
 

Av. Alto Jacuí, 840 – Fone/Fax: (54) 3332-2600 – CEP 99470-000 – NÂO-ME-TOQUE – RS – www.naometoquers.com.br 1 

LEI COMPLEMENTAR Nº 071/10 DE 13 DE OUTUBRO DE 2010. 

 

DISPÕE sobre o Plano de Classificação de 

Cargos e Funções Gratificadas do Poder Exe-

cutivo do Município de Não-Me-Toque e dá 

outras providências .................................. 

 

  ANTONIO VICENTE PIVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE – 

RS. 

 

 FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e pro-

mulgo a seguinte Lei: 

 

Capítulo I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. O serviço público centralizado no Executivo Municipal é integrado pe-

los seguintes quadros: 

 

I - quadro dos cargos de provimento efetivo; 

 

II - quadro dos cargos em comissão e funções gratificadas. 

 

Art. 2º. Para efeitos desta Lei, considera-se: 

 

I - cargo, o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servi-

dor público, mantidas as características de criação por lei, denominação própria, número 

certo e retribuição pecuniária padronizada; 
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II - Categoria funcional, o agrupamento de cargos da mesma denominação, 

com iguais atribuições e responsabilidades constituída de padrões e classes; 

 

III - Carreira, o conjunto de cargos de provimento efetivo para os quais os 

servidores poderão ascender através das classes, mediante promoção; 

 

IV - Padrão, a identificação numérica do valor do vencimento da categoria fun-

cional; 

 

V - Classe, a graduação de retribuição pecuniária dentro da categoria funcio-

nal, constituindo a linha de promoção; 

 

VI - Promoção, a passagem do servidor de uma determinada classe para a 

imediatamente superior da mesma categoria funcional. 

 

Capítulo  II 

DO QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 

Seção  I 

DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS 

 

 Art. 3º. O quadro de cargos de provimento efetivo é integrado pelas seguintes 

categorias funcionais, com o respectivo número de cargos e padrões de vencimento: 

 

 

Denominação da Categoria Funcional 

 

Nº de cargos 

 

Padrão 

 

   Vigilante 05 01 
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   Auxiliar de Serviços Gerais 78 02 

   Operário Especializado 05 03 

   Auxiliar de Serviços de Saúde 04 04 

   Pintor (Redação dada pela Lei Complementar n.º 092, 

de 11/10/2011) 

02 05 

   Calceteiro 02 05 

   Jardineiro 03 05 

   Motorista (Redação dada pela Lei Complementar n.º 

132, de 12/11/2013) 

27 06 

   Auxiliar de Consultório Dentário 06 06 

   Auxiliar Administrativo 06 06 

   Pedreiro 03 06 

   Carpinteiro 04 06 

   Eletricista (Redação dada pela Lei Complementar n.º 

106, de 26/02/2013) 

03 07 

   Almoxarife 01 07 

   Monitor de Escola (Redação dada pela Lei Comple-

mentar n.º 139, de 24/04/2014) 

30 07 

   Operador de Máquinas 15 08 

   Auxiliar de Enfermagem 09 08 

   Telefonista 06 08 

   Mecânico 02 08 

   Atendente de farmácia (Redação dada pela Lei 

Complementar n.º 109, de 09/04/2013) 

02 08 

  Técnico em Saúde Bucal (Redação dada pela Lei 01 08 
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Complementar n.º 147, de 23/09/2014) 

 Oficial Administrativo  

(Redação dada pela Lei n.º 4.534) 

50 09 

   Técnico em enfermagem 08 09 

   Encarregado de Biblioteca 01 09 

   Educador/Cuidador (Redação dada pela Lei Com-

plementar n.º 162, de 26/05/2015) 

04 09 

   Fiscal Tributário (Redação dada pela LC n.º 150, de 

11/11/2014) 

04 10 

   Fiscal Ambiental (Redação dada pela LC n.º 150, de 

11/11/2014)  

01 10 

   Fiscal Sanitário (Redação dada pela LC n.º 150, de 

11/11/2014) 

01 10 

   Fiscal de Obras e Posturas (Redação dada pela 

LC n.º 150, de 11/11/2014) 

02 10 

   Eletricista Especializado 01 10 

   Tesoureiro 02 10 

   Técnico em Contabilidade 01 11 

   Técnico em Informática (Redação dada pela Lei 

Complementar n.º 106, de 26/02/2013)  

02 11 

   Técnico em Agropecuária (Redação dada pela Lei 

Complementar n.º 106, de 26/02/2013)  

01 11 

  Técnico em Segurança do Trabalho (Redação 

dada pela Lei Complementar n.º 162, de 26/05/2015) 

01 11 

  Contador (Redação dada pela Lei Complementar n.º 

160, de 28/04/2015)  

03 12 

   Enfermeiro 08 12 

   Bioquímico 01 12 
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   Psicólogo (Redação dada pela Lei n.º 4.357)  05 12 

   Assistente Social (Redação dada pela Lei Comple-

mentar n.º 106, de 26/02/2013)  

07 12 

   Nutricionista (Redação dada pela Lei Complementar 

n.º 106, de 26/02/2013)  

03 12 

  Arquiteto (Redação dada pela Lei Complementar n.º 

144, de 12/08/2014) 

03 12 

   Engenheiro (Redação dada pela Lei Complementar n.º 

144, de 12/08/2014) 

02 12 

   Farmacêutico 01 12 

   Agente Ambiental 01 12 

  Agente de Controle Interno 01 12 

  Bibliotecário (Redação dada pela Lei Complementar 

n.º 106, de 26/02/2013)  

01 12 

   Engenheiro Florestal (Redação dada pela Lei 

Complementar n.º 141, de 10/06/2014) 

01 12 

   Cirurgião Dentista 04 13 

   Veterinário 01 13 

   Médico 10 13 

   Procurador Jurídico (Redação dada pela Lei Com-

plementar n.º 106, de 26/02/2013)  

01 13 

Médico Pediatra (Redação dada pela Lei Complemen-

tar n.º 106, de 26/02/2013) 

01 13 A 

 

Seção  II 

DAS ESPECIFICAÇÕES DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS 
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 Art. 4º. Especificações das categorias funcionais, para os efeitos desta Lei, é a 

diferenciação de cada uma relativamente às atribuições, responsabilidades e dificuldades 

de trabalho, bem como às qualificações exigíveis para o provimento dos cargos que a 

integram. 

 

   Art. 5º. A especificação de cada categoria funcional deverá conter: 

 

 I – denominação da categoria funcional; 

 

 II – padrão de vencimento; 

 

 III – descrição sintética e analítica das atribuições; 

 

 IV – condições de trabalho, incluindo o horário semanal e outras específicas; e 

 

 V – requisitos para provimento, abrangendo o nível de instrução, a idade e 

outros especiais de acordo com as atribuições do cargo. 

 

 Art. 6º. As atribuições dos cargos de provimento efetivo e as especificações 

das categorias funcionais, criados pela presente Lei, estão contidas no ANEXO I, desta 

Lei. 

Seção  III 

 DO RECRUTAMENTO DE SERVIDORES 

 

 Art. 7º. O recrutamento para os cargos efetivos far-se-á para a classe inicial 

de cada categoria funcional, mediante concurso público, nos termos disciplinados no Re-

gime Jurídico dos Servidores do Município. 
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 Art. 8º. O servidor que por força de concurso público for provido em cargo de 

outra categoria funcional, será enquadrado na classe “0“ da respectiva categoria, inician-

do nova contagem de tempo de exercício para fins de promoção. 

 

Seção  IV 

DO TREINAMENTO 

 

 Art. 9º. A Administração Municipal promoverá treinamentos para os seus ser-

vidores sempre que verificada a necessidade de melhor capacitá-los para o desempenho 

de suas funções, visando dinamizar a execução das atividades dos diversos órgãos. 

 Art. 10. O treinamento será denominado interno quando desenvolvido pelo 

próprio Município, atendendo às necessidades verificadas e, externo quando executado 

por órgão ou entidade especializada. 

 

Seção  V 

DA PROMOÇÃO 

 

 Art. 11. A promoção será realizada dentro da mesma categoria funcional me-

diante a passagem do servidor de uma determinada classe para a imediatamente superi-

or. 

 

 Art. 12. Cada categoria funcional terá cinco classes, designadas pelos núme-

ros 0, 1, 2, 3 e 4, sendo esta última a final de carreira. 

 

 Art. 13. Cada cargo se situa dentro da categoria funcional, inicialmente na 

classe 0 e a ela retorna quando vago. 

 

 Art. 14. As promoções obedecerão ao critério de tempo de exercício em cada 

classe e ao de merecimento, cujo índice será de 10% (dez por cento) a cada passagem 

de classe. 
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 Art. 15. O tempo de exercício na classe imediatamente anterior para fins de 

promoção para a seguinte será de: 

               I       -     quatro anos para a classe  1  (um); 

               II      -    seis anos para a classe  2  (dois); 

               III    -     seis anos para a classe  3  (três); 

               IV     -     sete anos para a classe 4  (quatro).    

 § 1º. Fica assegurado o tempo de exercício cumprido na classe até a vigência 

desta Lei, para fins de promoção imediata, não gerando direito pecuniário retroativo. 

 

 Art. 16. Poderá o Município criar o adicional de escolaridade, sendo seus crité-

rios estabelecidos em lei específica. 

 

 Art. 17. Merecimento é a demonstração positiva do servidor no exercício do 

seu cargo e se evidencia pelo desempenho de forma eficiente, dedicada e leal das atri-

buições que lhe são cometidas, bem como pela sua assiduidade, pontualidade e discipli-

na. 

 

 § 1º. Em princípio, todo servidor tem merecimento para ser promovido de 

classe. 

 

 § 2º. Fica prejudicado o merecimento, acarretando a interrupção da contagem 

do tempo de exercício para fins de promoção, sempre que o servidor: 

 

 I – somar duas penalidades de advertência; 

 

 II – sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa; 

 

 III – completar três faltas injustificadas ao serviço; 
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 IV – somar dez atrasos de comparecimento ao serviço e/ou saídas antes do 

horário marcado para término da jornada, iguais ou superiores a 30 (trinta) minutos. 

 

 § 3º. Sempre que ocorrer qualquer das hipóteses previstas no parágrafo ante-

rior, iniciar-se-á nova contagem para fins do exigido para promoção. 

 

 Art. 18. Suspendem a contagem do tempo para fins de promoção: 

 

 I – as licenças e afastamentos sem direito a remuneração; 

 

 II – os auxílios-doença no que excederem de noventa dias, mesmo quando 

em prorrogação, exceto os decorrentes de acidente em serviço; 

 

 III – as licenças para tratamento de saúde em pessoa da família, no que ex-

ceder a 30 dias. 

 

 Art. 19. A promoção terá vigência a partir do mês seguinte àquele em que o 

servidor completar o tempo de exercício exigido. 

 

Capítulo  III 

DO QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO E 

FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 Art. 20. O Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Adminis-

tração Centralizada do Executivo Municipal será composto dos seguintes cargos: 

Nº de 

Cargos e 

Funções 

 

Denominação do Cargo 

 

 

Padrão 

10 Secretário Subsídio 

02 Assessor Jurídico CC5/FG5 

10 Secretário Adjunto CC4/FG4 
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01 Diretor Geral do Desporto CC4/FG4 

01 Diretor Geral das Obras Públicas  

(Redação dada pela Lei Complementar n.º 091, de 11/10/2011) 

CC4/FG4 

01 Coordenador Geral de Saúde Pública CC4/FG4 

01 Assessor de Comunicação CC3/FG3 

01 Coordenador Municipal de Defesa Civil CC3/FG3 

03 Assessor de Gabinete CC3/FG3 

01 Diretor da Equipe de Administração Geral CC3/FG3 

01 Diretor da Equipe de Recursos Humanos FG3 

01 Diretor da Equipe de Compras e Licitações CC3/FG3 

01 Diretor da Equipe de Contabilidade e Orçamento CC3/FG3 

01 Assessor Técnico CC3/FG3 

01 Diretor da Equipe de Serviços Urbanos CC3/FG3 

01 Diretor da Equipe de Serviços Rurais CC3/FG3 

01 Diretor da Equipe de Controle do Parque de Máquinas CC3/FG3 

01 Diretor da Equipe de Trânsito e Desenvolvimento Urbano CC3/FG3 

01 Diretor da Equipe de Planejamento da Educação FG3 

01 Diretor da Equipe de Transporte Escolar CC3/FG3 

01 Diretor da Equipe de Esporte e Lazer CC3/FG3 

01 Diretor da Equipe de Cultura CC3/FG3 

01 Diretor da Equipe de Vigilância em Saúde CC3/FG3 

01 Diretor da Equipe Administrativa CC3/FG3 

01 Diretor da Equipe de Benefícios Sociais CC3/FG3 

01 Diretor da Equipe de Apoio à Indústria,  

Comércio e Serviços 

CC3/FG3 

01 Diretor da Equipe de Obras Habitacionais CC3/FG3 

01 Diretor da Equipe de Meio Ambiente CC3/FG3 

01 Diretor da Equipe de Agricultura CC3/FG3 

01 Coordenador do PROCON  

(Redação dada pela Lei Complementar n.º 090, de 11/10/2011) 

CC3/FG3 
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01 Diretor da Equipe de Administração Tributária  

(Redação dada pela Lei Complementar n.º150, de 11/11/14) 

FG 3 

01 Coordenador do Núcleo de Serviços Administrativos CC2/FG2 

01 Coordenador do Núcleo de Informática CC2/FG2 

01 Coordenador do Núcleo de Arrecadação CC2/FG2 

01 Coordenador de Atendimento ao Produtor Rural CC2/FG2 

01 Coordenador do Núcleo de Tributação e Cadastro FG 2 

01 Coordenador do Núcleo de Fiscalização FG2 

01 Coordenador do Núcleo de Prestação de Contas FG2 

01 Coordenador do Núcleo de Obras Viárias CC2/FG2 

01 Coordenador do Núcleo de Praças e Jardins CC2/FG2 

01 Coordenador do Núcleo de Limpeza Urbana CC2/FG2 

02 Coordenador do Núcleo de Esporte e Lazer CC2/FG2 

01 Coordenador do Núcleo de Controle e Atendimento da 

Secretaria de Saúde 

CC2/FG2 

01 Coordenador do Núcleo de Atendimento da Secretaria de 

Administração e Planejamento 

CC2/FG2 

01 Coordenador do Núcleo de Atendimento da Secretaria de 

Gabinete 

CC2/FG2 

01 Coordenador do Núcleo de Saúde CC2/FG2 

01 Coordenador do Programa de Valorização da 3ª Idade CC2/FG2 

01 Coordenador do Centro de Educação Integrada CC2/FG2 

01 Coordenador do Programa da Família Integrada CC2/FG2 

01 Coordenador do Centro de Referência da  

Assistência Social – CRAS 

    FG2 

01 Coordenador do Núcleo de Turismo CC2/FG2 

01 Coordenador do Núcleo de Desenvolvimento  

da Agroindústria 

CC2/FG2 

01 Coordenador do Núcleo de Fiscalização Ambiental CC2/FG2 

01 
Coordenador do Núcleo de Atendimento da Secretaria  

de Obras e Saneamento  

(Redação dada pela Lei Complementar n.º 110, de 09/04/2013)  

CC2/FG2 
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01 
Coordenador do Centro de Referência Especializado de  

Assistência Social – CREAS  

(Redação dada pela Lei Complementar n.º118, de 27/08/2013) 

CC2/FG2 

01 Coordenador da Sala dos Conselhos  

(Redação dada pela Lei Complementar n.º160, de 28/04/2015) 

CC2/FG2 

01 Coordenador dos Ginásios Esportivos  

(Redação dada pela Lei Complementar n.º160, de 28/04/2015) 

CC2/FG2 

01 Coordenador do Núcleo de Transporte  

(Redação dada pela Lei Complementar n.º160, de 28/04/2015) 

CC2/FG2 

01 Coordenador do Abrigo Institucional  

(Redação dada pela Lei Complementar n.º162, de 26/05/2015) 

CC2/FG2 

01 Coordenador do Núcleo de Tesouraria e Finanças  

(Redação dada pela Lei Complementar n.º146, de 09/09/14) 

FG 2 

01 Secretário da Junta de Serviço Militar  

(Redação dada pela Lei Complementar n.º146, de 09/09/14) 

CC2/FG2 

01 Coordenador do Núcleo de Fiscalização Tributária  

(Redação dada pela Lei Complementar n.º150, de 11/11/14) 

FG 2 

01 Coordenador do Núcleo de Arrecadação  

(Redação dada pela Lei Complementar n.º150, de 11/11/14) 

FG2 

01 Coordenador do Núcleo de Cadastro  

(Redação dada pela Lei Complementar n.º150, de 11/11/14) 

CC2/FG2 

01 Coordenador de Programas Habitacionais 

(Redação dada pela Lei Complementar n.º144, de 12/08/14) 

CC2/FG2 

01 Coordenador do Programa Acessuas Trabalho 

(Redação dada pela Lei Complementar n.º166, de 11/08/15) 

CC2/FG2 

01 Coordenador da Merenda Escolar FG1 

01 Coordenador de Informática CC1/FG1 

07 Coordenador de Turma  

(Redação dada pela Lei Complementar n.º 160, de 28/04/2015) 

CC1/FG1 

01 
Coordenador do Centro de Ensino  

Técnico Profissionalizante  

(Redação dada pela Lei Complementar n.º 155, de 24/02/2015) 

CC1/FG1 

01 Coordenador do Abatedouro Municipal  

(Redação dada pela Lei Complementar n.º 157, de 24/02/2015) 

CC1/FG1 

01 Coordenador da Vigilância Epidemiológica  FG 0 

http://www.naometoquers.com.br/


 

Av. Alto Jacuí, 840 – Fone/Fax: (54) 3332-2600 – CEP 99470-000 – NÂO-ME-TOQUE – RS – www.naometoquers.com.br 13 

(Redação dada pela Lei Complementar n.º154, de 23/12/14) 

01 Coordenador de Atenção Básica  

(Redação dada pela Lei Complementar n.º154, de 23/12/14) 

FG 0 

01 Coordenador da Vigilância em Saúde  

(Redação dada pela Lei Complementar n.º154, de 23/12/14) 

FG 0 

06 Coordenador de Unidade Básica de Saúde  

(Redação dada pela Lei Complementar n.º154, de 23/12/14) 

FG 0 

 

 Art. 21. O cargo de Secretário Municipal terá subsídios fixados pela Câmara 

Municipal, em lei específica.  

 

 Art. 22. O provimento das funções gratificadas é privativo de servidor público 

efetivo do Município, ou posto à disposição do Município sem prejuízo de seus vencimen-

tos no órgão de origem. 

 

               Art. 23. O percentual mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos 

por servidores efetivos da Administração Pública Municipal, nos termos do art. 37, V, da 

Constituição Federal, é fixado em no mínimo 15% (quinze por cento) dos cargos em co-

missão especificados no art. 20 desta Lei.  

 

 Parágrafo único. Os cargos de: Diretor da Equipe de Recursos Humanos; Diretor 

da Equipe de Planejamento da Educação; Coordenador do Núcleo de Cadastro e Fiscali-

zação; Coordenador do Núcleo de Prestação de Contas; Coordenador do Centro de Refe-

rência da Assistência Social – CRAS e Coordenador da Merenda Escolar; poderão ser pro-

vidos somente sob a forma de função gratificada. (Redação dada pela Lei Complementar n.º 

089, de 09 de setembro de 2011.) 

 

 Art. 24. As atribuições dos titulares dos cargos de provimento em comissão e 

funções gratificadas de chefia ou direção e assessoramento são as correspondentes à 

condução dos serviços das respectivas unidades. 
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 Art. 25. A carga horária dos cargos em comissão e funções gratificadas serão 

fixadas nas atribuições dos cargos, constantes no ANEXO II desta Lei. 

