
ANEXO I 
 

DESCRIÇÃODOS CARGOS DA CARREIRA INSTRUMENTAL 
 

GRUPO OCUPACIONAL DE CARGOI – DE NÍVEL SUPERIOR 

01 Cargo: PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL Código: PJM100 

 
Descrição Sumária do Cargo: Representare defender judicial e extrajudicialmente, em qualquer foro ou 

jurisdição, em qualquer instância ou esfera de poder de maneira preventiva e corretiva. Assessorar 
juridicamente os Órgãos do Município, primando pela excelência, assegurando a prevalência do interesse 
público e o eficiente atendimento ao cidadão, contribuindo, de forma determinante a diminuição da evasão 
fiscal e a promoção da execução da dívida ativa. Garantir a legalidade dos atos da Administração Pública, na 
defesa do interesse da sociedade em sua função social.  Representar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os 
Secretários Municipais em ações de mandado de segurança quando estes são identificados como autoridade 
coautora. Prestar assessoria jurídica à Administração Pública Municipal direta ou indireta, autarquias, fundos 
e demais Órgãos ligados ao Executivo Municipal. 
 

Formação profissional Nível superior completo– Direito 

Experiência  Mínimo de 03 anos de experiência na área jurídica. 

Especialização 0 

Jornada de trabalho 
Amplitude de vencimento 

Menor vencimento Maior vencimento 

20 horas semanais   

30 horas semanais   

40 horas semanais   
Requisitos para provimento do cargo:  

 
Diploma de graduação de curso de nível superior em Direito expedido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).Registro como advogado na Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB). Mínimo de 03 anos de experiência na área jurídica. Conhecimentos básicos de informática e de 
internet. 
 

Recrutamento externo: concurso público de provas e títulos. 
Responsabilidades e atribuições principais do cargo 

I. Postular e defender interesses públicos municipais em âmbito judicial, extrajudicial ou administrativo.  
II. Prestar assessoria aos órgãos do Executivo Municipal, sobre legislação, jurisprudências, doutrinas e 
instruções regulamentares de interesse público, sobre assuntos fiscais, trabalhistas, administrativos, 
previdenciários, constitucionais, civis, contratos, processos licitatórios, de “habite-se”, parcelamento do solo e 
outras demandas jurídicas. 
III. Analisar fatos e documentos, formalizar parecer técnico-jurídico nos assuntos questionados. 
IV. Redigir ou orientar a redação de contratos, convênios, acordos e outros termos de ajustes, quando o 
Executivo Municipal comparecer como parte com outras Entidades públicas ou privadas. 
V. Prestar orientação jurídica aos Conselhos Municipais, reuniões, comissões, grupos de trabalho e afins, 
sempre que convocado. 
VI. Analisar e interpretar a legislação municipal e normas administrativas orientando quanto à sua aplicação. 
VII. Atuar em qualquer foro ou instância em nome do Município, nos feitos em que este seja autor, réu, 
assistente ou oponente, no sentido de resguardar os interesses municipais.  
VIII. Estudar e redigir minutas de projetos de leis, decretos, portarias, atos normativos, bem como 
documentos contratuais de toda espécie, em conformidade com as normas legais. 
IX. Promover desapropriações de forma conciliatória ou judicial. 
X. Analisar processos referentes à aquisição, transferência, alienação, cessão, permuta, permissão e 
concessão de bens ou serviços, conforme o caso, em que o Município for interessado, examinando a 
documentação concernente à transação. 
XI. Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação. 
XII. Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões da administração direta e indireta da Prefeitura e outras 
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos 



técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município. 
XIII. Analisar e elaborar contratos, alterações contratuais e distrato, acompanhando a gestão e condução dos 
mesmos, objetivando minimizar os riscos de ações trabalhistas e a verificação do cumprimento das 
obrigações legais e contratuais.  
XIV. Administrar o contencioso do município em todas as instâncias, acompanhando os processos 
administrativos e judiciais, preparando recursos, impetrando mandados de segurança ou tomando as 
providências necessárias para garantir os direitos e interesses do município.  
XV. Analisar os tipos de contratos firmados pelo município e avaliar os riscos neles envolvidos, visando 
garantir situação de segurança jurídica em todas as negociações e contratos firmados com terceiros. 
XVI. Acompanhar os processos licitatórios tomando as providências necessárias para resguardar os 
interesses da administração direta e indireta. 
XVII. Recomendar procedimentos internos com objetivos preventivos, visando manter as atividades do 
município de acordo com a legislação e evitar prejuízos.  
XVIII. Promover a cobrança administrativa e judicial da dívida ativa do Município.  
XIX. Propor ao Prefeito Municipal o encaminhamento de representação para a declaração de 
inconstitucionalidade de atos normativos e a elaboração da correspondente petição das informações que 
devam ser prestadas pelo Prefeito.  
XX. Requisitar da Administração direta e indireta, processos, documentos, certidões, cópias, exames, 
diligências, informações e esclarecimentos necessários ao cumprimento de suas finalidades, bem como 
técnicos da Prefeitura, para realização de perícias quando o assunto envolver matéria que reclame o exame 
de profissional especializado. 
XXI. Propor atos de natureza geral e medidas de caráter jurídico que visem à proteção do patrimônio público, 
bem como a manifestação sobre providências de ordem jurídica em razão do interesse público. 
XXII. Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo. 

 

02 Cargo: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO Código: ACI100 

 
Descrição Sumária do Cargo: Planejar, executar auditorias internas, periódicas e extraordinárias 

institucionais de controle interno, de acordo com a legislação vigente, junto ao Governo Municipal. 
Analisaros procedimentos administrativos e financeiros, por meio de documentos e atos das áreas de 
gestão, orçamentária, financeira, patrimonial, pessoas, suprimento de bens e serviços, e operacional. Emitir 
relatórios, pareceres referentes ao sistema de controle interno quanto aos princípios da administração 
pública, comprovando a legalidade e legitimidade de atos e fatos administrativos, bem como apresentar 
subsídios para o aperfeiçoamento dos processos, da gestão dos controles internos. 

Formação profissional Nível superior completo 

Experiência  três anos de experiência na área de atuação. 

Especialização 0 

Jornada de trabalho 
Amplitude de vencimento 

Menor vencimento Maior vencimento 

40 horas semanais   

Requisitos para provimento do cargo:  
 
Diploma de graduação de curso de nível superior em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou 
Direito, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 
Registro no Conselho da Categoria Profissional. Participação de no mínimo 120 horas/aulas em cursos de 
aperfeiçoamento específico na área de Controle Interno, a ser ministrado pelo município. 
Conhecimentosbásicos de informática e de internet. 

 

Recrutamento externo: concurso público de provas e títulos. 

Responsabilidades e atribuições principais do cargo: 
I. Realizar auditoria nas áreas contábil, financeira, orçamentária, de pessoal e demais sistemas 
administrativos e operacionais. 
II. Fiscalizar Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta quanto ao cumprimento de leis, normas 
de orientação financeira e outros normativos, inclusive os oriundos do próprio Governo Municipal na 
execução dos planos, programas, projetos e atividades que envolvam aplicação de recursos públicos. 
III. Realizar avaliação periódica dos controles internos visando seu fortalecimento, a fim de evitar erros, 
fraudes e desperdícios. 



IV. Elaborar normas complementares e operacionais no âmbito da competência do Órgão gestor do controle 
interno. 
V. Examinar as prestações de contas da Administração pública direta e indireta, responsáveis por bens e 
valores pertencentes ou confiados à Fazenda Municipal. 
VI. Elaborar relatórios, certificados e pareceres sobre demonstrativos contábeis, prestações de contas e 
demais atos de gestão dos Órgãos que compõem a Administração pública municipal. 
VII. Avaliar a execução e o cumprimento dos contratos, convênios, acordos e ajustes de qualquer natureza. 
VIII. Acompanhar a implementação das recomendações da Câmara Municipal, Tribunal de Contas do 
Estado, Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União. 
IX. Alertar o superior imediato para a instauração de tomada de contas especial sempre que tiver 
conhecimento de ocorrências referidas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado. 
X. Realizar tomada de contas especial em casos de indícios de fraudes, desvios ou aplicações irregulares 
de recursos públicos. 
XI. Elaborar ou participar da elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria e do Relatório Anual de 
Atividades de Auditoria, nos prazos estabelecidos no cronograma de atividades. 
XII. Examinar a regularidade dos atos de nomeações, concessões de melhoria, progressões, promoções ou 
exonerações de pessoal, a qualquer título, na Administração direta e indireta, excetuada as nomeações para 
cargo de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração. 
XIII. Contribuir para manutenção e desenvolvimento dos sistemas contábeis e fiscais, assessorando a 
implantação de novas rotinas sempre que ocorra alteração na Legislação Contábil e Fiscal. 
XIV. Monitorar sistematicamente as oportunidades e ameaças fiscais, tributárias, contábeis e 
administrativas. 
XV. Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo. 

03 Cargo: AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL Código: 
AFT100 

 
Descrição Sumária do Cargo: Planejar, analisar e desenvolver atividades de fiscalização municipal 
na aplicação de leis vigentes, para assegurar o atendimento às especificações legais e normas 
técnicas e outros afins estabelecidos pelo governo municipal. Assessorar a administração na 
formulação da política tributária, apresentar estudos e sugestões para o aperfeiçoamento da 
legislação tributária, coordenar e implantar projetos, planos ou programas de interesse da 
administração tributária, especificar e avaliar sistemas e programas de informática destinado à 
administração tributária. 

Formação profissional Nível superior completo 

Experiência  três anos de experiência na área de atuação. 

Especialização 0 

Jornada de trabalho 
Amplitude de vencimento 

Menor vencimento Maior vencimento 

40 horas semanais   

Requisitos para provimento do cargo:  
 
Diploma de graduação de curso de nível superior em Administração, Ciências Contábeis, Economia 
ou Direito, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC). Registro no Conselho da Categoria Profissional. Participação de no mínimo 120 horas/aulas 
em cursos de aperfeiçoamento específico na área de Controle Interno, a ser ministrado pelo 
município. Conhecimentos básicos de informática e de internet. 

 

Recrutamento externo: concurso público de provas e títulos. 

AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (Área de atuação: Tributação Fazendária) 

Responsabilidades e atribuições principais do cargo: 
I. Em caráter exclusivo, relativamente aos impostos, de competência do Município, aos tributos 
instituídos por outros entes federados, na forma da Lei ou convênio, às taxas e as contribuições 
administrativas pela Secretaria Municipal de Receita: 
a) constituir o crédito tributário, mediante lançamento, inclusive por emissão eletrônica, proceder à 
sua revisão de ofício, homologar, aplicar as penalidades previstas na legislação e proceder à revisão 
das declarações efetuadas pelo sujeito passivo; 
b) lavrar autos de constatação de infração e apreensão, bem como termos de início e térmico de 
fiscalização e de ocorrências; 



c) propor a realização de inquéritos e sindicâncias que visem salvaguardar os interesses da fazenda; 
d) controlar, executar e aperfeiçoar procedimentos de auditoria, perícia e fiscalização, objetivando 
verificar o cumprimento das obrigações tributárias do sujeito passivo, sejam elas principais ou 
acessórios, praticando todos os atos definidos na legislação específica, inclusive os relativos à 
busca e à apreensão de livros, documentos e assemelhados, bem como o de lacrar bens móveis, no 
exercício de suas funções; 
e) supervisionar o compartilhamento de cadastros e informações fiscais com as demais 
administrações tributárias da União, dos Estados e outros Municípios, mediante Lei ou convênio; 
f) Autorizar e supervisionar o credenciamento de usuários de sistemas tributários informatizados; 
g) avaliar e especificar os parâmetros de tratamento de informação, com vistas às atividades de 
lançamento, arrecadação, cobrança e controle de tributos e contribuições; 
h) planejar, coordenar, supervisionar e exercer, observada a competência específica de outros 
órgãos, as atividades de repressão á sonegação fiscal, ocultação de bens, direitos e valores; 
i) desconsiderar ( despersonificar) atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de 
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da 
obrigação tributária na forma da Lei; 
j) analisar, elaborar e proferir decisões em processos administrativo-fiscais e tributários nas 
respectivas esferas de competência, inclusive os relativos ao reconhecimento de direito creditório, à 
solicitação de retificação de declaração, à imunidade, a quaisquer formas de suspensão, exclusão e 
extinção de créditos tributários previstos na Lei 5.172 de 25 de outubro de 1.966 (CNT), à restituição, 
ao ressarcimento e a redução de tributos e contribuições, inclusive recalculando os créditos com a 
finalidade de adequar os valores as decisões proferidas, bem como participar de órgãos de 
julgamento singulares ou colegiados relacionados a administração tributária; 
k) estudar, pesquisar e emitir pareceres de caráter tributário, inclusive em processos de consulta; 
l ) elaborar minutas de atos normativos e manifestar-se sobre projetos de lei  referentes a matéria 
tributária; 
m) supervisionar as atividades de disseminação de informações ao sujeito passivo, visando à 
simplificação do cumprimento das obrigações tributárias e a formalização de processos; 
n) elaborar minuta de cálculo de exigência tributária alterada por decisão administrativa ou judicial; 
o) prestar assistência aos órgãos encarregados de representação judicial do Município; 
p) informar os débitos vencidos e não pagos para a inscrição em Dívida Ativa antes do termo 
prescricional; 
q) planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de fiscalização, arrecadação e de 
cobrança dos impostos, taxas e contribuições; 
r )realizar pesquisa e investigação relacionadas as atividades de inteligência fiscal; 
s) examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, referentes a contas de 
depósito e aplicações financeiras de titularidade de sujeito passivo para o qual haja processo 
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso, desde que, a quebra do sigilo bancário 
seja considerada pelo fiscalização do tributo objeto da verificação, indispensável para a conclusão 
da fiscalização; 
t) promover de ofício, inscrições, alterações cadastrais ou suspensão de inscrição, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades cabíveis; 
II – Em caráter geral, sem prejuízo das demais atividades inerentes às atribuições da Secretaria 
Municipal de Receita: 

a) Assessorar, em caráter individual ou em grupos de trabalho, as autoridades superiores da 
secretaria municipal de receita ou de outros órgãos da Administração e prestar-lhes 
assistência especializada, com vistas a formulação e à adequação da política tributária ao 
desenvolvimento econômico, envolvendo planejamento, coordenação, controle, supervisão, 
orientação e treinamento; 

b) Coordenar, participar e implantar projetos, planos ou programasde interesse da 
administração tributária; 

c) Apresentar estudos e sugestões para o aperfeiçoamento da legislação tributária municipal e 
para o aprimoramento ou implantação de novas rotinas e procedimentos; 

d) Avaliar e especificar sistemas e programas de informática relativos às atividades de 
lançamento, arrecadação, cobrança e controle de tributos e contribuições; 

e) Avaliar, planejar, promover, executar ou participar de programas de 
pesquisa,aperfeiçoamento ou de capacitação dos auditores fiscais tributários municipais e 
demais servidores, relacionados à administração tributária; 

f) Informar processos e demais expedientes administrativos; 
g) Realizar análise de natureza contábil, econômica ou financeira relativas às atividades de 



competência tributária do município; 
h) Desenvolver estudos objetivando o acompanhamento, o controle e a avaliação da receita 

tributária. 

