Materiais, implantar e promover
a manutenção, reparo, conserto, aquisição de peças, insumos, serviços e guarda
patrimonial de veículos pertencentes ou a disposição do Setor e executar outras
atividades inerentes a sua área de competência.
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VIII.

Secretaria Municipal de Administração;
a) Incumbe assessorar o Prefeito na estipulação de políticas, planos, projetos, diretrizes e
metas que orientarão a ação geral de governo quanto ao aspecto administrativo do
Município.
b) Efetuar o acompanhamento da conjuntura econômica nacional, estadual, regional e
municipal, visando o conhecimento dos seus reflexos no desenvolvimento e
desempenho financeiro e orçamentário do município;
c) Planejar e colaborar na adoção de programas que visem incentivar a implantação e
desenvolvimento de atividades: industriais, comerciais, rurais, turísticas, habitacionais
e de meio ambiente, buscando níveis adequados quanto à produção econômica e a
geração de empregos no município.
d) Supervisionar, coordenar e controlar os processos de licitações e contratos;
e) Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo Prefeito Municipal.
f) A Secretaria Municipal de Administração é composta das seguintes unidades
administrativas;
•Departamento de Recursos Humanos: Executar a política de pessoal e recursos
humanos da Prefeitura Municipal, consubstanciada nas atividades de processar folha de
pagamento, controle de ponto, controle de expedição de guias, controle de férias
respeitando o planejamento elaborado pelas repartições públicas com a finalidade de
evitar a descontinuidade dos serviços, propor e executar políticas de administração e
desenvolvimento de recursos humanos, inclusive políticas salariais, de recrutamento, de
seleção, classificação de cargos, empregos ou funções. Rotinas de admissão e
desligamento, inclusive controle da movimentação funcional e da lotação. Elaborar e
disponibilizar documentos para auditoria do Tribunal de Contas inclusive requeridos
pela Câmara Municipal.
•Departamento de Compras e Materiais: realizar compras para a Prefeitura, através de
licitação em todas as modalidades, com estrita observância da Lei de Licitações e
Contratos, elaborar em conjunto com os demais órgãos, a previsão de consumo anual
dos materiais de uso corrente para os serviços municipais, receber as faturas, duplicatas
ou notas de entregas, conferi-las com o material recebido e encaminhá-las
posteriormente a Secretaria Municipal de Finanças e Tributação, devidamente
acompanhadas dos comprovantes de recepção e aceitação do material, sugerir a
constituição de comissões para julgamento de licitações para aquisição de materiais ou
equipamentos, promover em coordenação com a Secretaria Municipal de Finanças e
Tributação, e com autorização competente, a venda de material inservível da Prefeitura;
organizar e manter atualizado o registro de fornecedores da Prefeitura; executar tarefas
correlatas que forem determinadas pelo Prefeito Municipal.
•Departamento de Licitação e Contratos: A elaboração, sistematização e condução das
licitações, confecção de todos os editais de licitação e redação de contratos
administrativos decorrentes das mesmas, elaborar contratos relativos ao fornecimento
de materiais, bens, locação, prestação de serviços e concessão de uso, entre outros,
elaborar os processos de dispensa de licitação e inexigibilidade da mesma, monitorar o
término dos contratos administrativos decorrentes de processos licitatórios, dispensa
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de licitação ou ainda de inexigibilidade de licitação, afim de que os termos do contrato
assinado pela administração e o contratado sejam cumpridos integralmente.
•Departamento de Administração de Bairros e Distritos: Incube representar ao Prefeito
Municipal quanto aos aspectos administrativos, políticos e sociais dos Bairros e Distrito.
•Departamento de Junta do Serviço Militar: Efetuar o alistamento militar nos termos da
Lei, expedir certidão de dispensa de incorporação de isenção e parcial de dados,
manterem correspondência com os órgãos militares competentes e executar tarefas
correlatas que lhe forem determinadas pelo seu superior hierárquico.
IX.

Secretaria Municipal da Promoção Social;
a) Incumbe assessorar o Prefeito na estipulação de políticas, programas, planos, projetos,
diretrizes e metas quanto aos aspectos de desenvolvimento social do Município,
promover a pessoa humana e garantir a sua cidadania no que lhe compete, promover
cursos profissionalizantes, palestras e seminários de conscientização dos direitos,
promover ações conjuntas com outras secretarias a fim de conscientizar os munícipes
de seus direitos e deveres constitucionais enquanto cidadãos, desenvolver projetos
ligados ao bem estar social e a cidadania realizar doações de gêneros alimentícios em
caráter emergencial a pessoas carentes, promover eventos e campanhas beneficentes,
apoiar os conselhos de direito na formação e na informação dos direitos dos cidadãos,
elaborar cronograma de eventos das festividades municipal, coordenar os eventos e
festividades do calendário oficial do município, buscar recursos junto aos governos
federal e estadual, bem como as ONGs e fundações que apóiam a cidadania e a
promoção do homem.

X.

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social;
a) Incumbe assessorar o Prefeito na estipulação de políticas, programas, planos, projetos,
diretrizes e metas quanto aos aspectos de desenvolvimento social do Município,
elaborar e executar de acordo com os princípios e diretrizes estabelecidas na legislação
especifica a política de assistência social com o objetivo de garantir os direitos
fundamentais, com foco na família, nas pessoas e grupos em situação de exclusão,
contribuir para a elevação do nível de bem estar social investindo com eficiência os
recursos destinados a reduzir a exclusão e a desigualdade, estudar e desenvolver meios
de solução dos problemas da criança, do adolescente, do deficiente, do idoso e de
grupos em situação de fragilidade, prestar assistência devida a pessoas e grupos em
situação de vulnerabilidade, promover e desenvolver projetos, serviços e ações,
visando o fortalecimento e exercício da cidadania; articular-se com os conselhos
tutelar, de Direito Humano e órgãos que compõem o Sistema de Justiça da Infância e da
Juventude, promovendo ações de atendimento e garantia; executar programas de apoio
às reformas para o desenvolvimento de crianças e adolescentes; coordenar no âmbito
municipal, programas federais e estaduais de assistência social; atender as demandas
individuais e comunitárias de caráter emergencial; colaborar com o desenvolvimento
de potencialidades e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários da
população que vive em situação de vulnerabilidade social, decorrente da pobreza,
precariedade e ou/ ausência de renda, propiciando a sua inclusão nos serviços públicos
próprios da rede assistencial; prever serviços programas e projetos locais de
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acolhimento, convivência e socialização de família e de indivíduos, conforme
indicadores sociais apresentados pela rede municipal de serviços públicos próprios da
rede assistencial, composta por secretarias, educação, saúde, Assistência Social e
conselhos de direito, bem como ONGs e Associações ligadas à área Social; monitorar
ações assistenciais destinadas as famílias e indivíduos que se encontrem em situação
de risco pessoal por decorrência de abandono, maus tratos físicos e ou/ psíquicos,
abuso sexual, uso de substancias psicoativas, cumprimento de medida sócio educativas,
situação de rua, situação de trabalho infantil, etc.; estabelecer ação conjunta com o
Conselho municipal de Assistência Social, conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente, Conselho Municipal de Entorpecentes, Conselho Municipal dos Direitos
das Mulher e Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, visando à realização de
eventos, estudos e pesquisa no campo da Assistência Social; propor mecanismos de
inclusão social do idoso, da mulher, do deficiente físico, da criança e ao adolescente que
estejam vivendo em comprovada situação de carência, encaminhando-os aos
programas, serviços e ou atividades relativas as políticas municipais básicas de
educação, saúde, recreação, esportes, cultura, lazer, profissionalização e outros que
visem o desenvolvimento físico, mental, moral e social destes grupos de pessoas
enquadrados em tal situação; Gerir o Fundo Municipal de Assistência Social; fazer a
gestão dos programas, projetos e ações nas três esferas governamentais: Federal,
Estadual e Municipal, no âmbito da assistência social; outras atividades que lhe forem
atribuídas pelo Chefe de Poder Executivo. O CRAS-Centro de Referência da Assistência
Social, por se tratar de uma Unidade Pública de Atendimento a família comporta os
seguintes cargos: Assistente Social, Psicólogo, Coordenador do CRAS, Assistente
Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Educador Social e Motorista; ficam
disponíveis e sob responsabilidade da SEMADS – Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social, toda a infraestrutura composta de bens patrimoniais, moveis
equipamentos, arquivos, projetos e documentos, ora em utilização nas atividades de
assistência social, devendo ser providenciados os devidos registros legais. As unidades
administrativas subordinadas ao Secretário Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social tem as seguintes composições:
•Unidade de gestão de convênios, projetos e programas socioassistenciais;
•Unidade de Proteção Social Básica;
• Unidade de Proteção Social Especial;
•Unidade Pública de atendimento as famílias.
Cada unidade administrativa da SEMADS contará com um Coordenador
Administrativo, o qual poderá coordenar uma ou mais unidades administrativas,
visando à descentralização dos serviços de Assistência Social, poderão ser implantados
novos CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, em outras áreas de
vulnerabilidade social do Município, respeitado o índice de gestão para a implantação
de mais unidades, critério este estabelecido pelo MDS – Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à fome do governo Federal, os conselhos municipais de Assistência
Social, dos Direitos da Criança e do adolescente, dos Direitos da Mulher, dos Direitos do
Idoso e os demais conselhos de direito, estarão vinculados à SEMADS.
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XI.

XII.

XIII.

Secretaria Municipal de Turismo Cultura e Lazer;
a) Incumbi assistir e assessorar o Prefeito na estipulação de políticas, programas, planos,
projetos, diretrizes e metas quanto aos aspectos culturais, turísticos e de lazer do
município, a articulação com os demais órgãos de turismo e cultural federal, estadual,
municipal, particulares e organismos pertencentes â sociedade civil, promover,
incentivar, difundir e desenvolver atividades de turismo, festividades inerentes,
concernente a eventos turísticos e culturais dentro do município; a administração e
manutenção das bibliotecas, compreendendo a guarda controle, renovação e circulação
do acervo, promover a coleta, conservação e preservação de documentos e demais
peças que compõem a memória e o acervo artístico, histórico e arqueológico do
município. Fará parte das atividades culturais:
•Biblioteca
•Cinema
•Cultura popular
•Dança
•Literatura
•Museu
•Música
•Patrimônio Histórico
•Pesquisa e Publicação
•Teatro
•Vídeo
•Rádios de Prestação de Serviços a Comunidades
Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo Prefeito Municipal.
Gabinete do Prefeito;
a) Incumbi assessorar o Prefeito nas funções político administrativa; assessorar ao
prefeito nos contatos com os demais Poderes e Autoridades; assessorar o Prefeito no
atendimento aos munícipes; planejar, coordenar e controlar os demais órgãos da
Prefeitura na execução de políticas, programas, planos, projetos, metas e diretrizes da
ação do governo no município; avaliar os resultados obtidos pelos órgãos da Prefeitura;
superintender as publicações oficiais de interesse da Prefeitura; executar os serviços de
relações pública e os contatos com a mídia em geral; assessorar o Prefeito em assuntos
parlamentares e administrativos. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem
atribuídas pelo Prefeito Municipal.
Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
a) Incumbe assessorar o Prefeito na estipulação de políticas, planos, projetos, diretrizes e
metas quanto aos aspectos ambientais do município, planejar, coordenar e executar
políticas, e ações que visem à proteção, recuperação, conservação e melhoria da
qualidade ambiental do município, elaborar normas técnicas e legais visando ao
estabelecimento de padrões de sustentabilidade ambiental, estimular e realizar o
desenvolvimento de estudos e pesquisas de caráter cientifica tecnológico, cultural e
educativo, objetivando a produção de conhecimento e a difusão de uma consciência de
preservação ambiental, fazer o registro, controle e fiscalização de substâncias químicas,
agrotóxicas e produtos geneticamente modificados, em conformidade com a legislação
em vigor, e outras atribuições correlatas.
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Título XXXIII
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 77º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar os atos necessários a
execução da presente Lei.
Art. 78º – Para os funcionários do Magistério Publico da Educação Básica, fica assegura por Lei,
plano de carreira específico em conformidade com a Emenda Constitucional nº53 de 19 de
Dezembro de 2006, inciso “V”; Lei 11.738 de 16 de Julho de 2008 e Resolução nº 02/2009
CNE/CBE, excetuando-os assim a categoria desses profissionais desta Lei; regularizando somente
o provimento de ingresso.
Art. 79º – Os cargos e empregos públicos serão preenchidos por concurso de provas, ou de provas
e títulos a ser realizado no correr do ano vigente, permanecendo os atuais ocupantes até a posse
dos aprovados.
Art. 80º – As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias
consignadas em orçamento, suplementadas se necessárias.
Art. 81º – São Partes integrantes desta Lei os anexos I, II, III, IV, V, VI VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII e XIX.
Art. 82º – Revogam – se as disposições em contrário.
Art. 83º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Itapirapuã Paulista, 15 de Setembro de 2017.
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Anexo I - Parte Permanente
Ordem - I

CBO: 5151-05

Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Agente Comunitário de Saúde
Carga Horária
Vagas
44 semanais
20
Descrição Sumária

Salário
R$ 1.014,00

Trabalhadores em serviço de promoção e apoio à saúde visitam domicílios periodicamente;
orientam a comunidade para promoção da saúde; assistem pacientes, dispensando-lhes
cuidados simples de saúde, sob orientação e supervisão de profissionais da saúde;
participam de campanhas preventivas; incentivam atividades comunitárias; promovem
comunicação entre unidades de saúde, autoridades e comunidade; executam tarefas
administrativas; a característica é a capacidade de relações interpessoais mobilizada no
trabalho de orientação junto à comunidade, no que se refere à saúde e prevenção de doenças.

Ordem -II CBO: 5151-20
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Agente da Vigilância Epidemiológica
Carga Horária
Vagas
Salário
44 semanais
02
R$ 1.014,00
Descrição Sumária

Orientam e visitam domicílios periodicamente; orientam a comunidade para promoção da
saúde; assistem pacientes dispensando-lhe cuidados simples de saúde, sob orientação e
supervisão de profissionais da saúde; rastreiam focos de doenças especificas; promovem
educação sanitária e ambiental; participam de campanhas preventivas; incentivam atividades
comunitárias; promovem comunicação entre unidades de saúde; realizam manutenção dos
sistemas de abastecimento de água, executam tarefas administrativas.
Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde.

Ordem - CBO: 3522-10
III
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Agente da Vigilância Sanitária
Carga Horária
Vagas
44 semanais
02
Descrição Sumária

Salário
R$ 1.014,00

Orientam e fiscalizam as atividades e obras para prevenção e preservação da saúde por meio
de vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos;
promovem educação sanitária, visando o cumprimento da legislação ambiental e sanitária.
Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde.
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Ordem - CBO: 4110-10
IV
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Agente de Central de Vagas
Carga Horária
Vagas
44 semanais
02
Descrição Sumária

Salário
R$ 1.800,00

Executam serviços de apoio na área administrativa, tratam de documentos variados
cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos, preencher, preparar
relatórios, formulários e planilhas acompanhar processos, redigir comunicação internas de
assuntos rotineiros, prestam informações para diversas áreas, arquivar e despachar
correspondências e executar serviços de digitação de acordo com os processos e rotinas
estabelecidas.

Ordem - V

CBO: 5151-20

Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Agente de Combate a Endemias
Carga Horária
Vagas
44 semanais
04
Descrição Sumária

Salário
R$ 1.014,00

Trabalhadores em serviço de promoção à saúde vistoriam residências, depósitos, terrenos
baldios e estabelecimentos comerciais para buscar focos endêmicos, executam inspeção de
caixas d’água, calhas e telhados, executam aplicação de larvicidas e inseticidas, orienta a
população quanto à prevenção e tratamento de doenças infecciosas. Rastreiam focos de
doenças especifica, promovem educação sanitária e ambiental; participam de campanhas
preventivas, tem como característica a capacidade de relações interpessoais, mobilizada no
trabalho de orientação junto à comunidade, no que se refere à saúde e prevenção de doenças.
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Ordem - VI

CBO: 4151-15

Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Agente de Informação Educação e Comunicação
Carga Horária
Vagas
Salário
44 semanais
02
R$ 1.800,00
Descrição Sumária

Responsável pela divulgação da imagem, da missão e das ações e objetivos estratégicos da
Secretaria municipal da Saúde; responsável pelo suporte junto aos departamentos na
organização da estrutura física, cerimonial, multimídia, divulgação e suporte técnico;
responde as demandas da mídia e produz conteúdo que valorize as ações e os resultados
obtidos pela secretaria; elabora material das campanhas realizadas pelo departamento tais
como confecção de folhetos, folders, jingles, faixas, painéis, banners, outdoors entre outros;
responsável pelas campanhas da secretaria da Saúde e tem o objetivo de promover a
prevenção de doenças e incentivar hábitos saudáveis, como aleitamento materno, combater e
eliminar criadouros do mosquito Aedes Aegypti, incentivo ao uso do preservativo, doação de
sangue, saúde bucal, ações de vigilância sanitária entre ações educativas. Coordena e elabora
plano anual das atividades educativas, além de ministrar palestras e capacitações sobre
diversas doenças epidemiológicas e de agravo a saúde.

