
 

LEI Nº 2.195, DE 19 DE MAIO DE 2014. 
 

 

Altera os artigos 18 e 19 e revoga o parágrafo 2º do 

artigo 18 da Lei Municipal nº 1.176, de 31 de dezembro 

de 2004, que dispõe sobre os quadros e funções públicas 

no município de Pinhal Grande e dá outras providências. 

 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, Estado do Rio 

Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a 

seguinte lei: 

 

 Art. 1o São acrescidos aos Cargos em Comissão e as Funções Gratificadas 

previstos no Artigo 18 da Lei Municipal nº 1.176, de 31 de dezembro de 2004 os seguintes 

cargos/funções: 

 

Quantidade Denominação Padrão 

1 Diretor de Compras, Licitações e Contratos CC-10/FG-10 

1 Chefe do Departamento de Projetos CC-8/FG-8 

1 Chefe de Departamento de Obras e Serviços Públicos CC-8/FG-8 

1 Chefe de Departamento de Manutenção CC-8/FG-8 

1 Chefe de Departamento de Serviços Agrícolas CC-8/FG-8 

1 Diretor de Finanças CC-8/FG-8 

1 Diretor do CRAS CC-7/FG-7 

1 Assessor do Diretor de Finanças CC-5/FG-5 

2 Assessor Técnico CC-5/FG-5 

5 Chefe de Setor da Secretaria Municipal da Saúde CC-5/FG-5 

3 Chefe de Setor da Secretaria Municipal da Educação CC-5/FG-5 

1 Chefe de Setor da Secretaria Mun. de Obras e Serv. Públicos CC-4/FG-4 

1 Assessor do Diretor Pedagógico CC-4/FG-4 

5 Assessor de Secretário CC-4/FG-4 

 

Parágrafo único. As atribuições, condições de trabalho e requisitos para 

provimento dos cargos criados neste artigo, constam do Anexo I desta Lei. 

  

 Art. 2o Fica criado o Artigo 18-A na Lei Municipal nº 1.176, de 31 de 

dezembro de 2004 com a seguinte redação: 

 

 

 



 

 “Art. 18-A. São criadas as seguintes Funções Gratificadas, exercidas 

exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos: 

 

Quantidade Denominação Padrão 

1 Chefe do Departamento de Serviços Administrativos FG-8 

1 Chefe do Departamento de Água e Esgoto FG-7 

1 Diretor Pedagógico FG-5 

1 Diretor de Educação FG-5 

1 Assessor do Diretor do CRAS FG-5 

1 Chefe do Departamento de Finanças FG-5 

1 Chefe do Departamento de Vigilância FG-5 

1 Assessor Tributário FG-5 

2 Chefe de Setor da Secretaria Municipal da Saúde FG-5 

1 Chefe de Setor da Secretaria Municipal da Educação FG-5 

7 Chefe de Setor da Secretaria Mun. de Obras e Serv. Públicos FG-4 

1 Assessor Técnico Responsável pelo Controle de Medicamentos FG-4 

1 Assessor Pedagógico FG-4 

1 Chefe do Departamento de Habitação FG-4 

 

 Parágrafo único. As atribuições, condições de trabalho e requisitos para 

provimento das funções gratificadas criadas neste artigo, constam do Anexo II desta Lei.” 

 

Art. 3o Fica alterado o padrão do Cargo em Comissão/Função Gratificada de 

Sub-Prefeito passando de CC-5/FG-5 para CC-7/FG-7. 

 

Art. 4o Fica alterado o padrão do Cargo em Comissão/Função Gratificada de 

Oficial de Gabinete passando de CC-3/FG-3 para CC-5/FG-5. 

 

 Art. 5o Fica alterado o padrão do Cargo em Comissão/Função Gratificada do 

Cargo de Diretor de Saúde Pública passando de CC-12/FG-12 para CC-7/FG-7. 

 

 Art. 6o Fica alterado o padrão do Cargo em Comissão/Função Gratificada de 

Diretor do Departamento de Cultura e Turismo passando de CC-12/FG-12 para CC-

10/FG-10 e sua denominação para Diretor de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. 

 

 Art. 7o Fica alterado o padrão do Cargo em Comissão/Função Gratificada de 

Chefe de Gabinete passando de CC-12/FG-12 para CC-10/FG-10. 

 

Art. 8o Ficam alteradas as denominações e as descrições de atribuições dos 

seguintes cargos: 

I - O cargo de “Secretário Municipal de Educação” passa para “Secretário 

Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer”; 



 

II - O cargo de “Secretário Municipal de Assistência Social” passa para 

“Secretário Municipal de Assistência Social e Habitação”; 

 

 Parágrafo único. As atribuições, condições de trabalho e requisitos para 

provimento dos cargos listados nos incisos I e II deste artigo constam do Anexo III desta 

Lei. 

 

Art. 9o Ficam mantidos 14 (quatorze) cargos em comissão/funções 

gratificadas com as seguintes denominações e números de vagas:  

 

Quantidade Denominação Padrão 

1 Assessor Jurídico CC-12/FG-12 

1 Chefe de Gabinete CC-10/FG10 

1 Assessor de Administração CC-10/FG-10 

1 Diretor do Departamento de Cultura e Turismo que altera 

sua denominação para Diretor de Cultura, Turismo, 

Desporto e Lazer 

CC-10/FG-10 

1 Diretor de Obras, que altera sua denominação para Diretor 

de Obras e Serviços Públicos; 
CC-10/FG-10 

1 Assessor de Arquitetura e Urbanismo CC-9/FG-7 

1 Diretor do Departamento de Meio Ambiente, que altera sua 

denominação para Diretor de Meio Ambiente 
CC-8/FG-8 

1 Sub-Prefeito CC-7/FG-7 

1 Diretor de Biblioteca CC-7/FG-7 

1 Diretor de Saúde Pública CC-7/FG-7 

1 Chefe de Departamento de Assistência Social CC-7/FG-7 

1 Diretor do Departamento de Pessoal, que altera sua 

denominação para Diretor de Pessoal; 
CC-6/FG-6 

1 Oficial de Gabinete CC-5/FG-5 

1 Diretor de Trânsito CC-4/FG-4 

 Parágrafo único. As atribuições, condições de trabalho e requisitos para 

provimento dos cargos listados neste artigo constam do Anexo IV desta Lei. 

 

Art. 10. Ficam extintos 72 (setenta e dois) cargos em comissão/funções 

gratificadas com as seguintes denominações e números de vagas:  

04 (quatro) Chefe de Turma 

01 (um) Assessor para Assuntos de Controle Interno; 

01 (um) Chefe da Central do Sistema de Controle Interno; 

01 (um) Chefe da Patrulha Agrícola; 

01 (um) Chefe de Serviços Rurais; 

01 (um) Chefe dos Serviços de Inclusão Digital; 

01 (um) Diretor de Serviços de Engenharia 

01 (um) Diretor da Banda Municipal; 

01 (um) Diretor dos Serviços de Manutenção e Limpeza do Estádio e Ginásio; 

01 (um) Diretor de Serviços de Limpeza e Ajardinamento Urbano; 



 

01 (um) Diretor do Departamento I; 

08 (oito) Dirigente de Equipe I; 

06 (seis) Dirigente de Equipe II; 

06 (seis) Dirigente de Equipe III;  

12 (doze) Dirigente de Núcleo I;  

07 (sete) Dirigente de Núcleo II;  

08 (oito) Dirigente de Núcleo III;  

01 (um) Dirigente de Equipe de Vigilância Epidemiológica; 

01 (um) Dirigente de Equipe de Controle da Água; 

01 (um) Dirigente da Equipe dos Serviços de Transporte do Município; 

02 (dois) Dirigente da Equipe de Fiscalização de Obras; 

01 (um) Dirigente de Equipe de Vigilância Sanitária; 

01 (um) Mestre de Serviços Urbanos; 

01 (um) Presidente do CMD; 

01 (um) Supervisor de Estradas; 

01 (um) Diretor do Departamento de Licitações; 

01 (um) Chefe de Obras. 

 

Art. 11. Fica alterado o Artigo 19 da Lei Municipal nº 1.176, de 31 de 

dezembro de 2004 que passa a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 19. Ao servidor municipal efetivo nomeado para o exercício 

de Secretário Municipal é facultado permanecer no exercício de suas 

atribuições e acumular as atribuições de Secretário Municipal, 

quando então e somente neste caso poderá optar pela remuneração 

de seu cargo efetivo.” 

                           (N.R.) 

 

Art. 12. Fica revogado o parágrafo 2º do artigo 18 da Lei Municipal nº 1.176, 

de 31 de dezembro de 2004, a Lei Municipal nº 1.353, de 07 de março de 2007, a Lei 

Municipal nº 1.366, de 22 de maio de 2007 e a Lei Municipal nº 1.370, de 29 de junho de 

2007, a Lei Municipal nº 1.451 de 09 de abril de 2008, a Lei Municipal nº 1.470 de 1º de 

junho de 2008 e a Lei Municipal nº 1.392 de 1º de outubro de 2007. 

 

 Art. 13. Permanecem inalteradas as demais disposições da Municipal nº 1.176, 

de 31 de dezembro de 2004. 

 

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal Grande, 19 de maio de 2014. 