 

 

 

03 Cargo: FISCAL MUNICIPAL Código: FM100 

 
Descrição Sumária do Cargo: Planejar, analisar e desenvolver atividades de fiscalização municipal na 

aplicação de leis vigentes, para assegurar o atendimento às especificações legais e normas técnicas de 
urbanismo, do meio ambiente, de serviços de obras públicas, de serviços sanitários e outros afins 
estabelecidos pelo Governo Municipal. 
Formação profissional Nível superior completo 

Experiência  3 anos de experiência na área de atuação. 

Jornada de trabalho 
Amplitude de vencimento 

Menor vencimento Maior vencimento 

30 horas semanais   

40 horas semanais   

Requisitos de provimento no cargo:  
 
Diploma de graduação de curso de nível superior expedido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação (MEC). Registro no Conselho da Categoria Profissional. Participação de no 
mínimo 120 horas/aulas de cursos de aperfeiçoamento específicos na área de atuação, ministrado pelo 
município. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Categoria A e BConhecimentosbásicos de informática e 
de internet. 
 

Recrutamento externo: concurso público de provas e títulos. 

Condições especiais de trabalho: em condições de saúde específica para a natureza do cargo, sujeito 

a trabalhos à noite, em domingos e feriados.  
Responsabilidades e atribuições do cargo:  

FISCAL MUNICIPAL (Área de atuação: Obras e Urbanismo) 
I. Analisar e contribuir com as diretrizes e legislações específicas referentes ao ordenamento territorial, tais 
como: Plano Diretor; Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo; Código de Obras; Perímetro Urbano; 
Regularização Fundiária, participação na construção do planejamento físico local, urbano, rural, ambiental e 
da formulação de políticas de gestão do território. 
II. Efetuar análise e aprovação de projetos públicos e privados tais como: loteamentos, condomínios, 
parcelamento do solo; obras residenciais, comerciais e industriais. 
III. Realizar consulta prévia local, cadastrar contribuintes, expedir laudos e certidões para possibilitar 
licenciamento de atividades comerciais, industriais, de prestação de serviços de pessoa jurídica, autônomo e 
do produtor rural. 
IV. Fiscalizar a execução de planos de obras públicas e particulares de loteamentos, com o exercício do 
poder de policia, verificando o cumprimento de cronogramas e projetos aprovados pela legislação municipal 
sobre obras e edificações do Município, efetuando vistorias, leituras de projetos, conferência de medidas, 
cálculos de área, autuações, notificações, embargos e aplicações de multas. 
V. Fiscalizar o cumprimento da legislação municipal sobre posturas do Município efetuando vistorias nas 
atividades comerciais, industriais e de serviços, orientando e autuando os contribuintes infratores.  
VI. Verificar e orientar o cumprimento da regulamentação urbanística referente a obras públicas e 
particulares, na emissão de autorização para ambulantes, comércio informal, feiras livres, publicidade e 
propaganda, festas populares, espetáculos públicos e atividades de caráter transitório e outros de mesma 
natureza.  
VII. Verificar imóveis recém-construídos ou reformados inspecionando o funcionamento das instalações 
sanitárias e o estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas para opinar nos processos de 
concessão de habite-se.  
VIII. Verificar a instalação e localização de móveis, equipamentos, veículos, utensílios e objetos, de bancas, 
barracas em logradouros públicos quanto à permissão para cada tipo de comércio, bem como, à 



observância de aspectos estéticos, de ordem e segurança pública, embargar construções clandestinas, 
irregulares ou ilícitas. 
IX. Verificar o horário de fechamento e abertura do comércio em geral e de outros estabelecimentos, 
observando as escalas de plantão das farmácias. 
X. Intimar, autuar, interditar, estabelecer prazos, apreender por infração veículos, mercadorias, animais e 
objetos expostos e tomar outras providências com relação aos transgressores das leis, normas e 
regulamentos concernentes às obras particulares, negociados ou abandonados em ruas e logradouros 
públicos. 
XI. Autuar e apreender mercadorias por irregularidades, guardando-as em depósitos públicos, devolvendo-
as mediante o cumprimento das formalidades legais, inclusive o pagamento de multas. 
XII. Fiscalizar os terrenos, pátios e quintais, para que sejam mantidos livres de mato, água estagnada e lixo. 
XIII. Fiscalizar as ligações de esgoto clandestinas, diretamente em rios, lagos, lagoas. 
XIV. Fiscalizar, intimar e autuar os proprietários ou arrendatários de terrenos situados em ruas dotadas de 
meio-fio e que não estejam devidamente murados e com a respectiva calçada construída. 
XV. Intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar outras providências relativas aos transgressores das 
posturas municipais e da legislação urbanística. 
XVI. Verificar o licenciamento de placas comerciais nas fachadas dos estabelecimentos respectivos ou em 
outros locais.  
XVII. Verificar licenciamentos para instalação de circos, parques de diversões e de outros tipos de 
espetáculos públicos, exigindo a apresentação de documento de responsabilidade de Engenheiro 
devidamente habilitado. 
XVIII. Fornecer subsídios para o desenvolvimento de estudos e pesquisas pertinentes à administração 
fazendária, preparando dados e informações relativas ao cadastro fiscal. 
XIX. Fiscalizar o cumprimento da legislação municipal sobre parcelamento do solo urbano, vistoriando os 
locais de parcelamento do solo e processos de loteamento e desmembramento, orientando e autuando os 
infratores. 
XX. Emitir, controlar e monitorar os processos de notificações fiscais e autos de infrações. 
XXI. Estabelecer métodos e técnicas operativas de previsão, análise, acompanhamento e avaliação da 
arrecadação. 
XXII. Contribuir para o processo de planejamento fiscal, desenvolvendo estudos e pesquisas, avaliando 
informações econômicas e fiscais. 
XXIII. Coletar dados para a atualização do cadastro urbanístico do município. 
Fiscalizar e acompanhar o cumprimento das disposições do Código de Postura e Edificações e as 
legislações pertinentes. 
XXIV. Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo. 

 

FISCAL MUNICIPAL (Área de atuação: Meio Ambiente) 
I. Orientar os munícipes quanto à legislação referente à matéria ambiental e fiscalizar as áreas ambientais 
sujeitas ao poder de polícia administrativa pelo Executivo Municipal. 
II. Registrar e comunicar irregularidades que afrontem à legislação ambiental pertinente.  
III. Proceder às diligências, lavrar auto de infração, notificação, apreensão, intimação, interdição e embargo, 
e outros atos determinados por legislação ambiental específica. 
IV. Participar da escala de plantão fiscal, examinar processos, emitir relatórios técnicos dos resultados da 
fiscalização, planilhas informativas, laudos e pareceres sobre a matéria ambiental, propondo planos de ação. 
V. Participar dos projetos de educação ambiental e prevenção da área de atuação. 
VI. Fiscalizar as atividades, sistemas e processos produtivos, acompanhar e monitorar as atividades efetivas 
ou potenciais de poluição, causadoras de degradação ou promotoras de distúrbios, além das utilizadoras de 
bens materiais. 
VII. Participar dos estudos de elaboração ou revisão de legislação ou normas pertinentes a medidas de 
melhoria de proteção ambiental do Município, fixando parâmetros quantitativos e qualitativos de limites 
relacionados à emissão de gases, resíduos sólidos, efluentes líquidos, calor e outras formas de matéria ou 
energia que produzam a degradação ambiental. 
VIII. Elaborar estudos na área de atuação visando recuperação de áreas degradadas ou ameaçadas de 
degradação ambiental. 
IX. Inspecionar guias de trânsito de madeira em estado natural ou processada, areia e qualquer outro 
produto extrativo, examinando-as à luz das leis e regulamentos que defendem o patrimônio florestal, para 
verificar a origem dos mesmos e apreendê-los, quando encontrados em situação irregular; 
X. Emitir pareceres em processos de concessões de licenças para localização e funcionamento de 
atividades reais ou potencialmente poluidoras ou de exploração de recursos ambientais. 
XI. Desenvolver estudos na área de atuação visando elaboração de técnicas redutoras ou supressoras da 



degradação ambiental. 
XII. Acompanhar a conservação da flora e da fauna de parques e reservas florestais do Município, 
controlando as ações desenvolvidas e/ou verificando o andamento de práticas florestais, para comprovar o 
cumprimento das instruções técnicas e de proteção ambiental. 
XIII. Participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos destinados a grupos da 
comunidade, através da identificação de situações e problemas ambientais do Município, objetivando a 
capacitação da população para a participação ativa na defesa do meio ambiente. 
XIV. Levantar dados estatísticos quanto aos fatores de poluição do ar, água, solo e depredação de recursos 
naturais. 
XV. Fiscalizar a ação poluidora de empreendimentos industriais, fabris e congêneres. 
XVI. Fiscalizar veículos automotores quanto à emissão de poluentes. 
XVII. Fiscalizar a produção e comercialização de produtos químicos prejudiciais ao meio ambiente. 
XVIII. Fiscalizar possíveis fontes de poluição; 
XIX. Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo. 
 

FISCAL MUNICIPAL (Área de atuação: Vigilância Sanitária) 

I. Fiscalizar espaços privados e públicos aplicando normas, leis, posturas municipais, referente à inspeção 
sanitária, efetuando registros, comunicações, apreensões, interdições, notificações e embargos, coletando 
amostras e dados, emitindo autos de infração ou advertindo, instaurando e instruindo processo, efetuando 
diligências, recebendo sugestões e reclamações e prestando informações à comunidade referentes à saúde 
pública. 
II. Efetuar serviços de profilaxia e política sanitária sistemática de natureza fiscal, policial e operacional, 
envolvendo serviços relativos à inspeção em vigilância sanitária. 
III. Inspecionar estabelecimentos onde se fabricam ou se manuseiam alimentos, para verificar as condições 
sanitárias dos seus interiores, limpeza do equipamento, refrigeração adequada para alimentos perecíveis, 
suprimento de água para lavagem de utensílios, gabinetes sanitários e condições de asseio e saúde dos 
que manipulam os alimentos. 
IV. Inspecionar estabelecimentos de ensino verificando suas instalações, condições de ventilação e 
gabinetes sanitários e os alimentos fornecidos aos alunos. 
V. Investigar queixas que envolvam situações contrárias à saúde pública. 
VI. Sugerir medidas para melhorar condições sanitárias consideradas insatisfatórias. 
VII. Efetuar tarefas de educação e saúde coletiva preventiva. 
VIII. Inspecionar açougues e abatedouro, fiscalizando os locais de matança, verificando as condições 
sanitárias de seus interiores, limpeza e refrigeração dos produtos e derivados. 
IX. Reprimir matanças clandestinas, adotando medidas que se fizerem necessárias, apreendendo carnes, 
aves, peixes e derivados que estejam à venda sem a necessária inspeção. 
X. Vistoriar venda de produtos e derivados destinados ao uso e consumo público.  
XI. Fiscalizar mercados, feiras, casas comerciais e industriais que lidam com produtos de interesse à saúde 
pública. 
XII. Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos pelos auxiliares de saneamento;  
XIII. Fiscalizar e diagnosticar água, áreas com proliferação de vetores e posterior eliminação dos focos, 
educação comunitária, investigação e controlar casos de zoonoses. 
XIV. Fiscalizar empresas prestadoras de serviços de desratização, desinfecção e eliminação de outros 
vetores biológicos. 
XV. Participar nas ações educativas ambientais no controle de focos, referentes aos roedores e outros 
vetores biológicos. 
XVI. Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo. 
Fiscalizar e diagnosticar águas e esgoto; 
Fiscalizar e higienização nas habitações; 
Inspecionar o controle do meio ambiente; 
Inspecionar a produção de sons e ruídos incômodos; 
Fiscalizar a drenagem do solo; 
Fiscalizar animais no perímetro urbano; 
Fiscalizar lixo em terreno baldio; 
Fiscalizar sistema de coleta, disposição, tratamento de esgoto e resíduos sólidos; 
Fiscalizar sistema público e privado de abastecimento de água para consumo humano; 
Fiscalizar açougues, depósitos de carnes, casas de aves, peixarias e congêneres; 
Fiscalizar granjas de aves e de outros animais; 
Fiscalizar padarias, bombonieres, confeitarias e congêneres; 
Fiscalizar leiterias, postos de refrigeração, postos de recebimento e estabelecimentos congêneres; 