Ordem CBO: 4110-10
VII
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Assistente Administrativo
Carga Horária
Vagas
44 semanais
20
Descrição Sumária

Salário
R$ 1.800,00

Executam serviços de apoio na área administrativa, tratam de documentos variados
cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos, preencher, preparar
relatórios, formulários e planilhas acompanhar processos, redigir comunicação internas de
assuntos rotineiros, prestam informações para diversas áreas, arquivar e despachar
correspondências e executar serviços de digitação de acordo com os processos e rotinas
estabelecidas.
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Ordem CBO 4110-10
VIII
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Assistente Administrativo Escolar
Carga Horária
Vagas
Salário
44 semanais
06
R$ 1.800,00
Descrição Sumária
Executam serviços de apoio na área administrativa, tratam de documentos variados
cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos, preencher, preparar
relatórios, formulários e planilhas acompanhar processos, redigir comunicação internas de
assuntos rotineiros, prestam informações para diversas áreas, arquivar e despachar
correspondências e executar serviços de digitação de acordo com os processos e rotinas
estabelecidas.
Ordem CBO: 6201-10
IX
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Assistente de Apoio Agropecuário
Carga Horária
Vagas
Salário
44 semanais
01
R$ 1.030,00
Descrição Sumária

Supervisionam diretamente uma equipe de trabalhadores agropecuários em sua lida no
campo, na alimentação, reprodução e reposição de animais e nos tratos culturais;
administram mão-de-obra e treinam a equipe de trabalho; planejam atividades e controlam
qualidade e produtividade agropecuária; negociam insumos, produtos e equipamentos
agropecuários e realizam manutenção em equipamentos.

Ordem CBO: 4110-30
X
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Assistente de Departamento de Pessoal
Carga Horária
Vagas
Salário
44 semanais
02
R$ 2.200,00
Descrição Sumária
Executam serviços de apoio na área de Recursos Humanos, mantém o arquivo do setor de
pessoal atualizado e organizado, executar rotinas de admissão e demissão de pessoal,
executar procedimento de folha de pagamento, elaboração de guias INSS, FGTS, IRRF e
demais; benefícios, controlar férias, afastamentos, licenças médicas e retornos, registrar a
entrada e saída de documentos com encaminhamento de protocolos, quando necessário,
preparar documentação para apresentação em auditorias, esclarecer duvidas de funcionários
relacionados à área de pessoal, auxiliar no controle de ponto (frequência) mensal,
acompanhar novas ações de Recursos humanos, auxiliando na elaboração de normas,
procedimentos e tabulação de dados, assessorar a Diretoria nas demandas administrativas
compatíveis com o cargo.
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Ordem CBO: 3311-10
XI
Nível de Escolaridade
Ensino Superior Completo
em Pedagogia

Cargo
Assistente de Desenvolvimento Infantil
Carga Horária
Vagas
Salário
44 semanais
15
R$ 1.730,00

Descrição Sumária
Ensinam e cuidam de Alunos na faixa de 0 a 3 anos, orientam a construção do conhecimento;
orientar as crianças no que se refere a higiene pessoal; auxiliar as crianças na alimentação;
promover horário para repouso; garantir a segurança das crianças na instituição; observar a
saúde e o bem estar das crianças; comunicar aos pais os acontecimentos relevantes do dia;
levar ao conhecimento da direção qualquer incidente ou dificuldade ocorridas; manter a
disciplina das crianças sob sua responsabilidade; apurar a frequência diária das crianças;
respeitar as épocas do desenvolvimento infantil; elaboram projetos pedagógicos; planejam
ações didáticas e avaliam o desempenho dos alunos. Preparam material pedagógico;
organizam o trabalho. No desenvolvimento das atividades, mobilizam um conjunto de
capacidades comunicativas.

Ordem CBO: 4213-05
XII
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Assistente Rural
Carga Horária
Vagas
44 semanais
01
Descrição Sumária

Salário
R$ 990,00

Executam serviços de apoio na área, tratam de documentos variados cumprindo todo o
procedimento necessário referente aos mesmos, efetuam cobranças de valores devidos
contatando devedores e negociando formas de pagamento; definem estratégias e elaboram
itinerários de cobrança, registram informações de negociações com o devedor; elabora
relatório de prestação de contas e de encerramento de cobrança; atualiza cadastro e
identifica cobranças indevidas, fiscaliza o cumprimento da legislação tributaria na zona rural
do município; constitui o credito tributário mediante lançamento; controla a arrecadação e
promove a cobrança de tributos; aplicando penalidades; analisam e tomam decisões sobre
processos administrativos; controlam a circulação de bens, mercadorias e serviços; atendem
e orientam contribuintes.
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Ordem CBO: 2516-05
XIII
Nível de Escolaridade
Curso Superior em Serviço
Social + CRESS

Cargo
Assistente Social
Carga Horária
Vagas
30 semanais
04

Salário
R$ 2.400,00

Descrição Sumária
Prestam serviços orientando indivíduos, famílias, comunidades e instituições sobre direitos e
deveres (normas, códigos e legislações), serviços e recursos sociais e programas de educação;
planejam, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de
atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras), orientam e
monitoram ações em desenvolvimento relacionado à economia domestica, nas áreas de
habitação, desenvolvimento humano, economia familiar, saúde; desempenham tarefas
administrativas e articulam recursos financeiros disponíveis.
Ordem CBO: 4213-05
XIV
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Assistente Tributário
Carga Horária
Vagas
44 semanais
03
Descrição Sumária

Salário
R$ 1.050,00

Executam serviços de apoio na área administrativa, tratam de documentos variados
cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos, efetuam cobranças de
valores devidos contatando devedores e negociando formas de pagamento; definem
estratégias e elaboram itinerários de cobrança, registram informações de negociações com o
devedor; elabora relatório de prestação de contas e de encerramento de cobrança; atualiza
cadastro e identifica cobranças indevidas.
Ordem
CBO: 5211-30
XV
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo +
Curso Técnico

Cargo
Atendente de Farmácia
Carga Horária
Vagas
44 semanais
02

Salário
R$ 1.200,00

Descrição Sumária
Trabalhador em serviços de promoção à saúde compreende as suas atribuições de armazenar,
distribuir, conferir, classificar medicamentos e substancias correlata. Orientar sobre uso de
medicamentos, fazer controle e manutenção de estoque, registrar entradas e saídas de
medicamentos, realizar compras quando houver urgência, mediante orientação da chefia.
Executar serviços de digitação em geral e elaboração de relatórios. Colher informações sobre
as características e benefícios do produto. Fracionar medicamentos e substâncias correlatas,
para fornecimento por dose individual, ás diversas unidades do posto.
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Ordem CBO: 3711-05
XVI
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Auxiliar de Biblioteca
Carga Horária
Vagas
Salário
44 semanais
03
Mínimo
Descrição Sumária
Atuam no tratamento, recuperação e disseminação da informação e executam atividades
especializadas e administrativas relacionadas à rotina de unidades ou centros de
documentação ou informação, quer no atendimento ao usuário, quer na administração do
acervo, ou na manutenção de bancos de dados. Participam da gestão administrativa,
elaboração e realização de projetos de extensão cultural. Colaboram no controle e na
conservação de equipamentos. Participam de treinamentos e programas de atualização.

Ordem CBO: 9922-25
XVI
Nível de Escolaridade
Ensino Fundamental
Completo

Cargo
Auxiliar de Conservação de Espaço Esportivo
Carga Horária
Vagas
Salário
44 semanais
02
Mínimo
Descrição Sumária

Realizam manutenção geral em vias, manejam áreas verdes, controlam atividades de
conservação e trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao
meio ambiente.

Ordem CBO: 3224-15
XVIII
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo +
Curso Técnico

Cargo
Auxiliar de Consultório Dentário
Carga Horária
Vagas
44 semanais
03

Salário
R$ 1.200,00

Descrição Sumária
Planejam o trabalho técnico odontológico em consultórios, previnem doença bucal
participando de programas de promoção à saúde, projetos educativos e de orientação de
higiene bucal, Executam procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista,
agendar consultas, tria pacientes, agilizar o atendimento odontológico, preparar
equipamento e instrumental para o uso, organizar arquivo e fichário.
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Ordem CBO: 4131-10
XIX
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Auxiliar de Contabilidade
Carga Horária
Vagas
44 semanais
03
Descrição Sumária

Salário
R$2.200,00

Organizam documentos e efetuam sua classificação contábil; geram lançamentos contábeis,
auxiliam na apuração dos impostos, conciliam contas e preenchimento de guias de
recolhimento e de solicitações, junto a órgãos do governo. Emitem notas de venda e de
transferência entre outras, realizam o arquivo de documentos.

Ordem CBO: 3222-30
XX
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo +
Curso Técnico

Cargo
Auxiliar de Enfermagem
Carga Horária
Vagas
44 semanais
10

Salário
R$ 1.300,00

Descrição Sumária
Desempenham atividades técnicas de enfermagem, prestam assistência ao paciente zelando
pelo seu conforto e bem estar, administram medicamentos e desempenham tarefas de
instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental.
Organizam ambiente de trabalho, trabalham em conformidade às boas práticas normas e
procedimentos de biossegurança; preparo e esterilização de materiais, anotações registros e
relatórios das atividades de enfermagem, manuseio e controle de arquivos e prontuários.

Ordem CBO: 9144-05
XXI
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Auxiliar de Mecânica
Carga Horária
Vagas
44 semanais
03
Descrição Sumária

Salário
R$ 990,00

Executa tarefas auxiliares na manutenção de mecânica preventiva ou corretiva, separando,
disponibilizando, lavando e guardando peças e ferramentas necessárias do uso em serviço;
realizando outras tarefas solicitadas pelo mecânico ou superior imediato; cuidar do posto de
trabalho, limpando e organizando o espaço físico e recursos materiais sob sua
responsabilidade durante o turno, com a finalidade de assegurar a ordem e a vida útil
satisfatória dos equipamentos; Auxiliar o mecânico em socorro de veículos ou máquinas que
apresentam defeitos quando se encontram em trabalhos nas zonas urbanas e rurais. Atender
a solicitação de socorro aos veículos ou máquinas quebrados ou com defeito quando da
ausência do mecânico.
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Ordem CBO: 5143-20
XXII
Nível de Escolaridade
Ensino Fundamental
Completo

Cargo
Auxiliar de Serviços Gerais
Carga Horária
Vagas
44 semanais
80

Salário
Mínimo

Descrição Sumária
Executa serviços de zeladoria, limpeza em geral; varrer espanar, lavar, encerar e lustrar as
dependências os móveis, utensílios e instalações diversas; mantendo-lhes as condições de
higiene e conservação. Prepara café e chá; servindo-os quando solicitado. Zela pela
conservação de cantinas, copas, cozinhas e afins. Zela pelo material de uso diário e
permanente, tendo o cuidado de não desperdiçar materiais e utensílios diversos. Faz a
limpeza de ruas, parques, bosques, jardins e outros logradouros públicos, fazendo a coleta do
material. Executa outras tarefas como escavar valas e fechar valas e fossas; retirar e limpar
materiais usados de obras de demolição; transportar materiais. Faz carga e descargas de
mercadorias. Exercita outras tarefas correlatas.
Ordem CBO: 9921-15
XXIII
Nível de Escolaridade
4ª Serie do Ensino
Fundamental

Cargo
Borracheiro
Carga Horária
44 semanais

Vagas
02

Salário
R$ 1.044,00

Descrição Sumária
Realizam manutenção de equipamentos, montagem e desmontagem de pneu e alinhamento.
Controlam vida útil e utilização do pneu. Trocam e ressulcam pneus. Consertam pneus a frio
e a quente, reparam câmara de ar e balanceiam conjunto de roda e pneu. Prestam socorro a
veículos e lavam chassi e peças. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene,
qualidade e proteção ao meio ambiente.
Ordem CBO: 2522-10
XXIV
Nível de Escolaridade
Curso Superior em
Ciências Contábeis + 4
anos de experiência

Cargo
Contador
Carga Horária
30 semanais

Vagas
01

Salário
R$ 3.610,00

Descrição Sumária
Administram os tributos da Prefeitura; registram atos e fatos contábeis, controlam o ativo
permanente, gerenciam custos administram o departamento de pessoal; executam os
trabalhos inerentes à contabilidade, para apurar elementos necessários ao controle e
apresentação da situação patrimonial, econômica e financeira da Prefeitura.
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Ordem CBO: 4110-10
XXV
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Assistente Administrativo CRAS
Carga Horária
Vagas
44 semanais
04
Descrição Sumária

Salário
R$ 1.100,00

Recepcionar e ofertar informações as famílias usuárias do CRAS; Apoiar o trabalho dos
técnicos de nível superior da equipe de referencia do CRAS; mediar os processos grupais do
serviço socioeducativo geracional, sob orientação do técnico de referencia do CRAS,
identificando e encaminhando casos para o serviço socioeducativo para famílias ou para
acompanhamento individualizado; participar de reuniões sistemáticas de planejamento e
avaliação do processo de trabalho com a equipe.

Ordem CBO: 1311-20
XXVI
Nível de Escolaridade
Ensino Superior Completo

Cargo
Coordenador do CRAS
Carga Horária
Vagas
Salário
44 semanais
01
R$ 3.260,00
Descrição Sumária
Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação dos programas, serviços, projetos
da proteção social básica operacionalizada nessa unidade; Coordenar a execução o
monitoramento o registro e a avaliação das ações; Acompanhar e avaliar os procedimentos
para a garantia da referencia e contra-referencia do CRAS; Coordenar a execução das ações
de forma a manter o dialogo e a participação dos profissionais e das famílias inseridas nos
serviços ofertados pelo CRAS e pela rede prestadora de serviços no território; Definir com a
equipe de profissionais, critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias;
Definir com a equipe de profissionais o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento,
avaliação e desligamento das famílias; Definir com a equipe técnica os meios e os
ferramentais teórico-metodológicos de trabalho social com famílias e os serviços
socioeducativos de convívio; Avaliar sistematicamente, com a equipe de referencia do CRAS a
eficácia, eficiência e os impactos dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos
usuários; Efetuar ações de mapeamento, articulação e potencializarão da rede sócioassistencial e das demais políticas públicas no território de abrangência do CRAS; Uma das
funções principais do Coordenador é articular as ações junto à política de Assistência Social e
as outras políticas públicas visando fortalecimento da rede de serviços de Proteção Social
Básica; É responsável pela organização das ações ofertadas pelo PAIF, bem como atuar como
articulador da rede de serviços sócio-assistenciais no território de abrangência do CRAS.
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Ordem CBO: 2394-05
XXVII
Nível de Escolaridade
Ensino Superior Completo
em Pedagogia + 3 anos de
experiência

Cargo
Coordenador Pedagógico
Carga Horária
Vagas
44 semanais
08

Salário
R$ 2.485,00

Descrição Sumária
Implementam, avaliam, coordenam e planejam o desenvolvimento de projetos
pedagógicos/institucionais nas modalidades de ensino presencial ou a distancia, aplicando
metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Atuam em
cursos acadêmicos ou corporativos em todos os níveis de ensino para atender as
necessidades dos alunos, acompanhando e avaliando os processos educacionais. Viabilizam o
trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de participação em programas e
projetos educacionais, facilitando o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as
associações a ela vinculadas; Cumprir e fazer cumprir o projeto pedagógico da escola;
assessorar, analisar e acompanhar o desenvolvimento da programação escolar com os
professores, quanto à adequação dos conteúdos programáticos da metodologia do ensino,
dos instrumentos de controle, dos objetivos da unidade, do curso e das disciplinas, visando
sempre à melhoria da aprendizagem; elaborar o calendário escolar, horário escolar e agenda
de planejamentos pedagógicos e calendário das avaliações mensais, bimestrais e finais;
orientar, acompanhar e avaliar sistematicamente, com os professores o planejamento
curricular executado; analisar os resultados do rendimento escolar a fim de encaminhá-lo à
supervisão pedagógica e a diretoria geral; escolher o material de leitura e audiovisual para
aplicação em sala de aula; receber e analisar as avaliações dos professores e encaminhá-las à
digitação para posterior entrega ao professor/elaborador; escolher juntamente com os
professores e supervisor pedagógico o livro didático a ser utilizado na escola.

Ordem CBO: 5166-10
XXVIII
Nível de Escolaridade
Ensino Fundamental

Cargo
Coveiro
Carga Horária
44 semanais
Descrição Sumária

Vagas
02

Salário
Mínimo

Auxiliam nos serviços funerários, constroem, preparam, limpam, abrem e fecham sepulturas.
Realizam sepultamento, exumam e cremam cadáveres. Conservam cemitérios, maquinas e
ferramentas de trabalho. Zelam pela segurança do cemitério.
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Ordem CBO: 2232-08
XXIX
Nível de Escolaridade
Ensino Superior Completo
em Odontologia + Registro
no CRO

Cargo
Dentista
Carga Horária
44 semanais

Vagas
02

Salário
R$5.300,00

Descrição Sumária
Atendem e orientam pacientes e executam procedimentos odontológicos, aplicam medidas
de promoção e prevenção de saúde, ações de saúde coletiva, estabelecendo diagnostico e
prognostico, interagindo com profissionais de outras áreas. Podem desenvolver pesquisas na
área odontológica. Desenvolvem atividades profissionais junto a crianças, adultos e idosos,
com ou sem necessidades especiais, em diferentes níveis de complexidade.

Ordem
CBO: 1313-10
XXX
Nível de Escolaridade
Ensino Superior Completo
em Pedagogia + 5 anos de
experiência profissional na
área.