 

Capítulo  IV 

DAS TABELAS DE PAGAMENTO DOS CARGOS 

E FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 

 Art. 26. Os vencimentos dos cargos e o valor das funções gratificadas serão os 

seguintes: 

 I - Cargos de provimento efetivo: 

 

 

PADRÃO 

 

 

C    L    A    S    S    E    S 

  

0 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

01 

720,29 675,40 742,94 817,23 898,96 

 

02 

753,12 709,50 780,45 858,50 944,34 

 

03 

788,07 745,80 820,38 902,42 992,66 

 

04 

854,79 815,10 896,61 986,27 1.084,90 

 

05 

954,35 918,50 1.010,35 1.111,39 1.222,52 

 

06 

1.041,19 1.008,70 1.109,57 1.220,53 1.342,58 

 

07 

1.121,69 1.092,30 1.201,53 1.321,68 1.453,85 

 

08 

1.190,53 1.163,80 1.280,18 1.408,20 1.549,02 

 

09 

1.351,51 1.331,00 1.464,10 1.610,51 1.771,56 

 

10 

1.489,19 1.474,00 1.621,40 1.783,54 1.961,89 

 

11 

1.834,46 1.832,60 2.015,86 2.217,45 2.439,19 
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12 

2.869,20 2.907,30 3.198,03 3.517,83 3.869,62 

 

13 

3.735,55 3.807,10 4.187,81 4.606,59 5.067,25 

 

13 A 

 

4.416,23 

 

 

4.857,85 

 

5.343,63 

 

5.877,99 

 

6.465,78 

(Redação dada pela Lei Complementar n.º 136, de 25 de março de 2014) 

(Redação dada pela Lei Complementar n.º 165, de 28 de julho de 2015) 

 

 II – Cargos de provimento em comissão: 

 

a) CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS 

   Carga horária: 34 horas semanais 

 

 

CC1 

 

1.067,75 

 

FG1 

 

639,40 

 

CC2 

 

1.381,48 

 

FG2 

 

828,64 

 

CC3 

 

2.376,88 

 

FG3 

 

1.426,12 

 

CC4 

 

3.227,83 

 

FG4 

 

1.935,65 

 

CC5 

 

4.534,46 

 

FG5 

 

2.719,63 

 

b) CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS 

   Carga horária: 40 horas semanais (Redação dada pela LC 154, de 23 de 

dezembro de 2014) 

 

   

FG 0 

 

425,00 

 

CC1 

 

1.125,17 

 

FG1 

 

675,11 

 

CC2 

 

1.430,07 

 

FG2 

 

857,52 

 

CC3 

 

2.425,48 

 

FG3 

 

1.455,02 

 

CC4 

 

3.276,43 

 

FG4 

 

1.965,86 
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c) CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS  

   Carga horária: 44 horas semanais 

 

 

CC1 

 

1.182,59 

 

FG1 

 

709,25 

 

CC2 

 

1.479,98 

 

FG2 

 

887,71 

 

CC3 

 

2.475,38 

 

FG3 

 

1.485,22 

 

CC4 

 

3.325,01 

 

FG4 

 

1.994,75 

 

 

III – Gratificação de função do servidor investido no cargo efetivo de MÉDICO 

quando designado para atender o programa de Estratégia de Saúde da Família – ESF de 

acordo com as diretrizes dos governos estadual e federal ou o desenvolvimento de pro-

grama municipal de apoio a Estratégia de Saúde da Família – ESF. 

 

VALOR CARGA HORÁRIA TOTAL Nº DE VAGAS 

R$ 12.265,00 40 horas semanais 05 

 (redação dada pela Lei Complementar n.º 149, de 11 de novembro de 2014) 

 

  § 1º. A gratificação de função estabelecida neste artigo, sob hipótese ne-

nhuma se incorporará à remuneração do servidor e somente será percebida enquanto 

estiver exercendo as atribuições específicas de Médico do PSF. 

                 § 2º. O valor da gratificação de função continuará sendo percebido pelo ser-

vidor que, sendo seu ocupante, estiver ausente em virtude de férias, casamento, licença 

para tratamento de saúde, licença à gestante, paternidade ou licença luto, serviços obri-

gatórios por lei ou atribuições decorrentes de seu cargo ou função.  

 

IV – Regime de trabalho suplementar para servidor efetivo investido no cargo 

de Médico que poderá ser convocado para desempenho de jornada de trabalho suple-

mentar, visando o atendimento de atividades de interesse público: (Redação dada pela 

Lei Complementar n.º 160, de 28 de abril de 2015) 
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VALOR CARGA HORÁRIA DO REGIME 

SUPLEMENTAR 

R$ 3.975,00 10 horas semanais 

R$ 7.950,00 20 horas semanais 

R$ 11.925,00 30 horas semanais 

 

§ 1º: O regime de Trabalho suplementar não poderá ser percebido cumulativa-

mente com a gratificação prevista no inciso III do art. 26 da Lei Complementar n.º 

071/2010. (redação dada pela Lei Complementar n.º 149, de 11 de novembro de 2014) 

 

§ 2º. A convocação para trabalhar em regime suplementar só ocorrerá após des-

pacho favorável do Prefeito, consubstanciado em pedido fundamentado do órgão respon-

sável, no qual fique demonstrado o interesse público do Município. (redação dada pela Lei 

Complementar n.º 149, de 11 de novembro de 2014) 

 

§ 3º. Cessada a necessidade ou a excepcionalidade que originou e justificou a 

convocação, deverá a autoridade competente comunicar o fato ao Prefeito visando o can-

celamento da convocação. (redação dada pela Lei Complementar n.º 149, de 11 de novembro de 2014) 

 

§ 4º. Pelo trabalho em regime suplementar, o servidor perceberá a remuneração 

equivalente à carga horária correspondente à convocação, estabelecida no inciso IV des-

te artigo, que corresponde ao padrão 13, classe 0; (Redação dada pela Lei Complementar n.º 

160, de 28 de abril de 2015) 

 

§ 5º. O regime suplementar será pago proporcionalmente na gratificação natalina 

e 1/3 de férias do servidor. (redação dada pela Lei Complementar n.º 149, de 11 de novembro de 

2014) 

 

§ 6º. Sobre o regime suplementar não incidira contribuição previdenciária e sob 

nenhuma hipótese o regime suplementar se incorporará ao provento do servidor. (redação 

dada pela Lei Complementar n.º 149, de 11 de novembro de 2014) 
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Capítulo  V 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

 Art. 27. O valor do padrão de referência é fixado em R$ 510,00 (quinhentos 

e dez reais). 

 

 Art. 28. São declarados excedentes e ficarão automaticamente extintos, no 

momento em que vagarem  os cargos de provimento efetivo de  Vigilante, Auxiliar de 

Enfermagem e Operário especializado. 

 

 Parágrafo Único. Ficam asseguradas aos ocupantes dos cargos especificados 

neste artigo, todas as vantagens concedidas aos demais servidores do Quadro de cargos 

constante nesta Lei.  

 

       Art. 29. Fica extinto o cargo efetivo de OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES e 

altera a denominação do cargo efetivo de OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS  para 

OPERADOR DE MÁQUINAS.  

 

 Art. 30. Os atuais ocupantes do cargo efetivo de Operador de Máquinas Leves  

serão reenquadrados para o cargo efetivo de Operador de Máquinas, padrão 8, na classe 

em que estiverem na data da publicação da presente Lei. 

 

 Art. 31. Os atuais ocupantes do cargo efetivo de Operador de Máquinas Leves, 

extinto pela presente Lei, que não possuem a escolaridade exigida para o provimento do 

cargo de Operador de Máquinas, serão enquadrados com a escolaridade que tiverem.  

 

 Art. 32. Os concursos realizados ou em andamento na data de vigência desta 

Lei, para provimento em cargos ou empregos ora extintos por esta Lei terão validade 

para efeitos de aproveitamento do candidato em cargos da categoria funcional de idênti-

ca denominação, ou se transformados, nos resultantes da transformação. 
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 Art. 33. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das 

dotações orçamentárias próprias. 

 

 Art. 34. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente às contidas 

na Lei Complementar nº 063, de 27 de abril de 2010. 

 

 Art. 35.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 

efeitos a partir de 01 de novembro de 2010. 

 

 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE – RS, EM 

13 DE OUTUBRO DE 2010. 

 

              Antonio Vicente Piva 

                         Prefeito Municipal 

 
 
Luiz Paulo Morais Malaquias 
Assessor Jurídico 
OAB/RS 17.684 

 

 

 

 
Registre-se e publique-se: 
 
Teodora Berta Souilljee Lutkemeyer 
Vice-Prefeita respondendo pelo expediente 
da Secretaria de Administração e Planejamento 
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ANEXO I 
 

 

       ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

                               DO QUADRO DE CARGOS  

                 DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

 

 

CARGO: VIGILANTE 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a)  Descrição Sintética: Exercer vigilância em logradouros públicos e próprios muni-

cipais; 

 

b)  Descrição Analítica: exercer vigilância em setores móveis ou fixos, prestar in-

formações solicitadas; realizar ronda de inspeção em intervalos fixados, adotan-

do providências tendentes a evitar roubos, incêndios e danificações nos edifí-

cios, praças, jardins, materiais sob sua guarda, etc; controlar e fiscalizar a en-

trada e saída de pessoas e de veículos pelos portões de acesso sob sua vigilân-

cia; vedar a entrada de pessoas não autorizadas e verificar as autorizações para 

ingresso nos referidos locais; zelar pelas condições de ordem e asseio nas áreas 

sob sua responsabilidade; verificar se as portas e janelas estão devidamente fe-

chadas; investigar quaisquer condições anormais que tenha observado; respon-

der as chamadas telefônicas e anotar recados; levar ao imediato conhecimento 

das autoridades competentes quaisquer irregularidades verificadas; acompanhar 

funcionários, quando necessário, no exercício de suas funções; exercer tarefas 

afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a)  Horário: período normal de 44 horas semanais; 

b)  Outras: o exercício do cargo exige a prestação de serviços à noite, domingos e 

feriados, atendimento ao público. Uso de uniforme e EPI. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)  Escolaridade: Nível de 4ª série do Ensino Fundamental; 

b)  Habilitação Funcional: conhecimento de métodos de defesa pessoal, habilidade 

no manejo de extintores de incêndio, etc; 

 

PADRÃO: 01 
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CARGO:  AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a)  Descrição Sintética: Realizar trabalhos braçais em geral, proceder à limpeza e 

conservação de objetos e utensílios de mesa e serviços de refeição, executar 

trabalhos domésticos em repartições do Município. 

 

b)  Descrição Analítica: Carregar e descarregar veículos em geral, transportar, ar-

rumar e elevar mercadorias, materiais de construção e outros; fazer mudanças; 

proceder à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral; varrer, esco-

var, lavar e remover lixo e detritos das ruas e próprios municipais; proceder à 

limpeza de oficinas, depósitos de lixo e detritos orgânicos, inclusive em gabine-

tes sanitários públicos ou em próprios municipais; cuidar dos sanitários, reco-

lher lixo à domicílio, operando nos caminhões de asseio público; auxiliar em ta-

refas de construção, calçamento e pavimentação em geral; preparar argamas-

sa, auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e contagem de materiais, auxiliar 

no serviço de abastecimento de veículos; cavar sepulturas e auxiliar no sepul-

tamento; manejar instrumentos agrícolas; executar serviços de lavoura (plan-

tio, colheita, preparo de terreno, adubações, pulverizações, etc); aplicar inseti-

cidas e fungicidas; auxiliar em serviços simples de jardinagem; cuidar de árvo-

res frutíferas; molhar plantas; cuidar de recipientes de lixo, terrenos baldios e 

praças; cuidar de ferramentas, máquinas e veículos de qualquer natureza; fazer 

o serviço de faxina em geral; limpar tapetes, trilhos e capachos; lavar pisos, ja-

nelas, louças, vidros e objetos de metal utilizados nas refeições; polir objetos de 

metal; limpar e arrumar mesas;  transportar alimentos de cozinha para a sala 

de refeições ou para quartos de doentes e enfermarias; lavar vestuários e rou-

pas de cama e mesa; passar a ferro e fazer consertos na roupa lavada; arrumar 

camas e fazer limpeza de dormitórios, alojamentos e demais dependências; re-

colher detritos e colocá-los nos recipientes para isso destinados; varrer pátios; 

fazer café e servi-lo; serviços de copas e cozinha; e executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a)  Horário: Período normal de 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 

b)  Outros:  O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, do-

mingos e feriados, bem como a realização dos trabalhos de limpeza antes e de-

pois do expediente das repartições. Uso de uniforme e EPI 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a)  Escolaridade: Nível de 4ª série do ensino fundamental. 

 

PADRÃO: 02 
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CARGO: OPERÁRIO ESPECIALIZADO 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a)  Descrição Sintética: realizar trabalhos braçais que exijam alguma especialidade. 

 

b)  Descrição Analítica: conduzir ao local de serviço todo o material necessário aos 

trabalhos de levantamento topográfico; executar sob orientação do carpinteiro, 

trabalhos de colocação de cabos em ferramentas; ajudar nos serviços de loca-

ção de pequenas obras de alvenaria; fazer pequenos reparos em pisos de ci-

mento; montar e desmontar motores, máquinas e caldeiras de asfalto, sob a 

orientação de um mecânico; auxiliar o estofador na confecção de capas de ban-

cos; auxiliar no conserto de estofamentos de veículos e móveis; auxiliar na fa-

bricação de ferramentas; operar máquinas com motor de explosão de pequeno 

porte; manejar serras, afiar ferramentas; acender a forja; auxiliar nos serviços 

de jardinagem em geral; lubrificar e abastecer veículos e motores; encarregar-

se de bombas de gasolina; limpar estátuas e monumentos; manejar máquinas 

de fabricar telas de arame; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a)  Horário: período normal de 44 horas semanais 

b)  Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, do-

mingos e feriados. Uso de uniforme e EPI. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)  Escolaridade: Nível de 4ª série do ensino fundamental. 

 

 

PADRÃO: 03 
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a)  Descrição Sintética: auxiliar nos serviços de saúde. 

 

b)  Descrição Analítica: preparar os pacientes para consulta, auxiliar os profissionais 

da saúde na execução das técnicas; ficar responsável pela fabricação dos medi-

camentos caseiros; acompanhar os profissionais no atendimento domiciliar; fa-

zer a limpeza da unidade bem como dos materiais, ficar responsável pela esteri-

lização do instrumental; executar tarefas afins. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a)  Horário: período normal de 40 horas semanais; 

b)  Outras: o exercício do cargo exige a prestação de serviços, relacionados com a 

saúde pública, em domingos e feriados. Uso de uniforme e EPI. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)  Escolaridade: 4ª série do ensino fundamental. 

b)  Habilitação Funcional: prática de atendente de enfermagem. 

 

 

PADRÃO: 04 
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CARGO: PINTOR 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a)  Descrição Sintética: executar trabalhos de pintura de proteção e de decoração 

em interiores e em outros objetos; pintar veículos. 

 

b)  Descrição Analítica: preparar tintas e vernizes em geral; combinar tintas de di-

ferentes cores; preparar superfícies para pintura; remover pinturas; aplicar tin-

tas decorativas ou de proteção, esmalte, etc., em paredes, estruturas, objetos 

de madeira ou de metal; fazer retoques em trabalhos antigos; laquear, esmaltar 

ou pintar móveis, portas, janelas, postes de sinalização, meios-fios, faixas de 

rolamentos, etc., lixar, fazer tratamento anticorrosivo e lixar com materiais pró-

prios; preparar massa e tinta, a fim de obter consistência, cor e tons desejados; 

aplicar tinta a pincel onde a pulverização não atingir, fazer filetes, abrir o lustro 

com polidores especiais; pintar à pistola com tinta sintética ou a duco; executar 

molde à mão livre e aplicar, com o uso de modelo, letreiros, emblemas, dísticos, 

placas e outros; orientar o serviço de ajudante e outros auxiliares sob suas or-

dens; organizar orçamentos ou fazer registros necessários a apuração do custo 

de mão-de-obra; conservar e limpar os utensílios que utiliza; executar tarefas 

afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a)  Horário: período normal de 44 horas semanais; 

b)  Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, do-

mingos e feriados. Uso de uniforme e EPI. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)  Escolaridade: Nível de 4ª série do ensino fundamental; 

b)  Habilitação Funcional: experiência comprovada em trabalhos de pintura e de 

preparação de tintas e superfícies para pintura. 

 

 

PADRÃO: 05 
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CARGO: CALCETEIRO 

 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

 

a)  Descrição Sintética: fazer e reparar calçamentos com paralelepípedos e outros 

materiais. 

 

b)  Descrição Analítica: fazer os trabalhos necessários para o assentamento de pa-

ralelepípedos ou alvenaria poliédrica; assentar paralelepípedos, pedra irregular, 

lajes, mosaicos e pedras portuguesas; fazer rejuntamento de paralelepípedos 

com asfalto; abrir, repor e consertar calçamentos, fazer assentamento de meio-

fio; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a)  Horário: período normal de 44 horas semanais; 

b)  Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, do-

mingos e feriados; sujeito ao trabalho desabrigado. Uso de uniforme e EPI. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)  Escolaridade: Nível de 4ª série do Ensino Fundamental 

b)  Habilitação Funcional: experiência comprovada em trabalhos de calçamento; 

 

 

PADRÃO: 05  
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CARGO: JARDINEIRO 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a)  Descrição Sintética: plantar, transplantar e cuidar de vegetais e plantas decora-

tivas. 

 

b)  Descrição Analítica: preparar a terra e sementeiras, adubando-as conveniente-

mente; cuidar de vegetais e plantas decorativas, arranjando-as artisticamente; 

plantar, cortar e conservar gramados; fazer enxertos; molhar as plantas; exer-

cer serviços de vigilância nos jardins para evitar estragos; podar plantas; man-

ter a limpeza de canteiros; aplicar fungicidas e inseticidas; trabalhar com má-

quinas de escarrificar e cortar grama; trabalhar com podão, gadanho e outros 

instrumentos; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a)  Horário: período normal de 44 horas semanais; 

b)  Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, do-

mingos e feriados. Uso de uniforme e EPI. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)  Escolaridade: Nível de 4ª série do Ensino Fundamental; 

b)  Habilitação Funcional: experiência comprovada em trabalhos de jardinagem; 

senso artístico. 

 

 

PADRÃO: 05 
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CARGO: MOTORISTA 

 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a)  Descrição Sintética: dirigir e conservar automóveis, caminhões e outros veículos 

automotores do município. 

 

b)  Descrição Analítica: dirigir automóveis, caminhões e outros veículos destinados 

ao transporte de passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem ou ao local 

determinado, quando concluído o serviço do dia; manter os veículos em perfei-

tas condições de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela con-

servação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do transporte e entrega 

de correspondência ou da carga que lhe for confiada; promover o abastecimento 

de água; comunicar, ao recolher o veículo, qualquer defeito porventura existen-

te; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, 

buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; 

fazer reparos de emergência; verificar o grau de densidade e nível da água da 

bateria, bem como a calibragem de pneus; auxiliar médicos e enfermeiros na 

assistência a enfermos, conduzindo caixa de medicamentos, tubos de oxigênio, 

macas, etc.; dar plantão diurno e noturno quando necessário; executar tarefas 

afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a)  Horário: período normal de 44 horas semanais; 

b)  Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, do-

mingos e feriados. Uso de uniforme e EPI. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)  Escolaridade: Ensino Fundamental completo, ficando assegurado aos atuais 

ocupantes do cargo a escolaridade exigida quando do ingresso no serviço públi-

co, anterior a 14 de outubro de 2009. 

 

b)  Habilitação Funcional: Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou “E”; 

c)  Outros: Certidão Negativa de Regularização da CNH no Detran. 

 

 

PADRÃO: 06 
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CARGO:  AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a)  Descrição Sintética: Auxiliar nas tarefas de odontologia em geral. 

 

b)  Descrição Analítica: Preparar os pacientes para as consultas; auxiliar o profissi-

onal de odontologia na execução das técnicas; ficar responsável pela esteriliza-

ção e ordenamento do instrumental; participar de atividades de educação em 

saúde bucal; auxiliar nos programas de educação em saúde bucal; operar os 

equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados; executar ta-

refas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a)  Horário: período normal de 40 horas semanais; 

b)  Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços, relacionado 

à saúde pública, em sábados, domingos e feriados. 

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)  Escolaridade: Ensino Fundamental completo; 

b)  Habilitação Funcional: Curso de Atendente de Consultório Dentário promovido 

pela Associação Brasileira de Odontologia. 

 

 

PADRÃO: 06 
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CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a)  Descrição Sintética: executar trabalhos administrativos, datilográficos e de digi-

tação, aplicando a legislação pertinente aos serviços municipais. 