 

 
SELMAR ROQUE DURIGON 

Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 

 

 

RUY RUBIN 

Secretário Municipal da Administração 



 

ANEXO I 

 

ENQUADRAMENTO E ATRIBUIÇÕES DOS  

 

CARGOS EM COMISSÃO/FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 

 

 

 

CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS 

Padrão: CC-8/FG-8 

 

Síntese dos Deveres - Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo e ao 

Secretário Municipal de Planejamento em assuntos que dizem respeito à captação de 

recursos para o desenvolvimento das políticas públicas estabelecidas pelo governo 

municipal. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Chefe do Departamento de Projetos chefiar a 

execução de atividades relativas a estudos e pesquisas necessárias ao desenvolvimento das 

políticas estabelecidas pelo governo municipal através do acompanhamento de projetos 

junto aos órgãos de governo federal e estadual; promover a implementação das diretrizes e 

metas traçadas no Plano de Governo Municipal, bem como responsabilizar-se pela sua 

execução e manutenção; articular como difusor da forma de Governo, de modo a assegurar 

a efetiva execução das metas e diretrizes governamentais; articular politicamente junto aos 

ministérios e demais órgãos dos Governos Federal e Estadual na busca por recursos para 

realização de obras e serviços no Município; articular para a compatibilização das decisões 

estratégicas de investimentos do Município com os recursos disponibilizados pelos 

governos das demais esferas, de forma a viabilizar a aprovação e efetivação dos projetos 

do governo municipal; exercer outras atividades correlatas de direção e assessoramento. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade – Ensino Médio 

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARGO: DIRETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Padrão: CC-10/FG-10 

 

Síntese dos Deveres: Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário 

Municipal de Administração, orientando, dirigindo e supervisionando a execução dos 

serviços de compra de produtos e aquisição de serviços ao Município, realização de 

processos licitatórios e firmatura de contratos, com exigência de conhecimentos de 

legislação pública, em especial a Lei de Licitações.   

 

Descrição das Atividades: Compete ao Diretor de Compras, Licitações e Contratos a 

orientação, direção e supervisão da execução de atividades relativas à programação e 

supervisão das atividades de elaboração e publicação de editais de licitação para aquisição 

de bens e serviços a todas Secretarias Municipais; supervisionar e dirigir os serviços 

executados para efetivação dos processos de compras para as diversas unidades da 

Prefeitura, os serviços de atualização do cadastro de fornecedores e os serviços de 

recebimento, ordenação e registro dos pedidos de compra e demais atividades dos 

servidores sob sua direção; ter conhecimentos técnicos e legais especializados em 

administração e gestão pública; promover a implementação das diretrizes traçadas no 

Plano de Governo Municipal, bem como responsabilizar-se pela sua execução e 

manutenção; orientar o corpo funcional sob sua subordinação na perfeita execução das 

atividades; subsidiar os Secretários Municipais e o Chefe do Poder Executivo com 

informações que auxiliem na solução das questões estratégicas do Município; atender e 

prestar as informações que julgar pertinentes às pessoas que procuram a Diretoria de 

Compras e Licitações; participar de reuniões de diretoria e secretariado, opinando e 

sugerindo alternativas para o saneamento de temas em discussão; avaliar o desempenho de 

seus subordinados e indicar servidores da sua área para participação em cursos de 

capacitação; substituir o Secretário Municipal de Administração, quando designado; 

executar outras atividades de direção na unidade a que pertence. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade - Ensino Médio  

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  

Padrão: CC-8/FG-8 

 

Síntese dos Deveres - Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo, Secretário 

Municipal de Obras e Serviços Públicos e Diretor de Obras e Serviços Públicos em 

assuntos que dizem respeito a sua área de atuação; planejar e chefiar as equipes de 

trabalho do seu Departamento, controlando o desempenho pessoal dos servidores, 

promovendo e sugerindo aperfeiçoamento dos serviços; atuar como articulador interno da 

forma de Governo, de modo a assegurar a efetiva execução das metas e diretrizes 

governamentais. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Chefe do Departamento de Obras e Serviços 

Públicos planejar e chefiar a execução dos trabalhos da equipe do seu Departamento; 

controlar o desempenho do pessoal para assegurar o desenvolvimento normal das rotinas 

de trabalho; prestar informações sobre assuntos pertinentes ao seu Departamento; 

promover a implementação das diretrizes traçadas no Plano de Governo Municipal, bem 

como responsabilizar-se pela sua execução e manutenção; tomar decisões e opinar sobre 

as ações municipais concernentes a sua área de atuação; articular como difusor da forma 

de Governo, de modo a assegurar a efetiva execução das metas e diretrizes 

governamentais; exercer outras atividades correlatas de direção e assessoramento. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade – Ensino Fundamental Incompleto 

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO 

Padrão: CC-8/FG-8 

 

Síntese dos Deveres - Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo, Secretário 

Municipal de Obras e Serviços Públicos e Diretor de Obras e Serviços Públicos em 

assuntos que dizem respeito a sua área de atuação; planejar e chefiar as equipes de 

trabalho do seu Departamento, controlando o desempenho pessoal dos servidores, 

promovendo e sugerindo aperfeiçoamento dos serviços; atuar como articulador interno da 

forma de Governo, de modo a assegurar a efetiva execução das metas e diretrizes 

governamentais. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Chefe do Departamento de Manutenção planejar 

e chefiar a execução dos trabalhos da equipe do seu Departamento; controlar o 

desempenho do pessoal para assegurar o desenvolvimento normal das rotinas de trabalho; 

prestar informações sobre assuntos pertinentes ao seu Departamento; promover a 

implementação das diretrizes traçadas no Plano de Governo Municipal, bem como 

responsabilizar-se pela sua execução e manutenção; tomar decisões e opinar sobre as 

ações municipais concernentes a sua área de atuação; articular como difusor da forma de 

Governo, de modo a assegurar a efetiva execução das metas e diretrizes governamentais; 

exercer outras atividades correlatas de direção e assessoramento. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade – Ensino Fundamental 

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS 

Padrão: CC-8/FG-8 

 

Síntese dos Deveres - Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo e ao 

Secretário Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio em assuntos que dizem respeito 

a sua área de atuação; planejar e chefiar as equipes de trabalho do seu Departamento, 

controlando o desempenho pessoal dos servidores, promovendo e sugerindo 

aperfeiçoamento dos serviços; atuar como articulador interno da forma de Governo, de 

modo a assegurar a efetiva execução das metas e diretrizes governamentais. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Chefe do Departamento de Serviços Agrícolas 

planejar e chefiar a execução dos trabalhos da equipe do seu Departamento; controlar o 

desempenho do pessoal para assegurar o desenvolvimento normal das rotinas de trabalho; 

prestar informações sobre assuntos pertinentes ao seu Departamento; promover a 

implementação das diretrizes traçadas no Plano de Governo Municipal, bem como 

responsabilizar-se pela sua execução e manutenção; tomar decisões e opinar sobre as 

ações municipais concernentes a sua área de atuação; articular como difusor da forma de 

Governo, de modo a assegurar a efetiva execução das metas e diretrizes governamentais; 

exercer outras atividades correlatas de direção e assessoramento. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade – Ensino Fundamental 

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARGO: DIRETOR DE FINANÇAS 

Padrão: CC-8/FG-8 

 

Síntese dos Deveres: Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário 

Municipal da Fazenda em assuntos que dizem respeito à política financeira do Município, 

orientando, dirigindo e supervisionando a execução dos serviços de contabilidade, tributos 

e fiscalização. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Diretor de Finanças a orientação, direção e 

supervisão da execução de atividades relativas à política financeira e tributária do 

Município e das atividades relativas à inscrição e atualização do cadastro de imóveis 

localizados na zona urbana do Município; chefiar e orientar a organização e manutenção 

do cadastro de contribuintes, dos serviços de levantamentos de campo ou pesquisas de 

dados complementares necessários à revisão e atualização dos cadastros existentes e 

pesquisa de elementos e informações junto aos cartórios de notas, registros de imóveis e 

outras fontes, referentes às transações imobiliárias; supervisionar a elaboração e 

liquidação de empenhos; estudar a legislação tributária federal e estadual, bem como seus 

possíveis reflexos e aplicação no âmbito municipal, propondo alterações que 

proporcionem ao Município permanente atualização no campo tributário; promover a 

implementação das diretrizes traçadas no Plano de Governo Municipal, bem como 

responsabilizar-se pela sua execução e manutenção; orientar o corpo funcional sob sua 

subordinação na perfeita execução das atividades; tomar decisões e opinar em nível 

estratégico sobre as ações municipais concernentes a sua área de atuação; subsidiar os 

Secretários Municipais e o Chefe do Poder Executivo com informações que auxiliem na 

solução das questões estratégicas do Município; articular como difusor da forma de 

Governo, de modo a assegurar a efetiva execução das metas e diretrizes governamentais; 

atender e prestar as informações que julgar pertinentes às pessoas que procuram a 

Diretoria de Finanças; participar de reuniões de diretoria e secretariado, opinando e 

sugerindo alternativas para o saneamento de temas em discussão; avaliar o desempenho de 

seus subordinados e indicar servidores da sua área para realização de cursos de 

capacitação; substituir o Secretário Municipal da Fazenda, quando designado; executar 

outras atividades de direção na unidade a que pertence. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade - Nível Superior 