Cargo
Diretor de Creche
Carga Horária
Vagas
44 semanais
01

Salário
R$ 2.660,00

Descrição Sumária
Planejam e Avaliam atividades educacionais, coordenam atividades administrativas e
pedagógicas; gerenciam recursos financeiros; participam do planejamento estratégico da
instituição e integram com a comunidade e com o setor publico; Compete:
PLANEJAR ATIVIDADES EDUCACIONAIS
Definir grade curricular
Adequar cursos à legislação vigente
Analisar viabilidade econômica das atividades
Organizar calendário escolar
Organizar horários de cursos
Estabelecer metas financeiras
Estabelecer metas de matrículas
Definir indicadores de avaliação
Avaliar disponibilidade de recursos materiais
Avaliar disponibilidade de docentes
Alocar professores
Alocar recursos audiovisuais e equipamentos
COORDENAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Estabelecer normas de funcionamento da instituição
Supervisionar processo de admissão de alunos
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Controlar assiduidade e pontualidade de professores
Supervisionar registros escolares
Responder por documentos escolares
Alocar recursos físicos
Participar na contratação de profissionais
Decidir sobre contratação e demissão de professores
Definir processos de promoção funcional
Decidir sobre realocação de pessoal
Aplicar normas disciplinares
COORDENAR ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
Disponibilizar recursos instrucionais
Acompanhar cumprimento do programa educacional
Supervisionar equipes técnico-pedagógicas
Integrar ações pedagógico-administrativas
Propor serviços educacionais
Efetivar ações complementares de ensino
Coordenar reuniões com corpo docente
Instituir programas de treinamento e desenvolvimento
Efetivar a aplicação de metodologias de ensino
Monitorar desempenho de professores
Avaliar desenvolvimento profissional do professor
Analisar indicadores de qualidade, evasão e repetência
AVALIAR ATIVIDADES EDUCACIONAIS
Avaliar as tendências da demanda por educação
Analisar concorrência
Definir nichos de mercado
Avaliar as expectativas dos clientes
Propor novas atividades de ensino
INTERAGIR COM A COMUNIDADE E SETOR PÚBLICO
Representar a instituição junto à comunidade
Representar a instituição junto a organismos do poder público
Participar da elaboração de projetos comunitários
Promover parcerias com instituições públicas e privadas
Disponibilizar serviços da instituição para a comunidade
Organizar atividades de extensão com a comunidade
Participar de reuniões com secretárias e coordenadores de
ensino
Participar de comissões federais, estaduais e municipais de
ensino
PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA INSTITUIÇÃO
Participar da construção da missão institucional
Participar na construção de visão de futuro da instituição
Participar na definição dos objetivos da instituição
Configurar cenários institucionais
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Participar da identificação de oportunidades e riscos de mercado
Definir projetos prioritários
Participar da definição de estratégias de marketing
Elaborar planos de contingência
Estabelecer sistema de qualidade
Elaborar plano diretor
Propor projetos para geração de novos recursos
Participar da elaboração de propostas pedagógicas
GERIR RECURSOS FINANCEIROS
Participar na elaboração do orçamento
Acompanhar execução de orçamentos
Realizar prestação de contas
Administrar caixa escolar e outros recursos financeiros
Acompanhar relatórios financeiros
Analisar níveis de inadimplência
Autorizar despesas
DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS
Evidenciar empatia
Agir com paciência
Agir com flexibilidade
Demonstrar capacidade de resolução de problemas
Trabalhar com comprometimento
Demonstrar capacidade de trabalhar em equipe
Exercer liderança
Manter estabilidade emocional
Evidenciar comunicabilidade

Ordem CBO: 1313-10
XXXI
Nível de Escolaridade
Ensino Superior Completo
em Pedagogia + 5 anos de
experiência Profissional
na área.

Cargo
Diretor de Escola
Carga Horária
Vagas
44 semanais
02

Salário
R$ 2.660,00

Descrição Sumária
Planejam e Avaliam atividades educacionais, coordenam atividades administrativas e
pedagógicas; gerenciam recursos financeiros; participam do planejamento estratégico da
instituição e integram com a comunidade e com o setor publico; acrescidas demais descrição
sumária da ordem XXX do anexo I da presente Lei.
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Ordem CBO: 5153-05
XXXII
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Educador Social
Carga Horária
Vagas
Salário
44 semanais
02
R$ 1.000.00
Descrição Sumária
Visam garantir a atenção, defesa e proteção a pessoas em situações de risco pessoal e social,
à adolescente em conflito com a lei. Procuram assegurar seus direitos, abordando-as
sensibilizando-as, identificando suas necessidades e demandas e desenvolvendo atividade e
tratamento em conjunto com o serviço Social e Saúde.

Ordem CBO: 9502-05
XXXIII
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Encarregado de Operação de Maquinas
Carga Horária
Vagas
Salário
44 semanais
01
R$ 1.313,00
Descrição Sumária

Supervisiona equipes de trabalho, selecionando profissionais, identificando necessidades de
treinamento, orientando e treinando equipes de trabalho, monitorando o cumprimento das
normas administrativas e de segurança do trabalho, controlando horas trabalhadas,
avaliando desempenho profissional e programando férias da equipe. Elaboram
documentação técnica e controlam recursos, dimensionando equipes e programando
manutenção. Administram metas, resultados e controlam processos de manutenção,
definindo metas e processos, analisando custos, negociando metas, identificando falhas e
implementando ações preventivas e corretivas. Trabalham seguindo normas de segurança,
higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Ordem CBO: 4121-20
XXXIV
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Encarregado de Serviços de Informática
Carga Horária
Vagas
Salário
44 semanais
01
R$ 1.550,00
Descrição Sumária

Organizam a rotina de serviços informatizados, realizam manutenção, entrada e transmissão
de dados, operando impressoras e microcomputadores; registram e transferem informações;
atendem necessidades internas e externas.
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Ordem CBO: 9922-10
XXXV
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Encarregado de Serviços Urbanos
Carga Horária
Vagas
44 semanais
02
Descrição Sumária

Salário
R$ 1.313,00

Atua como encarregado de turma na realização de manutenção geral em vias, conservação e
manutenção de rodovias, avenidas e ruas, manejam áreas verdes, tapam buracos, limpam
vias permanentes e conservam bueiros e galerias de água pluviais. Recompõem aterros e
controlam atividades de conservação e trabalham seguindo normas de segurança, higiene,
qualidade e proteção ao meio ambiente.

Ordem CBO: 4101-05
XXXVI
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Encarregado de Setor
Carga Horária
Vagas
44 semanais
08
Descrição Sumária

Salário
R$ 1.800,00

Supervisionam rotinas de trabalho em equipe, articula-se com setores visando o pleno
desenvolvimento do setor.

Ordem CBO: 4102-20
XXXVII
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Encarregado de Setor de Patrimônio
Carga Horária
Vagas
Salário
44 semanais
02
R$ 1.313,00
Descrição Sumária

Supervisionam e controlam bens patrimoniais, elaboram e efetuam cobranças, planejando e
solucionando pendências, administram almoxarifado.
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Ordem CBO: 2235-05
XXXVIII
Nível de Escolaridade
Ensino Superior Completo
+ Registro no COREN

Cargo
Enfermeiro
Carga Horária
44 semanais ou Escala de
Revezamento
Descrição Sumária

Vagas
05

Salário
R$ 2.850,00

Elaborar plano de enfermagem a partir do levantamento e análises das necessidades
prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços
de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão
de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de
programa de saúde e no atendimento aos pacientes e doentes; Coletar e analisar dados sóciosanitários da comunidade a ser atendida pelos programas específicos de saúde; estabelecer
programas para atender as necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos
disponíveis; realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando
reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; supervisionar e orientar
servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da classe; elaborar as escalas
mensais de trabalho e supervisionar o serviço diário do pessoal de enfermagem para as
atividades externas e internas; planejar, executar e participar dos programas de
treinamentos do pessoal da enfermagem; participar do planejamento e das atividades de
assistência integral à saúde individual e de grupos, particularmente aqueles prioritários e de
alto risco; desenvolver e/ou colaborar em pesquisas na área da saúde; proceder ao registro
dos procedimentos realizados, bem como de dados estatísticos, executar outras atribuições
afins.

Ordem CBO: 2221-10
XXXIX
Nível de Escolaridade
Ensino Superior
Completo+CREA

Cargo
Engenheiro Agrônomo
Carga Horária
Vagas
44 semanais
01

Salário
R$ 2.850,00

Descrição Sumária
Planejam, coordenam e executam atividades agrossilvipecuarias e do uso de recursos
naturais renováveis e ambientais, Fiscalizam essas atividades, promovem a extensão rural,
orientando produtores nos vários aspectos das atividades agrossilvipecuarias; elaboram
projetos de preservação e recuperação dos recursos hídricos e ambientais do município.
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Ordem CBO: 2140-05
XL
Nível de Escolaridade
Ensino Superior
Completo+CREA

Cargo
Engenheiro Ambiental
Carga Horária
Vagas
44 semanais
01

Salário
R$ 2.850,00

Descrição Sumária
Planejam, elaboram e implantam projetos ambientais; gerenciam a implantação do sistema
de Gestão Ambiental (SGA), implementam ações de controle de emissão poluentes,
administram resíduos e procedimentos de remediação. Podem prestar consultoria,
assistência e assessoria. Atuam na maioria das atividades com foco na reciclagem,
eletricidade, purificação e distribuição de água, além da silvicultura, exploração florestal.
Costumam trabalhar em equipe multidisciplinar, em laboratórios e escritórios e também a
céu aberto, ou no campo.

Ordem CBO: 2142-15
XLI
Nível de Escolaridade
Ensino Superior
Completo+CREA

Cargo
Engenheiro Civil
Carga Horária
Vagas
44 semanais
01

Salário
R$ 2.850,00

Descrição Sumária
Elaboram projetos de engenharia civil, gerenciam obras, controlam a qualidade, manutenção
e operação de empreendimentos, assessorarem chefias em assuntos técnicos de sua área;
compete estudar, avaliar, elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia; preparar
planos e métodos de trabalho em áreas especializadas; assegurar os padrões técnicos nas
construções de obras públicas; efetuar peritagem, arbitramento, desdobramento e
assemelhados; preparar plantas e especificações da obra indicando tipos e qualidade dos
materiais e equipamentos e mão de obra necessária, efetuando cálculo de custos; coordenar,
supervisionar e executar o planejamento e o desenvolvimento/fiscalização de projetos de
engenharia, bem como da execução de estudos de viabilidade técnico-economico para
implantação destes e assessorar chefias em assuntos técnicos de sua área.
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Ordem CBO: 4110-05
XLII
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Escriturário

Carga Horária
Vagas
Salário
44 semanais
10
R$ 1.300,00
Descrição Sumária
Executam serviços de apoio nas áreas de administrativa fornecendo e recebendo
informações sobre produtos e serviços; trata de documentos variados, cumprindo todo o
procedimento necessário referente ao mesmo, preparar relatórios e planilhas; executar
serviços gerais de escritório.

Ordem CBO: 2234-30
XLIII
Nível de Escolaridade
Curso Superior em
Farmácia + CRF

Cargo
Farmacêutico
Carga Horária
44 semanais

Vagas
02

Salário
R$ 2.700,00

Descrição Sumária
Realizam ações especificas de dispensação de produtos e serviços farmacêuticos,
distribuição de remédios realiza ações de controle e qualidade de produtos e serviços
farmacêuticos gerenciando o armazenamento, distribuição e transporte desses produtos,
coordenam políticas de assistência farmacêutica.

Ordem CBO: 2236-05
XLIV
Nível de Escolaridade
Curso Superior na área da
Fisioterapia + CREFITO

Cargo
Fisioterapeuta
Carga Horária
Vagas
30 semanais
03

Salário
R$ 2.800,00

Descrição Sumária
Aplicam técnicas fisioterapêuticas para prevenção, e recuperação de pacientes. Atendem e
avaliam as condições funcionais de pacientes utilizando protocolos e procedimentos
específicos da fisioterapia e suas especialidades. Atuam na área de educação em saúde
através de palestras, distribuição de materiais educativos e orientações para melhor
qualidade de vida. Desenvolvem e programam programas de prevenção em saúde geral e do
trabalho.
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Ordem CBO: 3341-10
XLV
Nível de Escolaridade
Ensino Médio
Completo

Cargo
Inspetor de Alunos
Carga Horária
Vagas
44 semanais
08

Salário
R$ 990,00

Descrição Sumária
Cuidam da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola e durante o
transporte escolar. Inspecionam o comportamento dos alunos no ambiente escolar e durante
o transporte escolar. Orientam alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar,
cumprimento de horários; ouvem reclamações e analisam fatos. Prestam apoio ás atividades
acadêmicas; controlam as atividades livres dos alunos, orientando entrada e saída de alunos,
fiscalizando espaços de recreação, definindo limites nas atividades livres. Organizam
ambientes escolares e providenciam manutenção predial.

Ordem CBO: 9144-05
XLVI
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Mecânico
Carga Horária
44 semanais
Descrição Sumária

Vagas
02

Salário
R$ 1.500,00

Elaboram planos de manutenção; realizam manutenções de motores, sistemas e partes de
veículos automotores, substituem peças, reparam e testam desempenho de componentes e
sistemas de veículos. Trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de
qualidade, de segurança e de preservação do meio ambiente.

Ordem
CBO: 2251-25
XLVII
Nível de Escolaridade
Ensino Superior em
Medicina + CRM

Cargo
Medico Clinico
Carga Horária
Vagas
44 semanais ou Escala de
04
Revezamento
Descrição Sumária

Salário
R$ 6.631,00

Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes; programam ações de
prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individual quanto coletiva; coordenam
programas e serviços em saúde; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área
médica.
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Ordem CBO: 2233-05
XLVIII
Nível de Escolaridade
Curso Superior em
Veterinária - CRMV

Cargo
Medico Veterinário
Carga Horária
Vagas
30 semanais
01

Salário
R$ 3.250,00

Descrição Sumária
Praticam clinica médica veterinária em todas as suas especialidades, contribuem para o bem
estar animal; podem promover saúde pública e defesa do consumidor; exerce defesa
sanitária animal; desenvolvem atividades de pesquisa e extensão; fomentam produção
animal; elaboram laudos, pareceres e atestados; assessoram a elaboração de legislação
pertinente.

Ordem CBO: 7102-05
XLIX
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo +
experiência de 4 anos.

Cargo
Mestre de Obras
Carga Horária
Vagas
44 semanais
02

Salário
R$ 2.000,00

Descrição Sumária
Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil, elaboram documentação
técnica e controlam recursos produtivos da obra, controlam padrões produtivos da obra tais
como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre
especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e
equipamentos da obra. Administram o cronograma da obra.

Ordem CBO: 4222-15
L
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Monitor de Informática
Carga Horária
Vagas
44 semanais
08
Descrição Sumária

Salário
Mínimo

Cuidam e operam equipamentos, atendem, cadastram pessoas, auxiliam pessoas fornecendo
informações e prestando serviços gerais.
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Ordem CBO: 7823-10
LI
Nível de Escolaridade
Ensino Fundamental
Completo + CNH Cat. “D” e curso
de transporte coletivo

Cargo
Motorista
Carga Horária
44 semanais

Vagas
40

Salário
R$ 1.580,00

Descrição Sumária
Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas, cargas. Realizam verificações e
manutenções básicas do veiculo e utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais como
sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. Efetuam pagamentos e
recebimentos no desempenho das atividades, utiliza-se de capacidades comunicativas.
Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
Acrescido a Lei nº 13.103 de 02 de Março de 2015.

Ordem CBO: 2237-10
LII
Nível de Escolaridade
Curso Superior Completo
em Nutrição + CRN

Cargo
Nutricionista
Carga Horária
30 semanais

Vagas
02

Salário
R$ 2.300,00

Descrição Sumária
Prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejam,
organizam, administram e avaliam unidades de alimentação e nutrição; efetuam controle
higiênico-sanitários; participam de programas de educação nutricional; podem estruturar e
gerenciar serviços de atendimento ao consumidor e ministrar cursos. Atuam em
conformidade ao manual de boas práticas.

Ordem CBO: 7151-30
LIII
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo +
CNH Cat. “C”

Cargo
Operador de Motoniveladora
Carga Horária
Vagas
44 semanais
02

Salário
R$ 1.580,00

Descrição Sumária
Opera maquina niveladora munida de uma lâmina ou um escarificador para possibilitar a
movimentação da terra, movimenta a lâmina da niveladora ou pá mecânica ou da borda
inferior da pá, acionando as alavancas de controle para posicionar o mecanismo segundo as
necessidades do trabalho; manobra a maquina acionando os comandos para empurrar a
terra solta, rebaixar as partes mais altas e nivelar a superfície ou deslocar a terra para outro
lugar; executa a manutenção da maquina, lubrificando-a e efetuando pequenos reparos para
mantê-la em boas condições de funcionamento.
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Ordem CBO: 7151-35
LIV
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo +
CNH Cat. “C”

Cargo
Operador de Pá Carregadeira
Carga Horária
Vagas
44 semanais
02

Salário
R$ 1.580,00

Descrição Sumária
Desempenham tarefas similares as que realizam o operador de Retro-Escavadeira, porem é
especializado na operação de uma pá carregadeira que escava ou colhe materiais e os vertem
em caminhões, veículos de carga pesada e em outros recipientes.