 

b)  Descrição Analítica: operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recur-

sos informatizados; redigir e digitar expedientes administrativos tais como: ofí-

cios, cartas, memorandos, informações, relatórios e outros; secretariar reuni-

ões, lavrar atas e fazer quaisquer expedientes à respeito; efetuar registros e 

cálculos relativos as áreas tributária, patrimonial, financeira, de pessoal e ou-

tras; elaborar documentos referentes a assentamentos funcionais; classificar 

expedientes e documentos; fazer o controle da movimentação de processos de 

papéis; organizar mapas, boletins demonstrativos e prestação de contas; fazer 

anotações em fichas e manusear fichários; operar com máquina calculadora; 

obter informações e fornecê-las  aos interessados; providenciar a expedição de 

correspondência; conferir materiais e suprimento em geral; levantar freqüência 

de servidores; proceder a conferência dos serviços executados na área de sua 

competência; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

 a) Horário: período normal de 34 horas semanais 

b)  Outras: viagens, freqüência a cursos especializados e atendimento ao público. 

Uso de uniforme e EPI. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)  Escolaridade: Ensino Fundamental completo. 

 

 

PADRÃO: 06 
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CARGO: PEDREIRO 

 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a)  Descrição Sintética: executar trabalhos de construção e reconstrução de obras e 

edifícios públicos, na parte referente à alvenaria. 

 

b)  Descrição Analítica: efetuar a locação de pequenas obras; fazer muros de arri-

mo; trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumo; fazer e reparar buei-

ros, fossas e pisos de cimento; fazer orifícios em pedras, acimentados e outros 

materiais; preparar ou orientar a preparação de argamassa para junções de ti-

jolos ou para reboco de paredes, preparar e aplicar caiações; fazer blocos de 

cimento; assentar marcos de portas e janelas; colocar telhas, azulejos e ladri-

lhos; armar andaimes; fazer consertos em obras de alvenaria; instalar apare-

lhos sanitários; assentar e recolocar tijolos, telhas, tacos, lambris e outros; tra-

balhar com qualquer tipo de massa a base de cal, cimentos e outros materiais 

de construção; operar com instrumentos de controle de medidas, pelo prumo e 

nível; cortar pedras; armar formas para fabricação de tubos; orientar e exami-

nar serviços executados pelos ajudantes e outros auxiliares sob sua direção; fa-

zer os registros e apurações sobre o custo da mão-de-obra; fazer orçamentos; 

organizar pedidos de material; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a)  Horário: período normal de 44 horas semanais 

b)  Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, do-

mingos e feriados; sujeito a trabalho desabrigado. Uso de uniforme e EPI. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)  Escolaridade: Nível de 4ª série do Ensino Fundamental; 

b)  Habilitação Funcional: experiência comprovada em trabalhos de construção na 

parte de alvenaria; 

 

 

PADRÃO: 06 
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CARGO: CARPINTEIRO 

 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a)  Descrição Sintética: construir, montar e consertar estruturas e objetos de ma-

deira. 

 

b)  Descrição Analítica: construir e consertar estruturas de madeira, preparar e as-

sentar assoalhos e madeiramento para tetos e telhados; fazer e montar esqua-

drias; preparar e montar portas e janelas; cortar e colocar vidros; fazer reparos 

em diferentes objetos de madeira; consertar caixilhos de janelas; colocar fecha-

duras; construir e montar andaimes; construir coretos e palanques; construir e 

preparar madeirames de carroça, carro-de-mão, automóveis, caminhões e colo-

car cabos em ferramentas; afiar ferramentas; zelar pela limpeza do setor de 

trabalho que lhe diz respeito; organizar pedidos de suprimento de materiais tais 

como: serra circular, serra de fita, furadeira, desempenadeira e outros; zelar e 

responsabilizar-se pela limpeza, conservação e funcionamento da maquinaria e 

do equipamento de trabalho; calcular o orçamento de trabalho de carpintaria; 

ministrar ensinamentos da profissão a ajudantes e auxiliares; executar tarefas 

afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a)  Horário: período normal de 44 horas semanais; 

b)  Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, do-

mingos e feriados; sujeito ao trabalho desabrigado. Uso de uniforme e EPI. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)  Escolaridade: Nível de 4ª série do Ensino Fundamental; 

b)  Habilidade Funcional: experiência em serviço de carpintaria; 

 

 

PADRÃO : 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naometoquers.com.br/


 

Av. Alto Jacuí, 840 – Fone/Fax: (54) 3332-2600 – CEP 99470-000 – NÂO-ME-TOQUE – RS – www.naometoquers.com.br 32 

CARGO: ELETRICISTA 

 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a)  Descrição Sintética: executar serviços de instalação e reparos de circuitos de 

aparelhos elétricos e de som e executar serviços atinentes aos sistemas de ilu-

minação pública e redes elétricas. 

 

b)  Descrição Analítica: instalar, inspecionar e reparar instalações elétricas, interna 

e externa, cabos de transmissão, inclusive os de alta tensão; instalar, inspecio-

nar, regular e reparar diferentes tipos de aparelhos elétricos tais como: eleva-

dores, refrigeradores, etc.; operar com toca-discos, gravadores de som, amplifi-

cadores, máquina de retardo de som e misturadores de microfones, manipular o 

equipamento de som durante os espetáculos realizados em teatro e estabelecer 

ligações entre os mesmos; planejar, colocar, dispor e retirar alto-falantes e mi-

crofones no palco ou conta acústica; controlar o volume de som interno e exter-

no; proceder a conservação da aparelhagem eletrônica, realizando inclusive, 

pequenos consertos, reparar e regular relógios eletrônicos, inclusive de controle 

de ponto; fazer enrolamento de bobinas; desmontar, ajustar, limpar e montar 

geradores; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a)  Horário: período normal de 44 horas semanais; 

b)  Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, do-

mingos e feriados. Uso de uniforme e EPI. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)  Escolaridade: Ensino Fundamental completo; 

b)  Habilitação Funcional: curso adequado ou experiência comprovada em serviços 

de eletricidade. 

 

 

PADRÃO: 07 
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CARGO: ALMOXARIFE 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

c)  Descrição Sintética: executar trabalhos próprios de almoxarife, tais como, aqui-

sição, guarda e distribuição de material. 

 

d)  Descrição Analítica: operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recur-

sos informatizados; supervisionar os serviços de um almoxarifado; preparar o 

expediente para a aquisição dos materiais necessários ao abastecimento da re-

partição; realizar coletas de preços para materiais que possa ser adquirido sem 

concorrência; encaminhar aos fornecedores os pedidos assinados pelas autori-

dades competentes; promover o abastecimento de acordo com os pedidos feitos 

atendendo medidas tendentes a assegurar a pronta entrega dos mesmos; orga-

nizar e manter atualizado o registro do estoque de material existente no almo-

xarifado; efetuar ou supervisionar o recebimento e a conferência de todas as 

mercadorias; estabelecer normas de armazenamento de materiais e outros su-

primentos; inspecionar todas as entregas; supervisionar o serviço de guarda e 

conservação de móveis e materiais da repartição; supervisionar a embalagem 

de materiais para a distribuição ou expedição; proceder ao tombamento dos 

bens, informar processos relativos a assuntos de materiais; dirigir a arrumação 

de materiais, realizar o controle da frota; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

c)  Horário: período normal de 44 horas semanais; 

d)  Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, do-

mingos e feriados. Uso de uniforme e EPI. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

c)  Escolaridade: Ensino Médio completo; 

d)  Habilitação Funcional: curso adequado ou experiência comprovada em adminis-

tração de material em todos os seus aspectos. 

 

 

PADRÃO: 07 
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CARGO: MONITOR DE ESCOLA 

 

PADRÃO: 07 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Atividades de nível médio, de monitoramento, envolvendo a 

execução de trabalhos relacionados com o atendimento de crianças ou adolescentes em 

estabelecimentos de ensino, visando a formação de bons hábitos sociais e senso de res-

ponsabilidade. 

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Realizar atividades recreativas diversificadas visando ao en-

tretenimento, integração social e ao desenvolvimento pessoal. Realizar atividades lúdi-

cas, estimulantes à participação. Incentivar nas crianças ou adolescentes hábitos de higi-

ene, de boas maneiras, de educação informal e de saúde; despertar nos escolares o sen-

so de  responsabilidade, guiando-os no cumprimento de seus deveres; atender as crian-

ças ou adolescentes nas suas atividades extraclasse; zelar pela disciplina nos estabele-

cimentos de ensino e áreas adjacentes; acompanhar no transporte escolar, assistindo a 

entrada e saída das crianças e durante o percurso; colaborar nos trabalhos de assistência 

aos escolares em casos de emergência, como acidentes ou moléstias repentinas; comu-

nicar à autoridade competente os atos relacionados à quebra da disciplina ou qualquer 

anormalidade verificada; receber e transmitir recados; executar outras tarefas semelhan-

tes ou correlatas ao desenvolvimento do ensino. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Carga Horária: 40 horas semanais 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade mínima: 18 anos 

b) Escolaridade: Ensino Médio Completo” 

 
(Redação dada pela Lei Complementar n.º 139, de 29 de abril de 2014) 
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CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS 

 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a)  Descrição Sintética: operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipa-

mentos móveis. 

 

b)  Descrição Analítica: operar veículos motorizados, especiais, tais como: motoni-

veladora, carregador, esteira, retro-escavadeira, rolo compressor de grande 

porte e com engate, máquinas rodoviárias, máquinas agrícolas tratores agríco-

las, tratores com engates; executar serviços de terraplanagem, nivelamento de 

ruas e estradas, assim como abaulamentos, abrir valetas e cortar taludes; ope-

rar máquinas rodoviárias em escavação, transporte de terras, operar com má-

quinas agrícolas de compactação, varredouras mecânicas, tratores, etc.; com-

primir com rolo compressor, preparo do leito para pavimentação, lavrar e discar 

terras, preparando-as para plantio, aterros e trabalhos afins; operar as máqui-

nas leves e pesadas do parque rodoviário municipal, cuidar da limpeza e con-

servação das máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento; auxiliar no con-

serto de máquinas, avaliar no conserto; executar tarefas afins. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a)  Horário: período normal de 44 horas semanais; 

b)  Outros: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, do-

mingos e feriados. Uso de uniforme e EPI. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)  Escolaridade: Ensino Fundamental Completo; 

b)  Habilitação Funcional: experiência comprovada em trabalhos com máquinas ro-

doviárias; Carteira Nacional de Habilitação  “C”,  “D”  ou  “E”. 

d)  Outros: Certidão Negativa de Regularização da CNH no Detran. 

 

 

PADRÃO: 08 
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CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a)  Descrição Sintética: executar as atividades auxiliares, atribuídas à equipe de en-

fermagem, sob supervisão do enfermeiro. 

 

b)  Descrição Analítica: preparar o paciente para as consultas, exames e tratamen-

to; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualifi-

cação, executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de 

outras atividades de enfermagem; ministrar medicamentos por via oral e paren-

teral; fazer curativos, aplicar oxigênioterapia; nebulização, enteroclisma, enema 

de calor ou frio; aplicação de vacinas; controle de doentes e de comunicantes 

de doenças transmissíveis; realizar testes e proceder sua leitura; colher materi-

al para exames; executar atividades de desinfecção e esterilização; prestar cui-

dados de higiene e conforto ao paciente zelando por sua segurança; zelar pela 

limpeza e ordem do material da unidade; participar de atividades de educação 

em saúde; auxiliar nos programas de educação para a saúde; operar os equi-

pamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados; executar tarefas 

afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a)  Horário: período normal de 40 horas semanais 

b)  Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços, relacionados 

com a saúde pública, em domingos e feriados. Uso de uniforme e EPI. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)  Escolaridade: Ensino Fundamental completo 

b)  Habilitação Funcional: curso de auxiliar de enfermagem e registro no COREN. 

 

 

PADRÃO: 08 
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CARGO: TELEFONISTA 

 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a)  Descrição Sintética: operar em mesas de ligação telefônica, nas repartições 

municipais. 

 

b)  Descrição Analítica: operar com aparelhos telefônicos e mesas de ligação; ope-

rar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados; efe-

tuar as ligações solicitadas; receber e transmitir mensagens; atender a chama-

dos internos e externos; receber chamadas urgentes para atendimento em am-

bulâncias  anotando no livro de ocorrências sua origem, hora em que foi regis-

trado e demais dados de controle; prestar informações relacionadas com a re-

partição; fazer pequenos reparos em aparelhos telefônicos e mesas de ligação; 

executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a)  Horário: período normal de 36 horas semanais; 

b)  Outras: exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, domin-

gos e feriados. Uso de uniforme e EPI. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)  Escolaridade: Ensino Médio incompleto; 

b)  Habilitação Funcional: experiência comprovada no manejo de mesas e aparelhos 

de ligação. 

 

 

PADRÃO: 08 
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CARGO: MECÂNICO  

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a)  Descrição Sintética: reparar, substituir e ajustar peças mecânicas defeituosas 

ou desgastadas de veículos, máquinas, motores, sistemas hidráulicos de ar 

comprimido e outros; fazer vistoria mecânica em veículos automotores, manter 

e reparar máquinas rodoviárias e motores; consertar peças de máquinas rodo-

viárias. 

 

b)  Descrição Analítica:  manter e reparar máquinas de diferentes espécies; manu-

faturar ou consertar acessórios para máquinas; ocasionalmente, fazer soldas 

elétricas ou a oxigênio; converter ou adaptar peças; fazer a conservação de ins-

talações elétro-mecânicas; inspecionar e reparar automóveis, caminhões, trato-

res, compressores, guindastes, bombas, etc.; inspecionar, ajustar, reparar, re-

construir e substituir, quando necessário, unidades e partes relacionadas com 

motores, válvulas, pistões, mancais, sistema de lubrificação, de refrigeração, de 

transmissão, diferenciais, embreagens, eixos dianteiros e traseiros, freios car-

buradores, acionadores de arranques, magnetos, geradores e distribuidores; 

esmerilhar e assentar válvulas; substituir buchas de mancais; ajustar anéis de 

segmento, desmontar e montar caixas de mudanças; recuperar e consertar hi-

drovácuos; reparar máquinas a óleo diesel, gasolina ou querosene; socorrer ve-

ículos acidentados ou imobilizados por defeito mecânico, podendo usar em tais 

casos o carro guincho; testar veículos e máquinas consertados; executar tarefas 

afins. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a)  Horário: período normal de 44 horas semanais; 

b)  Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, do-

mingos e feriados, sujeito ao trabalho desabrigado. Uso de uniforme e EPI. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)  Escolaridade: Nível de 4ª série do Ensino Fundamental; 

b)  Habilitação Funcional: curso adequado ou experiência comprovada no exercício 

da função. 

 

 

PADRÃO: 08 
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CARGO: ATENDENTE DE FARMÁCIA 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: prestar atendimento administrativo aos usuários da Farmácia 

municipal. 

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: atender ao público prestando informações a respeito de libe-

ração e entrega de medicamentos;  efetuar entrega de medicamentos sob supervi-

são de farmacêutico; abrir ficha de atendimento preencher os dados do usuário e 

lançando informações referente a entrega de medicamentos e outros materiais da 

farmácia; efetuar a separação e entrega de medicamentos e matérias da farmácia 

aos usuários; emitir expedientes relativos ao encaminhamento de usuários do 

SUS; realizar conferência de estoques e anotações em fichas e sistemas de esto-

ques e dispensação de medicamentos; efetuar outras atividades correlatas ao 

atendimento relativo à farmácia e de atendimento ao público em geral. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Carga Horária: 40 horas semanais 

b) Outros: Uso de uniforme e EPI 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade mínima: 18 anos 

b) Escolaridade: Ensino Médio Completo 

 

PADRÃO: 08 
(Redação dada pela LC 109, de 09 de abril de 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naometoquers.com.br/


 

Av. Alto Jacuí, 840 – Fone/Fax: (54) 3332-2600 – CEP 99470-000 – NÂO-ME-TOQUE – RS – www.naometoquers.com.br 40 

CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL - TSB 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a)  Descrição Sintética: Auxiliar as tarefas de odontologia em geral. 
 

b)  Descrição Analítica: Preparar os pacientes para as consultas; auxiliar e instrumentalizar 
os profissionais de odontologia na execução das técnicas; executar limpeza, assepsia, desinfecção 
e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; organizar 
e executar atividades de educação em saúde bucal; processar filme radiográfico; manipular mate-
riais de uso odontológico; selecionar moldeiras; preparar modelos em gesso; registrar dados e 
participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; 
realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; aplicar medidas de biossegurança 
no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; de-
senvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; realizar em 
equipe levantamento de necessidades em saúde bucal; adotar medidas de biossegurança visando 
ao controle de infecção; participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na pre-
venção das doenças bucais; participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, 
exceto na categoria de examinador; ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das 
doenças bucais por meio da aplicação tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista; 
fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista; 
supervisionar, sob delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos Auxiliar em Saúde Bucal – ASB; 
realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente em consultórios ou clínicas 
odontológicas; inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração den-
tária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista; pro-
ceder a limpeza e a anti-sepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos; inclusive em 
ambientes hospitalares; remover suturas; aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, 
manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; realizar isolamento do campo operató-
rio; exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem como instrumentar o cirurgião-
dentista em ambientes clínicos e hospitalares. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 

a)  Horário: período normal de 40 horas semanais; 

b)  Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço extraordinário. Uso de 
uniforme e EPI. 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
 

a)  Escolaridade: Curso de nível técnico de no mínimo 1.200 horas promovido pela Associa-
ção Brasileira de Odontologia, e inscrição no CRO – Conselho Regional de Odontologia 

b)  Habilitação Funcional: Curso de Técnico em Saúde Bucal 
 
PADRÃO: 08 
 

(Redação dada pela LC 147, de 23 de setembro de 2014) 

 

 

 

 

http://www.naometoquers.com.br/


 

Av. Alto Jacuí, 840 – Fone/Fax: (54) 3332-2600 – CEP 99470-000 – NÂO-ME-TOQUE – RS – www.naometoquers.com.br 41 

CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO    

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a)  Descrição Sintética: executar serviços que envolvam a interpretação de leis e 

normas administrativas, especialmente para fundamentar informações; redi-

gir e digitar expediente administrativo; proceder a aquisição guarda e distri-

buição de material; 

 

b)  Descrição Analítica: operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e re-

cursos informatizados;examinar processos relacionados com assuntos gerais 

da Administração Municipal, que exijam interpretação de textos legais, espe-

cialmente da legislação básica do Município; elaborar pareceres instrutivos; 

redigir qualquer modalidade de expediente administrativo, inclusive atos ofi-

ciais, Editais, Portarias, Decretos, Projetos de Lei e outros; proceder a confe-

rência dos trabalhos executados, lavrar termos de contrato e outros serviços 

rotineiros; obter informações de fontes determinadas e fornecê-las aos inte-

ressados, proceder ao cálculo de áreas de terrenos e prédios e efetuar as 

operações necessárias à sua avaliação para fins de desapropriação ou tributá-

rios; efetuar a atualização dos débitos dos contribuintes junto ao Setor de 

Tributação e o controle da dívida ativa; realizar coleta de preços e de materi-

ais; orientar, informar e entregar documentos ao público quando solicitado; 

operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados; 

executar e verificar a exatidão de quaisquer documentos de receita e despe-

sa, folhas de pagamento, empenhos, balancetes, balanços, demonstrativos 

de caixa, prestação de contas; organizar, orientar e manusear fichários e ar-

quivos de documentação e de legislação; secretariar reuniões e lavrar as res-

pectivas atas bem como secretariar comissões de inquérito; integrar grupos 

operacionais, auxiliar técnicos durante a implantação de novas normas, aten-

dimento ao público; fazer ou orientar levantamentos de bens patrimoniais; 

operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados; 

supervisionar os serviços de um almoxarifado; preparar o expediente para a 

aquisição dos materiais necessários ao abastecimento da repartição; realizar 

coletas de preços para materiais que possa ser adquirido sem concorrência; 

encaminhar aos fornecedores os pedidos assinados pelas autoridades compe-

tentes; promover o abastecimento de acordo com os pedidos feitos atenden-

do medidas tendentes a assegurar a pronta entrega dos mesmos; organizar e 

manter atualizado o registro do estoque de material existente no almoxarifa-

do; efetuar ou supervisionar o recebimento e a conferência de todas as mer-

cadorias; estabelecer normas de armazenamento de materiais e outros su-

primentos; inspecionar todas as entregas; supervisionar o serviço de guarda 

e conservação de móveis e materiais da repartição; supervisionar a embala-

gem de materiais para a distribuição ou expedição; proceder ao tombamento 
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dos bens, informar processos relativos a assuntos de materiais; dirigir a ar-

rumação de materiais, realizar o controle da frota; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a)  Horário: período normal de 34 horas semanais 

b)  Outras: viagens para fora da sede, freqüência a curso de especialização, aten-

dimento ao público, uso de uniforme e EPI. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)  Escolaridade: Ensino Médio completo; 

 

PADRÃO: 09 
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Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM   

 

Atribuições: 

 

a) Sintéticas: executar as atividades auxiliares, atribuídas à equipe de enfermagem, sob 

supervisão do enfermeiro; desenvolver suas ações de técnico em enfermagem nos espa-

ços das unidades de saúde e no domicílio/comunidade. 