Fiscalizar quitandas, casas de frutas e congêneres; 
Fiscalizar feiras livres, comercio ambulante, estabelecimentos que comercializam caldo de cana, 
comidas típicas e congêneres; 
Fiscalizar casas de frios, sorveterias e congêneres; 
Fiscalizar mercados e mercearias; 
Fiscalizar mercados e supermercados que contenham açougue ou padaria; 
Fiscalizar depósitos de alimentos, atacadistas e congêneres; 
Fiscalizar bares, cervejarias, casas de chopes, estabelecimentos que comercializam vitaminas e 
sucos naturais e congêneres; 
Fiscalizar lanchonetes e pastelarias; 
Fiscalizar restaurantes, churrascarias, pizzarias e congêneres; 
Fiscalizar buffet’s, congelados e congêneres; 
Fiscalizar distribuidoras de bebidas, depósitos de bebidas e congêneres; 
Fiscalizar depósitos de alimentos; 
Fiscalizar abatedouros de aves, triparias, charqueados, gorduras e derivados, estabelecimentos 
congêneres; 
Fiscalizar cozinhas industriais e similares; 
Fiscalizar postos de refrigeração e recebimento de leite, estabelecimentos congêneres; 
Fiscalizar fábricas de alimentos e bebidas de médio porte, fecularias, beneficiadoras, fábrica de gelo 
e congêneres; 
Inspeção nos veículos que transportam produtos de origem animal; 
Fiscalizar matadouros, frigoríficos, fábrica de conservas de carne e pescado, congêneres; 
Fiscalizar usinas de beneficiamento de leite, fábrica de laticínios e congêneres; 
Fiscalizar fábricas de alimentos e bebidas de grande porte, refinaria de açúcar, torrefação de café e 
congêneres; 
Fiscalizar indústrias de alimentos para fins especiais, dietéticos, para lactantes, atletas e correlatos; 
Fiscalizar depósitos de medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e correlatos; 
Fiscalizar dispensário de alimentos, ervanaria e postos de medicamentos; 
Fiscalizar estabelecimento de artigos médico-hospitalares; 
Fiscalizar óticas; 
Fiscalizar consultórios/clínicas sem procedimentos invasivos; 
Fiscalizar atividades hemoterapêuticas( agência transfusional) e congêneres; 
Fiscalizar drogarias e similares; 
Fiscalizar laboratórios de próteses e congêneres; 
Fiscalizar clinica ou consultórios médicos com procedimentos invasivos; 
Fiscalizar institutos e clinicas de fisioterapia, acupuntura, tatuagens e congêneres; 
Fiscalizar postos de coleta de sangue isolados e para análise clínicas; 
Fiscalizar unidades odontológicas com e sem equipamentos de raio-x, consultórios/clínicas; 
Fiscalizar unidades de transportes de pacientes com procedimentos; 
Fiscalizar hospitais veterinários, clínicas e consultórios veterinários com ou sem procedimentos 
invasivos, casas veterinárias, hotéis, pet-shop, exposições de animais, zoológicos, piscicultura e 
similares; 
Fiscalizar hospitais gerais, especializados e maternidades; 
Fiscalizar bancos de leite, órgãos de coleta de medula, tecidos e congêneres; 
Fiscalizar farmácias de manipulação e que preparam nutrição parental 
Fiscalizar estabelecimentos que procedem a esterilização de produtos correlatos ( centrais de 
esterilização); 
Fiscalizar laboratórios de analises clinica, citopatológicas e de anatomia patológica; 
Fiscalizar prestadores de serviços que utilizam radiação ionizante ( sala ou equipamento); 
Fiscalizar serviços de hemoterapia, quimioterapia, terapia renal ou substitutiva, urgência e 
emergência; 
Fiscalizar clinicas de cirurgia ambulatorial estética e endoscopia digestiva ( alta e baixa); 
Fiscalizar institutos de beleza sob-responsabilidade de profissionais de saúde; 
Fiscalizar clínicas geriátricas e psiquiátricas; 
Fiscalizar hotéis, hospedarias, motéis, pensões, pensionatos e congêneres; 
Fiscalizar clubes recreativos, centros esportivos, academias de ginasticas e congêneres; 
Fiscalizar institutos e salões de beleza, cabeleireiros, pedicuro, barbearias, casas de banho, casas de 
massagem, saunas e congêneres; 
Fiscalizar estabelecimentos de ensino, creches e similares; 
Fiscalizar cinemas, teatros, boates e congêneres; 



Fiscalizar lavanderias não hospitalares; 
Fiscalizar garagens, oficinas mecânicas, lava-jatos, borracharias, jatos de areias e congêneres; 
Fiscalizar caminhões destinados ao transporte de óleo vegetal; 
Fiscalizar deposito de comesticos, perfumes, produtos de higiene, saneantes, domissanitários e 
correlatos; 
Fiscalizar distribuidoras sem fracionamento de cosméticos, perfumes, produtos de higiene, produtos 
saneantes, domissionitários e correlatos; 
Fiscalizar empresas de transporte de alimentos, cosméticos, perfumes, produtos de higiene, 
saneantes, domissanitários, medicamentos, insumos e correlatos; 
Fiscalizar estações rodoviárias e ferroviárias; 
Fiscalizar habitações unifamiliar, multifamiliar/locais cinfuns de lazer ou religiosos e logradouros 
públicos, piscina de uso público ou restrito; 
Fiscalizar aeroportos; 
Fiscalizar empresas aplicadoras de produtos saneantes, domissanitários, inseticidas, raticidas e 
congêneres; 
Fiscalizar canteiros de obras; 
Fiscalizar casas de apoio para portadores de HIV, casas de repouso, casas de idosos e asilos; 
Fiscalizar distribuidoras com fracionamento de cosméticos, perfumes, produtos de higiene, de 
produtos saneantes, domissanitários e congêneres; 
Fiscalizar distribuidoras de medicamentos; 
Fiscalizar estabelecimentos carcerários; 
Fiscalizar lavanderias de roupas de uso hospitalar; 
Fiscalizar empresas de irradiação de produtos e de transporte de material de alto risco ( carga 
perigosa); 
Fiscalizar indústrias de medicamentos, indústrias farmoquímicas e correlatos; 
Fiscalizar distribuidoras com fracionamento de drogas e insumos farmacêuticos; 
Fiscalizar indústrias de produtos de higiene, perfumes e cosméticos de produtos de saneamento, 
domissanitários, inseticidas, raticidas, desinfetantes, detergentes para uso sanitário e congêneres; 
Fiscalizar coleta de órgãos, sangue ou vísceras para exame laboratorial; 
Fiscalizar comércio de alimentos de baixa complexidade; 
Fiscalizar comércio varejista em geral de pequeno porte; 
Fiscalizar postos de gasolina e afins; 
Fiscalizar oficinas mecânicas, funilarias, pintura, baterias, marmorarias, borracharias e afins; 
Fiscalizar clínicas e consultórios com procedimentos invasivos e congêneres; 
Fiscalizar laboratórios de próteses e congêneres; 
Fiscalizar unidades odontológicas com e sem equipamentos de raio-x; 
Fiscalizar comércio de alimentos de média complexidade; 
Fiscalizar comércio varejista em geral de médio e grande porte; 
Fiscalizar comércio de medicamentos e afins; 
Fiscalizar indústrias de mineração,Mineradoras e garimpos de ouro, extrativismo vegetal e mineral e 
congêneres; 
Fiscalizar estabelecimentos que comercializam agrotóxicos e afins; 
Fiscalizar indústrias de transformações e de matérias primas ( frigoríficos, usina de açúcar e álcool, 
etc.) e congêneres; 
Fiscalizar agricultura ( cultura de algodão herbáceos, soja, cana de açúcar e outros); 
Fiscalizar indústria de construção civil ( edificações, barragem e outros) e congêneres; 
Fiscalizar indústrias de metalurgias e outras; 
Fiscalizar indústrias de calcários e afins; 
Fiscalizar atividades e ramos econômicos das empresas instaladas no município; 
Fiscalizar indústrias de agrotóxicos e afins; 
Fiscalizar indústrias de fabricação de plásticos e afins; 
Fiscalizar indústrias e/ou montagem de maquinas e congêneres; 
Fiscalizar comércio de alimentos de alta complexidade; 
Fiscalizar laboratórios e clínicas radiológicas e afins; 
Fiscalizar hospitais e congêneres; 
 
 
 
 

FISCAL MUNICIPAL (Área de atuação: Trânsito e Transporte) 



I. Fiscalizar o trânsito nos termos da legislação federal pertinente, orientando os pedestres e condutores de 
veículos, notificando infratores, sugerindo medidas de segurança relativas à circulação de veículos e de 
pedestres, à sinalização de trânsito nas vias urbanas municipais; orientando ciclistas e condutores de 
animais, auxiliando no planejamento, na regulamentação e na operacionalização do trânsito, com ênfase na 
segurança.  
II. Fiscalizar o cumprimento da sinalização de trânsito, das normas gerais de trânsito relacionadas aos 
estacionamentos e paradas de ônibus, táxis, ambulâncias e veículos especiais. 
III. Fiscalizar o trânsito com poder de polícia para autuação das infrações de competência municipal 
previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) – Lei nº 9.503/97 de veículos e condutores, e as demais 
por meio de delegação dos demais órgãos do sistema nacional de trânsito. 
IV. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito em vigor, no âmbito de suas atribuições.  
V. Elaborar e supervisionar projetos referentes aos sistemas de trânsito, planejando-os, orientando-os e 
controlando-os, para garantir a segurança, a ordem e preservação dos bens públicos. 
VI. Orientar e fiscalizar o trânsito no âmbito de sua jurisdição autuando e aplicando as penalidades, medidas 
administrativas cabíveis nas infrações de circulação, estacionamentos e paradas previstas no CTB, lavrando 
as ocorrências de trânsito.  
VII. Participar de projetos de orientação, educação e segurança, na prevenção de acidentes de trânsito, 
coordenando campanhas de conscientização da população. 
VIII. Efetuar coleta de dados estatísticos para subsidiar estudos sobre a circulação de veículos e pedestres. 
IX. Elaborar e fiscalizar rotas alternativas para transporte de cargas pesadas, ou super dimensionadas na 
área de jurisdição. 
X. Analisar, controlar e orientar os pontos críticos de tráfego no Município em situações em que o fluxo 
normal precisa ser interrompido total ou parcialmente. 
XI. Prestar atendimento em caso de acidentes de trânsito, monitorando o local do acidente, sinalizando a via 
e informando à Central quando houver vítimas, acionando o serviço de emergência sempre que necessário, 
aguardando-os no local. 
XII. Acompanhar e registrar acidentes de trânsito ocorridos no Município para embasar novos estudos e 
trabalhos de conscientização. 
XIII. Identificar irregularidades referentes ao trânsito. 
XIV Interditar ruas e auxiliar na organização do trânsito em caso de eventos, obras e acidentes. 
XV Orientar o trânsito próximo às escolas para evitar ocorrências de trânsito. 
XVI. Lavrar infrações de trânsito, quando necessário. 
XVII. Efetuar rondas ostensivas para inibir o cometimento de infrações por parte dos motoristas.  
XVIII. Acompanhar cortejos, passeatas e outras manifestações populares no sentido de controlar a ordem no 
trânsito.  
XIX. Sinalizar as vias quando os semáforos estiverem inoperantes. 
XX. Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo. 
XXI. Inspecionar e fiscalizar os modais detransportes, verificando as condições de segurança e a 
documentação dos veículos, para proteger a população usuária. 
XXII. Vistoriar veículos de transportes públicos e privados no Município, conforme legislação especifica. 
XXIII. Inspecionar e controlar a qualidade do funcionamento da linha do sistema de transporte coletivo 
urbano, o cumprimento de horários, roteiros e itinerários, bem como as condições técnicas e padrões 
qualitativos da frota de ônibus que serve os munícipes. 
XXIV. Fiscalizar o preço das passagens, o tratamento dispensado aos usuários, os horários, itinerários, a 
padronização, a sinalização, o ponto de ônibus, as condições técnicas e o estado de segurança dos veículos 
em uso no sistema municipal de transportes públicos, verificando denúncias de irregularidades. 
XXV. Fiscalizar transportes de carga de produtos perigosos e controlados. 
XXVI. Efetuar auditoria na contabilidade dos permissionários e titulares de serviços autorizados, examinando 
livros contábeis, documentos e registros em geral.  
XXVII. Analisar e avaliar as informações e os documentos apresentados pelos permissionários e titulares de 
serviços autorizados.  
XXVIII. Efetuar inspeções e levantamentos nas dependências dos permissionários e titulares de serviços 
autorizados e concedidos, emitindo laudos periódicos. 
XXIX. Coordenar, supervisionar, organizar, distribuir e inspecionar o trabalho da área sob sua competência.  
XXX. Extrair guia de comunicação de infrações ou através de denúncias e reclamações efetuadas pela 
população usuária do sistema de transporte público municipal. 
XXXI. Lavrar auto de apreensão, tirando de circulação os veículos que estejam em desacordo com a 
legislação em vigor. 
XXXII. Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo. 
 