Ordem CBO: 7151-15
LV
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo +
CNH Cat. “C”

Cargo
Operador de Retro-Escavadeira
Carga Horária
44 semanais

Vagas
02

Salário
R$ 1.580,00

Descrição Sumária
Opera a maquina conduzindo seus comandos de corte, elevação e abertura, para escavar,
carregar, levantar e descarregar o material, remover terra, pedras, areia, cascalho e materiais
análogos; efetua a manutenção da maquina, abastecendo-a, lubrificando-a e executando
pequenos reparos para assegurar seu bom funcionamento.

Ordem CBO: 6410-15
LVI
Nível de Escolaridade
Ensino Fundamental
Completo e CNH Cat. “C”

Cargo
Operador de Trator Agrícola
Carga Horária
Vagas
44 semanais
05

Salário
R$ 1.580,00

Descrição Sumária
Operam, ajustam e preparam máquinas e implementos agrícolas. Realizam manutenção em
primeiro nível de maquinas e implementos. Empregam medidas de segurança e auxiliam em
planejamento de plantio.
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Ordem CBO: 7152-10
LVII
Nível de Escolaridade
Ensino Fundamental
Completo

Cargo
Pedreiro
Carga Horária
44 semanais

Vagas
18

Salário
R$ 1.500,00

Descrição Sumária
Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações e estruturas de
alvenaria. Aplicam revestimentos e contra pisos, vinculam-se as atividades da construção
civil e áreas de serviços gerais.
Ordem CBO: 2412-25
Cargo
LVIII
Procurador Municipal
Nível de Escolaridade Ensino Superior
Carga Horária
Vagas
Completo Aprovação em exame da
44 semanais
01
Ordem dos Advogados OAB/Carteira
de credenciamento.
Descrição Sumária

Salário
R$3.500,00

Representam a administração pública na esfera judicial; prestam consultoria e
assessoramento jurídico à administração pública; exercem o controle interno da legalidade
dos atos da administração; zelam pelo patrimônio e interesse publico tais como, meio
ambiente, consumidor e outros; integram comissões processantes; geram recursos humanos
e materiais da procuradoria.
Ordem CBO: 3311-05
LIX
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo +
Curso técnico de formação
para o Magistério

Cargo
Professor Auxiliar
Carga Horária
Vagas
30 semanais
10

Salário
R$ 1.270,00

Descrição Sumária
Apóiam os professores, e regentes de classe nas atividades necessárias ao atendimento dos
alunos; participa das atividades do processo ensino aprendizagem; desenvolve atividades de
integração e recreação da criança; auxiliar nas atividades pedagógicas; atuar na organização
e conservação do ambiente; participar de atividades paralelas, inclusive do planejamento
pedagógico, juntamente com os professores e coordenadores; ensinam e cuidam de alunos;
orienta a construção do conhecimento; elaboram junto com o professor projetos
pedagógicos, planejam ações didáticas e avaliam o desempenho dos alunos. Preparam
material pedagógico, organizam o trabalho no desenvolvimento das atividades, mobilizam
um conjunto de capacidades comunicativas, substitui o professor de classe em suas faltas
eventuais.
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Ordem CBO: 2312-10
LX
Nível de Escolaridade
Curso Superior Completo
em Pedagogia

Cargo
Professor Educação Básica I
Carga Horária
Vagas
30 semanais
30

Salário
R$ 1.730,00

Descrição Sumária
Ministram aulas (comunicação e expressão, integração social e iniciação às ciências) nas
quatro primeiras séries do ensino fundamental. Preparam aulas; efetuam registros
burocráticos e pedagógicos, participam na elaboração do projeto pedagógico; planejam o
curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e
pedagógicas; organizam eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas. Para o
desenvolvimento das atividades utilizam constantemente capacidades de comunicação.

Ordem CBO: 2313-10
LXI
Nível de Escolaridade
Curso Superior Completo
em Artes

Cargo
Professor Educação Básica II – Artes
Carga Horária
Vagas
22 semanais
05

Salário
R$ 11,53
Hora Aula

Descrição Sumária
Planejam cursos, aulas e atividades escolares; avaliam processo de ensino – aprendizagem e
seus resultados registram práticas escolares de caráter pedagógico; desenvolvem atividades
de estudo especifico; participam das atividades educacionais e comunitárias da escola. Para o
desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas.

Ordem CBO: 2313-15
LXII
Nível de Escolaridade
Curso Superior Completo
em Educação Fisica +CREF

Cargo
Professor Educação Básica II – Educação Física
Carga Horária
Vagas
Salário
22 semanais
05
R$ 11,53
Hora Aula
Descrição Sumária

Planejam cursos, aulas e atividades escolares; avaliam processo de ensino – aprendizagem e
seus resultados registram práticas escolares de caráter pedagógico; desenvolvem atividades
de estudo especifico; participam das atividades educacionais e comunitárias da escola. Para o
desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas.
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Ordem CBO: 2313-30
LXIII
Nível de Escolaridade
Curso Superior de Língua
Estrangeira

Cargo
Professor Educação Básica II – Língua Estrangeira
Carga Horária
Vagas
Salário
22 Semanais
05
R$ 11,53
Hora Aula
Descrição Sumária

Planejam cursos, aulas e atividades escolares; avaliam processo de ensino – aprendizagem e
seus resultados registram práticas escolares de caráter pedagógico; desenvolvem atividades
de estudo especifico; participam das atividades educacionais e comunitárias da escola. Para o
desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas.
Ordem CBO: 2392-20
LXIV
Nível de Escolaridade
Curso Superior Completo
na Categoria + Curso ou
Especialização na área de
Educação Especial.

Cargo
Professor Educação Especial
Carga Horária
30 semanais

Vagas
02

Salário
R$ 2.025,00

Descrição Sumária
Promovem a educação de alunos com necessidades educativas especiais ensinando-os a ler e
escrever, calcular, expressar-se, resolver problemas e as atividades da vida diária,
desenvolver habilidades, atitudes e valores; desenvolvem atividades funcionais e programas
de estimulação essencial e de educação de jovens e adultos, avaliando as necessidades
educacionais dos alunos; realizam atividades como planejar, avaliar, elaborar materiais,
pesquisar e divulgar conhecimentos da área; podem dirigir e coordenar estabelecimentos de
educação especial.
Ordem
CBO: 2241-25
LXV
Nível de Escolaridade
Curso Superior Completo
de Educação Física + CREF

Professor Educação Física Esportiva
Carga Horária
30 semanais

Vagas
03

Salário
R$ 1.730,00

Descrição Sumária
Desenvolvem, com crianças, jovens e adultos, atividades físicas; ensinam técnicas
desportivas, realizam treinamentos especializados com diferentes modalidades, instruemlhes acerca dos princípios e regras inerentes a cada um deles, avaliam e supervisionam o
preparo físico; acompanham e supervisionam as praticas desportiva; elaboram informes
técnicos e científicos na área de atividades físicas e do desporto.
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Ordem - CBO: 2394-10
LXVI
Nível de Escolaridade
Curso Superior em na área
da Educação ou áreas
correlatas – 3 anos de
exercício profissional

Cargo
Professor Formador
Carga Horária
Vagas
30 semanais
01

Salário
R$ 1.730,00

Descrição Sumária
Implementam, avaliam, coordenam e planejam o desenvolvimento de projetos
pedagógicos/institucionais nas modalidades de ensino, aplicando metodologias e técnicas
para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Atuam em cursos acadêmicos ou
corporativos em todos os níveis de ensino para atender as necessidades acompanhando e
avaliando os processos educacionais. Viabilizam o trabalho coletivo, criando e organizando
mecanismo de participação em programas e projetos educacionais, facilitando o processo
comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a ela vinculadas; compete-lhe ser
multiplicador de cursos de formação continuada a ser desenvolvida junto a Rede Municipal
de Ensino, durante todo o ano letivo, sendo transmissora de metodologias e cursos de
formação voltados a área educacional, visando sempre à melhoria do desempenho
pedagógico dos professores e conseqüentemente a aprendizagem dos alunos.

Ordem CBO: 2312-10
Cargo
LXVII
Professor Mediador
Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo –
Certificado de Curso ou comprovação de Carga Horária
participação em projetos relacionados ao tema 30 semanais
Vagas
Salário
“Proteção Escolar”, Mediador em Conflitos, Justiça
02
R$ 1.730,00
Restaurativa, Bullying, Articulação Comunitária,
entre outros.
Descrição Sumária
Adotar pratica de mediação de conflitos no ambiente escolar e apoiar o desenvolvimento de
ações e programas de Justiça Restaurativa; Orientar os pais dos alunos, ou responsáveis,
sobre o papel da família no processo educativo; analisar os fatores de vulnerabilidade e de
risco a que possam estar expostos os alunos; orientar a família, ou responsável, quanto à
procura de serviços de proteção social; identificar e sugerir atividades pedagógicas
complementares, a serem realizadas pelos alunos fora do período letivo; orientar e apoiar os
alunos na pratica de seus estudos.
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Ordem CBO: 2515-30
LXVIII
Nível de Escolaridade
Curso Superior Completo
+CRP e Experiência no
mínimo de 1 ano.

Cargo
Psicólogo
Carga Horária
30 semanais

Vagas
04

Salário
R$ 2.100,00

Descrição Sumária
Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e
sociais de indivíduos, grupos e instituições com finalidade de análise, tratamento, orientação
e educação; diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social,
elucidando conflitos e questões e acompanhando pacientes durante o processo de
tratamento ou cura; investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e
grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clinicas e
coordenam equipes e atividades de área e afins.

Ordem CBO: 2394-25
LXIX
Nível de Escolaridade: Ensino
Superior na área da Educação ou
áreas correlatas. O desempenho
pleno das atividades ocorre após
quatro anos de exercício
profissional.

Cargo
Psicopedagogo
Carga Horária
20 semanais

Vagas
01

Salário
R$ 2.100,00

Descrição Sumária
Implementam, avaliam, coordenam e planejam o desenvolvimento de projetos
pedagógicos/instrucionais nas modalidades de ensino presencial ou a distancia, aplicando
metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Atuam em
cursos acadêmicos ou corporativos em todos os níveis de ensino para atender as
necessidades dos alunos, acompanhando e avaliando os processos educacionais. Viabilizam o
trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de participação em programas e
projetos educacionais, facilitando o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as
associações e ela vinculadas.
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Ordem CBO: 4221-05
LXX
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Recepcionista
Carga Horária
44 semanais
Descrição Sumária

Vagas
10

Salário
R$ 1.130,00

Recepcionam e prestam serviços de apoio a clientes, pacientes, hóspedes, visitantes e
passageiros; prestam atendimento telefônico e fornecem informações em escritórios,
consultórios e outros estabelecimentos; marcam consultas e recebem usuários ou visitantes;
averiguam necessidades e dirigem ao lugar ou a pessoa procurada; agendam serviços,
indicam acomodações em hotéis e estabelecimentos similares; confere documentos;
organizam informações e planejam o trabalho do cotidiano.
Ordem CBO 4110-10
LXXI
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Secretario da Junta do Serviço Militar
Carga Horária
Vagas
Salário
44 semanais
01
R$ 1.200,00
Descrição Sumária

Efetuar o Alistamento militar dos brasileiros, procedendo de acordo com as normas vigentes
da Portaria nº 296-DGP de 14/12/2009, e posteriores que por ventura surgir; solicitar por
intermédio da Delegacia de Serviço Militar; copia da Ficha de Alistamento Militar (FAM) do
alistado que tenha transferido residência para o município;

Ordem CBO 5143-20
LXXII
Nível de Escolaridade
Ensino Fundamental
Completo

Cargo
Servente
Carga Horária
44 semanais

Vagas
50

Salário
Mínimo

Descrição Sumária
Executa serviços de zeladoria, limpeza em geral; varrer espanar, lavar, encerar e lustrar as
dependências, móveis, utensílios e instalações diversas; mantendo-lhes as condições de
higiene e conservação. Prepara café e chá; servindo-os quando solicitado. Zela pela
conservação de cantinas, copas, cozinhas e afins. Zela pelo material de uso diário e
permanente, tendo o cuidado de não desperdiçar materiais e utensílios diversos. Faz a
limpeza de ruas, parques, bosques, jardins e outros logradouros públicos, fazendo a coleta do
material. Executa outras tarefas como escavar valas e fechar valas e fossas; retirar e limpar
materiais usados de obras de demolição; transportar materiais. Faz carga e descargas de
mercadorias. Exercita outras tarefas correlatas.
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Ordem - CBO: 2394-30
LXXIII
Nível de Escolaridade
Superior Completo na área
da Pedagogia + 4 anos de
exercício profissional

Cargo
Supervisor Educacional
Carga Horária
Vagas
44 semanais
02

Salário
R$ 2.865,00

Descrição Sumária
Compete-lhe, executar atividades especificas de orientação pedagógica no âmbito da Rede
Municipal de Ensino; assessorar no planejamento do plano pedagógico da Educação
Municipal; participar na elaboração e avaliação de projetos de treinamento visando à
atualização do pessoal docente; atuar junto às escolas detectando aspectos a serem
redirecionados, estimulando a participação do corpo docente na identificação de suas causas
e na busca de alternativas e soluções; deverá cumprir sua carga horária elaborando projetos
que visem o desenvolvimento do ensino aprendizagem; supervisionar a execução dos
projetos educacionais de toda a rede Municipal de Ensino; avaliam, coordenam e planejam o
desenvolvimento de projetos pedagógicos/institucionais nas modalidades de ensino,
aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Atuam
em cursos acadêmicos ou corporativos em todos os níveis de ensino para atender as
necessidades dos alunos, acompanhando e avaliando os processos educacionais. Viabilizam o
trabalho coletivo, criando e organizando mecanismo de participação em programas e
projetos educacionais, facilitando o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as
associações a ela vinculadas.

Ordem - CBO 3222-45
LXIV
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo +
Curso Técnico

Cargo
Técnico de Enfermagem
Carga Horária
Vagas
44 semanais ou Escala de
15
Revezamento
Descrição Sumária

Salário
R$ 1.500,00

Desempenham atividades técnicas de enfermagem; atuam em cirurgia, terapia, puericultura,
pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas. Prestam assistência ao
paciente zelando pelo seu conforto e bem estar, administram medicamentos e desempenham
tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o
instrumental. Organizam ambiente de trabalho e dão continuidade aos plantões. Trabalham
em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizam
registros e elaboram relatórios técnicos. Desempenham atividades e realizam ações para a
promoção da saúde da família.
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Ordem CBO: 1313-10
LXV
Nível de Escolaridade
Ensino Superior Completo
em Pedagogia + 5 anos de
experiência Profissional

Cargo
Vice Diretor de Creche
Carga Horária
Vagas
44 semanais
01

Salário
R$ 2.520,00

Descrição Sumária
Substituir o Diretor da Creche em sua ausência; planejam e avaliar atividades educacionais;
coordenar atividades administrativas e pedagógicas; gerenciar recursos financeiros;
participar do planejamento estratégico da instituição e interagir coma a comunidade e com o
setor público; acrescidas demais descrição sumária da ordem XXX do anexo I da presente Lei.

Ordem CBO: 1313-10
LXVI
Nível de Escolaridade
Ensino Superior Completo
em Pedagogia + 5 anos de
experiência Profissional

Cargo
Vice Diretor de Escola
Carga Horária
Vagas
44 semanais
01

Salário
R$ 2.520,00

Descrição Sumária
Substituir o Diretor de Escola em sua ausência; planejam e avaliam atividades educacionais;
coordenam atividades administrativas e pedagógicas; gerenciam recursos financeiros;
participam do planejamento estratégico da instituição e integram com a comunidade e com o
setor publico; acrescidas demais descrição sumária da ordem XXX do anexo I da presente Lei.
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Anexo II – Função de Confiança

Ordem CBO: 4110-10
I
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo/Função
Assistente do Setor de Tesouraria
Carga Horária
Vagas
44 semanais
01
Descrição Sumária

Salário
R$ 2.200,00

Executam serviços de apoio na área administrativa, tratam de documentos variados
cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos, preencher, preparar
relatórios, formulários e planilhas acompanhar processos, redigir comunicação internas de
assuntos rotineiros, prestam informações para diversas áreas, arquivar e despachar
correspondências e executar serviços de digitação de acordo com os processos e rotinas
estabelecidas.