 

b) Genéricas:  No planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de 

assistência de enfermagem; na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacien-

tes em estado grave; na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em 

programas de vigilância epidemiológica; na prevenção e no controle sistemático  de da-

nos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; prepa-

rar o paciente para as consultas, exames e tratamento; observar, reconhecer e descre-

ver sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação, executar tratamentos especificamente 

prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem; ministrar medica-

mentos por via oral e parenteral; fazer curativos, aplicar oxigenioterapia; nebulizar, en-

teroclisma, enema e calor ou frio; executar tarefas referente à conservação e aplicação 

de vacinas; efetuar o controle de pacientes e de comunicantes de doenças transmissí-

veis; realizar testes e proceder sua leitura; colher material para exames laboratoriais; 

executar atividades de desinfecção e esterilização; prestar cuidados de higiene e conforto 

ao paciente zelando por sua segurança; zelar pela limpeza e ordem do material da uni-

dade; participar de atividades de educação em saúde; auxiliar o Enfermeiro e o Técnico 

em Enfermagem na execução dos programas de educação para a saúde; desenvolver, 

com os Agentes Comunitários de Saúde, atividades de identificação das famílias de risco; 

contribuir, quando solicitado, com o trabalho do Agentes Comunitários de Saúde no que 

se refere às visitas domiciliares; acompanhar as consultas de enfermagem dos indivíduos 

expostos às situações de risco, visando garantir uma melhor monitoria de suas condições 

de saúde; executar, segundo sua qualificação profissional, os procedimentos de vigilância 

sanitária e epidemiológica nas áreas de atenção à criança, à mulher, ao adolescente, ao 

trabalhador e ao idoso, bem como no controle da tuberculose, hanseníase, doenças crô-

nico-degenerativas e infecto-contagiosas; exercer outras tarefas afins; participar da dis-

cussão e organização do processo de trabalho da unidade de saúde, operar os equipa-

mentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados; executar atividades afins. 

 

Condições de Trabalho: 

a) Horário: período normal de 40 horas semanais 

b) Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços, relacionados com 

a saúde pública, em domingos e feriados. Uso de uniforme e EPI. 

 

Requisitos para provimento: 

a) Escolaridade: Ensino Médio completo 

b) Habilitação Funcional: curso de técnico em de enfermagem e registro no COREN. 

 

Padrão: 09 
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CARGO: ENCARREGADO DE BIBLIOTECA 

 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a)  Descrição Sintética: assumir a responsabilidade pelo controle de uma biblioteca 

em repartição Pública do Município; 

 

b)  Descrição Analítica: operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recur-

sos informatizados, classificar e catalogar livros, atender ao serviço de referên-

cia; sugerir as medidas necessárias ao seu constante aperfeiçoamento, fazer 

sugestão sobre catalogação e circulação de livros, assistir aos leitores na esco-

lha de livros quando necessitarem, pesquisas, ajudar na utilização do catálogo e 

dicionário, apreciar sugestões de leitores e interessados sobre aquisição de li-

vros ou assinaturas de periódicos; fazer consultas sobre livros de interesse da 

biblioteca; registrar a  movimentação de livros através do controle de fichas, 

organizar fichários contendo a existência de obras existentes na biblioteca, pre-

parar livros para encadernação, cuidar da limpeza e conservação dos livros e 

materiais utilizados para pesquisas, manter controle de todo o material que está 

sob sua responsabilidade, promover e executar atividades culturais, diversas, 

envolvendo a clientela escolar e comunidade: operar os equipamentos disponí-

veis e os sistemas e recursos informatizados; executar outras tarefas correlatas. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a)  Horário: período normal de 34 horas semanais; 

b)  Outros: Uso de uniforme e EPI. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)  Escolaridade: Ensino Médio Completo; 

 

PADRÃO: 09 
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CARGO: EDUCADOR/CUIDADOR 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

PADRÃO: 09 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: Prestar atendimento a crianças e adolescentes afastados do 

convívio familiar, em estado de abandono, negligência, maus tratos físicos e/ou psicoló-

gicos, abuso e/ou exploração. 

 

b) Descrição Analítica: Construir e manter relação afetiva personalizada e indivi-

dualizada com cada criança e/ou adolescente; Organizar a rotina doméstica e o espaço 

residencial; Organizar o ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de de-

senvolvimento de cada criança ou adolescente; Promover os cuidados básicos com ali-

mentação, higiene e proteção das crianças e adolescentes acolhidos; Organizar o ambi-

ente com atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança ou adoles-

cente, conforme faixa etária; Auxiliar a criança e ao adolescente para lidar com sua his-

tória de vida, fortalecer a auto-estima e construção da identidade; Organizar fotografias 

e registros de momentos individuais do desenvolvimento de cada criança e/ou adoles-

cente, de modo a preservar sua história de vida; Acompanhar os acolhidos nos serviços 

disponibilizados pela rede (saúde, educação e outros serviços requeridos no cotidiano); 

Apoiar o processo de preparação da criança ou adolescente para o desligamento, com a 

supervisão de profissional de nível superior; Apoiar na preparação da criança ou adoles-

cente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado por um profissi-

onal de nível superior (psicólogo ou assistente social); Executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) O Cuidador/Educador, enquanto no desempenho de suas atribuições, deverá resi-

dir, juntamente com os menores que lhe forem confiados, no Abrigo Institucional 

que lhe for destinado. 

b) Carga horária: 44 horas semanais no regime de 12 horas para 36 horas de folga, 

em forma de escala. 

c) Outros: Uso de uniforme e EPI 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Idade mínima: 18 anos 

b) Escolaridade: Ensino médio 
(Redação dada pela Lei Complementar n.º 162, de 26 de maio de 2015) 
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CARGO: FISCAL TRIBUTÁRIO     

  

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Exercer a fiscalização tributária com respeito à aplicação da legis-

lação. 

 

Descrição Analítica: verificar a ocorrência do fato gerador dos tributos de competência 

do Município; efetuar o lançamento dos tributos de competência do Município e a 

respectiva notificação dos sujeitos passivos; controlar a arrecadação de tributos; 

autuar e acompanhar processos administrativos fiscais; orientar contribuintes so-

bre matéria tributária; realizar visitas, vistorias e verificações ‘in loco’ em estabe-

lecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços; requerer documen-

tos, livros fiscais e quaisquer outras espécies de expedientes necessários à análise 

da situação tributária dos sujeitos passivos; proceder as inscrições em Dívida Ativa 

e respectivas notificações; cumprir e fazer cumprir a legislação tributária; lavrar 

autos de infração, aplicando sanções; manifestar-se em todos os expedientes rela-

cionados com a legislação tributária; auxiliar em estudos para aperfeiçoamento 

dos procedimentos fiscais; auxiliar em estudos para o aperfeiçoamento da legisla-

ção tributária municipal; dirigir veículos da municipalidade para cumprimento de 

suas atribuições específicas, mediante autorização da autoridade administrativa; 

realizar outras tarefas correlatas e afins. 

 

Condições de Trabalho: 

 Horário: período normal de 34 horas semanais; 

Outras:  o exercício do cargo exige atividade externa, em horário noturno e finais 

de semana, em estabelecimentos sujeitos ao controle e vistoria do poder fiscal e de polí-

cia administrativa. Uso de uniforme e EPI; 

  

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade: Ensino Médio completo; 

 

PADRÃO: 10 
(Redação dada pela LC 150, de 11 de novembro de 2014) 
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CARGO: FISCAL AMBIENTAL  

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Exercer a fiscalização ambiental com respeito à aplicação da legis-

lação. 

 

Descrição Analítica: Atuar na prevenção e preservação ambiental; inspecionar estabe-

lecimentos e atividades que potencialmente possam interferir no meio ambiente; inspe-

cionar estabelecimentos educacionais, notificando instalações e condições ambientais que 

interfiram no meio escolar; investigar questões de agressão ao meio ambiente; sugerir 

medidas para melhorar as condições ambientais; comunicar a quem de direito nos casos 

de infração que constatar; identificar problemas e apresentar soluções ás autoridades 

competentes; lavrar autos de infração por descumprimento da legislação ambiental; par-

ticipar de atividades educacionais junto à comunidade, relativas ao meio ambiente quan-

do indicado; participar na organização de comunidade e realizar tarefas de controle de 

meio ambiente; fiscalizar os defeitos de estabelecimentos ou outras atividades que pos-

sam causar impacto ambiental a médio ou longo prazo, não se restringindo aos efeitos 

imediatos; colaborar com entidades do meio ambiente; participar do controle da polui-

ção, drenagens, higiene e conforto ambiental; executar atividades de fiscalização de fon-

tes poluidoras da água, ar e do solo; participar de atividades de preservação e ampliação 

de espécies vegetais e de áreas verdes, bem como atividades referentes à conservação 

qualitativa e quantitativa de espécies animais típicas da região; elaborar pareceres na 

respectiva área de atuação, instruir autorizações e licenças previstas na respectiva legis-

lação, lavrar termos e autos administrativos em matéria relacionada ao exercício de suas 

atribuições; proceder e acompanhar processos administrativos; efetuar verificações e 

autuações relativas ao cumprimento de convênios com outros órgãos; zelar pela aplica-

ção da legislação ambiental; dirigir veículos da municipalidade para cumprimento de suas 

atribuições especificas,;mediante autorização da autoridade administrativa; executar ou-

tras tarefas afins. 

 

Condições de Trabalho: 

 Horário: período normal de 34 horas semanais; 

Outras: o exercício do cargo exige atividade externa, em horário noturno e finais de se-

mana, em estabelecimentos sujeitos ao controle e vistoria do poder fiscal e de polícia 

administrativa. Uso de uniforme e EPI; 

 

 Requisitos para Provimento: 

 Escolaridade: Ensino Médio completo; 

 

PADRÃO: 10 
(Redação dada pela LC 150, de 11 de novembro de 2014) 
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CARGO: FISCAL SANITÁRIO 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Exercer a fiscalização sanitária com respeito à aplicação da legisla-

ção. 

 

Descrição Analítica: Inspecionar estabelecimentos onde sejam fabricados ou manusea-

dos alimentos para verificar as condições sanitárias dos seus interiores, limpeza do equi-

pamento, refrigeração adequada para alimentos perecíveis, suprimento de água para la-

vagem de utensílios, gabinetes sanitários e condições de asseio e saúde dos funcioná-

rios; inspecionar estabelecimentos de ensino, verificando suas instalações, alimentos 

fornecidos aos alunos, condições de ventilação e sanitários; investigar medidas para me-

lhorar as condições sanitárias consideradas insatisfatórias; identificar problemas e apre-

sentar soluções às autoridades competentes; comunicar a quem de direito os casos de 

infração que constatar; participar de desenvolvimentos de programas sanitários; partici-

par na organização de comunidades realizar atividades educativas e de saneamento; fa-

zer inspeções rotineiras nos açougues e matadouros; fiscalizar os locais de matança veri-

ficando as condições sanitárias dos seus interiores, limpeza e refrigeração convenientes 

ao produto e derivados; zelar pela obediência a legislação sanitária; reprimir matanças 

clandestinas, adotando as medidas que se fizerem necessárias; apreender carnes e deri-

vados que estejam à venda sem a necessária inspeção; vistoriar os estabelecimentos de 

venda de produtos; fiscalizar locais de prestação de serviços de saúde ou em que se ma-

nuseiem insumos relacionados a ela; lavrar termos e autos específicos em matéria rela-

cionada com o exercício de suas atribuições; proceder e acompanhar processos adminis-

trativos; instruir autorizações e licenças na respectiva área de atuação; dirigir veículos da 

municipalidade, para cumprimento de suas atribuições especificas, mediante autorização 

administrativa; efetuar autuações e verificações relativas ao cumprimento de convênios 

com outros órgãos; executar outras tarefas afins. 

 

Condições de Trabalho: 

 Horário: período normal de 34 horas semanais; 

Outras: o exercício do cargo exige atividade externa, em horário noturno e finais de se-

mana, em estabelecimentos sujeitos ao controle e vistoria do poder fiscal e de polícia 

administrativa. Uso de uniforme e EPI; 

 

Requisitos para Provimento: 

Escolaridade: Ensino Médio completo; 

 

PADRÃO: 10 
(Redação dada pela LC 150, de 11 de novembro de 2014) 
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CARGO: FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

  

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Exercer a fiscalização de obras e posturas com respeito à aplica-

ção da legislação. 

 

Descrição Analítica: Verificar e orientar o cumprimento da regulamentação urbanística 

concernente a edificações particulares; verificar imóveis recém construídos ou reforma-

dos, inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o estado de conserva-

ção das paredes, telhado, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de concessão 

de “habite-se”; verificar o licenciamento de obras de construção ou reconstrução, em-

bargando as que não estiverem providas de competente autorização ou que estejam em 

desacordo com o autorizado; acompanhar os arquitetos e engenheiros da Prefeitura nas 

inspeções e vistorias realizadas na sua circunscrição; intimar, autuar, estabelecer prazos 

e tomar providencias relativas aos violadores da legislação urbanística; realizar sindicân-

cias especiais para instrução de processos ou apuração de denuncias e reclamações, 

emitir relatório periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente in-

formada a respeito das irregularidades constatadas; verificar e orientar o cumprimento 

das posturas municipais; lavrar termos e autos específicos em matéria relacionada com o 

exercício de suas atribuições; verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício 

sem a documentação exigida; elaborar informações e pareceres dentro da respectiva 

área de atuação; dirigir veículos da municipalidade para cumprimento de suas atribuições 

especificas, mediante autorização da autoridade administrativa ; realizar outras tarefas 

correlatas e afins 

 

Condições de Trabalho: 

 Horário: período normal de 34 horas semanais; 

Outras: o exercício do cargo exige atividade externa, em horário noturno e finais de se-

mana, em estabelecimentos sujeitos ao controle e vistoria do poder fiscal e de polícia 

administrativa. Uso de uniforme e EPI; 

  

Requisitos para Provimento: 

 Escolaridade: Ensino Médio completo; 

 

PADRÃO: 10 
(Redação dada pela LC 150, de 11 de novembro de 2014) 
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CARGO: ELETRICISTA ESPECIALIZADO 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a)  Descrição Sintética: executar serviços especializados de instalação e reparos de 

circuitos de aparelhos elétricos e de som e executar serviços atinentes aos sis-

temas de iluminação pública, redes elétricas de alta e baixa tensão, em próprios 

municipais e em obras de responsabilidade do Município e inspecionar os servi-

ços executados pelos eletricistas do Quadro. 

 

b)  Descrição Analítica: instalar, inspecionar, reparar, executar e fiscalizar instala-

ções elétricas, interna e externa, cabo de transmissão, inclusive os de alta ten-

são; instalar, inspecionar, regular e reparar diferentes tipos de aparelhos elétri-

cos, tais como: elevadores, refrigeradores, etc.; operar com toca discos, grava-

dores de som, amplificadores, máquinas de retardo de som e misturadores de 

microfones, manipular o equipamento de som durante os espetáculos realizados 

em eventos municipais e estabelecer ligações entre os mesmos; planejar, colo-

car, dispor e retirar alto-falantes e microfones no palco ou concha acústica, con-

trolar o volume de som interno e externo; proceder a conservação da aparelha-

gem eletrônica, realizando inclusive, pequenos consertos, separar e regular re-

lógios elétricos, inclusive de controle do ponto; fazer enrolamentos de bobinas; 

desmontar, ajustar, limpar e montar geradores, executar e inspecionar tarefas 

afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a)  Horário: período normal de 44 horas semanais; 

b)  Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, do-

mingos e feriados. Uso de uniforme e EPI. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)  Escolaridade: Ensino Fundamental completo; 

b)  Habilitação Funcional: curso adequado ou experiência comprovada em serviços 

especializados de eletricidade. 

 

 

PADRÃO: 10 
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CARGO: TESOUREIRO 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a)  Descrição Sintética: receber e guardar valores; efetuar pagamentos; ser  res-

ponsável pelos valores entregues à sua guarda. 

 

b)  Descrição Analítica: operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recur-

sos informatizados; receber e pagar em moeda corrente; receber, guardar e en-

tregar valores; efetuar, nos prazos legais, os recolhimentos devidos, prestando 

contas; efetuar selagem e autenticação mecânica; elaborar balancetes e de-

monstrativos do trabalho realizado e importâncias recebidas e pagas; movimen-

tar fundos; conferir e rubricar empenhos e livros; informar, dar pareceres e en-

caminhar processos relativos à competência da tesouraria; endossar cheques e 

assinar conhecimentos e demais documentos relativos ao movimento de valo-

res; controlar o vencimento das despesas; preencher e assinar cheques bancá-

rios; efetuar pagamentos do pessoal; fornecer suprimento para pagamentos ex-

ternos; confeccionar mapas ou boletins de caixa; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a)  Horário: período normal de 34 horas semanais. 

b)  Outras: atendimento ao público. Uso de uniforme e EPI. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)  Escolaridade: Ensino Médio completo;; 

b)  Outros: declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, por oca-

sião da posse. 

 

 

PADRÃO: 10 
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CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a)  Descrição Sintética: executar serviços contábeis e interpretar legislação referen-

te à contabilidade pública. 

 

b)  Descrição Analítica: operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recur-

sos informatizados; executar a escrituração analítica de atos ou fatos adminis-

trativos; organizar boletins de receita, despesa e contábil; levantar balancetes 

patrimoniais e financeiros; conferir balancetes e relatórios auxiliares; conferir 

guias de amortização da dívida pública; examinar empenhos de despesas, veri-

ficando a classificação e a existência de saldo nas dotações;  elaborar projetos 

sobre abertura de créditos adicionais e alterações orçamentárias; examinar pro-

cessos de prestação de contas de fundos e auxílios recebidos pelo município; in-

terpretar legislação referente à contabilidade públicas; elaborar as conciliações 

bancárias; realizar conciliações contábeis; promover o registro das requisições 

de adiantamento impugnando-as quando não estiverem revestidas das formali-

dades legais; promover o controle dos prazos de aplicações de adiantamentos, 

bem como examinar as comprovações e propor medidas disciplinares e sanções 

legais no termos da legislação específica; promover a liquidação da despesa e 

conferência de todos os elementos dos processos respectivos; verificação do 

atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal e outras inerentes ao cargo, exe-

cutar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profis-

são.  

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a)  Horário: período normal de 34 horas semanais; 

b)  Outros: Uso de uniforme e EPI. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)  Escolaridade: habilitação legal para o exercício da profissão de técnico em con-

tabilidade; 

 

 

PADRÃO: 11 

 

 

 

 

 

http://www.naometoquers.com.br/


 

Av. Alto Jacuí, 840 – Fone/Fax: (54) 3332-2600 – CEP 99470-000 – NÂO-ME-TOQUE – RS – www.naometoquers.com.br 53 

 

CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a)  Descrição Sintética: manipulação ou operação de aparelhos ou máquinas neces-

sários ao processamento eletrônico de dados. 