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARGO: DIRETOR DO CRAS 

Padrão: CC-7/FG-7 

 

Síntese dos Deveres: Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário 

Municipal da Assistência Social e Habitação orientando, dirigindo e supervisionando as 

atividades de implantação e manutenção do sistema integrado de assistência social e 

habitacional do Município com a exigência de conhecimentos em políticas públicas 

assistenciais e habitacionais. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Diretor do CRAS a orientação, direção e 

supervisão das atividades relativas ao planejamento e implementação da Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS, no âmbito do Município; motivar a participação da população 

em soluções de caráter cooperativo, mediante o uso de processos autoconstrutivo; 

supervisionar e dirigir os serviços voltados a execução da política municipal de assistência 

social e habitacional do Município em parceria com organizações governamentais e não 

governamentais; supervisionar o desenvolvimento de planos, programas e projetos 

destinados à promoção humana e à inclusão social e habitacional; negociar convênios com 

órgãos públicos federais e estaduais para implementação de programas e ações voltadas 

para a assistência social e habitacional; dirigir a execução das atividades voltadas ao 

atendimento, de acordo com as previsões orçamentárias e financeiras, da população 

carente, através dos programas de assistência social e habitacional; promover a 

implementação das diretrizes traçadas no Plano de Governo Municipal, bem como 

responsabilizar-se pela sua execução e manutenção; orientar o corpo funcional sob sua 

subordinação na perfeita execução das atividades; tomar decisões e opinar em nível 

estratégico sobre as ações municipais concernentes a sua área de atuação; subsidiar os 

Secretários Municipais e o Chefe do Poder Executivo com informações que auxiliem na 

solução das questões estratégicas do Município; articular como difusor da forma de 

Governo, de modo a assegurar a efetiva execução das metas e diretrizes governamentais; 

atender e prestar as informações que julgar pertinentes às pessoas que procuram a 

Diretoria do CRAS; participar de reuniões de diretoria e secretariado, opinando e 

sugerindo alternativas para o saneamento de temas em discussão; avaliar o desempenho de 

seus subordinados e indicar servidores da sua área para realização de cursos de 

capacitação; substituir o Secretário Municipal de Assistência Social e Habitação, quando 

designado; executar outras atividades de direção na unidade a que pertence. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade - Nível Superior  

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARGO: ASSESSOR DO DIRETOR DE FINANÇAS  

Padrão: CC-5/FG-5 

 

Síntese dos Deveres - Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo, Secretário 

Municipal da Fazenda e Diretor de Finanças em assuntos que dizem respeito ao exercício 

das atribuições políticas, visando subsidiar a tomada de decisões dos mesmos em relação 

aos projetos destinados a execução das metas e diretrizes governamentais; atuar como 

articulador interno da forma de Governo, substituir o Diretor de Finanças, quando 

designado. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Assessor do Diretor de Finanças exercer 

atividades de apoio e assessoramento ao Chefe do Poder Executivo, Secretário Municipal 

de Finanças e Diretor de Finanças no exercício de suas atribuições políticas; articular 

como difusor da forma de Governo, de modo a assegurar a efetiva execução das metas e 

diretrizes governamentais; coordenar e participar de reuniões e outros encontros de 

trabalho da sua Secretaria, opinando e sugerindo alternativas para o saneamento de temas 

em discussão; manter contatos internos e externos, com órgãos governamentais estaduais e 

federais para o desenrolar de questões e prestação de informações técnicas que favoreçam 

as tomadas de decisões necessárias; exercer outras atividades correlatas de direção e 

assessoramento. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade – Ensino Médio 

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARGO: ASSESSOR DO DIRETOR PEDAGÓGICO  

Padrão: CC-4/FG-4 

 

Síntese dos Deveres - Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo, Secretário 

Municipal Da Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer e Diretor Pedagógico em 

assuntos que dizem respeito ao exercício das atribuições políticas, visando subsidiar a 

tomada de decisões dos mesmos em relação aos projetos destinados a execução das metas 

e diretrizes governamentais; atuar como articulador interno da forma de Governo. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Assessor do Diretor Pedagógico exercer 

atividades de apoio e assessoramento ao Chefe do Poder Executivo, Secretário Municipal 

de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer e Diretor Pedagógico no exercício de 

suas atribuições políticas; articular como difusor da forma de Governo, de modo a 

assegurar a efetiva execução das metas e diretrizes governamentais; coordenar e participar 

de reuniões e outros encontros de trabalho da sua Secretaria, opinando e sugerindo 

alternativas para o saneamento de temas em discussão; manter contatos internos e 

externos, com órgãos governamentais estaduais e federais para o desenrolar de questões e 

prestação de informações técnicas que favoreçam as tomadas de decisões necessárias; 

exercer outras atividades correlatas de direção e assessoramento. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade – Ensino Médio 

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO  

Padrão: CC-5/FG-5 

 

Síntese dos Deveres - Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo e ao 

Secretário Municipal da pasta em assuntos que dizem respeito ao exercício das atribuições 

políticas, visando subsidiar a tomada de decisões dos mesmos em relação aos projetos 

destinados a execução das metas e diretrizes governamentais; atuar como articulador 

interno da forma de Governo. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Assessor Técnico exercer atividades de 

assessoramento, através da emissão de pareceres e opiniões, na solução de problemas e 

tomada de decisões do Secretário Municipal e do Diretor da pasta; assessorar tecnicamente 

e institucionalmente a sua Secretaria provendo-a de informações necessárias para o 

desenvolvimento  de ações e projetos; assessorar o Secretário Municipal em relação a 

possíveis decisões que pretendam tomar, bem como suas  consequências, que envolvem a 

consecução de atos necessários para colocar em prática o Plano de Governo previsto pelo 

Administrador Público; opinar sobre as matérias que serão submetidas à apreciação da 

Câmara de Vereadores local; supervisionar todo o trabalho técnico da Secretaria 

executado pelos servidores dos diversos Departamentos e Setores; coordenar a 

representação política e social do Secretario Municipal; coordenar a organização da 

agenda de audiências, entrevistas e reuniões com o Secretario Municipal; coordenar as 

atividades de imprensa, relações públicas e divulgação de diretrizes, planos, programas e 

outros assuntos de interesse da Prefeitura, relacionados à Secretaria; coordenar as 

atividades de registro e expedição dos atos do Secretário Municipal; manter o Secretário 

informado sobre as atividades relacionadas à Prefeitura, às demais Secretarias e à 

comunidade e exercer outras atividades correlatas de direção e assessoramento. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade – Ensino Médio 

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARGO: CHEFE DE SETOR 

 

 

Síntese dos Deveres - Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo, Secretário 

Municipal, Diretor e Chefe de Departamento da pasta a que pertence em assuntos que 

dizem respeito ao a sua área de atuação; chefiar os servidores sob sua subordinação, 

controlando o desempenho pessoal dos mesmos; atuar como articulador interno da forma 

de Governo, de modo a assegurar a efetiva execução das metas e diretrizes 

governamentais. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Chefe de Setor chefiar a execução dos trabalhos 

dos servidores sob sua subordinação; controlar o desempenho dos servidores do seu Setor 

para assegurar o desenvolvimento normal das rotinas de trabalho; prestar informações 

sobre assuntos pertinentes a sua área de atuação; promover a implementação das diretrizes 

traçadas no Plano de Governo Municipal, bem como responsabilizar-se pela sua execução 

e manutenção; tomar decisões e opinar sobre as ações municipais concernentes a sua área 

de atuação; articular como difusor da forma de Governo, de modo a assegurar a efetiva 

execução das metas e diretrizes governamentais; exercer outras atividades correlatas de 

direção e assessoramento. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade 

 a) Chefe de Setor da Secretaria Mun. de Obras e Serv. Públicos - Ensino 

Fundamental Incompleto; 

 b) Chefe de Setor da Secretaria Municipal da Educação - VETADO 

 c) Chefe de Setor da Secretaria Municipal da Saúde - VETADO 

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CARGO: ASSESSOR DE SECRETÁRIO  

Padrão: CC-4/FG-4 

 

Síntese dos Deveres - Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo e ao 

Secretário Municipal da Secretaria a que pertence no exercício das atribuições políticas, 

visando subsidiar a tomada de decisões dos mesmos em relação aos projetos destinados a 

execução das metas e diretrizes governamentais; atuar como articulador interno da forma 

de Governo, substituir o Secretário Municipal, quando designado. 