FISCAL MUNICIPAL (Área de atuação: Relações de Defesa do Consumidor (Procon)) 
I. Fiscalizar o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor, elaborando planos de ação, pareceres, 
recursos e outros esclarecimentos. 
II. Fiscalizar o cumprimento da legislação que trata do direito do consumidor em estabelecimentos 
comerciais e industriais no que se refere à exposição e venda de produtos não autorizados, data de 
validade, especificações incorretas nas embalagens e outras atividades inerentes à relação de consumo e 
prestadores de serviços quanto à qualidade, quantidade, valor (preço), prazo de validade, embalagem, 
segurança de bens ou serviços, que possam causar danos à saúde e ao patrimônio do consumidor, relativas 
ao setor. 
III. Lavrar autos de infração, apreensão e termo de depósito. 
IV. Receber denúncias e reclamações contra quaisquer tipos de abusos no mercado de consumo e serviços. 
V. Exercer, com poder de polícia, atividades de fiscalização para o cumprimento de normas referentes às 
relações de consumo em estabelecimentos que cometam abusos contra o direito do consumidor. 
VI. Verificar o cumprimento da legislação em vigor, notificando e autuando os infratores.  
VII. Fiscalizar e realizar acompanhamento do mercado de consumo e de publicidade enganosa ou abusiva 
veiculadas nos meios de comunicação, notificando os estabelecimentos que praticam esse tipo de 
propaganda referente a produtos ou serviços, ou por falta de precificação legal.  
VIII. Efetuar fiscalização em datas comemorativas, através de operações especiais no mercado de consumo, 
visando prevenir danos ao consumidor; 
IX. Atender solicitações encaminhadas por consumidores, atuando na solução dos problemas apresentados.  
X. Fiscalizar os estabelecimentos, conferindo a forma de afixação de preços em embalagens, dos produtos 
expostos, conforme determina a lei.  
XI Realizar outras responsabilidades e atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
XII. Elaborar relatório mensal das atividades desenvolvidas. 

 

FISCAL MUNICIPAL (Área de atuação: Tributação Fazendária) 

I. Fiscalizar estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços, garantindo o cumprimento 
de normas e regulamentos estabelecidos pela política tributária, para o combate a sonegação fiscal. 
II. Orientar e dirimir as dúvidas dos contribuintes quanto à aplicação da legislação tributária. 
III. Efetuar cadastramento de contribuintes, bem como o lançamento, a cobrança e o controle do 
recebimento dos tributos; coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da 
fiscalização externa. 
IV. Coletar dados relativos a impostos, efetuando pesquisas de campo para possibilitar a atualização dos 
mesmos. 
V. Efetuar cálculos de áreas para a cobrança de tributos, bem como cálculos de acréscimos por atraso no 
pagamento dos mesmos. 
VI. Prestar informações sobre tributos, processos, requerimentos de imóveis relativos à construção, 
demolição, legalização e outros assuntos relativos aos contribuintes. 
VII. Efetuar cadastramento de contribuintes, bem como o lançamento, a cobrança e o controle do 
recebimento dos tributos. 
VIII. Verificar a existência e a autenticidade de livros e registros fiscais instituídos pela legislação específica 
em estabelecimentos comerciais, bem como, os registros de pagamentos dos tributos nos documentos 
(balanços e declarações de imposto de renda), objetivando comparar as receitas lançadas com as receitas 
constantes nas notas fiscais em poder dos contribuintes. 
IX. Efetuar análise e julgamento de processos administrativos em sua área de atuação. 
X. Investigar a evasão ou fraude no pagamento dos tributos. 
XI. Efetuar plantões fiscais e elaborar relatórios sobre as mesmas.  
XII. Verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais, de prestação de serviços 
das pessoas jurídicas e autônomas e produtor rural. 
XIII. Verificar as licenças de ambulantes para impedir o exercício desse tipo de comércio por pessoas que 
não possuam a documentação exigida. 
XIV. Informar processos referentes à avaliação de imóveis e pedidos de revisão de lançamento de tributos. 
XV. Lavrar autos de constatação de infração e apreensão, bem como termos de início e término de 
fiscalização e de ocorrências. 
XVI. Propor a realização de inquéritos e sindicâncias que visem salvaguardar os interesses da Fazenda 
municipal e o lançamento da cobrança de contribuições de melhoria de acordo com diretrizes previamente 
estabelecidas. 
XVII. Propor medidas relativas à legislação tributária, fiscalização fazendária e administração fiscal, bem 
como o aprimoramento das práticas do sistema arrecadador do Município. 
XVIII. Contribuir para o desenvolvimento da política de arrecadação e fiscalização do Município, planejando 



e implementando projetos, participando da formulação de leis e do estabelecimento de diretrizes fiscais e 
tributárias para melhoraria dos processos de trabalho na área da administração tributária e garantir a 
qualidade de eficiência e efetividade nas atividades de arrecadação e fiscalização de tributos municipais.  
XIX. Garantir a revisão fisco-contábil de obrigações tributárias do contribuinte, pessoa natural e jurídica, na 
forma estabelecida em ato administrativo. 
XX. Garantir a constituição dos créditos tributários devidos, processando o lançamento de ofício de auto de 
infração, homologando-os e lavrando-os em livros e documentos fiscais, de acordo com a legislação. 
XXI. Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo. 
 

 

 

 

 

04 Título do Cargo: TÉCNICOEXECUTIVO PÚBLICO MUNICIPAL Código:EXPM 100 

 
Descrição Sumária do Cargo:Atuar em serviços estratégicos técnicos nos escalões superiores 
eintermediários da gestão governamental municipal em ações orçamentárias, de projeto, execução, 
acompanhamento técnico e outros da mesma  natureza.de formulação, implantação, implementação, 
avaliação de políticas públicas e outros de mesma natureza. 
 

Formação profissional Nível superior completo 

Experiência  0 

Especialização Não tem  

Jornada de trabalho 
Amplitude de vencimento 

Menor vencimento Maior vencimento 

30 horas semanais   

40 horas semanais   

Requisitos de provimento do cargo  

 
Diploma de graduação em curso emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC), registrado no Conselho da categoria profissional para cumprir as atribuições inerentes a 
está profissão, devendo o curso ser especificado no Edital do Concurso Público, de acordo com o interesse 
do município. Conhecimentos básicos de informática e de internet na área de computação gráfica e 
afins.. 
 

Recrutamento externo: concurso público de provas e títulos. 

Responsabilidades e atribuições principais do cargo 

I. Atuar em unidades administrativas conforme atribuiçõesque constituem o Poder Executivo, conforme as 
diretrizes de atribuições emanadas pelo Conselho de Classe da categoria profissional. 
II. Elaborar estudos técnicos, orçamentos, projetos,planejamentos, demonstrativos financeiros e 
execuções de obras;socioeconômicos, pesquisas, projetos, análises de cenários de diretrizes estratégicas 
articulados com planejamento, orçamento, demonstrativos financeiros e de controladoria governamental, 
conforme legislação em vigor.  
III. Coordenar, supervisionar e acompanhar atividadesda área;ligadas à formulação, implementação e 
avaliação de políticas públicas no âmbito municipal. 
IV. Exercer atividades de assessoramento, direção, planejamento, coordenação, execução e avaliação das 
atividades de rotinas administrativas nas unidades administrativas, segundo sua área de atuação, emitindo 
parecer observando o cumprimento da legislação e normas. 
V. Pesquisar, propor e desenvolver metodologias de elaboração, racionalização e otimização de planos e 
programas organizacionais, em diversas áreas do conhecimento, viabilizando os objetivos e 
resultadosdoMunicípio;daPrefeitura. 
VI. Elaborar planos de melhoria socialprogramas de comunicação social promovendo a divulgação interna 
e externa da Prefeitura. 
VII. Executar atividades relacionadas ao suporte técnico,fiscalização de obras e serviços técnicos de 
interesse do município e assessoramento na área jurídica ao Procuradores Municipais e Secretários 



Municipais, na elaboração de relatórios, pesquisas e pareceres, preparo e execução de atos 
referentes aosprocessos jurídicos; e assessoramento na área jurídica aos Procuradores Municipais e 
SecretáriosMunicipais na elaboração de relatórios, pesquisas e pareceres de natureza jurídica, preparo e 
execução de atos referentes aos processos judiciais. 
VIII. Desenvolver atividades de infraestrutura referentes as áreas de engenharia, arquitetura, 
geologia, visando atender os objetivos do município;Elaborar estudos de natureza jurídica, verificando a 
legalidade dos atos jurídicos públicos. 
IX. Pesquisar tendências dos cenários organizacionais e tecnológicos, visualizando o contexto da 
administração pública com foco custo/benefício junto ao mercado;Orientar e instruir os diversos 
segmentos da Prefeitura sobre questões fiscais, tributárias, cíveis e trabalhistas, elaborando minutas de 
contratos, convênios, acordos, exposições de motivos, razões de veto, memoriais ou quaisquer peças de 
natureza jurídica.  
X. Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo.Planejar e elaborar documentação 
técnica na execução de trabalhos relacionados a projetos, rotinas de trabalho de tecnologias de informação, 
análises de viabilidade de implantação ou reformulação de modelos funcionais tecnológicos. 
XI. Monitorar a performance do sistema, administrando recursos de rede, ambiente operacional e banco de 
dados; identificando corrigindo falhas, executando procedimentos para melhoria de performance de sistema, 
controlando acesso o perfil de acesso às informações, dados e recursos; realizando auditoria de sistema. 
XII. Prestar suporte técnico ao usuário, orientando, consultando a documentação técnica, fontes alternativas 
de informações, simulando problemas em ambiente controlado, bem como acionando suporte de terceiros, 
instalando e configurando software e hardware.  
XIII. Elaborar estudos de viabilidade técnica, econômica e especificação técnica para contratação de 
produtos e serviços, instituindo padrão de interface com usuário e cumprindo a legislação vigente. 
XIV. Desenvolver atividades de infraestrutura referentes às áreas de engenharia, arquitetura, serviços 
gerais, gestão e segurança patrimonial, visando atender aos objetivos da Prefeitura. 
XV. Liderar grupos de trabalhos designados para levantar, avaliar sugerir alternativas e soluções para 
problemas específicos identificados na Prefeitura.  
XVI. Pesquisar tendências dos cenários organizacionais e tecnológicos, visualizando o contexto da 
administração pública sob o foco custo/benefício junto ao mercado. 
XVII. Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo. 
 

 
Descrição Sumária do Cargo:Atuar em serviços estratégicostécnicos nos escalões superiores e 
intermediários da gestão governamental municipal em ações de formulação, implantação, implementação, 
avaliação de políticas públicas e outros de mesma natureza. 
 

Formação profissional Nível superior completo 

Experiência  0 

Especialização Não tem  

Jornada de trabalho 
Amplitude de vencimento 

Menor vencimento Maior vencimento 

30 horas semanais   

40 horas semanais   

Requisitos de provimento do cargo  

 
Diploma de graduação em cursoemitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC), registrado no Conselho da categoria profissional para cumprir as atribuições inerentes a 
está profissão, devendo o curso serespecificado no Edital do Concurso Público, de acordo com o interesse 
do município. Conhecimentos básicos de informática e de internet. 
 

Recrutamento externo: concurso público de provas e títulos. 

Responsabilidades e atribuições principais do cargo 

I. Atuar em unidades administrativas que constituem o Poder Executivo, conforme as diretrizes de 
atribuições emanadas pelo Conselho de Classe da categoria profissional. 
II. Elaborar estudos socioeconômicos, pesquisas, projetos, análises de cenários de diretrizes estratégicas 
articulados com planejamento, orçamento, demonstrativos financeiros e de controladoria governamental, 
conforme legislação em vigor.  
III. Coordenar, supervisionar e acompanhar atividades ligadas à formulação, implementação e avaliação de 
políticas públicas no âmbito municipal. 
IV. Exercer atividades de assessoramento, direção, planejamento, coordenação, execução e avaliação das 



atividades de rotinas administrativas nas unidades administrativas, segundo sua área de atuação, emitindo 
parecer observando o cumprimento da legislação e normas. 
V. Pesquisar, propor e desenvolver metodologias de elaboração, racionalização e otimização de planos e 
programas organizacionais, em diversas áreas do conhecimento, viabilizando os objetivos e resultados da 
Prefeitura. 
VI. Elaborar programas de comunicação social promovendo adivulgação interna e externa da Prefeitura. 
VII. Executar atividades relacionadas ao suporte técnico e assessoramento na área jurídica aos 
Procuradores Municipais e Secretários Municipais na elaboração de relatórios, pesquisas e pareceres de 
natureza jurídica, preparo e execução de atos referentes aos processos judiciais. 
VIII. Elaborar estudos de natureza jurídica, verificando a legalidade dos atos jurídicos públicos. 
IX. Orientar e instruir os diversos segmentos da Prefeitura sobre questões fiscais, tributárias, cíveis e 
trabalhistas, elaborando minutas de contratos, convênios, acordos, exposições de motivos, razões de veto, 
memoriais ou quaisquer peças de natureza jurídica.  
X. Planejar e elaborar documentação técnica na execução de trabalhos relacionados a projetos, rotinas de 
trabalho de tecnologias de informação, análises de viabilidade de implantação ou reformulação de modelos 
funcionais tecnológicos. 
XI. Monitorar a performance do sistema, administrando recursos de rede, ambiente operacional e banco de 
dados; identificando corrigindo falhas, executando procedimentos para melhoria de performance de sistema, 
controlando acesso o perfil de acesso às informações, dados e recursos; realizando auditoria de sistema. 
XII. Prestar suporte técnico ao usuário, orientando, consultando a documentação técnica, fontes alternativas 
de informações, simulando problemas em ambiente controlado, bem como acionando suporte de terceiros, 
instalando e configurando software e hardware.  
XIII. Elaborar estudos de viabilidade técnica, econômica e especificação técnica para contratação de 
produtos e serviços, instituindo padrão de interface com usuário e cumprindo a legislação vigente. 
XIV. Desenvolver atividades de infraestrutura referentes às áreas de engenharia, arquitetura, serviços 
gerais, gestão e segurança patrimonial, visando atender aos objetivos da Prefeitura. 
XV. Liderar grupos de trabalhos designados para levantar, avaliar sugerir alternativas e soluções para 
problemas específicos identificados na Prefeitura.  
XVI. Pesquisar tendências dos cenários organizacionais e tecnológicos, visualizando o contexto da 
administração pública sob o foco custo/benefício junto ao mercado. 
XVII. Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo. 
 