 

b)  Descrição Analítica: desenvolver atividades relacionadas à utilização de equipa-

mentos e máquinas para a coleta de dados e apresentação de resultados; de-

senvolver técnicas de processamento de dados; desempenhar cargos de super-

visão e controle nas áreas de processamento de dados; estudos e projetos rela-

tivos ao processamento eletrônico de dados; elaboração de definições operacio-

nais e funcionais de sistemas de processamento eletrônico de dados; gerencia-

mento de arquivos utilizados em processamento eletrônico de dados; definição, 

estruturação, teste e simulação de programas e sistemas; codificação, elabora-

ção, teste e simulação de programas; pesquisa de novas aplicações e otimiza-

ções operacionais; desempenho principal de atividades diretamente relacionada 

à manipulação e operação dos aparelhos ou máquinas necessários ao proces-

samento eletrônico de dados; desempenho principal de atividades diretamente 

relacionada à entrada de dados ou informações em equipamentos de processa-

mento eletrônico de dados; desempenho principal de atividades de codificação 

de dados e preparo de serviços à serem executados em equipamento de pro-

cessamento eletrônico de dados; atividades estas que envolvam técnicas espe-

ciais de codificação e linguagem de serviços computadorizados; dar suporte 

técnico no manuseio dos equipamentos disponíveis e nos sistemas e recursos 

informatizados; executar outras tarefas correlatas. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a)  Horário: período normal de 34 horas semanais; 

b)  Outros: Uso de uniforme e EPI. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)  Escolaridade: Ensino Médio; 

b)  Habilitação Funcional: diploma ou certificado de curso afim. 

 

 

PADRÃO: 11 
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CARGO: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 
a) Descrição Sintética: representar o Município em juízo ou fora dele; atender, no âmbito admi-
nistrativo, aos processos e consultas que lhe forem submetidos pelas autoridades respectivas; 
emitir pareceres e interpretações de textos legais; confeccionar minutas; sugerir e orientar a atua-
lização da legislação local. 
 

b)  Descrição Analítica:  Executar, quando necessário, esboços e desenhos técnicos de sua espe-
cialidade, segundo especificações técnicas e outras indicações; Controlar o manejo de distribuição 
de alimentos de origem animal e vegetal; Participar na execução de projetos e programas de ex-
tensão rural;  Orientar e treinar produtores rurais, pecuaristas, equipes de campo e outros a res-
peito de técnicas de agropecuária; Desempenhar tarefas técnicas ligadas à agropecuária, auxilian-
do em aulas práticas; Estudar os parasitas, doenças e outras pragas que afetam a produção agrí-
cola e indicar os meios mais adequados de combate a essas pragas;  Participar de programa de 
treinamento, quando convocado; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 
equipamentos e programas de informática; Atuar em atividades de extensão, assistência técnica, 
associativismo, pesquisas, análise, experimentação; Paisagismo, jardinagem e horticultura; Dre-
nagem e irrigação; Controlar, executar e acompanhar plantios de reposição florestal de competên-
cia da Prefeitura; Acompanhar vistorias de fiscalização de reposição florestal obrigatória; Acompa-
nhar e fiscalizar a execução de podas e corte de vegetação em vias públicas e praças do municí-
pio; Realizar medição, demarcação e levantamentos topográficos, bem como projetar, conduzir e 
dirigir trabalhos topográficos e funcionar como perito em vistorias e arbitramento em atividades 
agrícolas; Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos de ori-
gem animal, vegetal e agroindustrial; Responsabilizar-se pela implementação de programas muni-
cipais de incentivo de políticas de desenvolvimento agropecuário; alternativas de otimização dos 
fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais; 
Responsabilizar-se pelos procedimentos de desmembramento, parcelamento e incorporação de 
imóveis rurais; Auxiliar na execução de funções pertinentes ao Serviço de Inspeção Municipal; Au-
xiliar no controle e na erradicação dos agravos à saúde animal e das zoonoses; Incentivar a cria-
ção e o desenvolvimento viável da cadeia agroindustrial rural; Auxiliar a Vigilância Sanitária do 
Município, no que couber, nas atividades de inspeção e fiscalização industrial e sanitária dos pro-
dutos e subprodutos de origem animal e vegetal, comestíveis ou não; Executar outras tarefas 
compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Carga Horária: 34 horas semanais 
b) Outros: Uso de uniforme e EPI 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade mínima: 18 anos 
b) Escolaridade: Ensino Médio  
c) Habilitação Funcional: Habilitação legal para o exercício da profissão de Técnico em Agropecuá-
ria. 
 
PADRÃO: 11 

(Redação dada pela Lei Complementar n.º 106, de 26 de fevereiro de 2013) 
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CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  

 
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 
PADRÃO: 11 
 
ATRIBUIÇÕES: 
 

a) Descrição Sintética: Participar na elaboração e implementação da política de saúde e se-
gurança no trabalho. 
 

b) Descrição Analítica: Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investi-
gando riscos e causas de acidentes, analisando política de prevenção; Inspecionar locais, instala-
ções e equipamentos da Municipalidade e determinar fatores de riscos e de acidentes; Propor 
normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos equipamentos e insta-
lações e verificando sua observância, para prevenir acidentes; Inspecionar os sistemas de combate 
a incêndios e demais equipamentos de proteção; Elaborar relatórios de inspeções qualitativas e 
quantitativas, conforme o caso; Registrar em documento próprio a ocorrência do acidente de tra-
balho; Manter contato junto aos serviços médico e social do Município para o atendimento neces-
sário aos acidentados; Investigar acidentes ocorridos, examinar as condições, identificar suas cau-
sas e propor as providências cabíveis; elaborar relatórios técnicos, periciais e de estatísticas de 
acidentes; Orientar os servidores públicos municipais no que se refere à observância das normas 
de segurança; Promover e ministrar treinamentos sobre segurança e qualidade de vida no traba-
lho; Promover campanhas e coordenar a publicação de material educativo sobre segurança e me-
dicina do trabalho; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Participar de reu-
niões de trabalho relativas a sua área de atuação; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, 
utilizando-se de equipamentos de medição e de programas de informática; executar outras tarefas 
compatíveis com as exigências para o exercício da função; Realizar o controle da validade dos Al-
varás de Prevenção e Proteção Contra Incêndios emitidos pelo Corpo de Bombeiros; Conferir a 
validade dos equipamentos de segurança instalados nos prédios públicos e locados; Colaborar nos 
projetos de modificações prediais ou novas instalações da Municipalidade, visando a criação de 
condições mais seguras no trabalho; Pesquisar e analisar as causas de doenças ocupacionais e as 
condições ambientais em que ocorreram, tomando as providências exigidas em Lei, visando evitar 
sua reincidência, bem como corrigir as condições insalubres causadoras dessas doenças; Distribuir 
e controlar os equipamentos de proteção individual (EPI), bem como indicar e inspecionar equipa-
mentos de proteção contra incêndio, quando as condições assim o exigirem, visando à redução dos 
riscos à segurança e integridade física do trabalhador; Promover debates, encontros, campanhas, 
seminários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar outros recursos de ordem didática e peda-
gógica com o objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, assuntos técni-
cos, visando evitar acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho; Organizar treina-
mento de brigadistas; Acompanhar e fiscalizar as adequações dos Planos de Prevenção e Proteção 
Contra Incêndios – PPCIs nos prédios próprios e locados; Executar tarefas afins. 
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Carga horária: 34 horas semanais 

b) Outros: Uso de uniforme e EPI 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade mínima: 18 anos 
b) Escolaridade: nível pós-médio ou profissionalizante 
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(Redação dada pela Lei Complementar n.º 162, de 26 de maio de 2015) 

CARGO: CONTADOR 

 

ATRIBUIÇÕES: 

a)  Descrição Sintética: estudo e interpretação da legislação referente à contabili-

dade pública, orientação e superintendência das atividades financeiras do Muni-

cípio. 

b)  Descrição Analítica: operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recur-

sos informatizados; supervisionar os serviços financeiros do Município; realizar 

estudos e pesquisas para o estabelecimento de normas diretoras da contabilida-

de do Município; planejar modelos e fórmulas para uso nos serviços de contabi-

lidade; orientar e superintender as atividades relacionadas com a escrituração e 

o controle de quantos arrecadam rendas, realizam despesas, administrem bens 

do município; realizar a análise contábil e estatística dos elementos integrantes 

dos balanços; organizar as propostas orçamentárias; elaborar projetos sobre a 

abertura de créditos adicionais e alterações orçamentárias; supervisionar a 

prestação de contas de fundos e auxílios recebidos pelo município; assinar ba-

lanços, balancetes e relatórios emitidos pelo setor contábil; executar a escritu-

ração analítica dos atos ou fatos administrativos; organizar boletins de receita, 

despesa e contábil; levantar balancetes patrimoniais e financeiros; conferir ba-

lancetes e relatórios auxiliares; conferir guias de amortização da dívida pública; 

orientar sobre cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de bens móveis 

e imóveis; supervisionar e examinar as conciliações bancárias; realizar concilia-

ções contábeis; examinar empenhos de despesas verificando a classificação e a 

existência de saldos nas dotações; promover o registro das requisições de adi-

antamento impugnando-as quando não estiverem revestidas das formalidades 

legais; promover o controle dos prazos de aplicações de adiantamentos, bem 

como examinar as comprovações e propor medidas disciplinares e sanções le-

gais no termos da legislação específica; promover a liquidação da despesa e 

conferência de todos os elementos dos processos respectivos; elaboração, pu-

blicação e encaminhamento dos relatórios de gestão fiscal; verificação do aten-

dimento à Lei de Responsabilidade Fiscal;  executar outras tarefas correlatas. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a)  Horário: período normal de 34 horas semanais; 

b)  Outros: Uso de uniforme e EPI. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a)  Escolaridade: nível superior completo; 

b)  Habilitação Profissional: habilitação legal para o exercício da profissão devida-

mente registrada no órgão competente. 

 

PADRÃO: 12 
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Cargo: ENFERMEIRO     

 

Atribuições: 

 

a) Sintéticas: planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a assistência de enfer-

magem e programas de saúde pública, desenvolver seu processo de trabalho em dois 

campos essenciais: na unidade de saúde, junto à equipe de profissionais, e na comuni-

dade apoiando e supervisionando o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde, bem 

como assistindo às pessoas que necessitam de atenção de enfermagem. 

 

b) Genéricas: dirigir, chefiar e organizar órgão de enfermagem de saúde pública; prestar 

serviço de enfermagem em unidades sanitárias, ambulatórios e seções próprias; minis-

trar medicamentos prescritos, bem como cumprir outras determinações médicas; zelar 

pelo bem-estar físico e psíquico dos pacientes; participar da elaboração, execução e ava-

liação dos planos assistenciais de saúde pública; prescrever medicamentos previamente 

estabelecidos em programas de saúde pública, em rotinas aprovadas pela instituição de 

saúde pública; participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e 

nos programas de vigilância epidemiológica; prestar assistência à gestante, parturiente 

ao recém-nascido; participar dos programas de atividades de assistência integral à saúde 

individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco; 

acompanhamento da evolução e do trabalho de parto e execução e assistência obstétrica 

em situações de emergência; participar em programas e atividades de educação sanitá-

ria; participar nos programas de segurança e higiene do trabalho bem como prevenção 

de acidentes e de doenças profissionais; participar da elaboração e operacionalização do 

sistema de referência e contra-referência do paciente nos diversos níveis de atenção à 

saúde; participar do desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência à saúde; 

proceder a coleta de material e consulta de enfermagem; executar, no nível de suas 

competências, ações de assistência básica de vigilância epidemiológica e sanitária nas 

áreas de atenção à criança, ao adolescente, à Mulher, ao trabalhador e ao idoso; desen-

volver ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e Auxiliares de En-

fermagem, com vistas ao desempenho de suas funções junto ao serviço de saúde; opor-

tunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando promover a saúde e abor-

dar os aspectos de educação sanitária; promover a qualidade de vida e contribuir para 

que o meio ambiente torne-se mais saudável; discutir de forma permanente, junto à 

equipe de trabalho e comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando os direitos de sa-

úde e as bases legais que os legitimam; participar do processo de programação e plane-

jamento das ações e da organização do processo de trabalho das Unidades de Saúde da 

Família (USF); operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatiza-

dos executar tarefas afins. 

 

 

Condições de trabalho: 

a) Horário: período normal de 40 horas semanais, inclusive em regime de plantão e tra-

balho em domingos e feriados. 

 

http://www.naometoquers.com.br/


 

Av. Alto Jacuí, 840 – Fone/Fax: (54) 3332-2600 – CEP 99470-000 – NÂO-ME-TOQUE – RS – www.naometoquers.com.br 58 

b) Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços, relacionados com 

a saúde pública, em domingos e feriados. Uso de uniforme e EPI. 

 

Requisitos para provimento: 

 

a)Idade: 18 anos; 

b) Escolaridade: Nível Superior Completo; 

c) Habilitação Profissional: diploma de conclusão de curso superior e registro no Conse-

lho Regional de Enfermagem. 

 

Padrão: 12 
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CARGO: BIOQUÍMICO 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a)  Descrição Sintética: desenvolver atividades de nível superior, de grande com-

plexidade, envolvendo análises laboratoriais. 

 

b)  Descrição Analítica: responsabilizar-se por laboratório e análises químicas; revi-

sar trabalhos e controlar resultados de análises; fazer exames bioquímicos de 

sangue, urina e outros materiais para fins clínicos; fazer exames de produtos 

alimentícios para verificação do valor nutritivo e grau de pureza; efetuar exa-

mes toxicológicos em produtos alimentícios e farmacêuticos; realizar análises 

químicas, estudos preliminares de tratamento e utilização econômica das subs-

tâncias; emitir pareceres sobre matérias de especialidade; orientar, coordenar e 

supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; operar os 

equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados; executar ta-

refas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a)  Horário: período normal de 40 horas semanais. Se optar por trinta horas sema-

nais perceberá 75% (setenta e cinco por cento) do vencimento básico de 40 ho-

ras. Se optar por vinte horas semanais perceberá 50% (cinqüenta por cento) do 

vencimento básico de 40 horas. 

b)  Outros: Uso de uniforme e EPI. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)  Escolaridade: nível superior; 

b)  Habilitação Funcional: habilitação legal para o exercício da profissão. 

 

 

PADRÃO: 12 
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CARGO: PSICÓLOGO 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a)  Descrição Sintética: desenvolver atividades de nível superior, de grande com-

plexidade, envolvendo a execução de trabalhos relacionados com o comporta-

mento humano e a dinâmica da personalidade, com vistas à orientação psicoló-

gica e ao ajustamento individual. 

 

b)  Descrição Analítica: coordenar e orientar os trabalhos de levantamento de da-

dos científicos relativos ao comportamento humano e ao mecanismo psíquico; 

orientar a elaboração de diagnósticos e controle do comportamento do paciente 

na vida social; analisar os fatores psicológicos que intervêm no diagnóstico, tra-

tamento e prevenção das enfermidades mentais e dos transtornos emocionais 

da personalidade; colaborar com médicos, assistentes sociais e outros profissio-

nais, na ajuda aos inadaptos; acompanhar e orientar os grupos mantidos pelas 

Secretaria de Saúde e Ação Social; idealizar e orientar a elaboração, aplicação e 

interpretação de testes psicológicos com vistas à orientação psicopedagógica e à 

seleção profissional; realizar entrevistas complementares; propor a solução 

conveniente para os problemas de desajustamento escolar, profissional e social; 

e acompanhamento dos grupos mantidos pela Secretaria de Saúde; colaborar 

no planejamento de programas de educação, inclusive a sanitária, e na avalia-

ção de seus resultados; desenvolver psicoterapia nas situações de envolvimento 

emocional, nos bloqueios inconscientes, e nas reações de imaturidade; atender 

crianças excepcionais com problemas de deficiência mental e sensorial ou por-

tadores de desajuste familiar ou escolar, encaminhando-os para escolas ou 

classes especiais; formular, na base dos elementos colhidos, hipóteses de tra-

balho para orientar as explorações psicológicas, médicas e educacionais a serem 

feitas; emitir pareceres sobre matéria de sua especialidade; prestar assessora-

mento a autoridades em assuntos de sua competência; operar os equipamentos 

disponíveis e os sistemas e recursos informatizados; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) Horário: período normal de 40 horas semanais. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

b) Escolaridade: nível superior; 

c) Habilitação Funcional: habilitação legal para o exercício da profissão. 

 

PADRÃO: 12 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética:  Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, 

pesquisas, planos, programas e projetos na área de serviço social. 

 

Descrição Analítica: Planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unida-

de de Serviço Social; assessorar aos Órgãos da Administração Pública Municipal e à enti-

dades assistenciais; realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e 

pareceres sobre a matéria de serviço social; treinamento, avaliação e supervisão direta 

de estágios de serviço social; coordenar estudos e pesquisas em serviço social; realizar 

estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto 

aos órgãos da Administração Pública e entidades assistenciais, e outras atividades afins, 

realizar estudos e pesquisas no campo da assistência social, bem como programas de 

trabalho referente ao serviço social; supervisionar o trabalho dos auxiliares do serviço 

social; fazer triagem dos casos apresentados, procurando a sua reintegração; organizar e 

ministrar cursos de treinamento social; planejar e promover inquéritos sobre a situação 

social de escolares e sua família; estudar os antecedentes da família, participar de semi-

nários para estudo e diagnósticos dos casos e orientar os pais em grupo ou individual-

mente, sobre o tratamento adequado; fazer levantamentos sócio-econômicos das famí-

lias, com vistas ao planejamento habitacional nas comunidades; orientar e coordenar 

trabalhos nos casos de reabilitação profissional; realizar e interpretar pesquisas sociais; 

participar no desenvolvimento de pesquisa médico-sociais e interpretar, junto ao médico 

a situação social do doente e de sua família; cooperar com as autoridades visando medi-

das de alcance social; indicar métodos e sistemas para recuperação de desajustados so-

ciais; organizar fichários e registros de casos investigados; realizar perícias sobre assun-

tos relacionados com a assistência social; operar os equipamentos disponíveis e os sis-

temas e recursos informatizados; executar tarefas afins, até o limite das atribuições pri-

vativas do cargo, previstas na Lei 8.662/93. 

 

Condições de Trabalho: 

 

a)  Horário: período normal de 40 horas semanais; 

b)  Outros: Uso de uniforme e EPI. 

 

Requisitos para provimento: 

 

a)  Escolaridade: nível superior; 

b) Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, do-

mingos e feriados. Uso de uniforme e EPI. 

c)  Habilitação Profissional: habilitação legal para o exercício da profissão. 

 

Padrão: 12 
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CARGO: NUTRICIONISTA 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a)  Descrição Sintética: desenvolver atividades de grande complexidade, envolven-

do a execução qualificada de trabalhos relativos à educação alimentar, nutrição 

e dietética, bem como a participação em programas voltados para a saúde pú-

blica. 

b)  Descrição Analítica: realizar inquéritos sobre hábitos alimentares, considerando 

os seguintes fatores; aspectos econômicos e recursos naturais da área pesqui-

sada, condições habitacionais e consumo de alimentos; proceder a avaliação 

técnica da dieta comum das coletividades e sugerir medidas para sua melhoria; 

participar de programas de saúde pública, realizando inquéritos clínico-

nutricionistas, bioquímicos e somatométricos; fazer a avaliação dos programas 

de nutrição em saúde pública; pesquisar informações técnicas específicas e pre-

parar para divulgação, informes sobre: noções de higiene da alimentação, ori-

entação para melhor aquisição de alimentos qualitativos e quantitativamente e 

controle sanitário dos gêneros adquiridos pela comunidade; participar da elabo-

ração de programas e projetos específicos de nutrição e de assistência alimentar 

a grupos vulneráveis da população; sugerir a adoção de normas, padrões e mé-

todos de educação e assistência alimentar, visando à proteção materno-infantil; 

elaborar cardápios normais e dieterápicos; adotar medidas que assegurem pre-

paração higiênica e a perfeita conservação dos alimentos; orientar serviços de 

cozinha, copa e refeitórios na correta preparação e apresentação de cardápios; 

elaborar projetos de educação alimentar; elaborar os cardápios da merenda es-

colar para as escolar da rede municipal de ensino; emitir pareceres sobre as-

suntos de sua competência; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e 

recursos informatizados; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a)  Horário: período normal de 40 horas semanais; 

b)  Outras: Uso de uniforme e EPI. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)  Escolaridade: nível superior; 

b)  Habilitação Funcional: habilitação legal para o exercício da profissão. 