Ordem - CBO: 3542-05
II
Nível de Escolaridade Ensino Médio Completo + 3
anos de experiência na area

Cargo/Função
Chefe Compras e Materiais
Carga Horária
Vagas
44 semanais
01

Salário
R$ 3.500,00

Descrição Sumária
Recebem requisições de compras, executam processo de cotação e concretizam a compra de
serviços, produtos e equipamentos; Acompanham o fluxo de entrega, preparam relatórios e
fazem o papel de interlocutor entre requisitantes e fornecedores.
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Ordem - CBO: 4101-05
III
Nível de Escolaridade Ensino Médio Completo + 3
anos de experiência na area

Cargo/Função
Chefe de Licitação e Contratos
Carga Horária
Vagas
44 semanais
01

Salário
R$ 3.500,00

Descrição Sumária
Compete através de Pregões de licitações: planejar, organizar, coordenar, controlar e
executar as atividades inerentes aos processos licitatórios; ao núcleo de pregoes, organizar e
executar as licitações nas modalidade de pregão presencial ou pregão eletrônico,
desempenhando dentre outras as seguintes atividades: Receber processos e elaborar editais
de licitações, encaminhar editais de licitação para emissão de parecer jurídico, efetuando,
após aprovação, a publicação dos mesmo, acolher, julgar e responder as impugnações de
edital nos termos da legislação vigente, promover o credenciamento dos licitantes
interessados em participar da seção pública de pregoes presenciais, promover a análise
prévia das propostas de preço dos produtos ofertados em pregões eletrônicos e abrir a
sessão pública do pregão, no dia e horário pré-estabelecido no instrumento convocatório,
receber, examinar e julgar propostas de preço e documentos de habilitação referentes a
pregoes eletrônicos e presenciais; realizar consultas junto ao setor interessado no produto
ou serviço a ser contratado, visando esclarecer duvidas relacionadas à qualidade e ao
atendimento das especificações constantes no edital da licitação; promover quando
necessário diligencias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;
receber analisar e emitir parecer sobre recursos interpostos contra as decisões do pregoeiro
relacionadas a fase de julgamento das propostas e à de habilitação de licitantes,
encaminhado o processo à autoridade superior, devidamente instruído para julgamento
decisão e conclusão final da licitação; encaminhar processos licitatórios conclusos para
homologação.

Ordem - CBO: 7102-15
IV
Nível de Escolaridade Ensino Médio Completo + 3
anos de experiência na área

Cargo/Função
Chefe do Setor Manutenção de Estradas
Carga Horária
Vagas
Salário
44 semanais
01
R$ 2.800,00
Descrição Sumária

Supervisionam equipes de trabalhadores da construção e manutenção de estradas do
município, controlam recursos produtivos da obra.
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Ordem - CBO: 9102-05
V
Nível de Escolaridade Ensino Médio Completo + 3
Anos de experiência na área

Cargo/Função
Chefe do Setor de Oficina e Garagem
Carga Horária
Vagas
Salário
44 semanais
01
R$ 2.800,00
Descrição Sumária

Supervisiona diretamente as atividades de uma equipe; Planeja manutenção e reparo de
veículos, controla a qualidade do processo e provêem recursos para a manutenção e
reparação veicular; registra informações técnicas e administrativas em fichas e relatórios;
Supervisiona a atividade incentivando a equipe para que a mesma seja desenvolvida em
conformidade as normas e procedimentos de qualidade, segurança e preservação ambiental.

Ordem - CBO: 4101-05
VI
Nível de Escolaridade Ensino Médio Completo + 4
anos de Experiência na área

Cargo/Função
Chefe do Setor de Recursos Humanos
Carga Horária
Vagas
Salário
44 semanais
01
R$ 3.500,00
Descrição Sumária

Supervisionam rotinas administrativas chefiando diretamente equipe de escriturários,
auxiliares administrativos, secretários de expediente, operadores de maquinas de escritório
e contínuos, responsável por gerenciar rotinas da administração de pessoal, assegurando os
prazos previstos por lei e procedimentos internos, através da elaboração do cronograma
mensal; Elaboração da folha de pagamento, rescisões, férias e recolhimentos de tributos;
supervisionar e elaborar relatórios e estatísticas internas e os exigidos pela legislação,
identificar os recursos de pessoal, analisar quadros existentes conforme necessidade
presentes e futuras para decidir sobre política de ação, normas e medidas a serem propostas,
organizar as atividades do departamento distribuindo pelos setores competentes e
estabelecendo os procedimentos específicos a cada uma das normas a serem seguidas para
assegurar o fluxo normal dos trabalhos, orientar os executores na solução de duvidas e de
problemas sugerindo estudos, pesquisas, reciclagem ou treinamentos requeridos para
ensejar melhor desempenho dos trabalhadores e a avaliação dos resultados do trabalho;
coordenar, acompanhar e prestar suporte as lideranças no processo de disciplina.
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Ordem - CBO: 3532-35
VII
Nível de Escolaridade Ensino Médio Completo + 2
Anos de Experiência na
área.

Cargo/Função
Chefe do Setor de Tesouraria
Carga Horária
Vagas
44 semanais
01

Salário
R$ 3.500,00

Descrição Sumária
Processa operação de crédito, investimento e serviços bancários, obedecendo a normas
externas, emanadas de órgãos governamentais e internas; Controlam as operações de
concessão de crédito, investimento e serviços a pessoas físicas e jurídicas, a fim de cumprir e
fazer cumprir as normas e regras internas e de órgãos regulamentadores atende ao publico
em geral como clientes externos prestando-lhes informações sobre assuntos de sua
competência, monitoram serviços prestados por terceiros.

Ordem
CBO: 4101-05
VIII
Nível de Escolaridade Ensino Médio Completo + 3
anos de experiência na área.

Cargo/Função
Chefe do Setor de Tributação
Carga Horária
Vagas
44 semanais
01

Salário
R$ 3.500,00

Descrição Sumária
Supervisiona rotinas administrativas no setor de Tributos, chefiando diretamente equipe de
funcionários; Coordena os serviços, organiza documentos e correspondências, mantém rotina
financeira controlando verbas, contas a pagar fluxo de caixa, emitindo e conferindo notas
fiscais e recibos, prestando contas e emitindo documento para recolhimento de impostos.

Página 73 de 120

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ. 67.360.438/0001-51
Av.: Uriel de Oliveira César, 47 – Fone/Fax: (15) 3548-1115
CEP.: 18.385-000 – Itapirapuã Paulista – São Paulo
===========================================================================================

Ordem
IX

CBO: 1114-15

Nível de Escolaridade
Curso Superior Completo + 3
Anos de Experiência de
trabalhos administrativos

Cargo/Função
Controlador Interno
Carga Horária
Vagas
44 semanais
01

Salário
R$ 3.500,00

Descrição Sumária
Definem diretrizes, planejam, coordenam e supervisionam ações, monitorando resultados e
fomentando políticas de mudança avaliando seus resultados para assegurar o bem-estar
geral, a integridade e segurança da Prefeitura, dirigem as atividades de intermediação,
aprovando operações, participando de decisões, definindo políticas e diretrizes e
estabelecendo estratégias operacionais. Controlam desenvolvimento das operações
assegurando que sejam realizadas nas normas ditadas pelos órgãos reguladores, como
também pelas políticas de controle interno da administração: comunicam-se oralmente e por
escrito.

Ordem - CBO: 3548-20
X
Nível de Escolaridade Ensino Médio + 2 anos de
experiência na área.

Cargo/Função
Coordenador Cultural
Carga Horária
Vagas
44 semanais
01

Salário
R$ 1.500,00

Descrição Sumária
Elaboram pacotes de serviços turísticos; organizam eventos sociais, culturais e técnicos
dentre outros, planejam eventos, promovem festas em realizações de eventos, cerimônias e
solenidades diversas; acompanham as autoridades ou personalidades de eventos.

Ordem - CBO: 4101-05
XI
Nível de Escolaridade Curso Superior Completo +
3 anos de experiência na
área.

Cargo/Função
Coordenador da Vigilância Epidemiológica
Carga Horária
Vagas
Salário
44 semanais
01
R$ 1.800,00
Descrição Sumária

Supervisionam rotinas administrativas, chefiando diretamente equipe de funcionários,
Coordenam os serviços, emitindo e conferindo documentos prestando contas aos órgãos
competentes.

Página 74 de 120

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ. 67.360.438/0001-51
Av.: Uriel de Oliveira César, 47 – Fone/Fax: (15) 3548-1115
CEP.: 18.385-000 – Itapirapuã Paulista – São Paulo
===========================================================================================

Ordem - CBO: 4101-05
XII
Nível de Escolaridade Curso Superior Completo +
3 anos de experiência na
área.

Cargo
Coordenador da Vigilância Sanitária
Carga Horária
Vagas
Salário
44 semanais
01
R$ 1.800,00
Descrição Sumária

Supervisionam rotinas administrativas, chefiando diretamente equipe de funcionários,
Coordenam os serviços, emitindo e conferindo documentos prestando contas aos órgãos
competentes.

Ordem - CBO: 4101-05
XIII
Nível de Escolaridade Ensino Médio Completo + 3
anos de experiência de
trabalhos administrativos.

Cargo/Função
Coordenador de Convênios
Carga Horária
Vagas
44 semanais
01

Salário
R$ 3.500,00

Descrição Sumária
Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade, e
encaminhar a solicitação de prorrogação; Verificar se a entrega de materiais, execução de
obras ou a prestação de serviços será cumprida integral ou parcelada; Anotar em formulário
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; atestar as notas fiscais
encaminhadas à unidade Competente para pagamento; comunicar à unidade competente,
formalmente, irregularidades cometidas passiveis de penalidade, após os contatos prévios
com a contratada; solicitar à unidade competente esclarecimentos de duvidas relativos ao
contrato sob sua responsabilidade; acompanhar o cumprimento, pela contratada, do
cronograma físico-financeiro; estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na
execução do contrato e informar à autoridade competente ocorrências que possam gerar
dificuldades à conclusão da obra ou em relação a terceiros; Encaminhar à autoridade
competente, eventuais pedido de modificações no cronograma físico-financeiro,
substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada.
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Ordem CBO: 3423-05
XIV
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo +
2 Anos de experiência na
área.

Cargo/Função
Chefe de Transporte
Carga Horária
Vagas
44 semanais
03

Salário
R$ 2.450,00

Descrição Sumária
Administram e controlam a frota de veículos e passageiros; supervisionam atividades de
motoristas e auxiliares; checam e inspecionam documentação de motoristas e de veículos.
Preenchem e emitem documentos fiscais e de controle; Programam e controlam horários e
gastos de viagens. Providenciam atendimento e assistência a parente em caso de acidente, e
acionam serviços de apoio e órgãos oficiais.

Ordem – CBO: 1237-05
XV
Nível de Escolaridade Curso Superior Completo +
5 anos de experiência na
área

Cargo
Diretor de Desenvolvimento
Carga Horária
Vagas
44 semanais
01

Salário
R$ 3.500,00

Descrição Sumária
Participam do Planejamento estratégico, traçam diretrizes, estabelecem políticas de gestão,
promovem a inovação e coordena a política de comunicação e divulgação na área para dar
suporte a administração no cumprimento de sua missão. Orientam e dirigem equipes na
execução do planejamento estratégico da instituição.

Ordem – CBO: 1312-05
XVI
Nível de Escolaridade Curso Superior Completo
na área + Curso de
Especialização e 2 anos de
experiência.

Cargo
Diretor de Unidade de Saúde
Carga Horária
Vagas
44 semanais
01

Salário
R$ 2.800,00

Descrição Sumária
Planejam, coordenam e avaliam ações de saúde; definem estratégias para unidades de saúde;
realizam atendimento biopsicossocial; administram recursos financeiros; gerenciam
recursos humanos e coordenam interfaces com entidades sociais e profissionais.

Página 76 de 120

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ. 67.360.438/0001-51
Av.: Uriel de Oliveira César, 47 – Fone/Fax: (15) 3548-1115
CEP.: 18.385-000 – Itapirapuã Paulista – São Paulo
===========================================================================================

Anexo III – Cargo em Comissão

Ordem - I CBO: 1114-15
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Administrador de Bairros
Carga Horária
Vagas
Adapta ao horário de expediente
01
do Prefeito
Descrição Sumária

Subsidio
R$ 3.500,00

Nomeado pelo Prefeito, garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da
administração pública municipal; Executar e fazer executar na parte que lhe couber as leis e
os demais atos dos poderes competentes; coordenar e supervisionar os serviços públicos no
bairro; planejam, coordenam e supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando
políticas de mudança avaliando seus resultados para assegurar o bem-estar geral, a
integridade e segurança da Prefeitura e dos munícipes.

Ordem - CBO: 1114-15
II
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Administrador Distrital
Carga Horária
Vagas
Adapta ao horário de expediente
01
do Prefeito
Descrição Sumária

Subsidio
R$ 3.500,00

Nomeado pelo Prefeito, garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da
administração pública municipal; Executar e fazer executar na parte que lhe couber as leis e
os demais atos dos poderes competentes; coordenar e supervisionar os serviços públicos no
Distrito; planejam, coordenam e supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando
políticas de mudança avaliando seus resultados para assegurar o bem-estar geral, a
integridade e segurança da Prefeitura e dos munícipes.
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Ordem - CBO: 1114-15
III
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Assessor do Gabinete
Carga Horária
Vagas
Adapta ao horário de expediente
01
do Prefeito
Descrição Sumária

Subsidio
R$ 3.500,00

Nomeado pelo Prefeito, garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da
administração pública municipal. Definem diretrizes, planejam, coordenam e supervisionam
ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança avaliando seus resultados
para assegurar o bem-estar geral, a integridade e segurança da Prefeitura e dos munícipes.

Ordem - CBO: 1114-15
IV
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Secretário de Administração
Carga Horária
Vagas
Adapta ao horário de expediente
01
do Prefeito
Descrição Sumária

Subsidio
R$ 3.500,00

Nomeado pelo Prefeito, garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da
administração pública municipal. Definem diretrizes, planejam, coordenam e supervisionam
ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança avaliando seus resultados
para assegurar o bem-estar geral, a integridade e segurança da Prefeitura e dos munícipes.
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Ordem - CBO: 1114-15
V
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Secretário de Agricultura
Carga Horária
Vagas
Adapta ao horário de expediente
01
do Prefeito
Descrição Sumária

Subsidio
R$ 3.500,00

Nomeado pelo Prefeito, garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da
administração pública municipal; Programa a política agropecuária do Município,
observando as normas estabelecidas na legislação correlata, firmar junto a órgãos estaduais
e federais convênios que proporcionem o desenvolvimento da área no município; prestar
contas aos órgãos competentes do andamento dos programas implementados pelos
convênios acima citado; fornecer apoio à população em assuntos referentes à área. Definem
diretrizes, planejam, coordenam e supervisionam ações, monitorando resultados e
fomentando políticas de mudança avaliando seus resultados para assegurar o bem-estar
geral, a integridade e segurança da Prefeitura e dos munícipes.

Ordem - CBO: 1114-15
VI
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Secretário de Assistência e Desenvolvimento Social
Carga Horária
Vagas
Subsidio
Adapta ao horário de expediente
01
R$3.500,00
do Prefeito
Descrição Sumária

Nomeado pelo Prefeito, garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da
administração pública municipal; planejar a política social do Município; acompanhar a
execução das ações sociais em desenvolvimento, promovendo avaliações periódicas; integrar
os programas da secretaria com os programas e projetos federais e estaduais; dar
acompanhamento às atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente; Conselho Municipal da Assistência Social e da Comissão Municipal do Idoso;
Promover Medidas para o bem estar social; integrar-se com outras secretarias municipais
que desenvolvam atividades junto à comunidade, especialmente nas áreas de saúde e
educação; ampliar as opções de trabalho artesanal; desenvolver políticas de atendimento,
assistência e acompanhamento para crianças, adolescentes, carentes e desassistidos
inclusive com as associações de moradores clube de mães, clube de idosos e entidades de
recuperação de desvalidos e dependentes; programar e executar serviços e atendimentos
comunitários, especialmente na área de habitação; acompanhar a execução de convênios e
outras tarefas a fins; definem diretrizes, planejam, coordenam e supervisionam ações,
monitorando resultados e fomentando políticas de mudança avaliando seus resultados para
assegurar o bem-estar geral, a integridade e segurança da Prefeitura e dos munícipes.
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Ordem - CBO: 1114-15
VII
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Secretário de Assuntos Jurídicos
Carga Horária
Vagas
Adapta ao horário de expediente
01
do Prefeito
Descrição Sumária

Subsidio
R$ 3.500,00

Nomeado pelo Prefeito, garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da
administração pública municipal; compete-lhe propor ou contestar ações, solicitar
providências junto ao magistrado ou Ministério Publico avaliar provas documentais e orais,
realizar audiências trabalhistas e cíveis. Contribuir na elaboração de projetos de Lei, analisar
legislação para atualização e implementação; zelar pelos interesses da Prefeitura na
manutenção e integridade dos seus bens facilitando negócios, preservando interesses
individuais e coletivos, dentro dos princípios éticos e de forma a fortalecer o estado
democrático de direito. Definem diretrizes, planejam, coordenam e supervisionam ações,
monitorando resultados e fomentando políticas de mudança avaliando seus resultados para
assegurar o bem-estar geral, a integridade e segurança da Prefeitura.

Ordem - CBO: 1114-15
III
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Secretário de Educação
Carga Horária
Vagas
Adapta ao horário de expediente
01
do Prefeito
Descrição Sumária

Salário
R$ 3.500,00

Nomeado pelo Prefeito, garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da
administração pública municipal quanto aos aspectos relacionados a Educação; promover a
coordenação das atividades dos órgãos educacionais do Município, segundo a orientação
estadual, as normas da L.D.B., Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, e o Programa de
Municipalização de Ensino, tendo como consequência o direcionamento da política
educacional do Município, supervisionar as atividades educacionais municipais, a
manutenção de estabelecimentos de ensino, de biblioteca e atividades correlatas o Plano
Municipal de Educação. Definem diretrizes, planejam, coordenam e supervisionam ações,
monitorando resultados e fomentando políticas de mudança avaliando seus resultados para
assegurar o bem-estar geral, a integridade e segurança da Prefeitura e dos munícipes
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Ordem - CBO: 1114-15
IX
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Secretário de Esporte
Carga Horária
Vagas
Adapta ao horário de expediente
01
do Prefeito
Descrição Sumária

Subsidio
R$ 3.500,00

Nomeado pelo Prefeito, garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da
administração pública municipal, quanto aos aspectos relacionados ao esporte; articula com
organismos congêneres na esfera municipal, estadual e federal, visando incentivar às
atividades desportivas de interesse para a população do município, opinar sobre a prestação
de assistência financeira para atividades de caráter desportivas; desenvolver as
potencialidades desportivas do Município.