 

05 Título do Cargo: EXECUTIVO TÉCNICO MUNICIPAL Código:EXTEC101 

 
Descrição Sumária do Cargo: Atuar em serviços de natureza artístico e esportivo para a promoção da 
cultura, esporte e lazer em ações de formulação, implantação,implementação de políticas públicas. 
 

Formação profissional Nível superior completo 

Experiência  0 

Especialização Não tem  

Jornada de trabalho 
Amplitude de vencimento 

Menor vencimento Maior vencimento 

30 horas semanais   

40 horas semanais   

Requisitos de provimento do cargo  

 
Diploma de graduação em curso emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC), devendo o curso superior ser especificado no Edital do Concurso Público, de acordo com 
o interesse do município. Conhecimentos básicos de informática e de internet. 
 

Recrutamento externo: concurso público de provas e títulos. 

Responsabilidades e atribuições principais do cargo 

 
I. Atuar em unidades administrativas que constituem o Poder Executivo, conforme as diretrizes de 
atribuições emanadas pelo Conselho de Classe da categoria profissional, para preservar a cultura, incentivar 
o esporte e o lazer na comunidade. 
II. Planejar, analisar e executar atividades inerentes às áreas de cultura, esporte e lazer incentivando 



programas que visem à valorização das manifestações culturais e preservação do patrimônio histórico-
artístico do Município, executando atividades do processo de reconstituição histórica de sítios 
paleontológicos. 
III. Estimular, elaborar, analisar, coordenar, controlar, incentivar e avaliar programas, projetos técnicos e 
atividades do patrimônio cultural, letras e arte visual, audiovisual, música e literatura entre outros. 
IV. Administrar e preservar os acervos de arte, história, etnologia, folclore, ciência e tecnologia pertencentes 
ao Município. 
V. Propor cursos, treinamentos, seminários e ciclos de estudos para sensibilizar a comunidade na 
valorização e preservação de bens culturais. 
VI. Propor mecanismos de incentivo à criação de novas formas de produção artística e que assegurem a 
produção de documentos e divulgação de ações de ordem cultural. 
VII. Propor intercâmbio com entidades de âmbito estadual, regional, nacional e internacional, bibliotecas, 
pinacotecas, filmotecas, foto tecas, ludo tecas e arquivos de jornais para manutenção, guarda, conservação 
e atualização do acervo documental. 
VIII. Desenvolver estudos e pesquisas referentes a processos e técnicas de produção e de fusão cultural, 
elaborando relatórios periódicos relacionados à sua área de especialidade. 
IX. Assessorar as autoridades municipais na implementação de políticas públicas culturais. 
X. Incentivar a aplicação de cursos de treinamento e desenvolvimento de pessoas no campo cultural e 
esportivo, na integração da comunidade, através da mobilização das escolas, associações, centros e clubes 
à área de animação. 
XI. Formular, coordenar e executar programas de incentivo às manifestações artístico-culturais, preservando 
os valores culturais e artísticos. 
XII. Incentivar os jovens o interesse pelas atividades artístico-culturais, utilizando-se de técnicas específicas, 
na formação de grupos de teatro, danças e instrumentos musicais destinados às crianças, adolescentes e 
adultos, para incentivar a produção, realização e divulgação de eventos culturais, esportivos. 
XIII. Cadastrar manifestações populares, com o objetivo de resgatar a identidade cultural do Município. 

XIV. Planejar, organizar, analisar e executar programas de iniciação esportiva nas diversas modalidades 
esportivas e para esportivas, bem como atividades inerentes à área de desportos, incentivando programas 

que visem à valorização das manifestações desportivas do Município. 
XV. Atuar como instrutor de atividades correlatas à área cultural e esportiva e efetuar o controle estatístico 
dos beneficiários dos programas. 
XVI. Organizar comissão técnica, efetuando integração dos membros da mesma. 
XVII. Programar e promover a gestão de eventos de atividades de natureza cultural, esportiva e de lazer, 
efetuando o controle de materiais utilizados na execução das ações. 
XVIII. Organizar e preservar acervos documentais e bibliográficos, definindo normas, padrões técnicos e 
métodos, viabilizando armazenamento, recuperação e divulgação de informações. 
IX. Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo. 
 

 

GRUPO OCUPACIONAL DE CARGOII – TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO 

 

06 Título do Cargo: TÉCNICO MUNICIPAL Código: TM 200 

 
Descrição Sumária do Cargo: Desenvolver atividades de natureza técnica de nível médio. Prestar 

suporte técnico nas áreas de tecnologia da informação e comunicação (TIC), tributária, agrícola e 
agropecuária, agrimensura e topografia, contabilidade e em outras áreas de interesse da Administração 
Municipal. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria A e B. 
 

Formação profissional Curso Técnico Profissional de Nível Médio 

Experiência  0 

Especialização Não tem  

Jornada de trabalho 
Amplitude de vencimento 

Menor vencimento Maior vencimento 

30 horas semanais   

40 horas semanais   

Requisitos para provimento do cargo  



 
Diploma de conclusão do curso de educação técnica profissional de nível médioou do curso médio emitido 
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, registro na entidade de classe nos casos 
que o edital do concurso e a lei exigir, conforme a especificidade requerida de interesse público. Carteira de 
Habilitação Categoria A e B. Conhecimentos básicos de informática e de internet. 
 

Recrutamento externo: Concurso público de provas e títulos. 

Responsabilidades e atribuições principais do cargo 
TÉCNICO MUNICIPAL (área de atuação: Tecnologia de Informação e Comunicação) 

I. Prestar suporte aos usuários da rede de computadores, envolvendo montagem, reparos e configurações 
de equipamentos para a utilização do hardware e software disponíveis. 
II. Elaborar inventário do hardware existente, controlando notas fiscais de aquisição, contratos de 
manutenção e prazos de garantia. 
III. Efetuar levantamento de necessidades de treinamento no uso de equipamentos de informática e 
softwares adequados às necessidades da Prefeitura. 
IV. Treinar usuários nos aplicativos disponíveis, com suporte na solução de problemas. 
V. Prestar apoio na solução de problemas quanto aos aplicativos adquiridos. 
VI. Efetuar manutenção de máquinas e periféricos da Prefeitura. 
VII. Instalar, desinstalar remanejar os equipamentos de informática para locais indicados, quando 
necessário.  
VIII. Efetuar os backups e outros procedimentos de segurança dos dados armazenados. 
IX. Elaborar e implantar procedimentos de segurança e de restrição do acesso e utilização da rede tais 
como: senhas, eliminação de drives, etc. 
X. Instalar softwares de upgrade e efetuar outras adaptações/modificações para melhorar o desempenho 
dos equipamentos. 
XI. Efetuar manutenção nos softwares de teleprocessamento no ambiente operacional da Prefeitura, 
avaliando novas técnicas e identificando a necessidade de atualização de softwares e de desenvolvimento 
de softwares de apoio, visando aperfeiçoar e otimizar os recursos disponíveis. 
XII. Auxiliar os usuários na instalação e utilização de softwares, tais como sistemas operacionais, rede local, 
aplicativos básicos de automação, editores de texto, planilhas eletrônicas.  
XIII. Orientar os usuários quanto à utilização adequada dos equipamentos de informática e softwares 
instalados.  
XIV. Deletar programas nocivos aos sistemas utilizados.  
XV. Elaborar especificações técnicas, roteiro para aquisição e utilizaçãode equipamentos de informática e 
softwares.  
XVI. Promover de sistema segurança na rede da unidade administrativa, para preservação de dados, e 
evitar ataques de hacker, filtrando as informações.  
XVII. Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo. 
 

TÉCNICO MUNICIPAL(área de atuação: Tributária) 

I. Atender o munícipe informando-os sobre rotinas de lançamento de tributos, análise de recursos tributários, 
emissão de documentos de arrecadação tributária, parcelamentos,reparcelamentos, inscrições no Cadastro 
Mobiliário Municipal, inscrições na Dívida Ativa, emissão de planilhas e formulários afins com a atividade a 
ser desenvolvida. 
II. Controlar a arrecadação e promover a cobrança de tributos, aplicando penalidades. 
III. Processar e conferir administrativo-fiscais. 
IV. Controlar a circulação de bens, mercadorias e de serviços. 
V. Elaborar processo para cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa.  
VI. Elaborar e emitir certidões de inteiro teor, conforme orientação. 
VII. Acompanhar equipe de cadastramento e entrega de notificação de lançamento de tributos. 
VIII. Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo. 
 

TÉCNICO MUNICIPAL (área de atuação: Agropecuário) 

I. Executar tarefas de programação, assistência técnica e controle dos trabalhos agropecuários no 
Município. 
II. Acompanhar diligências e orientar contribuintes, executando vistorias em estabelecimentos externos, 
sujeitos à fiscalização ou à regulamentação do Poder Público Municipal. 
III. Auxiliar a prestação de assistência técnica na orientação de produtores rurais sobrea produção 
agropecuária, comercialização e procedimentos de bi seguridade. 
IV. Auxiliar a organização, extensão e capacitação rural com o acompanhamento da produção agropecuária. 



V. Auxiliar as atividades de extensão, associativismo, cooperativismo, comapoio à pesquisa, análise, 
experimentação, ensaio e divulgação técnica. 
VI. Auxiliar a prestação de assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas 
tecnológicas ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria.  
VII. Acompanhar obras e serviços técnicos, elaborando relatórios e pareceres técnicos.  
VIII. Sob a orientação superior, emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de 
produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial; 
X. Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo. 
 

TÉCNICO MUNICIPAL (área de atuação: Agrimensura e Topografia) 

I. Efetuar levantamentos topográficos e planialtimétricos de terrenos para fins de desmembramentos, 
permutas, desapropriações, atualizações de confrontações e medidas; doações e alinhamentos, para fins de 
edificações, construções de muros e calçadas; localizações de obras e outros, elaborando esboços e 
plantas. 
II. Efetuar levantamentos topográficos, posicionando e manejando teodolitos, níveis, trenas, telêmetros, 
geoprocessamento e outros instrumentos de medição, anotando os dados obtidos em cadernetas 
topográficas, elaborando esboços, plantas e relatórios técnicos. 
III. Avaliar e calcular as diferenças entre pontos, altitudes e distâncias, aplicando fórmulas e consultando 
tabelas. 
IV. Analisar mapas, plantas, títulos de propriedades, registros e especificações, estudando-os e calculando 
as medições a serem efetuadas, para preparar esquemas de levantamentos topográficos, planimétricos e 
altímetros. 
V. Efetuar reconhecimento básico da área programada, analisando as características do terreno, para 
decidir os pontos de partida, vias de melhor acesso e selecionar materiais e instrumentos. 
VI. Avaliar as diferenças entre pontos, altitudes e distâncias, aplicando fórmulas, consultando tabelas e 
efetuando cálculos baseados nos elementos coligidos, para complementar as informações registradas e 
verificar a precisão das mesmas. 
VII. Participar da equipe de topógrafos e desenhar plantas detalhadas das áreas públicas levantadas, por 
meio de softwares de representação gráfica. 
VIII.Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo. 
 

TÉCNICO MUNICIPAL (área de atuação: Edificações) 

I. Elaborar estudos no local das obras, inspecionando e analisando a situação de cada área visitada, 
desenhado croquis de localização e indicando as alternativas viáveis, fornecendo subsídios para a 
preparação de plantas e especificações relativas à construção, reparação e a conservação de obras civis. 
II. Elaborar esboços e desenhos técnicos estruturais, seguindo plantas, esquemas e especificações 
técnicas, utilizando instrumentos de desenho, para orientar os trabalhos de construção, manutenção e 
reparo de obras de engenharia civil. 
III. Auxiliar na fiscalização em imóveis recém-construídos ou reformados, antes de ser habitado, e terrenos 
baldios, observando o funcionamento das instalações sanitárias, as possíveis infiltrações de detritos de 
fossas nos depósitos de água potável, a comunicação direta entre gabinetes sanitários e cozinhas e a 
existência de lixo, águas paradas, mato ou criação de animais em locais não permitidos pelo Código de 
Posturas e Edificações do Município para o processo de concessão do habite-se. 
IV. Auxiliar na avaliação de danos causados por construções, em benfeitorias ou plantações, inspecionando 
o local, para fornecer subsídios ao processo de indenização dos proprietários atingidos pela execução 
dessas construções. 
V. Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo. 
 

TÉCNICO MUNICIPAL (área de atuação: Laboratório) 

 
I. Programar edesenvolver atividades de programação no laboratório de água, solo, etc. 
II. Auxiliar vistorias em estabelecimentos externos sujeitos à fiscalização ou à regulamentação do Poder 
Público municipal. 
III. Coletar, receber e distribuir material biológico. 
IV. Preparar amostras de material biológico e realizar exames conforme protocolo. 
V. Operar equipamentos analíticos e de suporte.  
VI. Executar, conferir, calibrar e efetuar manutenção corretiva dos equipamentos.  
VII. Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo. 
 