 

PADRÃO: 12 
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CARGO: ARQUITETO 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: executar e supervisionar trabalhos técnicos de construção 

e conservação em geral de obras 

 

b) Descrição Analítica:  Projetar, dirigir e fiscalizar obras de decoração arquitetôni-

ca; elaborar projetos de prédios e edifícios públicos; realizar perícias e fazer arbitramen-

tos; colaborar na elaboração de projetos do Plano Diretor do Município; elaborar projetos 

de conjuntos residenciais e praças públicas; fazer orçamentos e cálculos sobre projetos 

de construção em geral; planejar ou orientar a construção e reparos de monumentos 

públicos; projetar, dirigir e fiscalizar os serviços de urbanismo e a construção de obras de 

arquitetura paisagística; examinar projetos e proceder a vistoria de construções; emitir 

parecer sobre questões da sua especialidade; operar os equipamentos disponíveis e os 

sistemas e recursos informatizados executar tarefas afins. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

c)  Horário: período normal de 34 horas semanais; 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: nível superior; 

b) Habilitação Funcional: habilitação legal para o exercício da profissão e inscrição 

válida no Conselho Regional respectivo. 

 

PADRÃO: 12 

 
  
 :      

. 
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CARGO: ENGENHEIRO 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

 

a) Descrição Sintética: Executar e supervisionar trabalhos técnicos de construção e 

conservação em geral e de obras. 

 

b) Descrição Analítica:  Projetar, dirigir e fiscalizar a construção e conservação de es-

tradas de rodagem e vias públicas, bem como obras de captação, abastecimento de 

água, drenagem, irrigação e saneamento urbano e rural; executar ou supervisionar tra-

balhos topográficos; estudar projetos; dirigir ou fiscalizar a construção e conservação de 

edifícios públicos e obras complementares; projetar, fiscalizar e dirigir trabalhos relativos 

a máquinas, oficinas e serviços de urbanização em geral; realizar perícias, avaliações, 

laudos e arbitramentos; estudar, projetar, dirigir e executar as instalações de força mo-

triz, mecânicas, eletromecânicas, de usinas e respectivas redes de distribuição; examinar 

projetos e proceder vistorias de construções; exercer atribuições relativas à engenharia 

de trânsito e técnicas de materiais; efetuar cálculos de estruturas de concreto armado, 

aço e madeira; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das ati-

vidades próprias do cargo; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos 

informatizados executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da 

profissão.   

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a) Horário: período normal de 34 horas semanais; 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: nível superior; 

b) Habilitação Funcional: habilitação legal para o exercício da profissão e inscrição 

válida no Conselho Regional respectivo. 

 

PADRÃO: 12 
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CARGO: FARMACÊUTICO 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

 

a) Descrição Sintética: realizar manipulações farmacêuticas e fiscalizar a qualida-

de dos produtos farmacêuticos. 

 

 

b) Descrição Analítica:  Manipular drogas de várias espécies; aviar receitas, de 

acordo com as prescrições médicas; manter registros do estoque de drogas; fazer requi-

sições de medicamentos, drogas e materiais necessários à farmácia; conferir, guardar e 

distribuir drogas e abastecimentos entregues à farmácia; ter sob sua custódia drogas 

tóxicas e narcóticos; realizar inspeções relacionadas com a manipulação farmacêutica e 

aviamento do receituário médico; efetuar análises clínicas ou outras dentro de sua com-

petência; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades 

próprias do cargo; administrar e organizar o armazenamento de produtos farmacêuticos 

e medicamentos, adquiridos pelo Município; controlar e supervisionar as requisições e/ou 

processos de compra de medicamentos e produtos farmacêuticos; prestar assessora-

mento técnico aos demais profissionais da saúde, dentro do seu campo de especialidade; 

participar nas ações de vigilância epidemiológica e sanitária; operar os equipamentos 

disponíveis e os sistemas e recursos informatizados executar tarefas afins. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

 

d) Horário: período normal de 40 horas semanais. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: nível superior; 

 

e) Habilitação Funcional: habilitação legal para o exercício da profissão e inscrição 

no Conselho Regional respectivo. 

 

PADRÃO: 12 
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CARGO: AGENTE AMBIENTAL 

 

 

ATRIBUIÇÕES:  

 

a) Descrição Sintética:Análise de susceptibilidade e vocações naturais do meio 

ambiente, elaboração de estudos de impactos ambientais, proposição, imple-

mentação e monitoramento de medidas ou ações mitigadoras voltadas a qua-

lidade ambiental.  

 

b) Descrição Analítica:  Atuar na preservação da qualidade da água, do ar, e do 

solo a partir de diagnóstico, manejo, controle e recuperação de ambientes ur-

banos e rurais; trabalhar na área de Educação Ambiental; Interpretar Sistemas 

de Informações Geográficas (SIG); Avaliar criticamente a operação e a manu-

tenção de sistemas ambientais; Compreender e aplicar a ética e responsabili-

dade profissional; Avaliar a viabilidade econômica de projetos na sua área de 

atuação; Prevenir e remediar a poluição do solo e de águas  superficial e sub-

terrânea; Atuar na prevenção à poluição do ar; Atuar na gestão integrada de 

resíduos sólidos; Elaborar Sistemas de gestão, de informação e apoio à deci-

são; Proceder análise de riscos ambientais; Realizar avaliação de impactos 

ambientais; Atuar no controle da qualidade ambiental (monitoramento); Pro-

grama de qualidade ambiental; Realizar planejamento ambiental com ênfase 

em planejamento regional, urbano e gestão de bacias hidrográficas; Avaliar o 

impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; Atuar no 

gerenciamento de unidades de conservação e áreas de proteção ambiental; 

Realizar auditorias e certificação ambiental, executar e administrar projetos, 

obras e serviços; analisar laudos de avaliação e impactos ambientais; analisar 

riscos ambientais; avaliar, planejar e desenvolver tecnologias alternativas para 

a utilização de mananciais, reservas minerais e florestais de modo a promover 

o desenvolvimento de forma equilibrada; operar os equipamentos disponíveis 

e os sistemas e recursos informatizados executar tarefas afins. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

a) Horário: período normal de 34 horas semanais. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Escolaridade: nível superior; 

b) Habilitação Funcional: curso superior completo de Engenharia Agrônoma, Enge-

nharia Ambiental, Engenharia Florestal ou Biologia. 

 

 

PADRÃO: 12 
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CARGO: AGENTE DE CONTROLE INTERNO 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Atividades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo 

coordenação, supervisão e execução de funções relacionadas com o Sistema de Controle 

Interno. 

 

Descrição Analítica: Supervisionar, coordenar e executar trabalhos de avaliação do 

cumprimento das diretrizes, objetivos e metas, do Plano Plurianual, bem como dos pro-

gramas e orçamento do governo municipal; verificar o atingimento das metas estabeleci-

das na Lei de Diretrizes Orçamentárias; Examinar a legalidade e avaliar resultados quan-

to à eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos da 

Administração Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos e subsídios em 

benefício de empresas privadas; Exercer controle das operações, avais e garantias, bem 

como dos direitos e deveres do Município; Avaliar a execução dos orçamentos do Municí-

pio tendo em vista sua conformidade com as destinações e limites previstos na legislação 

pertinente; Avaliar a gestão dos administradores municipais para comprovar a legalida-

de, legitimidade, razoabilidade e impessoalidade dos atos administrativos pertinentes aos 

recursos humanos e materiais; Avaliar o objeto dos programas do governo e as especifi-

cações estabelecidas, sua coerência com as condições pretendidas e a eficiência dos me-

canismos de controle interno; Subsidiar, através de recomendações, o exercício do cargo 

do Prefeito, dos Secretários e dirigentes dos órgãos da administração indireta, objetivan-

do o aperfeiçoamento da gestão pública; Verificar e controlar, periodicamente, os limites 

e condições relativas às operações de crédito, assim como os procedimentos e normas 

sobre restos a pagar e sobre despesas com pessoal nos termos da Lei de Responsabili-

dade Fiscal e do Regimento Interno do Sistema de Controle Interno do Município;  Pres-

tar apoio ao órgão de controle externo no exercício de suas funções constitucionais e le-

gais; Auditar os processos de licitações dispensa ou de inexigibilidade para as contrata-

ções de obras, serviços, fornecimentos e outros; Auditar os serviços de almoxarifado;  

Auditar os serviços do órgão de trânsito, multa dos veículos do Município, sindicâncias 

administrativas, documentação dos veículos, seus equipamentos, atuação da Junta Ad-

ministrativa de Recursos de Infrações – JARI; Auditar o regime de previdência dos servi-

dores; Auditar a investidura nos cargos e funções públicas, a realização de concursos 

públicos, publicação de editais, prazos, bancas examinadoras; Auditar as despesas com 

pessoal, limites, reajustes, aumentos, reavaliações, concessão de vantagens, previsão na 

lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual e orçamento; Analisar contratos por ne-

cessidade temporária de excepcional interesse público, autorização legislativa, prazos; 

Apurar existência de servidores em desvio de função; Analisar procedimentos relativos a 

processos disciplinares, publicidade, portarias e demais atos; Auditar lançamento e co-

brança de tributos municipais, cadastro, revisões, reavaliações, prescrição; Examinar e 

analisar os procedimentos da tesouraria, saldo de caixa, pagamentos, recebimentos, 

cheques, empenhos, aplicações financeiras, rendimentos, plano de contas, escrituração 

contábil, balancetes; Acompanhar a aplicação dos recursos vinculados; Auditar o controle 

da frota municipal; Examinar as prestações de contas dos recursos recebidos dos Entes 
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Governamentais e outros Órgãos públicos; Examinar as prestações de contas relativas 

aos auxílios e subvenções sociais concedidos pelo Poder Público Municipal; Apontar as 

falhas dos expedientes encaminhados e indicar as soluções; Verificar a implementação 

das soluções indicadas; Orientar e expedir atos normativos para os Órgãos Setoriais;  

Elaborar e implementar métodos de controle nos Órgãos da Administração Pública Muni-

cipal; Orientar e acompanhar a execução dos controles com vistas  a assegurar a eficá-

cia, eficiência e economicidade na administração e na aplicação dos recursos públicos e 

garantir o cumprimento das normas técnicas, administrativas e legais; Organizar o exer-

cício das funções do cargo através de cronograma de atividades; Dar ciência aos Secre-

tários Municipais sobre qualquer irregularidade; Propiciar informações para a tomada de 

decisões; Prestar informações permanentes à Administração Superior sobre todas as 

áreas relacionadas com o controle, seja contábil, administrativo, operacional ou jurídico;  

Preservar os interesses da Administração Pública Municipal contra ilegalidades;  Analisar 

de forma preventiva, a aplicação dos princípios constitucionais nos procedimentos admi-

nistrativos;  Propor, quando comprovada a necessidade, recomendações de ações corre-

tivas, cujo resultado garanta ao gestor público a prática exata de desempenho adminis-

trativo com legalidade, legitimidade, moralidade, publicidade, eficiência, eficácia e eco-

nomicidade dos atos; Emitir relatórios e pareceres; Operar os equipamentos disponíveis 

e os sistemas e recursos informatizados; Exercer outras atividades inerentes ao sistema 

de controle interno. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Carga Horária: 34 horas semanais 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: no mínimo 21 anos; 

b) Escolaridade: Nível superior completo; 

c) Habilitação Funcional: Diploma de Bacharel em Ciências Contábeis e inscrição válida 

no Conselho Regional respectivo. 

 

 

PADRÃO: 12 
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CARGO: BIBLIOTECÁRIO 

 

ATRIBUIÇÕES:  

 

 

a) Descrição Sintética: planejar e executar atividades técnicas de biblioteconomia. 

 

b) Descrição Analítica:  

Difundir a importância da leitura e os benefícios do uso da informação;  Preservar e dis-

seminar o conhecimento; Analisar os recursos e as necessidades de informação da co-

munidade em que está inserido; Formular e implementar políticas para o desenvolvimen-

to de serviços da biblioteca; Promover programas de leitura e eventos culturais; Planejar 

políticas para os serviços da biblioteca, definindo objetivos, prioridades e serviços, de 

acordo com o Projeto Político Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação;  Participar 

do Planejamento do Projeto Político-Pedagógico e do Planejamento Estratégico Situacio-

nal das Unidades Educativas;  Promover treinamento da equipe da biblioteca e das equi-

pes diretivas da escolas municipais sobre normas utilizadas junto aos acervos bibliográfi-

cos;  Orientar o usuário para leitura e pesquisa através de todos os meios disponibiliza-

dos pela Biblioteca; Processar o acervo, através de técnicas biblioteconômicas; Realizar 

estatísticas dos serviços da biblioteca; Oferecer orientação sobre o funcionamento da 

biblioteca; Prestar atendimento aos usuários; Executar a política de seleção e aquisição 

de acervo; acompanhada de cotações de preços; Efetuar parcerias com organismos rela-

cionados à educação e áreas afins; Restaurar o acervo e zelar por sua conservação; Rea-

lizar outras atividades correlatas com a função. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Carga Horária: 34 horas semanais. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade mínima: 18 anos, 

b) Instrução: graduação superior em Biblioteconomia;   

c) Habilitação: registro no Conselho Regional de Biblioteconomia; 

d) Outras: estar em dia com as obrigações junto ao órgão de classe. 

 

PADRÃO: 12 
 
 

(Redação dada pela Lei Complementar n.º 106, de 26 de fevereiro de 2013) 
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CARGO: ENGENHEIRO FLORESTAL 

 

PADRÃO: 12 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

c) Descrição Sintética: Elaborar e supervisionar projetos referentes à preservação e  

expansão de áreas florestais, planejando, orientando e controlando técnicas de 

produção e exploração florestal. 

 

d) Descrição Analítica: Exercer as funções de sua formação profissional, tais como 

o florestamento, reflorestamento, adensamento, proteção e manejo de florestas; 

arborização urbana e administração de parques, reservas e hortos florestais; pro-

moção e divulgação de técnicas florestais, assuntos de engenharia legal referentes 

às florestas, correspondendo vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos e laudos 

respectivos; planejamento e projetos referentes à engenharia florestal; planejar, 

coordenar e executar atividades agrossilvipecuárias e o uso de recursos naturais 

renováveis e ambientais; elaborar documentação técnica e científica; estudar o ín-

dice de crescimento das árvores e o seu cultivo em diferentes condições de clima, 

umidade relativa do ar e composição do solo; planejar o plantio, corte e poda das 

árvores; identificar as diversas espécies de árvores e definir suas características; 

analisar os efeitos das enfermidades, do corte, do fogo, do pastoreio e de outros 

fatores que contribuem para a redução da cobertura florestal e desenvolver medi-

das de prevenção e combate aos mesmos; efetuar estudos sobre produção e sele-

ção de sementes; participar de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e 

programas de ensino, pesquisa e extensão; trabalhar segundo normas técnicas de 

segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; executar 

tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas 

de informática; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o 

exercício da função. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

c) Uso de uniforme e EPI 

d) Carga horária: 34 horas semanais 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a) Idade mínima: 18 anos 

b) Escolaridade: nível superior 

c) Habilitação funcional: curso superior completo de Engenharia Florestal 

 
(Redação dada pela Lei Complementar n.º 141, de 10 de junho de 2014) 
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CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA 

 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a)  Descrição Sintética: desenvolver atividades de nível superior, de grande com-

plexidade envolvendo diagnóstico, tratamento buco-dental, cirurgia, odontologia 

preventiva, interpretação de exames de laboratório, de radiografias, bem como 

participar de programas voltados para a saúde pública. 

 

b)  Descrição Analítica: exercer funções relacionadas com o tratamento buco-dental 

e cirurgia; fazer diagnósticos, determinando o tratamento; executar as opera-

ções de próteses em geral e de profilaxia dentária; fazer extração de dentes e 

raízes; realizar restauração e obturações bem como a inclusão de dentes artifi-

ciais; ajustar e fixar dentaduras artificiais, e trabalhos de pontes; tratar condi-

ções patológicas da boca e da face; fazer esquemas das condições da boca e 

dos dentes dos pacientes; aplicar anestesia local e truncular; realizar odontolo-

gia preventiva; efetuar a identificação das doenças buco-dentais e o encami-

nhamento a especialistas, quando diante de alterações fora da área de sua 

competência; fazer radiografia na cavidade bucal e na região crânio-facial; par-

ticipar de programas voltados para a saúde pública; operar os equipamentos 

disponíveis e os sistemas e recursos informatizados; executar tarefas afins. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a)  Horário: período normal de 30 horas semanais. Se optar por carga horária infe-

rior perceberá proporcionalmente ao vencimento básico de 30 horas semanais, 

conforme segue: 

 25 horas semanais = 83,334% do vencimento básico 

 20 horas semanais = 66,667% do vencimento básico 

 15 horas semanais = 50% do vencimento básico 

 10 horas semanais = 33,334% do vencimento básico  

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)  Escolaridade: nível superior 

b)  Habilitação Funcional: habilitação legal para o exercício da profissão. 

 

 

PADRÃO: 13 

 

 

 

http://www.naometoquers.com.br/


 

Av. Alto Jacuí, 840 – Fone/Fax: (54) 3332-2600 – CEP 99470-000 – NÂO-ME-TOQUE – RS – www.naometoquers.com.br 72 

CARGO: VETERINÁRIO  

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Sintéticas: Prestar assistência veterinária e zootécnica aos produtores rurais do Muni-

cípio. 

b) Genéricas: Prestar assistência técnica aos produtores rurais do Município, no sentido 

de assegurar-lhes, em função de planejamentos simples e racionais uma exploração zoo-

técnica econômica; estimular o desenvolvimento das criações já existentes no Município, 

bem como a implantação daquelas economicamente mais aconselháveis; instruir criado-

res sob problemas de técnica pastoril, especialmente o de seleção, alimentação e de de-

fesa sanitária; prevenção, controle e erradicação de agravos à saúde animal e zoonoses; 

tratamento das enfermidades e dos traumatismos que afetam os animais; prestar orien-

tação tecnológica no sentido do aproveitamento industrial dos excedentes da produção; 

realizar exames; diagnósticos e aplicação de terapêutica médica e cirúrgica veterinária; 

fiscalizar, controlar e atestar o estado de sanidade de produtos e subprodutos de origem 

animal para o consumo humano; fazer vacinação anti-rábica em animais e orientar a 

profilaxia da raiva; executar funções pertinentes ao sistema de inspeção municipal; ope-

rar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados; executar tare-

fas afins, inclusive as previstas no respectivo regulamento da profissão. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário de Trabalho: 34 horas semanais 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

    a) Idade: 18 anos 

    b) Escolaridade: Superior Completo 

    c) Habilitação Funcional: Específica para o exercício legal da profissão 

 

PADRÃO: 13 
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CARGO: MÉDICO 

 

 

a)  Descrição Sintética: promover, preservar e recuperar a saúde pública. 

 

b)  Descrição Analítica: zelar pela saúde das pessoas e da coletividade; atenuar o 

sofrimento de seus pacientes; prescrever medicamentos; prescrever cuidados 

médicos; solicitar exames complementares e de diagnósticos; realizar palestras 

e trabalhos junto à comunidade; realizar programas voltados à saúde pública; 

atender consultas em ambulatórios em unidades sanitárias; efetuar exames 

médicos em escolares e pré-escolares; encaminhar casos especiais à setores 

especializados; aplicar métodos de medicina preventiva; organizar, orientar e 

avaliar programas de erradicação de endemias e epidemias; emitir parecer so-

bre utilização de drogas, inseticidas, pesticidas, etc.; proceder a levantamentos 

epidemiológicos sobre zoonoses e intoxicações; orientar e coordenar programas 

de desinsetização; realizar inquéritos epidemiológicos e sobre níveis de saúde; 

colaborar com os serviços de fiscalização e engenharia sanitária; realizar pe-

quenas cirurgias ambulatoriais; fornecer atestados de sanidade física e mental; 

operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados; 

executar a supervisão de programas de saúde; realizar serviços de autorização, 

fiscalização e auditoria médica; executar tarefas afins. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a)  Horário: período normal de 10 horas semanais, com possibilidade de horários 

flexíveis, no cumprimento da jornada de trabalho semanal. 

 

b)  Cumprimento da carga horária: quando designado para exercer funções de fis-

calização e auditoria poderá exercer até 20% (vinte por cento) da carga horária 

em atividade externa devidamente comprovada e quando designado para aten-

der o programa de Estratégia de Saúde da Família – ESF poderá destinar até 

10% (dez por cento) da carga horária para atividades externas. 

 

c)  Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços relacionados 

com a saúde pública, em domingos e feriados, uso de uniforme e EPI. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a)  Escolaridade: nível superior 

b)  Habilitação Profissional: diploma de conclusão de curso superior e habilitação 

legal para o exercício da profissão. 
 