 

Descrição das Atribuições: Exercer atividades de apoio e assessoramento ao Chefe do 

Poder Executivo e ao Secretário Municipal da pasta a qual pertence no exercício de suas 

atribuições políticas, bem como exercer as funções políticas delegadas pelo mesmo; 

realizar pesquisas e subsidiar informações para elaboração de projetos na sua Secretaria; 

articular como difusor da forma de Governo, de modo a assegurar a efetiva execução das 

metas e diretrizes governamentais; atender, prestar informações e encaminhar as sugestões 

e reclamações do público em geral que procura a Secretaria; coordenar e participar de 

reuniões e outros encontros de trabalho da sua Secretaria, opinando e sugerindo 

alternativas para o saneamento de temas em discussão; manter contatos internos e 

externos, especialmente com órgãos governamentais estaduais e federais para o desenrolar 

de questões e prestação de informações técnicas que favoreçam as tomadas de decisões 

necessárias; exercer outras atividades correlatas de direção e assessoramento. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade – Ensino Médio 

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

ENQUADRAMENTO E ATRIBUIÇÕES DAS 

FUNÇÕES GRATIFICADAS CRIADAS 

 

 

 

CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Padrão: FG-8 

 

Síntese dos Deveres: Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário 

Municipal da Administração em assuntos administrativos, atuar como articulador interno 

da forma de Governo, gerenciar trabalhos que envolvam tarefas de caráter administrativo. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Chefe do Departamento de Serviços 

Administrativos, pesquisar e coletar dados que se fizerem necessários para decisões 

importantes na órbita administrativa; articular como difusor da forma de Governo, de 

modo a assegurar a efetiva execução das metas e diretrizes governamentais; coordenar e 

participar de reuniões e outros encontros de trabalho da sua secretaria; assessorar estudos 

para a execução de projetos de organização e reorganização na área administrativa; 

orientar o corpo funcional sob sua subordinação na perfeita execução das atividades; 

prestar assessoramento a autoridades superiores ou a unidades administrativas; 

supervisionar a elaboração de projetos de lei, decretos, portarias, ofícios e outros; prestar 

assistência ao secretário, promovendo a organização, execução, acompanhamento e 

controle das atividades da Secretaria; orientar na recepção, estudo e triagem do expediente 

encaminhado ao secretário municipal; assessorar nos trabalhos de protocolo, seleção, 

classificação, registro e arquivamento de documentos administrativos em geral; 

supervisionar o sistema de registro que propicie a pronta localização e obtenção da 

situação de qualquer documento ou processo administrativo; e executar outras atividades 

de direção na unidade a que pertence. 

 

 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade - Ensino Médio  

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CARGO: DIRETOR PEDAGÓGICO 

Padrão: FG-5 

 

Síntese dos Deveres: Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário 

Municipal da Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer orientando, dirigindo e 

supervisionando a execução das atividades do sistema de ensino municipal, certificando-se 

do cumprimento do currículo e do calendário escolar. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Diretor Pedagógico a orientação, direção, 

coordenação e supervisão escolar; coleta de informações e diagnósticos referentes ao 

contexto escolar; estudo, planejamento, organização e direção das atividades relativas à 

implantação e manutenção da educação em âmbito municipal, traçadas de acordo com as 

diretrizes e parâmetros curriculares nacionais; organização e divulgação de normas 

relativas às etapas escolares; estudo e edição de normas e procedimentos para avaliação 

dos alunos da rede municipal de ensino; coordenação do processo de avaliação das ações 

pedagógicas e do cumprimento do currículo e do calendário escolar; promover a 

implementação das diretrizes traçadas no Plano de Governo Municipal, bem como 

responsabilizar-se pela sua execução e manutenção; orientar o corpo funcional sob sua 

subordinação na perfeita execução das atividades; tomar decisões e opinar em nível 

estratégico sobre as ações municipais concernentes a sua área de atuação; subsidiar os 

Secretários Municipais e o Chefe do Poder Executivo com informações que auxiliem na 

solução das questões estratégicas do Município; articular como difusor da forma de 

Governo, de modo a assegurar a efetiva execução das metas e diretrizes governamentais; 

atender e prestar as informações que julgar pertinentes às pessoas que procuram a 

Diretoria Pedagógica; participar de reuniões de diretoria, opinando e sugerindo 

alternativas para o saneamento de temas em discussão; avaliar o desempenho de seus 

subordinados e indicar servidores da sua área para realização de cursos de capacitação; 

substituir o Secretário Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer 

quando designado; executar outras atividades de direção na unidade a que pertence. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade - Nível Superior  

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CARGO: DIRETOR DE EDUCAÇÃO 

Padrão: FG-5 

 

Síntese dos Deveres: Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário 

Municipal da Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer orientando, dirigindo e 

supervisionando a execução das políticas públicas para a educação básica, incluindo o 

gerenciamento dos serviços de alimentação, transporte e material escolar. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Diretor de Educação a orientação, direção e 

supervisão das atividades relativas à implementação, manutenção e avaliação das políticas 

para a educação básica, proporcionando suporte técnico-pedagógico aos gestores, 

professores e técnicos na implantação de políticas, programas e objetivos educacionais, 

nas diversas modalidades de ensino do Município; promover o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho; 

propor e baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; supervisionar os 

serviços de autorização, credenciamento e supervisão dos estabelecimentos do sistema de 

ensino, na área de sua competência; elaborar a execução da proposta pedagógica de acordo 

com a política educacional do Município; manifestar-se nos convênios com os órgãos 

federais, estaduais e entidades particulares, objetivando o desenvolvimento das atividades 

no âmbito de sua competência; gerenciar os serviços de alimentação escolar, transporte 

escolar, material didático e outros programas suplementares desenvolvidos, bem como os 

serviços de recenseamento da população em idade escolar para o ensino fundamental e os 

jovens e adultos que a ele não tiveram acesso; promover a implementação das diretrizes 

traçadas no Plano de Governo Municipal, bem como responsabilizar-se pela sua execução 

e manutenção; orientar o corpo funcional sob sua subordinação na perfeita execução das 

atividades; tomar decisões e opinar em nível estratégico sobre as ações municipais 

concernentes a sua área de atuação; subsidiar os Secretários Municipais e o Chefe do 

Poder Executivo com informações que auxiliem na solução das questões estratégicas do 

Município; articular como difusor da forma de Governo, de modo a assegurar a efetiva 

execução das metas e diretrizes governamentais; atender e prestar as informações que 

julgar pertinentes às pessoas que procuram a Diretoria Pedagógica; participar de reuniões 

de diretoria, opinando e sugerindo alternativas para o saneamento de temas em discussão; 

avaliar o desempenho de seus subordinados e indicar servidores da sua área para 

realização de cursos de capacitação; executar outras atividades de direção na unidade a 

que pertence. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade - Nível Superior  

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 



 

 

 

 

 

CARGO: ASSESSOR DO DIRETOR DO CRAS  

Padrão: FG-5 

 

Síntese dos Deveres - Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo, ao Secretário 

Municipal de Assistência Social e Habitação e ao Diretor do CRAS em assuntos que 

dizem respeito ao exercício das atribuições políticas, visando subsidiar a tomada de 

decisões dos mesmos em relação aos projetos destinados a execução das metas e diretrizes 

governamentais; atuar como articulador interno da forma de Governo, substituir o Diretor 

do CRAS, quando designado. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Assessor do Diretor do CRAS exercer atividades 

de apoio e assessoramento ao Chefe do Poder Executivo, Secretário Municipal de 

Assistência Social e Habitação e ao Diretor do CRAS no exercício de suas atribuições 

políticas; articular como difusor da forma de Governo, de modo a assegurar a efetiva 

execução das metas e diretrizes governamentais; coordenar e participar de reuniões e 

outros encontros de trabalho da sua Secretaria, opinando e sugerindo alternativas para o 

saneamento de temas em discussão; manter contatos internos e externos, com órgãos 

governamentais estaduais e federais para o desenrolar de questões e prestação de 

informações técnicas que favoreçam as tomadas de decisões necessárias; exercer outras 

atividades correlatas de direção e assessoramento. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade – Ensino Médio 

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DE 

MEDICAMENTOS  

Padrão: FG-4 

 

Síntese dos Deveres - Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo e ao 

Secretário da Saúde em assuntos que dizem respeito ao controle de medicamentos 

disponibilizados pelo Município; gerenciar e zelar pelo cumprimento das disposições 

legais e regulamentares em relação ao controle de medicamentos. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Assessor Técnico Responsável pelo Controle de 

Medicamentos zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor 

relativas a área de controle de medicamentos; assegurar condições dignas de trabalho e os 

meios indispensáveis à prática das atividades de farmácia, visando o atender as 

necessidades da população usuária; assessorar na organização, planejamento, 

coordenação, execução e avaliação dos Serviços de Farmácia e de suas atividades técnicas 

e auxiliares, atendendo às atribuições definidas pelos Conselhos Federal e Estadual de 

Farmácia; desempenhar outras atividades correlatas a assessoria técnica na área de 

medicamentos. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade - Nível Médio 

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CARGO: ASSESSOR PEDAGÓGICO  

Padrão: FG-4 

 

Síntese dos Deveres - Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo, Secretário 

Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer e ao Diretor Pedagógico em 

assuntos que dizem respeito ao exercício das atribuições políticas, visando subsidiar a 

tomada de decisões dos mesmos em relação aos projetos destinados a execução das metas 

e diretrizes governamentais; atuar como articulador interno da forma de Governo. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Assessor Pedagógico exercer atividades de apoio 

e assessoramento ao Chefe do Poder Executivo, Secretário Municipal de Educação, 

Cultura, Turismo, Desporto e Lazer e ao Diretor Pedagógico no exercício de suas 

atribuições políticas; articular como difusor da forma de Governo, de modo a assegurar a 

efetiva execução das metas e diretrizes governamentais; coordenar e participar de reuniões 

e outros encontros de trabalho da sua Secretaria, opinando e sugerindo alternativas para o 

saneamento de temas em discussão; manter contatos internos e externos, com órgãos 

governamentais estaduais e federais para o desenrolar de questões e prestação de 

informações técnicas que favoreçam as tomadas de decisões necessárias; exercer outras 

atividades correlatas de direção e assessoramento. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade – Ensino Médio 