TÉCNICO MUNICIPAL (área de atuação: Meio Ambiente) 



I. Auxiliar na efetuação de vistoria e fiscalização das atividades que possam causar poluição ambiental, para 
emissão e controle dos alvarás de localização e funcionamento de estabelecimentos comerciais.  
II. Auxiliar vistorias para definir as autorizações de abate, substituição ou poda de árvores, quando 
solicitados; 
III. Auxiliar no controle e monitoramento das operações das estações de tratamento de água e aterros 
sanitários.  
IV. Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo. 
 

TÉCNICO MUNICIPAL (área de atuação: Segurança no Trabalho) 

I. Executar e controlar os programas e procedimentos de segurança e higiene do trabalho, verificando 
esquemas de prevenção, adequando-os às estratégias utilizadas, de maneira a integrar o processo de 
prevenção, apresentando sugestões sobre a viabilidade de novas medidas de segurança. 
II. Inspecionar locais, instalações e equipamentos observando as condições de trabalho para identificar 
riscos de acidentes de trabalho, doenças profissionais e a presença de agentes ambientais agressivos ao 
trabalhador, propondo eventuais modificações nos equipamentos e instalações para eliminação ou seu 
controle. 
III. Propor e executar programas de prevenção de acidentes do trabalho, doença profissionais e do trabalho 
nos ambientes de trabalho com a participação dos trabalhadores, acompanhando e avaliando seus 
resultados, bem como sugerindo constante atualização dos mesmos e estabelecendo procedimentos 
asserem seguidos. 
IV. Inspecionar, sob a orientação superior, os equipamentos e postos de combate a incêndios, examinando 
as mangueiras, hidrantes, extintores, para certificar-se de suas perfeitas condições de funcionamento. 
V. Verificar e orientar o cumprimento das normas e medidas de segurança estabelecidas para o órgão. 
VI. Manter controle estatístico das ocorrências, anotando dados em formulários apropriados, para subsidiar 
estudos, visando à melhoria das medidas de segurança. 
VII. Promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, treinamentos, utilizando outros 
recursos de ordem didática e pedagógica, com objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do 
trabalho, visando evitar acidentes de trabalho, doenças profissionais e do trabalho. 
VIII. Auxiliar na execução das normas de segurança referentes a projetos de construção, ampliação, 
reforma,arranjos físicos e de fluxos, com vistas à observância das medidas de segurança e higiene do 
trabalho, inclusive por terceiros. 
IX. Encaminhar normas, regulamentos, documentação, dados estatísticos, resultados de análises e 
avaliações, materiais de apoio técnico, educacional e outros de divulgação aos setores e áreas 
competentes, para conhecimento e aplicação. 
X. Cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e destinação dos 
resíduos industriais, incentivando e conscientizando o trabalhador de sua importância para a vida. 
XI. Orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas quanto a procedimentos de segurança e 
higiene do trabalho previsto na legislação ou constantes em contratos de prestação de serviços. 
XII. Efetuar levantamento de dados junto aos setores, visando fornecer subsídios para elaboração de 
relatórios e laudos de responsabilidade da Medicina e Segurança do Trabalho. 
XIII. Avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o planejamento e a 
organização do trabalho de forma segura para o trabalhador. 
XIV. Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo. 
 

TÉCNICO MUNICIPAL (área de atuação: Contabilidade) 

I. Organizar, supervisionar e executar trabalhos inerentes às atividades contábeis, executando tarefas 
pertinentes à escrita contábil, para apuração dos atos e fatos administrativos que modifiquem o patrimônio 
público e fornecer elementos necessários ao controle e prestação de contas do Município. 
II. Identificar documentos e informações, efetuando contabilidade geral, operacionalizando a contabilidade 
de custos e efetuando contabilidade gerencial.  
III. Efetuar controle patrimonial, de acordo com normas específicas.  
IV. Auxiliar na elaboração de balanços, verificando contas de resultado, estoque, patrimônio, de acordo com 
a Lei de Responsabilidade Fiscal, licitação, análise e liquidez, contabilidade pública, lançamentos. 
V. Auxiliar na elaboração de relatórios para o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE) e da 
União (TCU).  
VI. Classificar documentos fiscais e contábeis, distinguindo os atos dos fatos administrativos e procedendo 
ao devido encaminhamento. 
VII. Auxiliar a contabilidade geral, de acordo com normas específicas, elaborando balancetes de verificação, 
lançando, conciliando contas patrimoniais, formando peças contábeis, assessorando o Controle Interno e a 
Auditoria de Controle Interno. 



VIII. Controlar a entrada de ativos imobilizados, depreciando, reavaliando e corrigindo bens, calculando juros 
sobre patrimônio em formação, amortizando gastos e custos incorridos, procedendo à equivalência 
patrimonial para dar baixa ao ativo imobilizado, apurar o resultado da alienação e inventariar o patrimônio. 
IX. Identificar custos gerenciais e administrativos, contabilizando custo orçado e elaborando relatórios 
específicos.  
X. Disponibilizar documentos e livros, prestando esclarecimentos, elaborando relatórios e auxiliando nas 
defesas administrativas. 
XI. Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo. 
 
 

07 Título do Cargo: TÉCNICO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Código: TM 201 
 
Descrição Sumária do Cargo: Desenvolver atividades de natureza técnica de nível médio. Prestar 
suportetécnico nas áreas de tecnologia da informação e comunicação (TIC), tributária, planejamento, 
recursos humanos, compras e licitações e em outras áreas de interesse da Administração Municipal 
conforme dispuser o edital do concurso. 
 
Formação profissional  - Curso Técnico Profissional de Nível Médio 
Experiência            - habilidades específicas como dispuser o edital do concurso 
Especialização  - Não tem  
Jornada de trabalho                                        Amplitude de vencimento                                                            
Menor vencimentoMaior vencimento 
30 horas semanais   
40 horas semanais 
   
Requisitos para provimento do cargo  
 
Diploma de conclusão do curso de educação técnica profissional de nível médio ou do curso médio 
emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Conhecimentos básicos 
de informática e de internet. 
 

Recrutamento externo: concurso público de provas e títulos 

Responsabilidades e atribuições principais do cargo 

TECNICO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ( área de atuação; Tributária) 

I – Atender o munícipe informando-os sobre as rotinas de lançamento de débitos tributários e não 
tributários; 
II – Emissão de documentos de arrecadação tributária; 
III – Parcelamentos e reparcelamentos de tributos; 
IV – Operacionalizar a inscrição, alteração, suspensão, reativação do cadastro mobiliário e 
imobiliário municipal no sistema informatizado de administração tributária; 
V – Operacionalizar a inscrição e acompanhamento da Divida Ativa Municipal; 
VI – Controlar no apoio da arrecadação e cobrança de tributos; 
VII – Processar os encaminhamentos e conferir administrativo-fiscais; 
VIII – Elaborar processo para cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa; 
IX – Elaborar e emitir certidões de inteiro teor, conforme orientação; 
X – Acompanhar equipe de cadastramento mobiliário e imobiliário; 
XI – Registrar entrega de notificação de lançamento de tributos no sistema de administração 
tributária; 
XII – Expedir ordem de serviço para procedimentos fiscais; 
XIII – Atualizar os índices de atualização monetária no sistema informatizado; 
XIV – Emissão de planilhas e formulários afins com a atividade a ser desenvolvida; 
XV – Confecções de notificações extrajudiciais de cobrança; 
XVI – Atualizar valores de processo de execução fiscal quando solicitados pela Procuradoria 
Municipal; 
XVII – Emissão de notas fiscais avulsas e atualização de contribuintes no cadastro geral do 
município; 
XVIII- Processamento das baixas dos arquivos bancários referentes aos tributos municipais; 
XIX – Registrar benefícios fiscais e demais modalidade de extinção do crédito tributário no sistema 
de administração tributária; 
XX – Efetuar parametrização, gestão e controle do sistema administrativo tributário; 



XXI -Efetuar parametrização, gestão e controle do sistema de nota fiscal eletrônica; 
XXII – Promover orientação e suporte aos usuários internos e externos dos sistemas NFS e de forma 
presencial, via telefone e via e-mail; 
XXIII – Prestar informações gerenciais à administração da Secretaria Municipal de Receita e demais 
órgãos da administração municipal, relacionados à estatística de arrecadação, cadastro de 
contribuintes, etc.; 
XXIV – Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo. 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO (  área de atuação : Planejamento Financeiro- Contábil- 
Patrimonial/Controle Interno) 

I – Executar atividades do sistema de controle interno do município; 
II – Auxiliar o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de 
fiscalização e avaliação de gestão, de acordo com a legislação vigente; 
III- Auxiliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual ( PPA ) e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias ( LDO ), bem como comprovar a legalidade das mesmas, avaliando os resultados da 
gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades Administrativas da 
Prefeitura Municipal; 
IV –Auxiliar o controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e deveres do município, 
bem como prover orientações com vistas à racionalização da execução da despesa, à eficiência e 
eficácia da gestão e à efetividade da atuação das unidades administrativas; 
V – Auxiliar o cumprimento da Lei de responsabilidade Fiscal, subsidiando a elaboração de 
relatórios, como os processos pertinentes às despesas em geral e os relativos a suprimento de 
fundos e baixas patrimoniais; 
VI – Auxiliar as diligências junto às unidades administrativas da Prefeitura para que as 
impropriedades detectadas na análise dos processos sejam corrigidas, bem como as deficiências e 
erros de informações, visando ajustar o ato aos ditames da legislação vigente; 
VII – Verificar a consistência e a segurança dos instrumentos e sistemas de guarda, conservação e 
controle dos bens e dos valores ou daqueles pelos quais seja responsável; 
VIII – Auxiliar o atendimento às diligências solicitadas pelo Tribunal de Contas do Estado e da União;  
IX – Acompanhar e controlar projetos com assessoria em prestação de contas na elaboração de 
documentos para o sistema municipal, estadual e federal, bens patrimoniais de curso em andamento, 
processos de dação em pagamento; 
X – Acompanhar e/ou atualizar saldos orçamentários e/ou de caixa e/ou bancário e contratos; 
XI – Acompanhar e controlar orçamento anual e recursos orçamentários; 
XII – Analisar técnica e financeiramente as prestações de contas das unidades/secretarias; 
XIII- Transmitir arquivos eletrônicos referentes ( APLIC, LDO, Censo, etc.); 
XIV – Acompanhar, controlar e conciliar contas bancárias; 
XV – Controlar estoques de bens móveis e imóveis; 
XVI – Elaborar cronogramas físicos financeiros e orçamentários; 
XVII – Elaborar LDO,PPA e LOA; 
XVIII- Elaborar minutas de contratos, contratos e planilhas de custos; 
XIX – Emitir liquidações de empenho, empenhos e notas de pagamento; 
XX – Liquidar despesas ( conferência e lançamento); 
XXI- Montar processo de atualização de documentos da frota de veículos; 
XXII- Orientar sobre elaboração e preenchimento de relatórios de prestação de contas conforme 
normas vigentes; 
XXIII – Orientar/retificar processos devolvidos referentes ao sistema informatizado do TCE; 
XXIV – Confeccionar a prestação de recurso financeiro recebido; 
XXV – Atualizar QDD; 
XXVI – transferir bens; 
XXVII – Vistoriar e acompanhar os trabalhos de auditoria interna; 
XXVIII – Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo. 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ( área de atuação : Previdência Social do Servidor) 

I – Auxiliar a instrução dos processos e cálculos previdenciários, de concessão, de manutenção e de 
revisão de direitos ao recebimento de benefícios previdenciários; 
II – Orientar e atender os usuários do Sistema Previdenciários; 
III – Auxiliar a elaboração de estudos técnicos e estatísticos sobre assuntos previdenciários; 
IV – sob a orientação superior, instruir processos de concessão de benefícios previdenciários; 
VI – sob a orientação superior exercer atividades de concessão e de manutenção de benefícios 



previdenciários, cumprindo as normas regulamentares sobre o assunto; 
VII – Efetuar recadastramento período de beneficiários, realizando diligências e tomando as 
providências necessárias a fim de que nenhum beneficio seja pago indevidamente; 
VIII – Efetuar cadastramento inicial e o recadastramento periódico dos servidores efetivos em 
atividade e inativos; 
IX – Efetuar inscrição de dependentes de servidores efetivos para fins previdenciários, de acordo 
com normas legais e regulamentares; 
X – Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo. 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ( área de atuação: Assistência à saúde do servidor ) 

I –Auxiliar a auditoria médica na análise e faturamento em contas, por meio de processamento de 
documentos, inclusive na rede credenciada; 
II – Efetuar acompanhamento concomitante na rede credenciada dos procedimentos liberados, bem 
como efetuar cotações quando solicitado; 
III – Acompanhar a realização de procedimentos de alto custo a critério da auditoria médica, 
verificando a prescrição, sala de cirurgia e folha de material gasto no tratamento, guia ou autorização 
de internação, procedimento e número de dias de internação, ou seja, todos os atos ligados aos 
procedimentos de atendimento médico hospitalar, relacionados aos segurados; 
IV – Dar entrada de dados no sistema, observando diárias, taxas, honorários médicos, 
procedimentos e exames realizados, material e medicamentos gastos em cirurgias, no quarto ou na 
enfermaria; 
V – Emitir as faturas obedecendo às normas vigentes com suas características próprias; 
VI – arquivar faturas e documentos; 
VII – Executar tarefas correlatas, bem como aquelas relacionadas à conta médica, fatura e apoio a 
auditoria médica. 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ( área de atuação: Tecnologia de Informação e 
Comunicação) 