 (Redação dada pela Lei Complementar n.º 149, de 11 de novembro de 2014) 
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CARGO: PROCURADOR JURÍDICO 

 

 

ATRIBUIÇÕES:  

 

a) Descrição Sintética: representar o Município em juízo ou fora dele; atender, no âm-

bito administrativo, aos processos e consultas que lhe forem submetidos pelas autorida-

des respectivas; emitir pareceres e interpretações de textos legais; confeccionar minu-

tas; sugerir e orientar a atualização da legislação local. 

b) Descrição Analítica: representar o Município e prover a defesa de seus interesses 

em qualquer instância judicial, nas causas em que for autor, réu, assistente, oponente, 

terceiro interveniente ou por qualquer forma interessado, usando de todos os recursos 

legalmente permitidos e de todos os poderes para o foro em geral; receber citações, in-

timações e notificações em que o Município seja parte; mediante autorização da Autori-

dade competente, nas condições estabelecidas em lei, confessar, reconhecer a procedên-

cia do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber, 

dar quitação e firmar compromisso; emitir pareceres sobre questões jurídicas que lhe 

sejam submetidas pela Autoridade e seus auxiliares diretos; assessorar a Administração 

Pública Municipal nos atos relativos à aquisição, alienação, cessão, aforamento, locação, 

entrega e outros concernentes a imóveis do patrimônio do Município; representar a Ad-

ministração junto aos órgãos encarregados da fiscalização orçamentária e financeira; 

propor à Autoridade o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo; orientar os trabalhos de inscrição em dívida ativa do Município, tributária e de 

qualquer outra natureza, bem como realizar a sua cobrança judicial; examinar as ordens 

e decisões judiciais cujo cumprimento dependa da autorização da Autoridade e dar as 

orientações aos responsáveis; minutar contratos, convênios, acordos e, quando solicita-

do, exposição de motivos, razões de veto, memoriais ou outras quaisquer peças de natu-

reza jurídica; assessorar a expropriação amigável, ou propor a judicial, de bens declara-

dos de utilidade pública, necessidade pública ou interesse social; coligir elementos de 

fato e de direito e preparar, em regime de urgência, as informações que devam ser pres-

tadas em mandado de segurança ou quaisquer outras ações e expedientes, inclusive ad-

ministrativos, pela Autoridade ou quaisquer outros servidores quando coatoras; promo-

ver a uniformização da jurisprudência administrativa, de maneira a evitar contradição ou 

conflito na interpretação das leis e dos atos administrativos; propor à Autoridade a revo-

gação ou declaração de nulidade de atos administrativos; promover a pesquisa e orientar 

a regularização dos títulos de propriedades do Município, à vista de elementos que lhe 

forem fornecidos pelos serviços competentes; exercer função normativa, supervisora e 

fiscalizadora em matéria de natureza jurídica; representar a Administração Pública Muni-

cipal junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, requerendo a inscrição, transcrição ou 

averbação de título relativo à imóvel de patrimônio do Município; sugerir à Autoridade e 

outros dirigentes de órgãos da Administração Direta e Indireta providências de ordem 

jurídica, reclamadas pelo interesse público ou por necessidade de boa aplicação das leis 

vigentes; revisar a redação dos projetos de leis, decretos e outros atos administrativos 

de competência do Poder; requisitar a qualquer órgão da Administração certidões, có-

pias, exames, diligências, perícias, informações e esclarecimentos necessários ao cum-
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primento de suas finalidades; zelar pela observância das leis e atos emanados dos pode-

res públicos; executar outras atribuições correlatas e próprias da profissão. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Carga Horária: 34 horas semanais; 

b) Outros: Uso de uniforme e EPI. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade mínima: 18 anos, 

b) Instrução: graduação superior em Ciências Jurídicas e Sociais;   

c) Habilitação: registro na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB-RS; 

d) Outras: estar em dia com as obrigações junto ao órgão de classe. 

 

PADRÃO: 13 
(Redação dada pela Lei Complementar n.º 106, de 26 de fevereiro de 2013) 
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CARGO: MÉDICO PEDIATRA 

 

c)  Descrição Sintética: promover, preservar e recuperar a saúde pública na sua 

área 

 

d)  Descrição Analítica: zelar pela saúde das pessoas e da coletividade; atenuar o 

sofrimento de seus pacientes; prescrever medicamentos; prescrever cuidados 

médicos; solicitar exames complementares e de diagnósticos; realizar palestras 

e trabalhos junto à comunidade; realizar e participar de programas voltados à 

saúde pública, especialmente na área da pediatria; atender consultas em ambu-

latórios em unidades sanitárias, podendo ainda fazer atendimento em creches 

ou escolas; efetuar exames médicos em escolares e pré-escolares; encaminhar 

casos especiais a setores especializados; aplicar métodos de medicina preventi-

va; coordenar as atividades médicas-pediátricas, acompanhando e avaliando as 

ações desenvolvidas; organizar, orientar e avaliar programas de erradicação de 

endemias e epidemias; emitir parecer sobre utilização de drogas, inseticidas, 

pesticidas, etc.; proceder a levantamentos epidemiológicos sobre zoonoses e in-

toxicações; orientar e coordenar programas de desinsetização; realizar inquéri-

tos epidemiológicos e sobre níveis de saúde; colaborar com os serviços de fisca-

lização e engenharia sanitária; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; forne-

cer atestados de sanidade física e mental; operar os equipamentos disponíveis e 

os sistemas e recursos informatizados; executar a supervisão de programas de 

saúde; realizar serviços de autorização, fiscalização e auditoria médica; execu-

tar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

d)  Horário: período normal de 10 horas semanais, com possibilidade de horários 

flexíveis, no cumprimento da jornada de trabalho semanal. 

e)  Cumprimento da carga horária: quando designado para exercer funções de fis-

calização e auditoria poderá exercer até 20% (vinte por cento) da carga horária 

em atividade externa devidamente comprovada e quando designado para aten-

der o programa de Estratégia de Saúde da Família – ESF poderá destinar até 

10% (dez por cento) da carga horária para atividades externas. 

f)  Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços relacionados 

com a saúde pública, em domingos e feriados, uso de uniforme e EPI. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

c)  Escolaridade: nível superior 

d)  Habilitação Profissional: Conclusão do Ensino Superior em Medicina, especializa-

ção em Pediatria e registro em vigor no Conselho Regional de Medicina (CRM). 
(Redação dada pela Lei Complementar n.º 165, de 28 de julho de 2015) 
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ANEXO II 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO 
      E FUNÇÕES GRATIFICADAS DE ASSESSORAMENTO DA  
                   ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 
 

 

 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GABINETE 

 

PADRÃO: SUBSÍDIO 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Atividade de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a 

execução do plano de ação do governo e de tarefas próprias da Secretaria. 

 

Descrição Analítica: planejar, coordenar e acompanhar a execução do Plano de ação do 

governo municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria; assessorar o 

Prefeito nos assuntos relativos à Secretaria; garantir a prestação dos serviços municipais 

inerentes à Secretaria, de acordo com as diretrizes de governo; propor políticas sobre 

assuntos relativos à pasta; administrar a Secretaria; organizar e coordenar programas e 

atividades da Secretaria; elaborar e implantar normas e controles referentes à adminis-

tração do material e do patrimônio da Secretaria; implantar normas e procedimentos pa-

ra o desenvolvimento das atividades da Secretaria; organizar a prestação dos serviços 

dos departamentos, setores ou áreas que compõem a Secretaria; promover reuniões pe-

riódicas, participar da elaboração dos projetos de leis orçamentárias; acompanhar a exe-

cução das leis orçamentárias; acompanhar e supervisionar as atividades realizadas pelos 

servidores lotados na pasta; zelar pelo bom andamento dos serviços da Secretaria e pelo 

cumprimento da legislação vigente; assessorar os órgãos da Prefeitura nos assuntos re-

ferentes a Secretária e desenvolver outras atividades correlatas. 

 

Condições de Trabalho: 

a) carga horária semanal: 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 
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CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 

PADRÃO: SUBSÍDIO 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Atividade de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a 

execução do plano de ação do governo e de tarefas próprias da Secretaria. 

 

Descrição Analítica: planejar, coordenar, normatizar e acompanhar a execução dos 

sistemas de administração da Prefeitura; contribuir, coordenar e cumprir o Plano de ação 

do governo municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria; assesso-

rar o Prefeito nos assuntos relativos à Secretaria; garantir a prestação de serviços muni-

cipais de acordo com as diretrizes de governo; propor políticas sobre a administração de 

pessoal; administrar o Plano de Cargos e Salários; coordenar programa de recrutamento, 

seleção, colocação, treinamento, aperfeiçoamento, avaliação e desenvolvimento de re-

cursos humanos; efetuar o exame legal dos atos relativos a pessoal e promover o seu 

registro e publicação; promover a concessão de vantagens previstas na legislação de 

pessoal; manter mecanismos permanentes de controle e verificação das despesas com 

pessoal efetuadas pelo Município; elaborar normas e promover atividades relativas ao 

recebimento, distribuição, controle do andamento, triagem e arquivamento dos proces-

sos e documentos em geral; informar processos e expedientes que versem sobre assun-

tos de sua competência; coordenar os serviços de copa e zeladoria em geral; coordenar 

e controlar os serviços de transporte interno; assessorar os órgãos da Prefeitura em as-

suntos administrativos referentes a pessoal, arquivo, patrimônio e comunicações admi-

nistrativas; promover a impressão e a publicação de coletâneas de legislação, atos, pare-

ceres e demais documentos de interesse do Executivo Municipal; divulgar, através de 

publicações, trabalhos de interesse para a Administração; administrar o prédio da Prefei-

tura Municipal, mormente no que se refere a coordenação e o controle das atividades 

inerentes à portaria, segurança, limpeza, zeladoria e demais atividades auxiliares; pro-

mover reuniões periódicas, participar da elaboração dos projetos de leis orçamentárias; 

acompanhar a execução das leis orçamentárias; acompanhar e supervisionar as ativida-

des realizadas pelos servidores lotados na pasta; zelar pelo bom andamento dos serviços 

da Secretaria e pelo cumprimento da legislação vigente e desenvolver outras atividades 

correlatas. 

 

Condições de Trabalho: 

a) carga horária semanal: 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 
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CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 

PADRÃO: SUBSÍDIO 

 

ATRIBUIÇÕES: 

Descrição Sintética: Atividade de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a 

execução do plano de ação do governo e de tarefas próprias da Secretaria. 

 

Descrição Analítica: planejar, coordenar e acompanhar a execução do Plano de ação do 

governo municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria; assessorar o 

Prefeito nos assuntos relativos à Secretaria; garantir a prestação dos serviços municipais 

inerentes à Secretaria, de acordo com as diretrizes de governo; propor políticas sobre 

assuntos relativos à pasta; administrar a Secretaria; organizar e coordenar programas e 

atividades da Secretaria, coordenar a organização e atualização do cadastro dos contri-

buintes sujeitos ao Imposto Predial e Territorial Urbano, bem como de taxas cujo fato 

gerador esteja a eles relacionados; inscrever, no Cadastro Imobiliário do Município, as 

unidades tributáveis, na forma da legislação vigente, inclusive as que estão imunes ou 

isentas; determinar levantamentos de campo ou pesquisas de dados complementares, 

necessário à revisão e atualização dos cadastros existentes; obter informações, junto aos 

cartórios de notas, registros de imóveis e outras fontes, referentes às transações imobili-

árias, com o objetivo de atualizar o valor venal dos imóveis cadastrados; determinar a 

emissão de documentos relativos à cobrança dos tributos de sua competência, bem co-

mo registrar os créditos; informar processos e expedientes que versem sobre assuntos 

de sua competência, bem como para o fornecimento de certidões; estudar a legislação 

tributária federal e estadual, bem como seus possíveis reflexos e aplicação no âmbito 

municipal, propondo alterações que proporcionem ao Município permanente atualização 

no campo tributário; apreicar, em primeira instância, as reclamações contra o lançamen-

to de tributos; elaborar relatório anual de suas atividades; coordenar a organização e  

atualização dos cadastros dos contribuintes sujeitos ao Imposto Sobre Serviços de Qual-

quer Natureza, taxa de licença para localização ou exercício de atividades, multas, taxas 

de fiscalização de serviços diversos, diversas licenças e outras receitas cujo fato gerador 

não se relacione com o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana; coorde-

nar a inscrição, no cadastro correspondente, do contribuinte cuja atividade, na forma da 

legislação vigente, estiver sujeito à tributação, inclusive as que estiverem imunes ou 

isentas; obter informações junto às entidades de classe, Junta Comercial e outras fontes, 

referentes ao exercício de atividades passíveis de tributação municipal, com a finalidade 

de controle de atualização dos cadastros; informar processos e expedientes que versem 

sobre assuntos de sua competência, bem como para o fornecimento de certidões; pro-

mover reuniões periódicas, participar da elaboração dos projetos de leis orçamentárias; 

acompanhar a execução das leis orçamentárias; elaborar e implantar normas e controles 

referentes à administração do material e do patrimônio; coordenar o processamento de 

licitações; acompanhar e supervisionar as atividades realizadas pelos servidores lotados 

na pasta; zelar pelo bom andamento dos serviços da Secretaria e pelo cumprimento da 

legislação vigente, e executar outras atividades correlatas. 
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Condições de Trabalho:  

 

a) carga horária semanal: 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 
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CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO 

 

PADRÃO: SUBSÍDIO 

 

ATRIBUIÇÕES: 

Descrição Sintética: Atividade de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a 

execução do plano de ação do governo e de atividades próprias da Secretaria. 

Descrição Analítica: planejar, coordenar e acompanhar a execução do Plano de ação do 

governo municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria; assessorar o 

Prefeito nos assuntos relativos à Secretaria; garantir a prestação dos serviços municipais 

inerentes à Secretaria, de acordo com as diretrizes de governo; propor políticas sobre 

assuntos relativos à pasta; administrar a Secretaria; organizar e coordenar programas e 

atividades da Secretaria; examinar e aprovar os projetos de urbanização de áreas per-

tencentes a particulares e fiscalizar a execução de arruamentos aprovados; examinar e 

aprovar os projetos de construções particulares; coordenar os projetos de execução de 

rede de iluminação, obras viárias e prédios públicos, segundo as diretrizes do planeja-

mento geral do Município; coordenar a construção de obras públicas municipais e sua 

conservação; coordenar a implantação e manutenção da rede de iluminação de logradou-

ros públicos municipais, monumentos e próprios municipais; coordenar o cumprimento 

das disposições de natureza legal, no que diz respeito a sua área de competência; coor-

denar a construção e conservação das estradas do Município, bem como manter a infra-

estrutura industrial de apoio aos seus trabalhos; cumprir e fazer cumprir a legislação e 

as normas de trânsito, no âmbito municipal; coletar dados estatísticos e elaborar estudos 

sobre o trânsito; estabelecer, em conjunto com os órgãos de política ostensiva de trânsi-

to, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito; autorizar e fiscalizar a realiza-

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

acordo com o regulamento pertinente; implantar e fiscalizar o sistema de estacionamen-

to rotativo pago nas vias públicas; articular-se com outros órgãos e entidades do Siste-

ma Nacional de Trânsito; implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Pro-

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

e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; plane-

jar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do tráfe-

go, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes; elaborar minutas ou pro-

postas de convênios e contratos, com pessoas jurídicas de direito público ou privado, vi-

sando o cumprimento e aplicação das normas de trânsito; informar processos e expedi-

entes que versem sobre assuntos de sua competência, bem como para o fornecimento 

de certidões; promover reuniões periódicas, participar da elaboração dos projetos de leis 

orçamentárias; acompanhar a execução das leis orçamentárias; acompanhar e supervisi-

onar as atividades realizadas pelos servidores lotados na pasta; zelar pelo bom anda-

mento dos serviços da Secretaria e pelo cumprimento da legislação vigente, e desenvol-

ver outras atividades correlatas. 

Condições de Trabalho: 

a) carga horária semanal: 44 horas; 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 
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CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

 

PADRÃO: SUBSÍDIO 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Atividade de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a 

execução do plano de ação do governo e de tarefas próprias de secretaria. 

 

Descrição Analítica: planejar, coordenar e acompanhar a execução o Plano de ação do 

governo municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria; assessorar o 

Prefeito nos assuntos relativos à Secretaria; garantir à prestação dos serviços municipais 

inerentes à Secretaria, de acordo com as diretrizes de governo; propor políticas sobre 

assuntos relativos à pasta; administrar a Secretaria; organizar e coordenar programas e 

atividades da Secretaria; atuar na organização, manutenção e desenvolvimento de ór-

gãos e instituições oficiais do sistema municipal de ensino, integrando-os às políticas e 

planos educacionais da União e do Estado; coordenar programas de capacitação para os 

profissionais da educação no exercício das suas funções; integrar os estabelecimentos de 

ensino fundamental do seu território ao sistema nacional de avaliação do rendimento es-

colar; estabelecer mecanismos para progressão da sua rede pública do ensino; estabele-

cer mecanismos para avaliar a qualidade do processo educativo desenvolvido pelas esco-

las públicas municipais e da iniciativa privada; administrar seu pessoal e seus recursos 

materiais e financeiros; zelar pela observância da legislação referente a educação e pelo 

cumprimento das orientações do Conselho Municipal de Educação nas instituições sob 

sua responsabilidade; analisar Regimentos e Planos de estudos das Instituições de ensi-

no sob sua responsabilidade; submeter à apreciação do Conselho Municipal de Educação 

as políticas e planos de educação; informar processos e expedientes que versem sobre 

assuntos de sua competência; promover reuniões periódicas, participar da elaboração 

dos projetos de leis orçamentárias; acompanhar a execução das leis orçamentárias; 

acompanhar e supervisionar as atividades realizadas pelos servidores lotados na pasta; 

zelar pelo bom andamento dos serviços da Secretaria e pelo cumprimento da legislação 

vigente, e desenvolver outras atividades correlatas. 

 

Condições de Trabalho: 

a) carga horária semanal: 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 
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CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

PADRÃO: SUBSÍDIO 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Atividade de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a 

execução do plano de governo e de atividades próprias da Secretaria. 

 

 Descrição Analítica: planejar, coordenar e acompanhar a execução do Plano de ação 

do governo municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria; assesso-

rar o Prefeito nos assuntos relativos à Secretaria; garantir a prestação dos serviços mu-

nicipais inerentes à Secretaria, de acordo com as diretrizes de governo; propor políticas 

sobre assuntos relativos à pasta; administrar a Secretaria; coordenar programas e ativi-

dades da Secretaria; planejar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde; gerir 

os serviços públicos de saúde; participar do planejamento, programação e organização 

da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde - SUS, em articulação 

com sua direção estadual; participar da execução, controle e avaliação das ações refe-

rentes às condições e aos ambientes de trabalho; fiscalizar e coordenar os serviços de 

vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição, saneamento bási-

co, e de saúde do trabalhador; dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos 

e equipamentos para a saúde; formar e participar de consórcios administrativos intermu-

nicipais; gerir laboratórios de saúde e hemocentros; participar na elaboração de contra-

tos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como 

controlar e avaliar sua execução; controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços pri-

vados de saúde; elaborar normas complementares às ações e serviços públicos de saú-

de, no seu âmbito de atuação; informar processos e expedientes que versem sobre as-

suntos de sua competência, bem como para o fornecimento de certidões; promover reu-

niões periódicas, participar da elaboração dos projetos de leis orçamentárias; acompa-

nhar a execução das leis orçamentárias; acompanhar e supervisionar as atividades reali-

zadas pelos servidores lotados na pasta; zelar pelo bom andamento dos serviços da Se-

cretaria e pelo cumprimento da legislação vigente, e desenvolver outras atividades corre-

latas. 

 

 

Condições de Trabalho: 

a) carga horária semanal: 40 horas 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 
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CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

PADRÃO: SUBSÍDIO 

 

ATRIBUIÇÕES: 

Descrição Sintética: Atividade de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a 

execução do plano de ação do governo relativo à Assistência Social e de tarefas próprias 

da Secretaria de Assistência Social. 