Ordem - CBO: 1114-15
X
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Secretário de Finanças
Carga Horária
Vagas
Adapta ao horário de expediente
01
do Prefeito
Descrição Sumária

Subsidio
R$ 3.500,00

Nomeado pelo Prefeito, garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da
administração pública municipal, compete a ele dirigir o fluxo financeiro da Prefeitura;
programar o orçamento Municipal e supervisionar a folha de pagamento, controlar o
patrimônio, suprimentos e logística e serviços complementares; coordenar serviços de
contabilidade e controladoria e elaborar planejamento de finanças. Definem diretrizes,
planejam, coordenam e supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando
políticas de mudança avaliando seus resultados para assegurar o bem-estar geral, a
integridade e segurança da Prefeitura.
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Ordem - CBO: 1114-15
XI
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Secretário de Meio Ambiente
Carga Horária
Vagas
Subsidio
Adapta ao horário de expediente
01
R$ 3.500,00
do Prefeito
Descrição Sumária
Nomeado pelo Prefeito, garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da
administração pública municipal, comete a ele elaborar ações de prevenção e defesa do meio
ambiente, promover ações integradas com as comunidades que visem à conscientização
ecológica, incentivar a participação comunitária na defesa do meio ambiente, elaborar e
coordenar a política Ambiental oferecendo subsídios e medidas que permitem o
desenvolvimento sustentável dos recursos naturais e a qualidade de vida do ser humano;
colaborar através de programas, na proteção da fauna, da flora e do Meio Ambiente;
estimular a recuperação de áreas degradadas e regularização de passivo ambiental, em
parceria com ações similares promovidas pelo governo Estadual e Federal; executar a
política de preservação do Meio Ambiente do Município; definem diretrizes, planejam,
coordenam e supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando políticas de
mudança avaliando seus resultados para assegurar o bem-estar geral, a integridade e
segurança da Prefeitura e dos munícipes.
Ordem - CBO: 1114-15
XII
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Secretário de Obras e Serviços Públicos
Carga Horária
Vagas
Subsidio
Adapta ao horário de expediente
01
R$ 3.500,00
do Prefeito
Descrição Sumária
Nomeado pelo Prefeito, garante suporte na gestão de pessoas, na administração de material,
patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da administração pública
municipal; executa as atividades inerentes à orientação; controle e conservação das obras
municipais; examinar, estudar e aprovar projetos; controlar licenças e fiscalizar e execução
de edificações; construções e parcelamento do solo, observada a legislação pertinente;
examinar, estudar e aprovar projetos de loteamentos, desmembramentos de terreno;
promover a execução de trabalhos topográficos indispensáveis ás obras e serviços e cargo da
Prefeitura; providenciar a manutenção e expansão das vias integrantes do sistema viário do
Município e sua arte; à execução do Plano Rodoviário Municipal; a administração do uso de
maquinários e equipamentos rodoviários da Prefeitura; estabelecer e controlar os padrões
de qualidade e eficiência a serem desenvolvidos pelos serviços públicos, a manutenção e
conservação de ruas, praças, parques e jardins. A arborização de logradouros públicos; a
administração de cemitérios; promover a expansão e manutenção dos serviços de iluminação
pública e executar outras atividades correlatas; Definem diretrizes, planejam, coordenam e
supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança avaliando
seus resultados para assegurar o bem-estar geral, a integridade e segurança da Prefeitura e
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dos munícipes.
Ordem - CBO: 1114-15
XIII
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Secretário de Promoção Social
Carga Horária
Vagas
Adapta ao horário de expediente
01
do Prefeito
Descrição Sumária

Subsidio
R$ 3.500,00

Nomeado pelo Prefeito, garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da
administração pública municipal; compete a implementação e a execução da política de
promoção social do Município; promover o atendimento de necessitados que se dirijam à
Prefeitura em busca de ajuda; executar atividades de promoção social com programas
especiais de atendimento ao trabalhador, desempregado, indigente, menor carente, idoso e
nutris, visando à atuação e aplicação de recursos destinados à promoção social, propor
diretrizes e metas da política de promoção social a ser adotada pelo município; planejam,
coordenam e supervisionam ações, monitorando resultados e fomentando políticas de
mudança avaliando seus resultados para assegurar o bem-estar geral, a integridade e
segurança da Prefeitura e dos munícipes em assuntos de sua competência.

Ordem - CBO: 1114-15
XIV
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Secretário de Saúde
Carga Horária
Vagas
Adapta ao horário de expediente
01
do Prefeito
Descrição Sumária

Subsidio
R$ 3.500,00

Nomeado pelo Prefeito, garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da
administração pública municipal; compete auxiliar na estipulação de políticas, programas,
planos, projetos, diretrizes e metas quanto aos aspectos relacionados à saúde; articular com
organismos congêneres na esfera municipal, estadual e federal, visando o investimento na
melhoria da qualidade dos serviços de saúde e promoção de convênios; promover programas
de incentivo ás atividades saudáveis de interesse para a população do município, bem como,
programas de orientação educacional de temas relevantes à saúde e a melhoria da qualidade
de vida, organizar e manter atualizado o cadastro das instituições de saúde que atuam no
Município, proporcionar os meios de acesso à saúde; manter e administrar todas as unidades
de saúde pública municipal; planejam, coordenam e supervisionam ações, monitorando
resultados e fomentando políticas de mudança avaliando seus resultados para assegurar o
bem-estar geral, a integridade e segurança da Prefeitura e dos munícipes.
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Ordem - CBO: 1114-15
XV
Nível de Escolaridade
Ensino Médio Completo

Cargo
Secretário de Turismo Cultura e Lazer
Carga Horária
Vagas
Subsidio
Adapta ao horário de expediente
01
R$ 3.500,00
do Prefeito
Descrição Sumária

Nomeado pelo Prefeito, garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da
administração pública municipal; implementar, planejar, executar, coordenar e avaliar os
programas e projetos de fomento e divulgação do turismo no Município; definem diretrizes,
monitorando resultados e fomentando políticas de mudança avaliando seus resultados para
assegurar o bem-estar geral, a integridade e segurança da Prefeitura e dos munícipes.
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Anexo IV – Modelo I
DECLARAÇÃO
Eu,..........................................................................................., portador do RG nº........................., DECLARO,
sob pena de responsabilidade, para fins de acumulação remunerada que:
( ) Não exerço
( ) Exerço
( ) Outro Cargo
( ) Emprego
( ) Função Pública
Os campos abaixo somente deverão ser preenchidos no caso do declarante ocupar
outro cargo, emprego ou função pública.
1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE/CARGO
Unidade: ..........................................................................................................................
Endereço:.........................................................................................................................
Bairro:.............................................. Cidade: ...................................................................
Cargo/Emprego/Função:...................................................................................................
Regime Jurídico: ...............................................................................................................
2 – HORARIO DE TRABALHO:
Dia da Semana
2ª feira
3ª feira
4º feira
5ª feira
6ª feira
Sábado
Domingo

Horário
das
das
das
das
das
das
das

às
às
às
às
às
às
às

horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas

Total de Carga horária semanal:
Esclareço que a distancia entre as unidades em que vou atuar é de aproximadamente..........Km
e que utilizarei ........................................ como meio de transporte, gastando no percurso
....................horas e ............. minutos.
.........................................................., ................. de ............................... de 20........
..........................................................................
Assinatura do Servidor (a)
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Anexo V – Modelo II
DECLARAÇÃO
Eu, ..........................................................................................., portador do RG nº........................., DECLARO,
sob pena de responsabilidade, para fins de acumulação remunerada que sou aposentado (a)
e que na atividade exercia o cargo/função/emprego de .............................................. sob o regime
jurídico ............................................., para o qual era exigida a escolaridade ................................................
e que prestava serviços na unidade ............................................ da ................................................, em
................................................

..........................................................................
Assinatura do Servidor (a)
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Anexo VI – Modelo III
DECLARAÇÃO
1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE
Unidade: ..........................................................................................................................
Endereço:.........................................................................................................................
Bairro:.............................................. Cidade: ...................................................................
2 – IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR
Nome: .................................................................................... RG n° ..............................
Cargo/Emprego/Função:................................................ Regime Jurídico:.......................
Escolaridade exigida para exercer o cargo/emprego/função:............................................
3 – HORARIO DE TRABALHO:
Dia da Semana
2ª feira
3ª feira
4º feira
5ª feira
6ª feira
Sábado
Domingo

Horário
das
das
das
das
das
das
das

às
às
às
às
às
às
às

horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas

Total de Carga horária semanal:
Esclareço que a distancia entre esta unidade em que o servidor vai atuar é de
aproximadamente..........Km.
Declaro, sob pena de responsabilidade, que as informações constantes desta declaração
representa, a verdade.
..........................................................,, ................. de ............................... de 20........
..........................................................................
Assinatura e carimbo do responsável pela declaração
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Anexo VII – Modelo IV
DECLARAÇÃO
Ilustríssimo (a) Senhor (a) ................................................................................................, tendo em vista o
Ato Decisório nº ............................., publicado em ........../........./...............; contrário à acumulação do
(a) cargo/função que exerço de ......................................., sob o regime jurídico ............................... com
o cargo/emprego/função de ..........................., regime jurídico, .......................................... que
pretendo exercer, nesta Prefeitura solicito RECONSIDERAÇÃO à Vossa Senhoria pelos
seguintes motivos: ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Documentos Anexados:
• ..........................................................................................................
• ..........................................................................................................
• ..........................................................................................................
..........................................................,, ................. de ............................... de 20........
..........................................................................
Assinatura do Servidor
Recebi, nesta data: ......../......./......... - .................................................
Assinatura e carimbo
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Anexo VIII – Modelo V
TERMO DE OPÇÃO PARA REMUNERAÇÃO
Senhor
Chefe
do
Setor
de
Recursos
Humanos;
....................................................................................................................................
.....................................................,
ocupante
do
cargo
efetivo/emprego
publico
........................................................, lotado no setor ......................................

Eu
de

( ) Nomeado através da portaria nº .....................
( )Designado através da portaria nº ..................... para exercer o cargo de provimento em
comissão de ......................................................................................
( )Designado através da portaria nº ..................... para substituir o cargo de provimento em
comissão de ......................................................................................

Venho por meio deste, optar na forma prevista da Lei Municipal n°...........datada de
........./........../.............., conforme a seguir;
( ) Receber a remuneração do cargo efetivo/emprego publico, de origem, acrescida da
gratificação de função conforme Artigo 12º, alínea “a”, §1º;
( ) Receber a remuneração integral do cargo comissionado ou função de confiança ;
..........................................................,, ................. de ............................... de 20........
..........................................................................
Assinatura do Servidor
Recebi, nesta data: ......../......./......... - .................................................
Assinatura e carimbo
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Anexo IX
Ficha de Avaliação Periódica para Estágio Probatório
Avaliação I
Período de ____ /____ /____ ___a____ /____ /________

Cargo / Emprego: ____________________________
Nº de Matrícula: _______
Nome do Servidor: ______________________________________________________________
Secretaria / Setor: _______________________________________________________________
Nome do Encarregado: __________________________________________________________

_______________________________________
Encarregado

_____________________________________
Avaliado
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Interesse
• Chama a responsabilidade para si. Busca solucionar os casos que surgem no trabalho. Não só
aplica as soluções que lhe são apresentadas, como buscam alternativas a fim de cumprir suas
obrigações da melhor maneira possível. ( ) 40 pontos
• Faz somente o que lhe pedem, tendo o conhecimento necessário para isso, porém tende a
acomodar-se, afinal “sempre foi feito assim”. Tem dificuldade em aceitar novos métodos e
soluções sem sequer testá-los. ( ) 10 pontos
• Percebe as situações rotineiras de trabalho, sem que lhe seja preciso cobrar. Aplica as soluções
que lhe são apresentadas. ( ) 30 pontos
• Espera que lhe digam o que é preciso ser feito mesmo nas situações rotineiras. Caracteriza-se
por “estar sempre esperando alguém mandar”. Não se preocupa com os resultados, se não der
certo, faz novamente, se não terminar hoje, acaba amanhã.
( ) 20 pontos
Obs.:___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
Pontualidade:
• Atrasa com frequência, sem justificativa, comprometendo o planejamento da equipe. ( ) 10
pontos
• Atrasa com frequência e apresenta desculpas escusas para tentar justificar a falta de
compromisso com os horários estabelecidos
em escalas. ( ) 20 pontos
• Com frequência é pontual no cumprimento dos horários de entrada e saída das escalas normais e
extraordinárias. ( ) 40 pontos
• Às vezes atrasa nos horários de entrada e saída de escalas normais e extraordinárias. ( ) 30
pontos.
Obs.____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
Respeito às normas e regulamentos
• Não segue as normas e ordens disciplinares, colocando-as em situações fora das estabelecidas.
Tenta dar um jeitinho de confrontá-las
para não ter de segui-las. ( ) 10 pontos
• Aceita as normas e ordens disciplinares no que diz respeito à hierarquia, chega a avançar limites,
criando até situações desagradáveis para colegas e/ou chefia.
( ) 20 pontos
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• Cumpre efetivamente as normas e ordens disciplinares. Suas ações são executadas conforme o
estabelecido. Dispensa supervisão para executar uma ordem recebida.
( ) 40 pontos
• Conhece e procura cumprir todas as normas e ordens disciplinares da melhor forma possível,
não tendo gerado nenhum tipo de situação indesejada com suas atitudes.
( ) 30 pontos.
Obs.____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
Responsabilidade
• Evita comprometer-se ou assumir sua responsabilidade. Quando cobrado tem sempre uma
desculpa pronta, atribuindo a falha a uma causa ou pessoa ( ) 10 pontos
• Demonstra conhecimento de suas responsabilidades. Não precisa ser cobrado pela sua chefia
para que cumpra os prazos e /ou padrões estabelecidos. ( ) 30 pontos
• Algumas de suas atitudes no trabalho precisam ser acompanhadas para que se possa ter certeza
de que entregará suas tarefas conforme estabelecido. ( ) 20 pontos
• Compromete-se com seu trabalho, sendo extremamente responsável pelo que faz. Está atento
para todos os detalhes. Preocupa-se com o bom andamento dos serviços. ( ) 40 pontos
Obs.:___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________.
Adaptação
• Reage adequadamente acatando as ordens ou assimilando os novos métodos. Adapta-se bem ao
cargo ora ocupado. ( ) 30 pontos
• Precisa ser lembrado de que o serviço público tem suas particularidades e limitações legais.
Demonstra boa vontade em aprender para adequar-se às necessidades do setor. ( ) 20 pontos
• Acata as novas ordens e assimila perfeitamente seu trabalho, preocupando-se em entender o
funcionamento do setor para melhor compreendê-lo e cumprir suas tarefas com qualidade. ( ) 40
pontos
• Tem dificuldade em adaptar-se, sempre questionando situações e métodos de maneira negativa,
tentando convencer as pessoas de sua desnecessidade. Pode ser representado ainda, pelo tipo de
servidor que tem dificuldade em adaptar-se com a clientela de sua área. ( ) 10 pontos
Obs.:___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
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Habilidade e Aptidão
Demonstra Habilidade para exercer as funções atinentes ao cargo?
Sim ( )10 pontos Não ( ) 0 pontos
Reage com Habilidade na condução das Tarefas?
Sim ( )10 pontos Não ( ) 0 pontos
Demonstra estar apto emocionalmente para exercer as funções inerentes ao cargo?
Sim ( )10 pontos Não ( ) 0 pontos
Demonstra estar apto fisicamente para exercer as funções inerentes ao cargo?
Sim ( )10 pontos Não ( ) 0 pontos
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Resumo da Avaliação
Fatores
Interesse
Pontualidade
Respeito às normas e regulamentos
Responsabilidade
Adaptação
Habilidade e Aptidão
Subtotal
Descontos (Faltas injustificadas, advertências, suspensões)
Total

Total de Pontos

Falta, advertência, suspensão: _____________________________________________________

Área para anotações dos avaliadores:
1 - Apresente as principais qualidades (pontos positivos) que se destacam no avaliado, tendo em
vista os fatores de avaliação de desempenho.
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
2 - Apresente as principais deficiências (pontos a serem aprimorados) que interferem no
desempenho do avaliado e o que você sugere para superá-las, tendo em vista os fatores de
avaliação de desempenho.
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
3 - Segundo Vossa Senhoria, o estágio probatório do servidor avaliado deverá
( ) Ter continuidade.
( ) Ser interrompido e aberto procedimento para apuração mais detalhada da conduta do servidor.
4 - Considerando o desempenho do servidor, de maneira geral, ele nesta avaliação está:
( ) aprovado

( ) aprovado com restrições

( ) reprovado
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Ficha de Avaliação Periódica para Estágio Probatório