I – Prestar suporte aos usuários da rede de computadores, envolvendo montagem, reparos e 
configurações de equipamentos para a utilização do hardware e software disponíveis; 
II – Elaborar inventário do hardware existente, controlando notas fiscais de aquisição, contratos de 
manutenção e prazos de garantia; 
III – Efetuar levantamento de necessidades de treinamento no uso de equipamentos de informática e 
softwares adequados as necessidades da Prefeitura; 
IV – Treinar usuários nos aplicativos disponíveis, com suporte na solução de problemas; 
V – Prestar apoio na solução de problemas quanto aos aplicativos adquiridos; 
VI – Efetuar manutenção de máquinas e periféricos da Prefeitura; 
VII – Instalar, desinstalar e remanejar os equipamentos de informática para locais indicados, quando 
necessário; 
VIII – Efetuar os backups e outros procedimentos de segurança dos dados armazenados; 
IX – Elaborar e implantar procedimentos de segurança e de restrição do acesso e utilização da rede 
tais como: senhas, eliminação de drives, etc.; 
X –instalar softwares de upgrade e efetuar outras adaptações/modificações para melhorar o 
desempenho dos equipamentos; 
XI – Efetuar manutenção nos softwares de teleprocessamento no ambiente operacional da Prefeitura, 
avaliando novas técnicas e identificando a necessidade de atualização de software e de 
desenvolvimento de softwares de apoio, visando aperfeiçoar e otimizar os recursos disponíveis; 
XII – Auxiliar os usuários na instalação e utilização de software, tais como sistemas operacionais, 
rede local, aplicativos básicos de automação, editores de texto, planilhas eletrônicas; 
XIII – Orientar os usuários quanto à utilização adequada dos equipamentos de informática e 
softwares instalados; 
XIV – Deletar programas nocivos aos sistemas utilizados; 
XV – Elaborar especificações técnicas, roteiro para aquisição e utilização de equipamentos de 
informática e softwares; 
XVI – Promover sistema de segurança na rede da unidade administrativa, para preservação de dados, 
evitar ataques de hacker, filtrando as informações; 
XVII – Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo. 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ( área de atuação: Compras e Licitações ) 

I – Cadastrar e/ou atualizar nos sistemas informatizados: contribuinte; fornecedor; itens de serviços; 
II – Conferir, analisar e encaminhar relatórios sobre os processos licitatórios e outros para 
secretários e/ou prefeito; 



III – conferir e ajustar informações de compras e licitações ao TCE; 
IV – Cotação de preços; 
 

TÉCNICO MUNICIPAL (área de atuação: Controle Interno) 

I. Executar atividades do Sistema de Controle Interno do Município. 
II. Auxiliar o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de 
fiscalização e avaliação de gestão, de acordo com a legislação vigente.  
III. Auxiliar cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual (PPA) e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), bem como comprovar a legalidade das mesmas, avaliando os resultados da 
gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades Administrativas da 
Prefeitura Municipal.  
IV. Auxiliar o controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e deveres do Município, 
bem como prover orientações com vistas à racionalização da execução da despesa, à eficiência e 
eficácia da gestão e à efetividade da atuação das unidades administrativas.  
V. Auxiliar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, subsidiando a elaboração os 
relatórios. 
VIII.Auxiliar os processos licitatórios, suas dispensas, inexigibilidades e os contratos deles 
decorrentes, bem como os processos pertinentes às despesas em geral e os relativos a 
suprimento de fundos e baixas patrimoniais. 
IX.Auxiliar as diligências junto às Unidades administrativas da Prefeitura para que as 
impropriedades detectadas na análise dos processos sejam corrigidas, bem como as deficiências 
e erros de informações, visando ajustar o ato aos ditames da legislação vigente. 
X. Verificar a consistência e a segurança dos instrumentos e sistemas de guarda, conservação e 
controle dos bens e dos valores ou daqueles pelos quais seja responsável. 
XI. Auxiliar o atendimento às diligências solicitadas pelo Tribunal de Contas do Estado e da União. 
XII. Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo. 
 
TÉCNICO MUNICIPAL (área de atuação: Previdência Social do Servidor) 

I. Auxiliar a instrução dos processos e cálculos previdenciários, de concessão, de manutenção e de revisão 

de direitos ao recebimento de benefícios previdenciários. 
II. Orientar e atender os usuários do Sistema Previdenciário.  
III. Auxiliar a elaboração de estudos técnicos e estatísticos sobre assuntos previdenciários. 
IV. Sob a orientação superior, instruir processos de concessão de benefícios previdenciários.  
VI. Sob a orientação superior exercer atividades de concessão e de manutenção de benefícios 
previdenciários, cumprindo as normas regulamentares sobre o assunto. 
VII. Efetuar recadastramento periódico de beneficiários, realizando diligências e tomando as providências 
necessárias a fim de que nenhum benefício seja pago indevidamente. 
VIII. Efetuar cadastramento inicial e o recadastramento periódico dos servidores efetivos em atividade e 
inativos. 
IX. Efetuar inscrição de dependentes de servidores efetivos para fins previdenciários, de acordo com normas 
legais e regulamentares. 
X. Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo. 
 

TÉCNICO MUNICIPAL (área de atuação: Assistência à Saúde do Servidor) 

I. Auxiliar a Auditoria médica na analise e faturamento em contas, por meio de processamento de 
documentos, inclusive na rede credenciada; 

II. efetuar acompanhamento concomitante na rede credenciada dos procedimentos liberados, bem como 
efetuar cotações quando solicitado; 

III. acompanhar a realização de procedimentos de alto custo a critério da auditoria médica, verificando a 
prescrição, sala de cirurgia e folha de material gasto no tratamento, guia ou autorização de internação, 
procedimentos e número de dias de internação, ou seja, todos os atos ligados aos procedimentos de 
atendimento médico-hospitalar, relacionados aos segurados; 

IV.  Dar entrada de dados no sistema, observando diárias, taxas, honorários médicos, procedimentos e 
exames realizados, material e medicamentos gastos em cirurgias, no quarto ou na enfermaria; 

V.  Emitir as faturas obedecendo às normas vigentes com suas características próprias; 
VI. Arquivar faturas e documentos; 

VII. Executar tarefas correlatas, bem como aquelas relacionadas à conta médica, faturas e apoio a auditoria 



médica.  
 

 

07 Título do Cargo: EDUCADOR SOCIAL - INSTRUTOR Código: EDSL 201 

 
Descrição Sumária do Cargo: Desenvolver atividades de natureza técnica de nível médio. Prestar 

serviços educacionais de educação social, esporte, libras e outros. 
 

Formação profissional Nível médio completo 

Experiência  Até três anos 

Especialização Não tem  

Jornada de trabalho 
Amplitude de vencimento 

Menor vencimento Maior vencimento 

30 horas semanais   

40 horas semanais   

Requisitos para provimento do cargo  

 
Diploma de conclusão de educação profissionalde ensinomédio, ou o diploma de ensino médio em 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Carteira de Habilitação Categoria A e B 
(mínimo). Conhecimentos básicos de informática e de internet. 

Recrutamento externo: Concurso público de provas e títulos. 

Responsabilidades e atribuições principais do cargo 
 
I. Promover, incentivar a criatividade e ensinar os usuários sobre artes visuais, cênicas, musicais, artes 
manuais, desenvolvimento de Coral, utilizando métodos práticos e acessíveis a todos. 
II. Coordenar, ministrar aulas e realizar atividades que estimulem a aprendizagem e o desenvolvimento de 
habilidades artísticas, com enfoque específico em cada área de atuação. 
III. Conhecer, identificar e compreender a realidade social, bem como a necessidade própria de 
cadasegmento (Criança, Adolescente, Pessoa comDeficiência e Idoso), programando e desenvolvendo 
atividades que respondam às questões sociais apresentadas, no campo da cultura, esporte e lazer. 
IV. Observar, registrar e auxiliar o desenvolvimento do público atendido, através da abordagem individual 
e/ou grupal, respeitando suas necessidades e aspirações, num processo de decisão conjunta. 
V. Planejar, em conjunto com a equipe das unidades e/ou programas de trabalho, o desenvolvimento de 
atividades lúdicas, recreativas, culturais e esportivas.   
VI. Planejar, discutir, avaliar estratégias de intervenção articulação, profissionalização e autogestão dos 
grupos de atuação. 
VII. Proporcionar conhecimento artístico musical voltado para o desenvolvimento do apuro e gosto musical, 
com base no uso da instrumentalização e outros instrumentos alternativos de percussão, sopro. 
VIII. Produzir espetáculos culturais e recreativos. 
IX. Estimular a aprendizagem em libras, literatura para formação de instrutores de inclusão social. 
X. Aplicar técnicas específicas de futebol, atletismo, basquete, voleibol e outras modalidades esportivas. 
XI. Auxiliar a realização de práticas esportivas específicas para o desempenho dos esportistas em 
competições, no estudo das necessidades e a capacidade física em atletas e idosos. 
XII. Auxiliar na avaliação do resultado das atividades esportivas aplicadas, assegurando o máximo 
aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios. 
XIII. Auxiliar na elaboração do plano de aplicação de programa esportivo adequado a cada faixa etária e 
preparar atletas e promover ou apoiar campeonatos. 
XIV. Efetuar testes de avaliação física. 
XV. Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo. 
 

 

GRUPO OCUPACIONAL DE CARGOIII –  

ADMINISTRATIVO DE NÍVEL MÉDIO 

 

08 Título do Cargo: ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Código: ADM 300 



 
Descrição Sumária do Cargo:Executar atividades auxiliares na administração e escrituração de 
natureza instrumental referente à área meio do serviço público, na classificação, conferência, 
anotação, atualização de registro de dados e arquivamento de documentos de acordo com as rotinas 
e procedimentos próprios da área de atuação, bem como atendimento, recepção, orientação e 
encaminhamento de usuários dos serviços públicos.administrativas e escrituráriasde natureza 
instrumental referente à área meio do serviço público, na classificação, conferência,anotação, cálculo, 
atualização de registro de dados e arquivamento de documentos de acordo com as rotinas e procedimentos 
próprios da área de atuação, bem comonoatendimento,recepção, orientação e encaminhamento de 
usuáriosdos serviços públicos. 
 

Formação profissional Nível médio completo 

Experiência  Sem experiência  

Especialização Não tem  

Jornada de trabalho 
Amplitude de vencimento 

Menor vencimento Maior vencimento 

30 horas semanais   

40 horas semanais   

Requisitos mínimos de provimento do cargo  

 
Diploma de conclusão de ensino médio em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação 

e/ou certificado de conclusão de educação profissional com habilitação técnica profissionalizante. 
Conhecimentos avançado de Informática e internet. 
 

Recrutamento externo: concurso público de provas e títulos. 

Responsabilidades e atribuições principais do cargo 

 
I. Efetuar serviços administrativos de correspondências internas e externas, digitação e arquivo de 
documentos, controle de material de escritório e outros materiais. 
II. Efetuar levantamentos de dados para pareceres e informações em processos e outros atos relacionados 
com as atividades administrativas da administração direta e indiretaPrefeitura.  
III. Auxiliar a conferência de valores e documentos efetuando anotações, cálculos e registros de 
acordo com as rotinas e procedimentos próprios de sua área de atuação;Conferir valores e 
documentos efetuando anotações, cálculos e registros de acordo com as rotinas e procedimentos próprios 
de sua área de atuação.  
IV.Atender o público, prestando informações relativas à sua área de atuação; Participar da elaboração 
da proposta orçamentária da Unidade através de levantamentos específicos.  
V. Elaborar relatórios parciais e anuais, atendendo às exigências e normas da unidade 
administrativa;Atender o público, prestando informações relativas à sua área de atuação. 
VI.Colaborar nos estudos para a organização e a racionalização dos serviços nas unidades da 
administração direta e indireta;Estudar processos referentes a assuntos de caráter geral ou específico da 
Unidade e propor soluções. 
VII. Elaborar quadros e tabelas estatísticas e gráficos em geral;Elaborarrelatórios parciais e 
anuais,atendendo às exigências e normas da unidade administrativa. 
VIII. Auxiliar o controle e manutenção do cadastro de fornecedores da Prefeitura atualizado para 
efetuar coleta de preços na aquisição de material quando necessário, apoiando a comissão de 
licitação;Colaborar nos estudos para a organização e a racionalização dos serviçosnas unidades da 
Prefeitura. 
IX.Auxiliar o controle de estoque para assegurar o armazenamento, conservação e níveis de 
suprimento;Elaborar quadros e tabelas estatísticos e gráficos emgeral. 
X. Auxiliar a elaboração e relação de cobrança e pagamentos efetuados pela prefeitura, 
especificando os saldos, para facilitar o controle financeiro;Controlar e manter o cadastro de 
fornecedores da Prefeitura atualizado, para efetuar coleta de preços na aquisição dematerial, quando 
necessário, apoiando a Comissão de Licitação.  
XI. Auxiliar a confecção e conciliação de extratos bancários;Efetuar controle de estoque para assegurar 
o armazenamento, conservação e níveis desuprimento.  
XII. Auxiliar nos serviços de análise econômico financeira e patrimonial da administração direta e 
indireta;Elaborar relação de cobrança e pagamentos efetuados pela Prefeitura,especificando os saldos, 
para facilitar o controle financeiro. 