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CARGO: ASSESSOR TRIBUTÁRIO  

Padrão: FG-5 

 

Síntese dos Deveres - Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo, Secretário 

Municipal da Fazenda e ao Diretor de Finanças em assuntos que dizem respeito ao 

exercício das atribuições políticas, visando subsidiar a tomada de decisões dos mesmos em 

relação aos projetos destinados a execução das metas e diretrizes governamentais; atuar 

como articulador interno da forma de Governo. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Assessor Tributário chefiar a execução das 

atividades das equipes de trabalho que desenvolvem serviços na área de arrecadação 

tributária municipal, de modo a assegurar o cumprimento das metas definidas pelo 

Administrador Público Municipal; articular como difusor da forma de Governo, a fim de 

assegurar a efetiva execução das metas e diretrizes governamentais; assessorar o 

Secretário Municipal da Fazenda com sugestões para melhoria da execução dos serviços 

da sua área;  

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade – Ensino Médio 

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

Padrão: FG-7 

 

Síntese dos Deveres - Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo, Secretário 

Municipal de Obras e Serviços Públicos e ao Diretor de Obras e Serviços Públicos em 

assuntos que dizem respeito a sua área de atuação; planejar e chefiar as equipes de 

trabalho do seu Departamento, controlando o desempenho pessoal dos servidores, 

promovendo e sugerindo aperfeiçoamento dos serviços; atuar como articulador interno da 

forma de Governo, de modo a assegurar a efetiva execução das metas e diretrizes 

governamentais. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Chefe do Departamento de Obras e Serviços 

Públicos planejar e chefiar a execução dos trabalhos da equipe do seu Departamento; 

controlar o desempenho do pessoal para assegurar o desenvolvimento normal das rotinas 

de trabalho; prestar informações sobre assuntos pertinentes ao seu Departamento; 

promover a implementação das diretrizes traçadas no Plano de Governo Municipal, bem 

como responsabilizar-se pela sua execução e manutenção; tomar decisões e opinar sobre 

as ações municipais concernentes a sua área de atuação; articular como difusor da forma 

de Governo, de modo a assegurar a efetiva execução das metas e diretrizes 

governamentais; exercer outras atividades correlatas de direção e assessoramento. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade – Ensino Fundamental Incompleto 

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 

Padrão: FG-5 

 

Síntese dos Deveres - Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo, Secretário 

Municipal da Fazenda e Diretor de Finanças em assuntos que dizem respeito a sua área de 

atuação; planejar e chefiar as equipes de trabalho do seu Departamento, controlando o 

desempenho pessoal dos servidores, promovendo e sugerindo aperfeiçoamento dos 

serviços; atuar como articulador interno da forma de Governo, de modo a assegurar a 

efetiva execução das metas e diretrizes governamentais. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Chefe do Departamento de Finanças planejar e 

chefiar a execução dos trabalhos da equipe do seu Departamento; controlar o desempenho 

do pessoal para assegurar o desenvolvimento normal das rotinas de trabalho; prestar 

informações sobre assuntos pertinentes ao seu Departamento; promover a implementação 

das diretrizes traçadas no Plano de Governo Municipal, bem como responsabilizar-se pela 

sua execução e manutenção; tomar decisões e opinar sobre as ações municipais 

concernentes a sua área de atuação; articular como difusor da forma de Governo, de modo 

a assegurar a efetiva execução das metas e diretrizes governamentais; exercer outras 

atividades correlatas de direção e assessoramento. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade – Ensino Médio 

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CARGO: CHEFE DE SETOR 

 

 

Síntese dos Deveres - Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo, Secretário 

Municipal, Diretor e Chefe de Departamento da pasta a que pertence em assuntos que 

dizem respeito ao a sua área de atuação; chefiar os servidores sob sua subordinação, 

controlando o desempenho pessoal dos mesmos; atuar como articulador interno da forma 

de Governo, de modo a assegurar a efetiva execução das metas e diretrizes 

governamentais. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Chefe de Setor II chefiar a execução dos 

trabalhos dos servidores sob sua subordinação; controlar o desempenho dos servidores do 

seu Setor para assegurar o desenvolvimento normal das rotinas de trabalho; prestar 

informações sobre assuntos pertinentes a sua área de atuação; promover a implementação 

das diretrizes traçadas no Plano de Governo Municipal, bem como responsabilizar-se pela 

sua execução e manutenção; tomar decisões e opinar sobre as ações municipais 

concernentes a sua área de atuação; articular como difusor da forma de Governo, de modo 

a assegurar a efetiva execução das metas e diretrizes governamentais; exercer outras 

atividades correlatas de direção e assessoramento. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade – Ensino Fundamental Incompleto 

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA 

Padrão: FG-5 

 

Síntese dos Deveres - Coordenar as ações de medidas capazes de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde além de intervir nos problemas sanitários, meio ambiente e 

alimentar da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da 

saúde.  

 

 

Descrição das Atividades: Coordenar ações de coleta de dados de análise e avaliação das 

informações dos setores sanitários, alimentos epidemiológicas e ambientais. Normatizar as 

atividades de vigilância a saúde, garantindo a homogeneidade de procedimentos. Informar 

ao Secretário de Saúde da existência de risco iminente à saúde pública decorrente da 

contaminação do ambiente, incluindo o do trabalho, da inadequação dos produtos, dos 

serviços e dos procedimentos, métodos e técnicas de interesse para a saúde; propor 

condições que assegurem a qualidade na produção, comercialização e consumo de bens e 

serviços de interesse da saúde, aí incluídos os procedimentos, métodos e técnicas que 

afetem a saúde; cumprir e fazer cumprir a legislação estadual e federal atinente à matéria, 

bem como acordos e convênios eventualmente firmados com órgãos e entidades públicas e 

privadas; 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade – Ensino Médio 

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 

Padrão: FG-4 

 

Síntese dos Deveres - Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo e ao 

Secretário Municipal de Assistência Social e Habitação em assuntos que dizem respeito a 

sua área de atuação; planejar e chefiar as equipes de trabalho do seu Departamento, 

controlando o desempenho pessoal dos servidores, promovendo e sugerindo 

aperfeiçoamento dos serviços; atuar como articulador interno da forma de Governo, de 

modo a assegurar a efetiva execução das metas e diretrizes governamentais. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Chefe do Departamento de Habitação planejar e 

chefiar a execução dos trabalhos da equipe do seu Departamento; controlar o desempenho 

do pessoal para assegurar o desenvolvimento normal das rotinas de trabalho; prestar 

informações sobre assuntos pertinentes ao seu Departamento; promover a implementação 

das diretrizes traçadas no Plano de Governo Municipal, bem como responsabilizar-se pela 

sua execução e manutenção; tomar decisões e opinar sobre as ações municipais 

concernentes a sua área de atuação; articular como difusor da forma de Governo, de modo 

a assegurar a efetiva execução das metas e diretrizes governamentais; exercer outras 

atividades correlatas de direção e assessoramento. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade – Ensino Médio 

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III 

 

ENQUADRAMENTO E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS  

COM DENOMINAÇÃO ALTERADA 
 

 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, 

DESPORTO E LAZER 

 

Síntese dos Deveres - Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo em assuntos que 

dizem respeito ao sistema e da política educacional de ensino municipal, à área da cultura e 

turismo do Município, aos aspectos ligados ao esporte e lazer da comunidade. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Secretário Municipal da Educação, Cultura, Turismo, 

Desporto e Lazer a gestão integrada do sistema e da política educacional de ensino municipal, que 

compreende as atividades de elaboração de programas de educação, promoção de convênios para a 

sua execução e integração ao sistema de ensino nacional; promoção e supervisão de pesquisas de 

natureza educacional e de atividades de orientação pedagógicas dos educandos, assim como dos 

professores através de aperfeiçoamentos; administrar e prover a manutenção das unidades de 

ensino municipais e programar a construção de novas unidades; organizar e definir parâmetros 

para elaboração dos planos, regimento e calendário escolar, históricos, boletins, projetos 

pedagógicos, e estrutura curricular; fixar normas para a organização escolar, didática e disciplinar 

das unidades de ensino; administrar a biblioteca pública municipal; promover no âmbito das 

escolas municipais as atividades de cultura, esportes, educação física e recreação; administrar a 

assistência ao educando no que diz respeito à alimentação escolar, material didático e transporte; 

ofertar a educação infantil em creches e pré-escolas com prioridade ao ensino fundamental, dentro 

das normas legais pertinentes; assessorar as creches municipais, no que tange aos aspectos 

pedagógicos; disponibilizar vagas para matrículas de educandos a partir de 06 anos de idade no 

ensino fundamental, assim como à educação escolar de jovens e adultos dentro das disposições 

legais de ensino; avaliar a qualidade do ensino municipal e das escolas privadas do Município; 

analisar e aprovar regimentos e planos de estudos das instituições de ensino; submeter à apreciação 

do Conselho Municipal de Educação os planos educacionais elaborados; estudar, planejar, dirigir e 

implementar programas, projetos, eventos e manifestações ao desenvolvimento de atividades 

culturais a toda comunidade do Município; implantar a política municipal de bibliotecas, museus e 

arquivos, bem como estabelecer normas, gerir, conservar e organizar arquivos e museus públicos 

municipais, disponibilizando o acesso ao público; articular com entidades públicas ou 

privadas;organizar e difundir programas anuais de festas e diversões públicas com interesse 

turístico; analisar e propor políticas de ação para a valorização e o interesse turístico do Município; 

organizar e difundir informações turísticas; manter articulação com o empresariado e entidades 

locais para a promoção de feiras, congressos e eventos no Município; planejar e coordenar 

programas e planos de esportes, recreação e lazer às todas as faixas etárias da população; 

programar eventos desportivos de caráter popular; orientar na elaboração de relatórios de 

atividades e o desempenho de outras atividades a critério do Chefe do Poder Executivo. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade – Ensino Médio 