Avaliação II
Período de ____ /____ /____ ___a____ /____ /________

Cargo / Emprego: ____________________________
Nº de Matrícula: _______
Nome do Servidor: ______________________________________________________________
Secretaria / Setor: _______________________________________________________________
Nome do Encarregado: __________________________________________________________

_______________________________________
Encarregado

_____________________________________
Avaliado
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Interesse
• Chama a responsabilidade para si. Busca solucionar os casos que surgem no trabalho. Não só
aplica as soluções que lhe são apresentadas, como buscam alternativas a fim de cumprir suas
obrigações da melhor maneira possível. ( ) 40 pontos
• Faz somente o que lhe pedem, tendo o conhecimento necessário para isso, porém tende a
acomodar-se, afinal “sempre foi feito assim”. Tem dificuldade em aceitar novos métodos e
soluções sem sequer testá-los. ( ) 10 pontos
• Percebe as situações rotineiras de trabalho, sem que lhe seja preciso cobrar. Aplica as soluções
que lhe são apresentadas. ( ) 30 pontos
• Espera que lhe digam o que é preciso ser feito mesmo nas situações rotineiras. Caracteriza-se
por “estar sempre esperando alguém mandar”. Não se preocupa com os resultados, se não der
certo, faz novamente, se não terminar hoje, acaba amanhã.
( ) 20 pontos
Obs.:___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Pontualidade:
• Atrasa com frequência, sem justificativa, comprometendo o planejamento da equipe.
( ) 10 pontos
• Atrasa com frequência e apresenta desculpas escusas para tentar justificar a falta de
compromisso com os horários estabelecidos em escalas. ( ) 20 pontos
• Com frequência é pontual no cumprimento dos horários de entrada e saída das escalas normais e
extraordinárias. ( ) 40 pontos
• Às vezes atrasa nos horários de entrada e saída de escalas normais e extraordinárias.
( ) 30 pontos.
Obs.____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Respeito às normas e regulamentos
• Não segue as normas e ordens disciplinares, colocando-as em situações fora das estabelecidas.
Tenta dar um jeitinho de confrontá-las
para não ter de situá-las. ( ) 10 pontos
• Aceita as normas e ordens disciplinares no que diz respeito à hierarquia, chega a avançar limites,
criando até situações desagradáveis para colegas e/ou chefia.
( ) 20 pontos
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• Cumpre efetivamente as normas e ordens disciplinares. Suas ações são executadas conforme o
estabelecido. Dispensa supervisão para executar uma ordem recebida.
( ) 40 pontos
• Conhece e procura cumprir todas as normas e ordens disciplinares da melhor forma possível,
não tendo gerado nenhum tipo de situação indesejada com suas atitudes.
( ) 30 pontos.
Obs.____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
Responsabilidade
• Evita comprometer-se ou assumir sua responsabilidade. Quando cobrado tem sempre uma
desculpa pronta, atribuindo a falha a uma causa ou pessoa ( ) 10 pontos
• Demonstra conhecimento de suas responsabilidades. Não precisa ser cobrado pela sua chefia
para que cumpra os prazos e /ou padrões estabelecidos. ( ) 30 pontos
• Algumas de suas atitudes no trabalho precisam ser acompanhadas para que se possa ter certeza
de que entregará suas tarefas conforme estabelecido. ( ) 20 pontos
• Compromete-se com seu trabalho, sendo extremamente responsável pelo que faz. Está atento
para todos os detalhes. Preocupa-se com o bom andamento dos serviços.
( ) 40 pontos
Obs.:___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
Adaptação
• Reage adequadamente acatando as ordens ou assimilando os novos métodos. Adapta-se bem ao
cargo ora ocupado. ( ) 30 pontos
• Precisa ser lembrado de que o serviço público tem suas particularidades e limitações legais.
Demonstra boa vontade em aprender para adequar-se às necessidades do setor. ( ) 20 pontos
• Acata as novas ordens e assimila perfeitamente seu trabalho, preocupando-se em entender o
funcionamento do setor para melhor
compreendê-lo e cumprir suas tarefas com qualidade. ( ) 40 pontos
• Tem dificuldade em adaptar-se, sempre questionando situações e métodos de maneira negativa,
tentando convencer as pessoas de sua desnecessidade. Pode ser representado ainda, pelo tipo de
servidor que tem dificuldade em adaptar-se com a clientela de sua área. ( ) 10 pontos
Obs.:___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
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Habilidade e Aptidão
Demonstra Habilidade para exercer as funções atinentes ao cargo?
Sim ( )10 pontos Não ( ) 0 pontos
Reage com Habilidade na condução das Tarefas?
Sim ( )10 pontos Não ( ) 0 pontos
Demonstra estar apto emocionalmente para exercer as funções inerentes ao cargo?
Sim ( )10 pontos Não ( ) 0 pontos
Demonstra estar apto fisicamente para exercer as funções inerentes ao cargo?
Sim ( )10 pontos Não ( ) 0 pontos
Cooperação e solidariedade com os colegas
• Não se sabe se irá colaborar com o grupo ou com a chefia. Quando solicitado, se dispõe, mas, não
se empenha como deveria, ocasionando sobrecarga para os outros, prejudicando os resultados
finais. ( ) 10 pontos
• Percebe a necessidade de sua colaboração. Não poupa esforços, suas atitudes demonstram
preocupação com o cumprimento dos objetivos do Município, independentemente de estarem
diretamente sob sua responsabilidade. ( ) 40 pontos
• Colabora sem maior envolvimento e/ou comprometimento. Participa, mas deixa claro que o
problema não lhe diz respeito. ( ) 20 pontos
• Terminadas as suas tarefas dispõem-se a colaborar com colegas e chefia, objetivando o bom
andamento dos trabalhos do grupo. ( ) 30 pontos
Obs.:___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
Respeito às chefias, colegas e munícipes
• Esforça-se para relacionar-se bem com as outras pessoas. Nos conflitos atribui aos outros as
causas dos problemas. ( ) 20 pontos
• Sente-se a vontade para participar de tarefas que envolvem outras pessoas, fazendo o possível
para manter um bom relacionamento no trabalho. Respeita a hierarquia e, em condições normais,
é capaz de separar os assuntos pessoais dos de
trabalho. ( ) 30 pontos
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• Mantém um relacionamento considerado adequado, respeitando os limites profissionais e
pessoais das chefias e colegas. Zela pelo bom relacionamento no ambiente de trabalho, servindo
como mediador de situações entre colegas e/ ou colegas e chefias. ( ) 40 pontos
• Não possui a habilidade de relacionar-se, o que já lhe ocasionou problemas com as outras
pessoas. Entende como pessoais as críticas que lhe são feitas no trabalho.
( ) 10 pontos
Obs.:___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
Qualidade e atenção ao serviço
• Segue somente o que lhe é pedido, não se preocupa em saber sobre o que faz. Quando erra,
corrigi-se e evita os mesmos erros. ( ) 10 pontos
• Seu trabalho está dentro dos padrões exigidos. Interessa-se em aprender sobre seu serviço, seja
participando de treinamento ou em instruções que lhe são transmitidas. ( ) 30 pontos
• Embora faça o que lhe é pedido, peca pelos resultados finais. Seu trabalho apresenta falhas
características da falta de atenção. Quando cobrado não demonstra muito interesse em aprimorarse, e ocasionalmente repete os erros. ( ) 20 pontos
• Executa seu trabalho com perfeição quando se trata de qualidade. Enfrenta novas tarefas como
um desafio, tendo a iniciativa de buscar informações e conhecimentos necessários para executálas. ( ) 40 pontos
Obs.:___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
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Resumo da Avaliação
Fatores

Total de Pontos

Interesse
Pontualidade
Respeito às normas e regulamentos
Responsabilidade
Adaptação
Habilidade e Aptidão
Cooperação e Solidariedade com os colegas
Respeito às Chefias, Colegas e Munícipes
Qualidade e atenção ao serviço
Subtotal
Descontos (Faltas injustificadas, advertências, suspensões)
Total
Falta, advertência, suspensão: __________________________________________________________________

Área para anotações dos avaliadores:
1 - Apresente as principais qualidades (pontos positivos) que se destacam no avaliado, tendo em
vista os fatores de avaliação de desempenho.
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________.
2 - Apresente as principais deficiências (pontos a serem aprimorados) que interferem no
desempenho do avaliado e o que você sugere para superá-las, tendo em vista os fatores de
avaliação de desempenho.
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________.
Para análise da Chefia Imediata:
3 – As deficiências relatadas são repetições das apresentadas na avaliação anterior?
( ) SIM.
( ) NAO.
4 – Se em caso positivo, a que se atribui o fato das mesmas ainda não terem sido aprimoradas?
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________.
5 – Considerando o desempenho do servidor, de maneira geral, ele nesta avaliação está:
( ) aprovado

( ) aprovado com restrições

( ) reprovado
Página 100 de 120

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ. 67.360.438/0001-51
Av.: Uriel de Oliveira César, 47 – Fone/Fax: (15) 3548-1115
CEP.: 18.385-000 – Itapirapuã Paulista – São Paulo
===========================================================================================

Ficha de Avaliação Periódica para Estágio Probatório

Avaliação III
Período de ____ /____ /____ ___a____ /____ /________

Cargo / Emprego: ____________________________
Nº de Matrícula: _______
Nome do Servidor: ______________________________________________________________
Secretaria / Setor: _______________________________________________________________
Nome do Encarregado: __________________________________________________________

_______________________________________
Encarregado

_____________________________________
Avaliado

Página 101 de 120

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ. 67.360.438/0001-51
Av.: Uriel de Oliveira César, 47 – Fone/Fax: (15) 3548-1115
CEP.: 18.385-000 – Itapirapuã Paulista – São Paulo
===========================================================================================

Interesse
• Chama a responsabilidade para si. Busca solucionar os casos que surgem no trabalho. Não só
aplica as soluções que lhe são apresentadas, como buscam alternativas a fim de cumprir suas
obrigações da melhor maneira possível. ( ) 40 pontos
• Faz somente o que lhe pedem, tendo o conhecimento necessário para isso, porém tende a
acomodar-se, afinal “sempre foi feito assim”. Tem dificuldade em aceitar novos métodos e
soluções sem sequer testá-los. ( ) 10 pontos
• Percebe as situações rotineiras de trabalho, sem que lhe seja preciso cobrar. Aplica as soluções
que lhe são apresentadas. ( ) 30 pontos
• Espera que lhe digam o que é preciso ser feito mesmo nas situações rotineiras. Caracteriza-se
por “estar sempre esperando alguém mandar”. Não se preocupa com os resultados, se não der
certo, faz novamente, se não terminar hoje, acaba amanhã.
( ) 20 pontos
Obs.:___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Pontualidade:
• Atrasa com frequência, sem justificativa, comprometendo o planejamento da equipe.
( ) 10 pontos
• Atrasa com frequência e apresenta desculpas escusas para tentar justificar a falta de
compromisso com os horários estabelecidos
em escalas. ( ) 20 pontos
• Com frequência é pontual no cumprimento dos horários de entrada e saída das escalas normais e
extraordinárias. ( ) 40 pontos
• Às vezes atrasa nos horários de entrada e saída de escalas normais e extraordinárias.
( ) 30 pontos.
Obs.____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Respeito às normas e regulamentos
• Não segue as normas e ordens disciplinares, colocando-as em situações fora das estabelecidas.
Tenta dar um jeitinho de confrontá-las
para não ter de segui-las. ( ) 10 pontos
• Aceita as normas e ordens disciplinares no que diz respeito à hierarquia, chega a avançar limites,
criando até situações desagradáveis para colegas e/ou chefia.
( ) 20 pontos
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• Cumpre efetivamente as normas e ordens disciplinares. Suas ações são executadas conforme o
estabelecido. Dispensa supervisão para executar uma ordem recebida.
( ) 40 pontos
• Conhece e procura cumprir todas as normas e ordens disciplinares da melhor forma possível,
não tendo gerado nenhum tipo de situação indesejada com suas atitudes.
( ) 30 pontos.
Obs.____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Responsabilidade
• Evita comprometer-se ou assumir sua responsabilidade. Quando cobrado tem sempre uma
desculpa pronta, atribuindo a falha a uma causa ou pessoa ( ) 10 pontos
• Demonstra conhecimento de suas responsabilidades. Não precisa ser cobrado pela sua chefia
para que cumpra os prazos e /ou padrões estabelecidos. ( ) 30 pontos
• Algumas de suas atitudes no trabalho precisam ser acompanhadas para que se possa ter certeza
de que entregará suas tarefas conforme estabelecido. ( ) 20 pontos
• Compromete-se com seu trabalho, sendo extremamente responsável pelo que faz. Está atento
para todos os detalhes. Preocupa-se com o bom andamento dos serviços. ( ) 40 pontos
Obs.:___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ .
Adaptação
• Reage adequadamente acatando as ordens ou assimilando os novos métodos. Adapta-se bem ao
cargo ora ocupado. ( ) 30 pontos
• Precisa ser lembrado de que o serviço público tem suas particularidades e limitações legais.
Demonstra boa vontade em aprender para adequar-se às necessidades do setor.
( ) 20 pontos
• Acata as novas ordens e assimila perfeitamente seu trabalho, preocupando-se em entender o
funcionamento do setor para melhor
compreendê-lo e cumprir suas tarefas com qualidade. ( ) 40 pontos
• Tem dificuldade em adaptar-se, sempre questionando situações e métodos de maneira negativa,
tentando convencer as pessoas de sua desnecessidade. Pode ser representado ainda, pelo tipo de
servidor que tem dificuldade em adaptar-se com a clientela de sua área. ( ) 10 pontos
Obs.:___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
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Habilidade e Aptidão
Demonstra Habilidade para exercer as funções atinentes ao cargo?
Sim ( )10 pontos Não ( ) 0 pontos
Reage com Habilidade na condução das Tarefas?
Sim ( )10 pontos Não ( ) 0 pontos
Demonstra estar apto emocionalmente para exercer as funções inerentes ao cargo?
Sim ( )10 pontos Não ( ) 0 pontos
Demonstra estar apto fisicamente para exercer as funções inerentes ao cargo?
Sim ( )10 pontos Não ( ) 0 pontos

Cooperação e solidariedade com os colegas
• Não se sabe se irá colaborar com o grupo ou com a chefia. Quando solicitado, se dispõe, mas, não
se empenha como deveria, ocasionando sobrecarga para os outros, prejudicando os resultados
finais. ( ) 10 pontos
• Percebe a necessidade de sua colaboração. Não poupa esforços, suas atitudes demonstram
preocupação com o cumprimento dos objetivos do Município, independentemente de estarem
diretamente sob sua responsabilidade. ( ) 40 pontos
• Colabora sem maior envolvimento e/ou comprometimento. Participa, mas deixa claro que o
problema não lhe diz respeito. ( ) 20 pontos
• Terminadas as suas tarefas dispõem-se a colaborar com colegas e chefia, objetivando o bom
andamento dos trabalhos do grupo. ( ) 30 pontos
Obs.:___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
Respeito às chefias, colegas e munícipes
• Esforça-se para relacionar-se bem com as outras pessoas. Nos conflitos atribui aos outros as
causas dos problemas. ( ) 20 pontos
• Sente-se a vontade para participar de tarefas que envolvem outras pessoas, fazendo o possível
para manter um bom relacionamento no trabalho. Respeita a hierarquia e, em condições normais,
é capaz de separar os assuntos pessoais dos de trabalho. ( ) 30 pontos
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• Mantém um relacionamento considerado adequado, respeitando os limites profissionais e
pessoais das chefias e colegas. Zela pelo bom relacionamento no ambiente de trabalho, servindo
como mediador de situações entre colegas e/ ou colegas e chefias. ( ) 40 pontos
• Não possui a habilidade de relacionar-se, o que já lhe ocasionou problemas com as outras
pessoas. Entende como pessoais as críticas que lhe são feitas no trabalho.
( ) 10 pontos
Obs.:___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
Qualidade e atenção ao serviço
• Segue somente o que lhe é pedido, não se preocupa em saber sobre o que faz. Quando erra,
corrigi-se e evita os mesmos erros. ( ) 10 pontos
• Seu trabalho está dentro dos padrões exigidos. Interessa-se em aprender sobre seu serviço, seja
participando de treinamento ou em instruções que lhe são transmitidas. ( ) 30 pontos
• Embora faça o que lhe é pedido, peca pelos resultados finais. Seu trabalho apresenta falhas
características da falta de atenção. Quando cobrado não demonstra muito interesse em aprimorarse, e ocasionalmente repete os erros. ( ) 20 pontos
• Executa seu trabalho com perfeição quando se trata de qualidade. Enfrenta novas tarefas como
um desafio, tendo a iniciativa de buscar informações e conhecimentos necessários para executálas. ( ) 40 pontos
Obs.:___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
Produtividade do trabalho executado
• Tem um nível de produtividade dentro dos padrões. Empenha-se para melhorar o volume
executado, contornando as dificuldades que lhe são impostas no dia-a-dia.
( ) 30 pontos
• Utiliza-se toda a sua capacidade e recursos materiais disponíveis, sendo altamente produtivo,
mesmo em situações de demanda de serviços. ( ) 40 pontos
• A quantidade do trabalho que executa é apenas adequada nas situações em que a necessidade de
serviços é menor. Se há um aumento neste volume, não consegue cumprir o que dele se espera. ( )
20 pontos
• Sua produtividade varia. Em algumas situações precisa ser acompanhado e lembrado quanto aos
prazos. ( ) 10 pontos
Obs.:___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
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Economia no uso de materiais e equipamentos
• Usa e cuida dos equipamentos que estão sob sua responsabilidade, aproveitando-os
adequadamente. Tem zelo quanto aos materiais, preocupando-se em aproveitá-los
convenientemente, diminuindo assim seu consumo. ( ) 30 pontos
• Busca o seu aperfeiçoamento profissional para aproveitar ao máximo seus equipamentos e
materiais. Preocupa-se com sua qualidade, estando atento a qualquer irregularidade e comunica a
chefia. Mantém os cuidados de manutenção preventiva dos equipamentos na sua rotina de
trabalho. ( ) 40 pontos
• Não demonstra cuidado com o uso e conservação de seus materiais e equipamentos. Precisa ser
cobrado constantemente para a economia dos recursos disponíveis.
( ) 10 pontos
• Tem cuidado com os equipamentos que estão sob sua responsabilidade. Quanto aos materiais,
sua utilização, em algumas situações necessita de orientações.
( ) 20 pontos
Obs.:___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
Iniciativa de agir
• Tem a iniciativa de resolver os casos e/ou tarefas mais rotineiros. ( ) 20 pontos
• Atua resolvendo e encaminhando os casos rotineiros ou não. Toma as decisões dentro dos seus
limites, não comprometendo o andamento do trabalho, nem gerando constrangimento entre
colegas e chefias. ( ) 30 pontos
• Toma as atitudes cabíveis, mesmo frente às situações mais complexas e distintas de sua rotina.
Preocupa-se com o bom andamento dos serviços de sua “seção”, apresentando-se disponível para
colaborar com chefia e colegas. ( ) 40 pontos
• Não resolve os casos que não se enquadrem na mais absoluta rotina de seu trabalho, e mesmo
nestes, precisa ser cobrado pela chefia e/ou ajudado pelos colegas. ( ) 10 pontos
Obs.:___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
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Resumo da Avaliação
Fatores
Interesse
Pontualidade
Respeito às normas e regulamentos
Responsabilidade
Adaptação
Habilidade e Aptidão
Cooperação e Solidariedade com os colegas
Respeito às Chefias, Colegas e Munícipes
Qualidade e atenção ao serviço
Produtividade no trabalho executado
Economia no uso de materiais e equipamentos
Iniciativa de Agir
Subtotal
Descontos (Faltas injustificadas, advertências, suspensões)
Total