XIII. Classificar documentos contábeis, descrevendo as contas, registrando valores, 
elaborandodemonstrativos de receitas/despesas, demonstrativos e lançamentos de apropriação e 
recolhimento de encargos, para verificar a movimentação do período e saldo de contas;Efetuar 
cadastramento de imóveisresidenciais e comerciais, a fim de que o Município possa lançar e 
recolhertributos. 
XIV. Manter arquivos de dados cadastrais em fichas funcionais dos servidores, auxiliando os 
processos deadmissão e movimentação de pessoal, acompanhando valores e obrigações 
trabalhistas para atendimentos das rotinas internas e operacionalizando programas de benefícios 
oferecidos pela administração direta e  indireta;Efetuar conciliação de extratos bancários, confrontando 
débitos ecréditos, pesquisando quando for detectado erro e efetuar correção. 
XV. Auxiliar o processo de produção de material didático e preparação para realização de cursos de 
treinamento e capacitação;Auxiliar nos serviços de análise econômico-financeira e patrimonial da 
Prefeitura. 
XVI.Auxiliar os processos para aquisição de material/serviço requisitado, inspeção de qualidade, 
recebendo, estocando, expedindo e inventariando materiais, observando normas e instruções, para 
manter o estoque em condições de atender aos diversos setores da prefeitura; Efetuar empenhos para 
pagamentos, verificando vencimento/renovaçãode contratos, conferindo faturas, autenticando documentos, 
calculandomultas e ajustando valores; emitindo ordens de pagamento e avisos decrédito, visando o 
cumprimento das normas do processo de administração financeira. 
XVII. Auxiliar serviços de segurança física e patrimonial, zelando pelo cumprimento das normas de 
segurança e vigilância no âmbito da prefeitura;Classificar documentos contábeis, descrevendo as contas, 
registrandovalores, elaborando demonstrativos de receitas/despesas; elaborando demonstrativos e 
lançamentos deapropriação e recolhimento de encargos, para verificar amovimentação do período e saldo 
das contas. 
XVIII. Recepcionar, atender e prestar informações ao público;Manter arquivo de dados cadastrais em 
fichas funcionais dos servidores, efetivando processos de admissão e movimentação de 
pessoal,acompanhando valores e obrigações trabalhistas para atendimentos dasrotinas internas e 
operacionalizando programas de benefícios oferecidospela Prefeitura.   
XIX.Acompanhar e lançar no sistema informatizado de acompanhamento de documentos e 
processos administrativos os andamentos pertinentes; Auxiliar o processo de produção de material 
didático e preparação para realização de cursos de treinamento e capacitação. 
XX.Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo;Abrir processos para aquisição de 
material/serviço requisitado, efetuando inspeção de qualidade, recebendo, estocando, expedindo e 
inventariando materiais, observando normas einstruções, para manter o estoque em condições de atender 
aos diversossetores da Prefeitura. 
XXI. Fiscalizar, orientar e realizar serviços de segurança física e patrimonial,zelando pelo cumprimento das 
normas de segurança e vigilância noâmbito da Prefeitura. 
XXII. Recepcionar, atender e prestar informações ao público. 
XXIII. Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO OCUPACIONAL DE CARGOIII–OPERACIONALNÍVEL FUNDAMENTAL 

 

09 Título do Cargo: AGENTEDE APOIO MUNICIPAL Código: APM 400 

 



Descrição Sumária do Cargo: Efetuar atividades operacionais, escriturárias, conferência, 
telefonia e arquivamento de documentos; movimentação de móveis, equipamentos, mercadorias; 
condução de veículos e máquinas;  
 

Formação Profissional Ensino fundamental completo 

Experiência  Sem experiência  

Especialização Não tem  

Jornada de Trabalho 
Amplitude de vencimento 

Menor vencimento Maior vencimento 

30 horas semanais 1.410,00 2.839,00 
40 horas semanais 1.904,00 3.834,00 
Requisitos de provimento efetivo do cargo  

 
Diploma de conclusão de ensino básico (fundamental completo) em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação. Conhecimentos básicos de Informática. 
 

Recrutamento externo: Concurso público de provas e títulos. 

Responsabilidades e atribuições principais do cargo 

AGENTE DE APOIO MUNICIPAL (área de atuação: Telefonia)  

I. Efetuar e receber ligações telefônicas, anotando e transmitindo recados, registrando as informações 
recebidas, para possibilitar comunicações posteriores aos interessados.  
II. Controlar e conferir as contas de telefones, separando ou agrupando valores de ligações efetuadas, para 
controle e pagamento.excluir 
III. Manter os equipamentos de comunicação em perfeitas condições de uso.  

AGENTE DE APOIO MUNICIPAL (área de atuação: Vigilância)  

I. Efetuar ronda e zeladoria de prédios e instalações, em horário diurno e noturno, para segurança e 
conservação do patrimônio público municipal.  
II. GuardarZelar o mobiliário, equipamentos, materiais do serviço público, fora do horário de expediente.  
III. Efetuar ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando providências pendentes para evitar 
danificações nos edifícios e materiais sob sua guarda.  
IV. Fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões ou portas de acesso ao local que 
estiver sob sua responsabilidade, verificando autorizações para o ingresso das mesmas nos referidos locais 
e vedando a entrada de pessoas não autorizadas.  
V. Zelar pela ordem e segurança da área sob sua responsabilidade.  
VI. Abrir e fechar janelas, portas e portões; ligar e desligar pontos de iluminação, máquinas e aparelhos 
elétricos.  
Obs.: manter as mesmas atribuições da Lei Complementar 3247/00 

AGENTE DE APOIO MUNICIPAL (área de atuação: Motorista)  

I. Conduzir veículos de passeio, transportando passageiros, documentos e/ou cargas diversas para locais 
determinados, efetuando ou coordenando o carregamento e descarga de materiais diversos.  
II. Examinar as condições de funcionamento do veículo, abastecendo-o, checando sistema de freios e nível 
de óleo do motor, funcionamento do sistema elétrico e zelando pela sua manutenção.  
III. Efetuar reparos de emergência e manter o veículo em perfeita condição de uso.  
IV. Efetuar anotações de quilometragem, viagens realizadas, objetos ou pessoas transportadas, itinerários 
percorridos, além de outras ocorrências, para controle.  
V. Recolher o veículo à garagem ou local destinado a esse fim, ao término da jornada de trabalho.  
VI. Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo.  

AGENTE DE APOIO MUNICIPAL (área de atuação:AuxiliarServiços DiversosConservação) 



I. Efetuar serviços operacionais de limpeza de vias públicas, edificações e próprios públicos, carregando, 
descarregando, transladando, ordenando e zelando pelos materiais diversos.  
II. Limpar, raspar, varrer, lavar, utilizando equipamentos apropriados nas dependências e arrumar as 
instalações de edifícios públicos municipais, praças, jardins, vias públicas, recolhendo detritos 
acondicionando-o e transportando o lixo aos depósitos apropriados de acordo com a legislação em vigor 
para mantê-los em condições de uso.  
III. Remover móveis, máquinas e materiais em geral para limpar e conservar móveis e instalações, 
transportando volumes, móveis e outros, para locais indicados pelo superior.  
IV. Efetuar coleta de lixo domiciliar, industrial e hospitalar; acompanhando o equipamento coletor, 
obedecendo ao roteiro, horário e escala de trabalho estabelecido.  
V. Operar o caminhão basculante para retirada de container de edifícios, logradouros públicos e outros, 
colocando o lixo em local apropriado.  
VI. Manter mudas para plantar, regar jardins e podar árvores conservando o ambiente.  
VII. Preparar e servir café ou lanches aos visitantes e aos servidores.  
VIII. Efetuar serviços braçais em obras de estradas, pontes, ruas, praças, prédios, etc.  
IX. Auxiliar em serviços rotineiros que requer força física em unidades públicas.  
X. Efetuar serviços de jardinagem em praças, jardins e/ou outros lugares determinados, para fins de 
embelezamento.  
XI. Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo.  
Obs.; manter as atribuições da Lei 3247/00. 

 
 

10 Título do Cargo: AGENTEDE MANUTENÇÃOMUNICIPAL Código: AMM 400 

 
Descrição Sumária do Cargo: Executar tarefas de caráter simples, com esforço manual físico, 
aplicando conhecimentos específicos de elétrica, hidráulica, adquiridos pela prática ou formação 
em Escolas Profissionalizantes para manutenção de prédios públicos.  
 

Formação profissional Ensino Fundamental completo 

Experiência  Sem experiência  

Especialização Não tem  

Jornada de trabalho 
Amplitude de vencimento 

Menor vencimento Maior vencimento 

30 horas semanais   
40 horas semanais   
Requisitos de provimento do cargo  

Atestados de ensino básico incompleto. 

Recrutamento externo: concurso público de provas. 

Responsabilidades e atribuições principais do cargo 

AGENTE DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL (área de atuação: Cemitério público)  

I. Organizar, controlar, programar e registrar uso do necrotério, velório, cuidando da limpeza e manutenção 
dos cemitérios municipais.  
II. Efetuar atendimento a velórios, preenchendo ficha de falecimento, orientando colocação dos corpos nas 
salas para velório, e horário dos sepultamentos, orientando os familiares a procurar a administração para 
saber o local de sepultamento.  
Conduzir o cortejo funeral até o local de sepultamento.  
III. Efetuar abertura de sepulturas de acordo com as normas de higiene e saúde pública.  
IV. Efetuar exumações de cadáveres, de acordo com documentação apropriada.  

AGENTE DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL (área de atuação: pintura)  

I. Efetuar serviços de pintura de portas, paredes, janelas das edificações da Prefeitura, bem como a 
recuperação de pintura de móveis.  
II. Confeccionar placas de trânsito de acordo com normas específicas, preparando o material apropriado.  
III. Executar outras tarefas correlatas compatíveis com o cargo.  

AGENTE DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL (área de atuação: Construção civil)  

I. Efetuar serviços operacionais de construção, pavimentação, manutenção, conservação de edificações e 
demais próprios públicos, fabricação de tubos e outros, carregando, descarregando, transladando, 
ordenando e zelando pelos materiais diversos.  



II. Efetuar serviços de demolição, construção de alicerces, assentamento de tijolos ou blocos, colocação de 
armações de esquadrias, ferragens, instalação de peças sanitárias, conserto de telhado e acabamento em 
obras civis.  

AGENTE DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL (área de atuação: Eletricidade ) 

I. Examinar as instalações elétricas e máquinas, comunicando qualquer irregularidade constatada ao 
dirigente da unidade administrativa.  
II. Instalar, manter e consertar aparelhos e equipamentos simples.  
III. Efetuar instalações e manutenção elétrica, hidráulica e predial em unidades públicas.  
IV. Efetuar serviços de limpeza, lubrificação e manutenção preventiva e corretiva de aparelhos elétricos.  
V. Registrar entradas e saídas de equipamento para conserto e os serviços executados em formulário 
próprio, para controle.  
VI. Orientar usuários sobre a forma correta de utilização dos equipamentos.  
VII. Elaborar laudos técnicos para reposição de equipamentos, efetuando controle de estoque de peças e 
solicitando a reposição das mesmas quando necessário.  
VIII. Encaminhar aparelhos elétricos sem condições de conserto ao setor competente para que sejam 
efetuadas as baixas no patrimônio.  
IX. Operar equipamentos de solda elétrica, oxiacetileno e maçarico de corte nos serviços de reparo e 
recuperação de gradis, portas, calhas, telhas, vidros e outros, ponteando, soldando e dando acabamento 
necessário. suprimir 

AGENTE DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL (área de atuação: Operação de Máquinas Pesadas ) 

I. Operar máquinas pesadas, acionando e manobrando mecanismos, para execução de serviços de 
patrolamento de vias públicas, terraplanagem, limpeza e abertura de ruas, espalhar saibro, seixo, 
nivelamento de terrenos e demais atividades.  
II. Operar trator agrícola, efetuando acoplagem dos implementos necessários, e outros tipos de máquinas.  
III. Zelar pela manutenção da máquina e manter em perfeita condição de uso.  

AGENTE DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL (área de atuação: Hidráulica)  

I. Examinar as instalações hidráulicas, comunicando qualquer irregularidade constatada ao dirigente da 
unidade administrativa.  
II. Efetuar instalações e manutenção hidráulica e predial em unidades públicas.  
Instalar e/ou reparar redes de esgotos nos prédios públicos, utilizando tubos apropriados.  
III. Auxiliar na cavação de valetas para passagem de condutores, utilizando ferramentas apropriadas.  
IV. Instalar ou reparar calhas e condutores de águas pluviais.  
V. Efetuar desentupimentos, limpeza de caixas d'água e limpeza de caixas de gorduras.  
VI. Executar serviços de construção, manutenção de muros, pontes, caixas de captação de água pluvial 
(bocas-de-lobo), calçadas, paredes, pisos, etc., preparando a base, assentando, rejuntando e fixando 
materiais, a partir de plantas, croquis ou instruções, para edificação e conservação de prédios públicos.  

AGENTE DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL (área de atuação: Marcenaria)  

I. Efetuar restauração e conservação de madeira em móveis e imóveis públicos.  
II. Construir, encaixar e manter no local de obras públicas, armações de madeira utilizando processos e 
ferramentas adequadas para compor alvenarias, armações de telhado, andaimes e elementos afins.  
III. Instalar e ajustar esquadrias de madeira e outras peças tais como: janelas, portas, escadas, rodapés, 
divisórias, forros e guarnições.  
IV. Reparar elementos de madeira, substituir total ou parcialmente, peças desajustadas ou deterioradas, 
fixando partes soltas.  

AGENTE DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL (área de atuação: Mecânica)  

I. Efetuar serviços de limpeza, lubrificação e manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos.  
II. Promover recuperação de máquinas e equipamentos mecânicos.  
III.Elaborar laudos técnicos para reposição de equipamentos, efetuando controle de estoque de 
peças e solicitando a reposição das mesmas quando necessário; 
IV. Executar outras atribuições correlatas compatíveis com o cargo.  

 