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

Carga Horária: Mínima de 40 horas semanais 

 



 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

HABITAÇÃO 

 

Síntese dos Deveres - Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo em assuntos 

que dizem respeito à gestão integrada do sistema de assistência social e habitacional do 

Município e o desenvolvimento das atividades relacionadas ao planejamento e 

implementação da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, no âmbito do Município. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Secretário Municipal da Assistência Social e 

Habitação a gestão integrada do sistema de assistência social do Município, através de 

atividades de consolidação das políticas de proteção e promoção social e habitacional para 

garantia dos direitos de cidadania definidas em legislação pertinente; desenvolver estudos, 

programas e projetos destinados à proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência, à velhice, às pessoas portadoras de necessidades especiais, à famílias em 

situação de vulnerabilidade e riscos, jovens, dependentes químicos e demais segmentos 

necessitados, através de processos sócio-educativos que permitam o ingresso na sociedade 

produtiva e/ou melhores condições de vida, na busca constante da harmonia e bem-estar 

social; firmar convênios com órgãos públicos e privados para a execução dos programas 

assistenciais e habitacionais; desenvolver planos, programas e projetos, destinados à 

promoção humana, visando à inclusão social e habitacional; desenvolver pesquisas da 

realidade social, capacitando recursos humanos à prestação de serviços técnicos na área 

social e habitacional; promover o fortalecimento das relações familiares no âmbito da 

sociedade; coordenar o mapeamento e o cadastramento das áreas utilizadas pela população 

carente; orientar os serviços de avaliação das famílias beneficiadas por programas de 

transferência de renda, instituídos por leis específicas da União, do Estado e do Município 

e/ou resoluções emanadas dos respectivos Conselhos; coordenar a seleção para os 

atendimentos prioritários na área da habitação popular em conformidade com a legislação 

federal pertinente; gerenciar as distribuições de auxílios à alimentação, agasalho, melhoria 

de habitação e outros benefícios voltados à população carente; apoiar os trabalhos dos 

conselhos municipais que atuam na área social e habitacional; motivar a participação da 

população em soluções de caráter cooperativo; gerenciar atividades junto a grupos sociais, 

visando sua organização e desenvolvimento de objetivos e de melhoria das condições de 

vida; controlar programas de habitação popular, conforme legislação e normas específicas; 

coordenar os serviços de licenciamento para construções e loteamentos urbanos, conforme 

as normas municipais em vigor; elaborar relatórios de atividades; desempenhar outras 

atividades a critério do Chefe do Poder Executivo. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade - Ensino Médio 

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

Carga Horária: Mínima de 40 horas semanais 

 

 

 

 



 

ANEXO IV 

 

ENQUADRAMENTO E ATRIBUIÇÕES DOS  

CARGOS EM COMISSÃO/FUNÇÕES GRATIFICADAS MANTIDOS 

 

 

 

CARGO: CHEFE DE GABINETE 

Padrão: CC-10/FG-10 

 

Síntese dos Deveres: Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo nas suas 

funções políticas, legais e sociais e em suas relações com a União, Estados, Municípios, 

representantes dos Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público, imprensa, 

associações de classe, órgãos da administração direta e indireta nas três esferas de 

governo, empresas privadas e demais entidades.  

 

Descrição das Atividades: Compete ao Chefe de Gabinete assessorar o Chefe do Poder 

Executivo em suas relações políticas, legais e sociais com órgãos e entidades da 

administração direta e indireta da União, Estado e Municípios, representantes dos Poderes 

Legislativo, Judiciário e Ministério Público, imprensa, associações de classe, empresas 

privadas, pessoas físicas e outras entidades; realizar contatos pessoais, com representantes 

de diversos órgãos e entidades, objetivando o agendamento de reuniões e andamento das 

atividades correlatas; planejar e organizar o protocolo do cerimonial dos atos públicos ou 

administrativos; coordenar a preparação das reuniões e audiências, assim como a recepção 

e os encargos de representação do Prefeito Municipal; atender as partes que demandam ao 

Gabinete e encaminhá-las aos respectivos órgãos da administração; manter, sob sua 

responsabilidade, a guarda dos documentos e processos de natureza reservada e sigilosa; 

orientar e coordenar a realização dos serviços do Gabinete; desempenhar outras atividades 

correlatas a Chefia de Gabinete. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade – Ensino Médio  

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARGO: DIRETOR DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 

Padrão: CC-10/FG-10 

 

Síntese dos Deveres: Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário 

Municipal da Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer orientando, dirigindo e 

supervisionando a execução dos serviços que dizem respeito à cultura, turismo, desporto e 

lazer do Município.   

 

Descrição das Atividades: Compete ao Diretor de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer a 

orientação, direção e supervisão das atividades relativas à cultura, turismo, desporto e 

lazer do Município, no que se refere à coordenação, incentivo e apoio a produção cultural 

nas suas diversas manifestações; promoção do intercâmbio entre cultura e as demais 

políticas públicas, visando à geração de novas oportunidades de trabalho e renda; proteção 

as manifestações de cultura popular de origem étnica local e de grupos que constituem a 

nacionalidade brasileira; estudo, elaboração e promoção de medidas adequadas à 

preservação do patrimônio arquitetônico, urbanístico, paisagístico, histórico, cultural, 

arqueológico e ambiental; promoção, proteção e preservação do patrimônio histórico e 

cultural do Município; manutenção e fomento do acervo do Museu, Arquivo Municipal e  

Biblioteca Pública Municipal; análise, proposição e desenvolvimento de ações voltadas 

para o desenvolvimento e valorização do turismo local, como forma de geração de 

emprego e renda, afirmando o Município como polo turístico da região; estudo e 

proposição de planos de estímulo ao desenvolvimento de atividades de interesse turístico; 

divulgação dos potenciais turísticos do Município; organização de programas anuais de 

festas e diversões públicas que tenham interesse turístico local; organização e difusão de 

informações turísticas sobre o Município, para a população local e visitantes; apoio e 

manutenção de articulação com o empresariado e entidades locais para a promoção de 

feiras, congressos e eventos no Município; planejamento e coordenação de programas e 

planos de esportes, recreação e lazer dirigidos às várias faixas etárias; programação de 

eventos desportivos de caráter popular; desenvolvimento, promoção, divulgação e controle 

das atividades esportivas e de lazer do Município, estimulando o hábito de esporte nas 

comunidades; participação em reuniões de diretoria e secretariado, opinando e sugerindo 

alternativas para o saneamento de temas em discussão; e execução de outras atividades de 

direção na unidade a que pertence. Elaborar o calendário de eventos oficiais do Município. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade - Ensino Médio  

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARGO: DIRETOR DE PESSOAL 

Padrão: CC-06/FG-06 

 

Síntese dos Deveres: Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário 

Municipal da Administração em assuntos que dizem respeito à política de recursos 

humanos do Município, orientando, dirigindo e supervisionando a execução da folha de 

pagamento mensal dos servidores, dos registros e controles funcionais e demais 

documentos legais pertinentes.  

 

Descrição das Atividades: Compete ao Diretor de Pessoal a orientação, direção e 

supervisão da execução de atividades relativas à política de recursos humanos do 

Município, no que se refere ao recrutamento, seleção, admissão, exoneração e avaliação 

dos servidores públicos municipais; chefiar os serviços de elaboração dos registros, 

controles funcionais, lançamento da movimentação de pessoal e controles de frequência, 

da folha de pagamento mensal dos servidores e a efetivação do cumprimento das 

obrigações sociais decorrentes; dirigir, encaminhar os servidores aos serviços de inspeção 

de saúde, de efetivação dos controles relativos à nomeação, licença, aposentadoria, 

pensão, inativação e outros relativos aos servidores; divulgar técnicas e métodos de 

segurança e medicina do trabalho nos ambientes de serviços; chefiar quanto à elaboração 

de portarias, e demais documentos legais, assim como do arquivamento e manutenção dos 

processos e documentos em geral dos servidores; participar de reuniões de diretoria e 

secretariado, opinando e sugerindo alternativas para o saneamento de temas em discussão; 

executar outras atividades de direção na unidade a que pertence. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade - Ensino Médio  

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARGO: DIRETOR DE MEIO AMBIENTE 

Padrão: CC- 08 /FG- 08 

 

Síntese dos Deveres: Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo orientando, 

dirigindo e supervisionando a execução e manutenção da política ambiental do Município.  