Total de Pontos

Falta, advertência, suspensão: __________________________________________________________________

Área para anotações dos avaliadores:
1 - Apresente as principais qualidades (pontos positivos) que se destacam no avaliado, tendo em
vista os fatores de avaliação de desempenho.
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
2 - Apresente as principais deficiências (pontos a serem aprimorados) que interferem no
desempenho do avaliado e o que você sugere para superá-las, tendo em vista os fatores de
avaliação de desempenho.
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
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Para análise da Chefia Imediata:
3 – As deficiências relatadas são repetições das apresentadas na avaliação anterior?
( ) SIM.
( ) NAO.
4 – Se em caso positivo, a que se atribui o fato das mesmas ainda não terem sido aprimoradas?
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
5 – Considerando o desempenho do servidor, de maneira geral, ele nesta avaliação está:
( ) aprovado

( ) aprovado com restrições

( ) reprovado
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Resumo do Conjunto das Avaliações do Estágio Probatório
Cargo / Emprego: _______________________________
Nº de Matrícula: _______
Nome do Servidor: ______________________________________________________________
Secretaria / Setor: _______________________________________________________________
O Servidor foi:
Aprovado ( )
Reprovado ( )
Observações da Comissão da Avaliação

Homologado em _____/_____/________ , por ________________________________________
Visto do Servidor em _____/_____/_____Servidor___________________________________
Concorda com o resultado: ( ) sim
( ) não
Segue em anexo, o pedido de reconsideração contendo ________ nº de fls.
Recebido pela comissão em ____/_____/______ Por:_________________________________
Membro da Comissão-1:_______________________________________________
Membro da Comissão-2:_______________________________________________
Membro da Comissão-3: ______________________________________________
Membro da Comissão-4:_______________________________________________
Membro da Comissão-5:_______________________________________________
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Anexo X
Requerimento de Concessão/Exclusão de Gratificação por Dedicação Excepcional
Cargo / Emprego: _______________________________
Nº de Matrícula: _______
Nome do Servidor: ______________________________________________________________
Secretaria / Setor: _______________________________________________________________

Finalidade do Requerimento
Regime de trabalho com inclusão de
Regime de trabalho com exclusão de
Dedicação Excepcional ( )
Dedicação Excepcional ( )
Termos
1 – O servidor acima citado faz jus à concessão de Gratificação por Dedicação
Excepcional, conforme o disposto no artigo 12º, alínea “b”, da Lei Municipal nº _____/_____.
( )
Relatos da Avaliação para concessão da Gratificação.

2 – O servidor acima citado cessou o direito a Gratificação por Dedicação Excepcional,
conforme artigo 12º, §2º da Lei Municipal nº _____/________. ( )
Relatos da Avaliação para cessão da Gratificação.

Emitido nesta data: ......../......./......... -.................................................
Assinatura do Encarregado
Deferido em _____/_____/________ , por ____________________________________________
Visto do Servidor em _____/_____/_____Servidor___________________________________
Recebido em ____/_____/______ Por:________________________________________________
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Anexo XI
FOLHA DE PONTO
Período: _____/____/_____ a _____/_____/________
FUNCIONÁRIO:
FUNÇÃO:
HORARIO
DIA

MANHÃ
ENTRADA SAÍDA

TARDE
ENTRADA SAIDA

ADMISSÃO:
DESCANSO:
EXTRAS
ENTRADA
SAIDA

ASSINATURA
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Anexo XII
REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR
1. Nome
2. Código Funcional
3. Cargo

4. Lotação

2. REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Itapirapuã Paulista/SP
________________________________________
O servidor acima identificado, do Quadro de Pessoal desta Municipalidade, vem,
respeitosamente, requerer a Vossa Excelência a concessão de licença para tratar de
interesses particulares, pelo período de ___ anos, a partir de __/___/_____, nos termos do
artigo __º, da Lei Municipal nº. ____/_____.
Nestes termos,
Pede deferimento.
3. AUTENTICAÇÃO DO SERVIDOR
1. Data
___/___/_____

2. Assinatura
__________________________________________

4. AUTENTICAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL
(____) Deferido
(____) Indeferido
1. Data
____/____/_______

Assinatura:_________________________________________
Prefeito Municipal
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Anexo XIII

Solicitação de pagamento do 13º salário
À Prefeitura Municipal de Itapirapuã Paulista/SP
A/C do Diretor do Departamento de Recursos Humanos

Eu ___________________________________, ocupando o cargo de _________________, portadora da CTPS nº
_______________/____, inscrito no PIS/PASEP sob o nº ___________________, solicito o adiantamento do 13º
salário do ano de __________, juntamente com a remuneração mensal, no mês de ________________.
Itapirapuã Paulista, ____ de __________________de_______.
______________________________________________________________
(Assinatura do empregado)
AUTENTICAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

1. Data ____/____/_______

(____) Deferido
(____) Indeferido
Assinatura:_________________________________________
Responsável pelo Setor
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Anexo XIV
Solicitação de pagamento do 13º salário em virtude de ferias
À Prefeitura Municipal de Itapirapuã Paulista/SP
A/C do Diretor do Departamento de Recursos Humanos

Eu ___________________________________, ocupando o cargo de _________________, portadora da CTPS nº
_______________/____, inscrito no PIS/PASEP sob o nº ___________________, solicito o adiantamento do 13º
salário do ano de ______, juntamente com a remuneração das minhas férias, correspondente ao
período de ___/___/____ a ___/___/_____.
Itapirapuã Paulista, ____ de __________________de_______.
______________________________________________________________
(Assinatura do empregado)
AUTENTICAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

1. Data ____/____/_______

(____) Deferido
(____) Indeferido
Assinatura:_________________________________________
Responsável pelo Setor
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ANEXO XV
DIÁRIO DE BORDO
“Declaro sob as penas da Lei que as anotações de horários abaixo, traduzem na integra a jornada por mim
realizada no período de___/___/____ a ____/___/____ .”
Motorista:
___________________________________________
Início Jornada 1º Turno

Data

Início

Fim

1ª Parada

Motivo

Fim

2ª Parada

Motivo

Início

3ª Parada

Fim

Motivo

Início

Fim
Jornada

4ª Parada

Fim

Motivo

Início

Fim

Horario

Quando em viagem externa ou em viagem de longa distancia é de responsabilidade
exclusiva de o motorista anotar com exatidão todos os registros de horários no
presente Diário de Bordo, sob pena de punição disciplinar e desconto salarial de
eventuais multas administrativas e de transito que vierem a ser suportadas pelo
empregador em decorrência da anotação incorreta dos horários. Alerta-se que os
registros efetuados pelo motorista poderão ser confrontados com as informações
contidas no tacógrafo do veiculo.

__________________________________________
Coordenador Transporte

______________________________________________
Motorista

Página 115 de 120

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ. 67.360.438/0001-51
Av.: Uriel de Oliveira César, 47 – Fone/Fax: (15) 3548-1115
CEP.: 18.385-000 – Itapirapuã Paulista – São Paulo
===========================================================================================

ANEXO XVI
ESCALA DE REVEZAMENTO DE TRABALHO - MÊS DE ______________________/20___.
Empregador/empresa:

Ordem

Endereço:
NOMES DOS
FUNCIONÁRIOS

1ª Semana

2ª Semana

3ª Semana

4ª Semana

5ª Semana

Semana de:

Semana de:

Semana de:

Semana de:

Semana de:

S

T

Q

Q

S

S D S T Q Q S S D S

T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fundamentação Legal: Artigo 67 da CLT – Consolidação da Legislação Trabalhista
“Art. 67 – Será Assegurado a todo empregado um descanso semanal de vinte quatro horas consecutivas, o
qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o
domingo, no todo ou em parte”.

Visto do Empregador
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Anexo XVII
Muda a nomenclatura e vagas dos seguintes cargos
Anterior
Cargo
Fiscal da Vigilância Epidemiológica
Fiscal da Vigilância Sanitária
Secretario de Escola
Fiscal Rural
Agente Tributário
Auxiliar de Farmácia
Monitor Esportivo
Auxiliar Contábil
Contador
Coordenador Administrativo
Coordenador de Assistência e
Desenvolvimento Social
Coordenador Pedagógico
Coveiro
Diretor de Creche
Diretor de Escola
Enfermeiro
Farmacêutico
Fisioterapeuta
Mecânico de Automóvel
Mestre de Obras
*Monitor de Informática
Motorista
Nutricionista
Procurador Jurídico Municipal
Professor Educação Física Esportiva
Professor Formador
Recepcionista
Assistente Técnico Educacional
Técnico de Enfermagem
Vice-Diretor de Creche
Vice-Diretor de Escola
Chefe do Setor de Compras e Materiais
Chefe do Setor de Licitação e Contratos
Coordenador de Cultura

03
01

Atual
Nova Nomenclatura
Agente Vigilância Epidemiológica
Agente da Vigilância Sanitária
Assistente Administrativo Escolar
Assistente Rural
Assistente Tributário
Atendente de Farmácia
Auxiliar de Conservação do Espaço
Esportivo
Auxiliar de Contabilidade
Contador

04

Assistente Administrativo do CRAS

Permanente

04

01

Coordenador do CRAS

Permanente

01

08

Coordenador Pedagógico

Permanente

08

04
01

Coveiro
Diretor de Creche

Permanente
Permanente

02
01

02

Diretor de Escola

Permanente

02

04
01
01
01
02

Enfermeiro
Farmacêutico
Fisioterapeuta
Mecânico
Mestre de Obras

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

05
02
03
02
02

16

Monitor de Informática

Permanente

08

30
01
01
01

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

40
02
01
03

01

Motorista
Nutricionista
Procurador Municipal
Professor Educação Física
Esportiva
Professor Formador

Permanente

01

06
02

Recepcionista
Supervisor Educacional

Permanente
Permanente

10
02

06
01

Técnico de Enfermagem
Vice-Diretor de Creche

Permanente
Permanente

15
01

01

Vice-Diretor de Escola

Permanente

01

01

Chefe de Compras e Materiais

01

01

Chefe de Licitação e Contratos

01

Coordenador Cultural

Função de
Confiança
Função de
Confiança
Função de
Confiança

Provimento
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Cargo em
Comissão
Permanente
Cargo em
Comissão
Cargo em
Comissão
Função de
Confiança
Função de
Confiança
Permanente
Função de
Confiança
Função de
Confiança
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Função de
Confiança
Cargo em
Comissão
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Vagas
02
02
06
02
02
02
03

Função de
Confiança
Permanente
Função de
Confiança
Permanente
Função de
Confiança
Função de
Confiança
Função de
Confiança
Função de
Confiança
Cargo em
Comissão

Provimento
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Vagas
02
02
06
01
03
02
02

Permanente
Permanente

03
01

01
01
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Coordenador de Vigilância Sanitária
Gestor de Convênios e Contratos
Coordenador de Transportes
Diretor Técnico da Unidade de Saúde
Chefe de Gabinete do Prefeito
Secretario Municipal de Administração e
Planejamento
Secretario Municipal de Agricultura e
Fomento Agropecuário
Secretario Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social
Secretario Municipal de Assuntos Jurídicos
Secretario Municipal de Educação e
Cultura
Secretario Municipal de Esporte
Secretario Municipal de Finanças e
Tributação
Secretario Municipal de Meio Ambiente
Secretario Municipal de Obras e Serviços
Públicos
Secretario Municipal de Promoção Social
Secretario Municipal de Saúde

Cargo em
Comissão
Função de
Confiança
Função de
Confiança
Cargo em
Comissão
Cargo em
Comissão
Cargo em
Comissão
Cargo em
Comissão
Cargo em
Comissão
Cargo em
Comissão
Cargo em
Comissão
Cargo em
Comissão
Cargo em
Comissão
Cargo em
Comissão
Cargo em
Comissão
Cargo em
Comissão
Cargo em
Comissão

01

Coordenador de Vigilância Sanitária

01

Coordenador de Convênios

02

Chefe de Transportes

01

Diretor de Unidade de Saúde

01

Assessor do Gabinete

01

Secretario de Administração

01

Secretario de Agricultura

01
01

Secretario de Assistência e
Desenvolvimento Social
Secretario de Assuntos Jurídicos

01

Secretario de Educação

01

Secretario de Esporte

01

Secretario de Finanças

01

Secretario de Meio Ambiente

01
01

Secretario de Obras e Serviços
Públicos
Secretario de Promoção Social

01

Secretario de Saúde

Função de
Confiança
Função de
Confiança
Função de
Confiança
Função de
Confiança
Cargo em
Comissão
Cargo em
Comissão
Cargo em
Comissão
Cargo em
Comissão
Cargo em
Comissão
Cargo em
Comissão
Cargo em
Comissão
Cargo em
Comissão
Cargo em
Comissão
Cargo em
Comissão
Cargo em
Comissão
Cargo em
Comissão

01
01
03
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
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Anexo XVIII
Exclui os seguintes cargos
Cargo
Administrador de Serviços de Informática
Assessor Jurídico
Assistente de Engenharia Civil
Auxiliar de Posto de Lacração
Chefe de gabinete da Subprefeitura
Chefe do Setor de Obras
Chefe do Setor da Promoção Social
Chefe de Setor de Serviços Urbanos
Chefe de Setor de Vigilância Sanitária
Chefe do Setor de Oficina e Garagem
Coordenador de Esportes
Coordenador de Programas Sociais
Diretor de Administração de Bairros e Distrito
Diretor de Vigilância Epidemiológica
Diretor da Vigilância Sanitária
Engenheiro Vigilância Sanitária
Motorista de Gabinete
Secretaria (o) do Gabinete do Prefeito
Secretaria (o) do Gabinete do Subprefeito
Subprefeito
Auxiliar de Transporte Escolar
Biólogo
Carpinteiro
Eletricista
Encarregado de Manutenção de Mecânica
Fiscal Ambiental
*Fiscal de Tributos
Funileiro
Jardineiro
Lubrificador de Auto e Maquinas
*Marceneiro
Mecânico de Maquina Pesada
Mecânico Eletricista
Médico do Trabalho
Motociclista
Motorista de Caminhão
Pintor
Promotor de Leitura
Psicopedagogo
Representante da Unidade Municipal de Cadastramento
Soldador
Técnico Agrícola
Topógrafo
*Vigia

Vagas
01
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
07
01
02
02
01
01
02
01
02
01
02
01
01
01
06
10
02
04
01
01
01
01
01
16

(*) Os cargos ocupados passam a ocupar os seguintes cargos sem prejuízo nos
vencimentos
Fiscal de Tributos
Assistente Tributário
Marceneiro
Auxiliar de Serviços Gerais
Vigia
Auxiliar de Serviços Gerais
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Anexo XIX
Criação de Cargos
Cargo
Engenheiro Ambiental
Professor Mediador
Controlador Interno
Coordenador da Vigilância Epidemiológica
Diretor de Desenvolvimento
Secretario de Turismo Cultura e Lazer

Provimento
Permanente
Permanente
Função de Confiança
Função de Confiança
Função de Confiança
Cargo em Comissão

Vagas
01
01
01
01
01
01
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