 

Descrição das Atividades: Compete ao Diretor de Meio Ambiente a orientação e direção 

das atividades relativas à implementação de medidas voltadas para a proteção ao meio 

ambiente; coordenar e dirigir os serviços de fiscalização e controle das ações da política 

ambiental do Município; articular com as demais unidades administrativas, visando à 

implementação de ações que garantam a melhoria da qualidade de vida da população; 

coordenar as ações e execução de planos, programas, projetos e atividades de preservação e 

repercussão ambiental; estudar e expedir normas técnicas e procedimentos, visando à 

proteção das áreas ambientais municipais; identificar, implantar e administrar unidades de 

conservação e outras áreas protegidas, visando à conservação de mananciais, ecossistemas 

naturais, flora e fauna, recursos genéticos e outros de interesses ecológicos, estabelecendo 

normas a serem observadas nessas áreas, obedecendo à legislação estadual e federal; 

participar na elaboração de planos de ocupação de áreas de drenagem de bacias e sub-bacias 

hidrográficas; chefiar os serviços de aprovação e fiscalização da implantação de 

empreendimentos e instalações para fins industriais e parcelamentos do solo de qualquer 

natureza, bem como quaisquer atividades que utilizem recursos naturais renováveis e não 

renováveis; chefiar os serviços de autorização, de acordo com a legislação vigente, do corte 

e a exploração racional ou quaisquer outras alterações de cobertura vegetal nativa, primitiva 

ou regenerada; promover, em conjunto com os demais órgãos competentes, o controle da 

utilização, armazenamento e transporte de produtos perigosos; dirigir a implantação e 

operação de sistema de monitoramento ambiental; acompanhar os estudos de impacto 

ambiental e análise de risco, das atividades que venham a se instalar no Município; chefiar 

as atividades de licenciamento ambiental para empreendimentos de impacto ambiental local; 

promover a identificação e o mapeamento das áreas críticas de poluição e ambientalmente 

frágeis, visando ao correto manejo; implementar, em conjunto com outras Secretarias 

Municipais, programas de Educação Ambiental, promovendo campanhas educativas; 

acompanhar as atividades de manutenção dos parques e áreas de preservação permanente; 

propor programas de proteção ao meio ambiente; participar de reuniões de diretoria e 

secretariado, opinando e sugerindo alternativas para o saneamento de temas em discussão; e 

executar outras atividades de direção na unidade a que pertence. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade - Ensino Médio  

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 



 

CARGO: ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO 

Padrão: CC-10/FG-10 

 

Síntese dos Deveres: Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário 

Municipal da Administração em assuntos administrativos, bem como pesquisa, estudo, e 

elaboração de normas, anteprojetos de lei e informações. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Assessor de Administração pesquisar e coletar 

dados que se fizerem necessários para decisões importantes na órbita administrativa; 

efetuar pesquisas para o aperfeiçoamento do serviço; elaborar ou examinar anteprojetos de 

lei e outros atos normativos, por determinação superior; elaborar exposição de motivos e 

justificativas; participar da elaboração de normas ou regulamentos que envolvam matérias 

ligadas às atividades próprias da Secretaria; orientar a instrução dos processos que 

envolvam interpretação e aplicação da legislação pertinente a pessoal; estudar e 

sistematizar a legislação de interesse da Secretaria, bem como a respectiva aplicação; 

assessorar estudos para a execução de projetos de organização e reorganização na área 

administrativa; orientar o corpo funcional sob sua subordinação na perfeita execução das 

atividades; revisar atos e informações antes de submetê-los à apreciação das autoridades 

superiores; prestar assessoramento a autoridades superiores ou a unidades administrativas 

em assuntos de sua especialidade; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem 

desenvolvidos por auxiliares; e executar outras atividades de direção na unidade a que 

pertence. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade - Ensino Médio  

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO 

Padrão: CC-12/FG-12 

 

Síntese dos Deveres: Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo e Secretários 

Municipais, emitindo pareceres e opinando em assuntos de natureza jurídica e matéria 

legislativa, de forma a subsidiar as tomadas de decisões pelos mesmos. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Assessor Jurídico estudar assuntos legais de 

ordem geral ou específica, a fim de assessorar, através de pareceres e opiniões, o Chefe do 

Poder Executivo Municipal na solução de problemas e tomada de decisões que envolvem 

aspectos jurídicos; assessorar o Chefe do Poder Executivo, bem como os Secretários 

Municipais, em relação à possíveis decisões que pretendam tomar, bem como suas 

consequências, que envolvem a consecução de atos que possuem o objetivo de colocar em 

prática o plano de governo previsto pelo Administrador Público; assessorar na elaboração 

de projetos de lei que visem executar as metas e diretrizes traçadas pelo Administrador 

Público, emitindo juízo de valor quanto ao interesse público e competência municipal para 

regrar legalmente os assuntos idealizados; opinar sobre a constitucionalidade ou não das 

matérias que serão submetidas à apreciação da Câmara de Vereadores local; interpretar 

textos legais, opinando sobre o entendimento mais correto e atual das leis e decisões 

judiciais em geral, de modo a prestar os subsídios necessários às tomadas de decisão das 

Chefias; acompanhar o Chefe do Poder Executivo e/ou Secretários Municipais em 

reuniões, emitindo pareceres que os orientem de forma a decidirem sobre os assuntos de 

modo convergente com os aspectos legais e formais; elaborar pareceres sobre temas 

arguidos pelo Chefe do Poder Executivo e/ou Secretários Municipais, de modo a prestar 

informações suficientes e necessárias às tomadas de decisões; assessorar em assuntos 

jurídicos que lhe são submetidos a exame e apreciação e desempenhar outras atividades 

correlatas às atividades de assessoramento jurídico.  

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade - Nível Superior Completo em Ciências Jurídicas e Sociais ou 

Direito. 

Inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil/RS. 

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARGO: SUB-PREFEITO 

Padrão: CC-07/FG-07 

 

Síntese dos Deveres: Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo em assuntos 

que dizem respeito ao Distrito, orientando, dirigindo e supervisionando a execução de 

todas as atividades desempenhadas pela equipe de servidores do Distrito. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Sub-Prefeito a orientar, dirigir e supervisionar a 

execução de atividades voltadas ao Distrito no que diz respeito à inspeção, execução, 

fiscalização e supervisão das obras de manutenção e conservação dos prédios públicos, 

que envolvem serviços de carpintaria, pintura, marcenaria, alvenaria, eletricidade e outros 

reparos; chefiar as equipes de manutenção, conservação e execução de obras do sistema 

rodoviário, pontes, parques, praças, jardins e caminhos vicinais, assim como dos serviços 

de varrição, limpeza e iluminação pública das vias e logradouros públicos, e dos serviços 

de manutenção de redes de água e esgoto; dirigir e controlar da execução de todos os tipos 

de serviços de utilidade pública à população do Distrito; atender os munícipes que 

procurarem a Sub-Prefeitura para diversas solicitações, requerimentos e informações, 

buscando soluções para as questões públicas da população local e/ou elevando ao 

conhecimento do Chefe do Poder Executivo para a solução daquelas que fogem a sua 

alçada; apresentar relatórios periódicos sobre o andamento dos serviços e particularidades 

encontradas no desempenho das atividades da Sub-Prefeitura para encaminhamento ao 

Chefe do Poder Executivo; e executar outras atividades de direção na unidade a que 

pertence. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade - Ensino Fundamental Incompleto.   

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARGO: DIRETOR DE TRÂNSITO 

Padrão: CC-4/FG-4 

 

Síntese dos Deveres: Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário 

Municipal de Obras e Serviços Públicos em assuntos que dizem respeito à política de 

trânsito do Município, orientando, dirigindo e supervisionando a execução das atividades 

de sua unidade. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Diretor de Trânsito orientar, dirigir e 

supervisionar a execução de atividades relativas à política de trânsito do Município no que 

se refere ao cumprimento da legislação e as normas de trânsito, planejamento, 

regulamentação e operação do trânsito de veículos, pedestres e animais, promoção e 

desenvolvimento da circulação e da segurança de pedestres e ciclistas, manutenção das 

placas de sinalização, dispositivos e equipamentos de controle viário, fiscalização do 

trânsito, autuação e aplicação das penalidades administrativas por infrações gerais, 

notificação e arrecadação das multas aplicadas, autorização e fiscalização da realização de 

obras e eventos que interfiram na livre circulação de veículos e pedestres, fiscalização do 

nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou por suas 

cargas, entre outras atividades; promover a integração municipal aos órgãos e entidades do 

Sistema Nacional de Trânsito; promover e participar de projetos e programas de educação 

e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional 

de Trânsito – CONTRAN; avaliar e promover a capacitação dos servidores públicos 

ligados a sua Diretoria; apoiar ações específicas das demais Secretarias Municipais; e 

executar outras atividades de direção na unidade a que pertence. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade - Ensino Fundamental Incompleto   

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARGO: OFICIAL DE GABINETE 

Padrão: CC-05/FG-05 

 

Síntese dos Deveres: Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo em assuntos 

que dizem respeito as atividades  administrativas  do Gabinete.  

 

Descrição das Atividades: Compete ao Oficial de Gabinete a orientação, direção e 

supervisão da execução de atividades relativas ao atendimento as pessoas que queiram 

tratar diretamente com o Prefeito, anotando os assuntos que devem ser submetidos à 

apreciação do mesmo; designar dia, local e hora para as audiências solicitadas pelos 

interessados, ouvindo o Prefeito para esta designação; manipular a correspondência 

recebida pelo Prefeito e dar-lhe o necessário encaminhamento ou providenciando a 

solução respectiva; cumprir as ordens do Prefeito, relativamente aos negócios de interesse 

da Administração Municipal;   elaborar redação e preparo da correspondência privativa do 

Prefeito mensagens e projetos; assessorar o Prefeito em suas relações com as autoridades e 

o público em geral; prestar informações sobre programas e realizações da Prefeitura; 

divulgar aos órgãos da Prefeitura as decisões e providências determinadas pelo Prefeito; 

encaminhar matérias de interesse da Municipalidade, quando autorizadas pelo Prefeito, 

para publicação nos órgãos de imprensa; executar outras atividades de direção na unidade 

a que pertence. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade - Ensino Médio  

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARGO: DIRETOR DE BIBLIOTECA 

Padrão: CC-07/FG-07 

 

Síntese dos Deveres: Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário 

Municipal da Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer em assuntos que dizem 

respeito à política de disseminação da informação no Município, orientando, dirigindo e 

supervisionando a execução das atividades da Biblioteca Municipal. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Diretor de Biblioteca orientar, dirigir e controlar 

as 

atividades relativas à disponibilização de informações de comunicação e documentos de 

toda espécie, como centro de informação que agrega redes e sistemas para disseminar a 

informação na comunidade; desenvolver estudos, pesquisas e ações educativas; promover 

e difundir a área cultural; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; atender 

as necessidades, interesses e objetivos da comunidade nos diversos segmentos da 

educação e cultura; supervisionar, dirigir e participar das atividades de classe e extraclasse 

das escolas municipais, divulgando os serviços e acervo bibliográfico; orientar professores 

e alunos sobre técnicas de pesquisa; articular com a equipe técnica, professores, educandos 

e órgãos de educação dos entes federais e estaduais, visando a promoção de leitura e 

pesquisa; promover eventos culturais como palestras, entrevistas, recitais, clubes de 

leitura, concursos literários, oficinas de arte e literatura, projeção de vídeos e slides; e 

executar outras atividades de direção na unidade a que pertence. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade - Ensino Médio  

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARGO: DIRETOR DE SAÚDE PÚBLICA 

Padrão: CC-07/FG-07 

 

Síntese dos Deveres: Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário 

Municipal da Saúde em assuntos que dizem respeito ao Sistema único de Saúde - SUS do 

Município, orientando, dirigindo e supervisionando a execução dos serviços em saúde. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Diretor de Saúde Pública a orientar e dirigir as 

atividades relativas à gestão do Sistema Único de Saúde – SUS –, especialmente nas 

atividades de planejamento, supervisão, avaliação e controle das ações de saúde pública; 

definir o perfil epidemiológico do Município, sugerindo e assessorando na elaboração dos 

programas a serem implantados e/ou implementados; apoiar as Unidades Sanitárias na 

operacionalização de investigação epidemiológica; supervisionar a implantação, 

desenvolvimento e coordenar a execução dos programas de saúde: hipertensão arterial, 

diabetes, hanseníase, tuberculose, DST/AIDS, educação em saúde, entre outros que 

poderão ser criados; chefiar as atividades de controle e distribuição de insumos específicos 

de cada programa; planejar e controlar o funcionamento dos postos de saúde, centro de 

saúde, centro de reabilitação, laboratório de saúde pública e farmácia municipal, 

provendo-os de suas necessidades materiais, de recursos humanos, de manutenção e de 

transporte, em articulação com outras unidades; manter articulação dos trabalhos com os 

demais departamentos da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância e/ou outras 

Secretarias no âmbito do Município, União, Estado ou instituições afins; chefiar as as 

ações necessárias ao controle de doenças infectocontagiosas e/ou agravos à saúde, 

incluindo-se: implantação, treinamento e acompanhamento do desenvolvimento das ações 

de vigilância epidemiológica e de imunização no Município; supervisionar a execução de 

medidas para contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica;  avaliar dados 

epidemiológicos e boletins periódicos, analisando a ocorrência de doenças e agravos 

pertinentes à realidade local;  coordenar, em nível municipal, a realização de campanhas 

nacionais, estaduais e municipais de vacinação; supervisionar o controle de bens de 

consumo que direta ou indiretamente se relacionam à saúde; dirigir o controle de fatores 

determinantes na transmissão de zoonoses; e executar outras atividades de direção na 

unidade a que pertence. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade - Ensino Médio  

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Padrão: CC-07/FG-07 

 

Síntese dos Deveres: Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário 

Municipal da Assistência Social e Habitação em assuntos que dizem respeito à política 

assistencial do Município.  

 

Descrição das Atividades: Compete ao Chefe do Departamento de Assistência Social 

orientar, dirigir e supervisionar a execução de atividades relativas à organização e 

execução de programas de desenvolvimento comunitário e social, de forma a garantir a 

universalidade do atendimento; desenvolver programas de atendimento à família, à 

terceira idade, aos dependentes químicos e demais segmentos necessitados; supervisionar 

a manutenção do cadastro atualizado das pessoas carentes residentes no Município; chefiar 

o atendimento, de acordo com as previsões orçamentárias e financeiras, da população 

carente, através dos programas de assistência social; realizar estudos, projetos e pesquisas 

para a formulação de política de promoção humana do Município; chefiar o 

desenvolvimento de projetos, programas e atendimento às necessidades emergenciais do 

núcleo familiar e atenção específica para criança e adolescente, idoso e pessoas portadoras 

de necessidades especiais; estudar e propor programas com vistas à criança e ao 

adolescente, com prioridade ao direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 

à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à consciência familiar 

e comunitária; estudar e propor programas de prevenção e atendimento especializado aos 

portadores de necessidades especiais, bem como sua integração social, bem como projetos 

assessorar em projetos para captação de recursos educacionais e científicos para o 

planejamento familiar; e executar outras atividades de chefia na unidade a que pertence. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade - Ensino Médio  

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARGO: DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Padrão: CC- 10/FG-10 

 

Síntese dos Deveres: Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário 

Municipal de Obras e Serviços Públicos em assuntos que dizem respeito à obras e 

prestação de serviços públicos no Município, orientando, dirigindo e supervisionando a 

execução dos serviços da Diretoria de Obras e Serviços Públicos. 

 

Descrição das Atividades: Compete ao Diretor de Obras e Serviços Públicos orientar, 

dirigir e supervisionar a execução de atividades desenvolvidas pelos servidores lotados na 

Diretoria de Obras e Serviços Públicos, relativas à construção, manutenção e conservação 

das obras públicas municipais e instalações para prestação de serviços à comunidade, bem 

como das construção, pavimentação, manutenção e conservação de estradas, caminhos 

municipais e vias urbanas; chefiar a execução de trabalhos topográficos e de desenhos 

indispensáveis às obras e aos serviços a cargo da Secretaria; chefiar a manutenção dos 

serviços de iluminação pública; dirigir e orientar a execução dos serviços de carpintaria, 

pintura, marcenaria, alvenaria, eletricidade e de serviços gerais de reparos para os demais 

órgãos da Prefeitura, bem como a execução dos serviços de vigilância e segurança; 

assessorar no exame e aprovação dos projetos de urbanização de áreas pertencentes a 

particulares e nos serviços de fiscalização da execução de arruamentos aprovados; e 

executar outras atividades de direção na unidade a que pertence. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade - Ensino Fundamental Incompleto 

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARGO: ASSESSOR DE ARQUITETURA E URBANISMO 

Padrão: CC-09/FG-07 

 

Síntese dos Deveres: Prestar assessoramento ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário 

Municipal de Obras e Serviços Públicos em assuntos que dizem respeito à política de 

obras e projetos arquitetônicos no Município.  

 

Descrição das Atividades: Compete ao Assessor de Arquitetura e Urbanismo orientar e 

assessorar tecnicamente na execução de atividades que digam respeito às obras e projetos 

arquitetônicos a serem realizados no Município, opinando e esclarecendo dúvidas sobre 

aspectos técnicos da construção civil; assessorar na elaboração de projetos de paisagismo 

e/ou urbanismo nas áreas públicas, observando critérios técnicos e particularidades da 

região; participar de reuniões e outros encontros de trabalho da sua Secretaria, opinando e 

sugerindo alternativas para o saneamento de temas em discussão; e executar outras 

atividades de direção na unidade a que pertence. 

 

Requisitos Mínimos:  

 Idade Mínima - 18 anos 

 Escolaridade - Nível Superior em Arquitetura e Urbanismo 

 

Admissão: Livre Nomeação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