Descrição Analítica: planejar, coordenar e acompanhar a execução do Plano de ação do 

governo municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria de Assistência 

Social; assessorar e subsidiar o Prefeito Municipal nas tomadas de decisões referentes à 

Secretaria de Assistência Social; planejar a execução da política pública municipal de as-

sistência social mediante o desenvolvimento de ações que visem à proteção à família, à 

maternidade, à infância, à adolescência, a mulher e à velhice, o amparo às crianças e 

adolescentes carentes e a promoção da integração ao mercado de trabalho; implementar 

ações de proteção social básica que visem prevenir situações de vulnerabilidade e de ris-

co social apresentadas por indivíduos e famílias; planejar o atendimento, por meio do 

Serviço Social da Secretaria, à população carente que busca o atendimento das suas ne-

cessidades básicas de sobrevivência; gerenciar os Fundos Municipais da Assistência Soci-

al e da Criança e do Adolescente; planejar a execução de serviços, programas, projetos e 

benefícios de assistência social; manter intercâmbio com o Ministério do Desenvolvimen-

to Social e Combate a Fome (MDS) e com a Secretaria Estadual de Justiça e do Desen-

volvimento Social do Estado do RS com a finalidade de propor convênios e/ou projetos 

para o desenvolvimento de programas sociais consubstanciados no Plano Municipal de 

Assistência Social, na Lei Orgânica da Assistência Social -LOAS, nas deliberações da Con-

ferência municipal de Assistência Social e nas decisões dos Conselhos Municipais vincula-

dos à Assistência Social; garantir a prestação dos serviços municipais inerentes à Secre-

taria, de acordo com as diretrizes de governo; propor políticas sobre assuntos relativos à 

pasta; administrar a Secretaria; organizar e coordenar programas e atividades da Secre-

taria; elaborar e implantar normas e controles referentes à administração do material e 

do patrimônio da Secretaria; implantar normas e procedimentos para o desenvolvimento 

das atividades da Secretaria; organizar a prestação dos serviços dos departamentos, se-

tores ou áreas que compõem a Secretaria; promover reuniões periódicas, participar da 

elaboração dos projetos de leis orçamentárias; acompanhar a execução das leis orça-

mentárias; acompanhar e supervisionar as atividades realizadas pelos servidores lotados 

na pasta; zelar pelo bom andamento dos serviços da Secretaria e pelo cumprimento da 

legislação vigente; assessorar os órgãos da Prefeitura nos assuntos referentes a Secretá-

ria, responder e atuar nos demais assuntos pertinentes à pasta e desenvolver outras ati-

vidades correlatas. 

 

Condições de Trabalho: 

a) carga horária semanal: 34 horas 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 
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CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

 

PADRÃO: SUBSÍDIO 

 

ATRIBUIÇÕES: 

Descrição Sintética: Atividade de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a 

execução do plano de ação do governo relativas à habitação e os programas gerais e se-

toriais inerentes à Secretaria de Desenvolvimento 

Descrição Analítica: planejar, coordenar e acompanhar a execução do Plano de ação do 

governo municipal, promover, organizar e fomentar todas as atividades industriais, co-

merciais e de serviços do Município; atrair novos investimentos industriais, através da 

criação e manutenção de distritos industriais; estabelecer políticas públicas de desburo-

cratização para o licenciamento de atividades industriais e comerciais a serem instaladas 

no Município, assim como a criação e acompanhamento de linhas de crédito endereçadas 

ao financiamento de novos investimentos;  analisar os tipos de produtos produzidos e 

comercializados pela indústria e comércio locais, fomentando a criação de uma linha pro-

dutiva que impeça a evasão de riquezas; promover e participar de exposições, feiras, 

seminários, cursos e congressos, relacionados à indústria e ao comércio; buscar recursos 

dos orçamentos estadual e federal, assim como em instituições de crédito, públicas ou 

privadas, para investimentos na área industrial do Município; licenciar e controlar o co-

mércio transitório, a origem dos produtos estrangeiros comercializados no Município, fis-

calizando o cumprimento das disposições de natureza legal, no que diz respeito a sua 

área de competência; desenvolver regime de colaboração e parceria entre o Poder Públi-

co Municipal e as entidades empresariais do Município; promover, organizar e fomentar 

todas as atividades relativas à produção primária e do abastecimento público, bem como 

as atividades vinculadas às empresas de prestação de serviços; propor e discutir, com 

entidades prestadoras de serviços, políticas municipais de eficácia e qualificação para o 

setor; buscar recursos dos orçamentos estadual e federal, assim como em instituições de 

crédito, públicas ou privadas, para investimentos na área de produção do Município; fis-

calizar o cumprimento das disposições de natureza legal, no que diz respeito a sua área 

de competência; planejar e coordenar planos e programas de fomento ao turismo e pro-

mover sua execução; organizar e difundir programas anuais de festas e diversões públi-

cas que tenham interesse turístico; analisar e propor políticas de ação visando a valorizar 

os aspectos de interesse turístico do Município; organizar e difundir informações úteis 

sobre o Município para a população e visitantes;apoiar e manter articulação com o em-

presariado e entidades locais para a promoção de feiras, congressos e eventos no Muni-

cípio; manter serviços de informações turísticas no Município e fora dele; estudar e pro-

por planos de estímulo à construção de hotéis e ao desenvolvimento de atividades de 

interesse turístico; desempenhar outras competências afins. 

Condições de Trabalho: 

a) carga horária semanal: 34 horas 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 
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CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 

PADRÃO: SUBSÍDIO 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

Descrição Sintética: Atividade de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a 

execução do plano de ação do governo relativas à habitação. 

 

Descrição Analítica: planejar, coordenar e acompanhar a execução do Plano de ação do 

governo municipal, os programas gerais e setoriais relativos à habitação; gerir a Política 

Municipal de Habitação, mediante apresentação de sugestões das diretrizes, estratégias e 

instrumentos, bem como as prioridades para o seu cumprimento, em especial na área de 

habitação de interesse social; promover, organizar e fomentar ações, programas, proje-

tos, convênios e contratos relativos à área da habitação; propor diretrizes e critérios para 

alocação de recursos do Fundo Habitacional Popular; propor uma política de incentivo a 

associações e cooperativas habitacionais do Município, sem fins lucrativos; dar publicida-

de as formas e critérios de acesso aos programas habitacionais; assessorar o Prefeito 

nos assuntos relativos à Secretaria; garantir a prestação dos serviços municipais ineren-

tes à Secretaria, de acordo com as diretrizes de governo; propor políticas sobre assuntos 

relativos à pasta; administrar a Secretaria; fomentar o intercâmbio com outros órgãos de 

habitação da União e do Estado, bem como com as entidades civis e os conselhos de ha-

bitação; elaborar e implantar normas e controles referentes à administração do material 

e do patrimônio da Secretaria; implantar normas e procedimentos para o desenvolvi-

mento das atividades da Secretaria; organizar a prestação dos serviços dos departamen-

tos, setores ou áreas que compõem a Secretaria; promover reuniões periódicas, partici-

par da elaboração dos projetos de leis orçamentárias; acompanhar a execução das leis 

orçamentárias; acompanhar e supervisionar as atividades realizadas pelos servidores 

lotados na pasta; zelar pelo bom andamento dos serviços da Secretaria e pelo cumpri-

mento da legislação vigente; assessorar os órgãos da Prefeitura nos assuntos referentes 

à Secretária e desenvolver outras atividades correlatas a pasta. 

 

Condições de Trabalho: 

a) carga horária semanal: 34 horas 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 
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CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

 

PADRÃO: SUBSÍDIO 

ATRIBUIÇÕES 

Descrição Sintética: Atividade de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a 

execução do plano de ação do governo e de tarefas próprias da Secretaria. 

 

Descrição Analítica: planejar, coordenar e acompanhar a execução do Plano de ação do 

governo municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria; promover a 

realização de atividades relacionadas com o desenvolvimento agropecuário, do Município; 

coordenar as atividades relativas à orientação da produção primária e ao abastecimento 

público; promover intercâmbio e convênios com entidades federais, estaduais, munici-

pais e privadas relativos aos assuntos atinentes às políticas de desenvolvimento agrope-

cuário, fomentar novos empreendimentos, objetivando a expansão da capacidade de ab-

sorção da mão-de-obra local; planejar, coordenar e acompanhar a execução do plano de 

ação do governo municipal e os programas gerais da Secretaria, visando a defesa e pre-

servação do meio ambiente local; garantir a prestação dos serviços municipais inerentes 

à Secretaria, de acordo com as diretrizes de governo, as atribuições da Secretaria e os 

princípios ambientais; desenvolver ações permanentes de proteção, restauração e fiscali-

zação do meio ambiente; cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais do Município, Es-

tado e União que disciplinem e protejam a flora, fauna e recursos naturais do Município; 

propor políticas sobre assuntos relativos à pasta; administrar a Secretaria; organizar e 

coordenar programas e atividades relacionadas à política municipal de meio ambiente, 

isoladamente, ou em conjunto com os órgão e entidades estaduais e federais; informar 

processos e expedientes que versem sobre assuntos de sua competência; emitir licenças 

e autorizações ambientais; delegar a competência de emissão de licenças e autorizações 

ambientais; prestar orientações quanto à legislação ambiental; articular com organiza-

ções não-governamentais programas e projetos em defesa do meio ambiente; contribuir 

na elaboração de normas, diretrizes e procedimentos ambientais em nível municipal; 

atuar, quando necessário, como instância julgadora ou recursal nos processos adminis-

trativos ambientais; promover reuniões periódicas; participar de audiências públicas que 

tenham relevância na área ambiental; participar da elaboração dos projetos de leis or-

çamentárias; acompanhar a execução das leis orçamentárias; acompanhar e supervisio-

nar as atividades realizadas pelos servidores lotados na pasta; zelar pelo bom andamen-

to dos serviços da Secretaria e pelo cumprimento da legislação ambiental  vigente; in-

formar processos e expedientes que versem sobre assuntos de sua competência; promo-

ver reuniões periódicas; zelar pelo bom andamento dos serviços da Secretaria e pelo 

cumprimento da legislação vigente e desenvolver outras atividades correlatas. 

Condições de Trabalho: 

a) carga horária semanal: 34 horas 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 
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CARGO: ASSESSOR JURÍDICO 

 

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO 

 

PADRÃO: CC5/FG5 

 

ATRIBUIÇÕES: 

Descrição Sintética: prestar assessoramento em assuntos de natureza jurídica; elabo-

rar estudos e preparar informações, examinando os aspectos de legalidade administrati-

va dos atos a serem editados ou publicados; assistir o Prefeito no controle da legalidade 

dos atos da Administração, mediante o exame de propostas, anteprojetos, projetos e 

minutas de atos normativos de iniciativa do Poder Executivo.  

Descrição Analítica: formular, propor e coordenar a elaboração de normas, métodos e 

procedimentos para orientar o planejamento, a execução e o controle das atividades de 

natureza jurídica; exercer as funções de consultoria e assistência jurídica, bem como 

manifestar-se sobre o aspecto jurídico de todos os assuntos pertinentes ao Executivo; 

excepcionalmente, por intermédio de procuração outorgada pelo Prefeito, defender o 

Município em ações judiciais que envolvam os interesses locais e representá-lo perante 

quaisquer órgãos federais, estaduais ou municipais; emitir pareceres, do ponto de vista 

legal e jurídico, sobre operações que importem em obrigações e responsabilidades para o 

Município; orientar, quando solicitado, os responsáveis pelas unidades da administração, 

em tudo quanto se relacione com a aplicação da legislação em vigor, zelando pelo cum-

primento da mesma; orientar e prestar assistência aos órgãos e entidades do Município 

na resolução de questões jurídicas e no encaminhamento de assuntos afetos à aplicabili-

dade da legislação federal, estadual e municipal; examinar a legalidade e constitucionali-

dade de anteprojetos de leis, decretos e outros atos normativos; emitir pareceres em 

questões jurídicas suscitadas pelos órgãos e entidades do Município; analisar minutas de 

editais, avisos, contratos, convênios, permissões, ajustes, rescisões ou instrumentos 

congêneres; responder consultas e dirimir dúvidas de natureza jurídica suscitadas pelos 

órgãos da administração; manifestar-se sobre a legalidade e juridicidade de sindicâncias 

e processos administrativos; coordenar, orientar e supervisionar as atividades de elabo-

ração de anteprojetos de leis, decretos, regulamentos, estatutos, portarias e demais atos 

normativos afetos ao Município; dirimir dúvidas a respeito de sentenças judiciais, orien-

tando para o  seu exato cumprimento; proceder à revisão de textos elaborados e proces-

sados pelos diversos setores da administração; executar outras atividades correlatas com 

a área jurídica; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informati-

zados; executar outras atividades afins. 

 

Condições de Trabalho: 

a) carga horária semanal: 34 horas; 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 
b) Escolaridade: Curso Superior de Direito 
Habilitação Funcional: Inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. 
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CARGO: SECRETÁRIO ADJUNTO 

 

ÓRGÃO: SECRETARIAS MUNICIPAIS  

 

PADRÃO: CC4/FG4 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Assessorar o Secretário no desempenho de suas funções, bem 

como, bem como, responder pelo expediente nos impedimentos legais  do Titular da Pas-

ta. 

 

Descrição Analítica: Responder pelo expediente da Secretaria nos impedimentos legais 

e temporários, bem como ocasionais, do Titular da Pasta, representar o Secretário, 

quando for o caso, junto a autoridades e órgãos, exercer a coordenação do relaciona-

mento entre o Secretário e os Diretores dos órgãos da Secretaria, acompanhando o de-

senvolvimento dos programas, projetos e ações, assessorar o Secretário no desempenho 

de suas funções, coordenar, supervisionar e orientar as atividades das áreas técnicas da 

Secretaria, operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados, 

executar tarefas afins. 

 

 

Condições de Trabalho: 

a) carga horária semanal, conforme quadro abaixo: 

 

Secretaria Carga horária 

semanal 

Escolaridade 

Secretaria de Obras e Saneamento 44 horas Ensino Médio 

Secretaria de Saúde 40 horas Ensino Superior  

Secretaria de Gabinete 34 horas Ensino Superior 

Secretaria de Administração e Planeja-

mento 

34 horas Ensino Superior 

Secretaria de Finanças 34 horas Ensino Superior 

Secretaria de Educação, Cultura e Des-

porto 

34 horas Ensino Superior 

Secretaria de Desenvolvimento 34 horas Ensino Superior 

Secretaria de Assistência Social 34 horas Ensino Superior 

Secretaria de Habitação 34 horas Ensino Médio 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambi-

ente 

34 horas Ensino Superior 

 

    

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 
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CARGO: DIRETOR GERAL DO DESPORTO 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

 

PADRÃO: CC4/FG4 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Dirigir, coordenar e organizar as atividades esportivas e recreati-

vas promovidas pela Administração Pública Municipal 

 

 

Descrição Analítica: Dirigir a elaboração de projetos e programas da Secretaria, volta-

dos ao desporto e lazer; participar na elaboração do orçamento municipal quanto à des-

tinação de recursos para o esporte e lazer e acompanhar a aplicação dos recursos na 

área, informando sobre eventuais problemas; propor soluções técnicas, acompanhar as 

licitações que dizem respeito ao esporte e lazer; fiscalizar a freqüência e efetividade dos 

servidores vinculados à Equipe de Desporto; dirigir a organização dos arquivos e controle 

do expediente; controlar o empenho e a evolução da receita e despesa na área; dirigir a 

supervisão, coordenação e organização dos campeonatos municipais, de qualquer moda-

lidade esportiva; Supervisionar as atividades esportivas desenvolvidas pela Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Desporto; operar os equipamentos disponíveis e os sis-

temas e recursos informatizados; executar outras atividades afins. 
  

Condições de Trabalho: 

  a) carga horária semanal: 34 horas semanais 

    

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Fundamental 
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CARGO: DIRETOR GERAL DAS OBRAS PÚBLICAS 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO 

 

PADRÃO: CC4/FG4 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Planejar, supervisionar e controlar as obras públicas urbanas e 

rurais, de acordo com plano de urbanização do Município. 

 

Descrição Analítica: Coordenar as equipes de trabalho e o andamento das obras públi-

cas em geral, acompanhar e controlar os cronogramas das obras e os prazos de execu-

ção das mesmas; supervisionar as os trabalhos das equipes de serviços urbanos e rurais; 

supervisionar o controle da frota de veículos, máquinas e equipamentos da municipalida-

de; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados, execu-

tar outras atividades afins. 

 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: carga horária semanal de 44 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio 

 
(Redação dada pela Lei Complementar n.º 091, de 11 de outubro de 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naometoquers.com.br/


 

Av. Alto Jacuí, 840 – Fone/Fax: (54) 3332-2600 – CEP 99470-000 – NÂO-ME-TOQUE – RS – www.naometoquers.com.br 92 

CARGO: COODENADOR GERAL DE SAÚDE PÚBLICA  

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE SAÚDE 

 

PADRÃO: CC4/FG4 

 

ATRIBUÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Dirigir e coordenar a execução e desenvolvimento dos Programas 

de Saúde Pública no Município 

 

Descrição Analítica:  Planejar e supervisionar o desenvolvimento e controle das ações 

de saúde pública no Município, desenvolvidas de acordo com as normas técnicas; Super-

visionar o perfil epidemiológico do Município, coordenar a execução dos programas im-

plantados e/ou implementados; Coordenar junto às Unidades Sanitárias a operacionali-

zação de investigação epidemiológica; implantar, desenvolver e coordenar os programas 

de saúde: hipertensão arterial, diabetes, hanseníase, tuberculose, DST/AIDS, educação 

em saúde, entre outros que poderão ser criados; controlar a distribuição de insumos es-

pecíficos de cada programa; planejar e controle do funcionamento dos postos de saúde, 

centro de saúde, centro de reabilitação, laboratório de saúde pública e farmácia munici-

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

e de transporte, em articulação com outras unidades; supervisionar e coordenar os tra-

balhos articulados com os demais departamentos da Secretaria Municipal de Saúde e/ou 

outras Secretarias no âmbito do Município, União, Estado; operar os equipamentos dis-

poníveis e os sistemas e recursos informatizados; executar outras atividades afins. 

 

 

Condições de Trabalho: 

    a) carga horária semanal de 40 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio 
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CARGO: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE GABINETE 

 

PADRÃO: CC3/FG3 

 

ATRIBUIÇÕES: DPM 

 

Descrição Sintética: Promover a divulgação dos assuntos de interesse administrativo, 

econômico e social do município.. 

 

Descrição Analítica: Manter contato com a imprensa escrita, falada e televisionada, e 

marcar entrevistas, redigir e distribuir notícias para serem publicadas, relativas as ativi-

dades do Executivo; manter estreito relacionamento com o Gabinete do Prefeito para 

cientificar-se da programação das atividades da autoridade municipal; submeter-se a 

apreciação prévia da autoridade municipal, toda matéria que deve ser divulgada; organi-

zar e manter o arquivo de fotografias e recortes de jornais e revistas, relativos a assun-

tos de interesse da Prefeitura; providenciar junto aos órgãos da imprensa, a cobertura 

jornalística de todas as atividades e atos de caráter público da Prefeitura, manter em 

perfeito estado de conservação todo o material e equipamento fotográfico e de som ne-

cessário ao desempenho de suas atividades e operar os equipamentos disponíveis e os 

sistemas e recursos informatizados, executar tarefas afins, inclusive as previstas no res-

pectivo regulamento da profissão.  

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio 
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CARGO:  COORDENADOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 

 

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO 

 

PADRÃO: CC3/FG3 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética:  planejar, dirigir e coordenar os meios para o atendimento de situ-

ações de emergência ou calamidade pública que ocorrerem no Município, bem como co-

ordenar a Comissão Municipal de Defesa Civil – COMDEC. 

 

Descrição Analítica: planejar, coordenar e organizar as atividades do Corpo de Bombei-

ros Voluntários de Não-Me-Toque; promover a integração da Defesa Civil Municipal com 

entidades públicas e privadas e com os órgãos estaduais, regionais e federais; estudar, 

definir e propor normas, planos e procedimentos que visem à prevenção, socorro e assis-

tência da população e recuperação de áreas de risco ou quando estas forem atingidas por 

desastres; informar as ocorrências de desastres aos órgãos estadual e central de defesa 

civil; manter atualizadas e disponíveis as informações relacionadas com as ameaças, 

vulnerabilidades, áreas de risco e população vulnerável; participar e colaborar com pro-

gramas coordenados pelo SINDEC; sugerir obras e medidas de prevenção com o intuito 

de reduzir desastres; implantar o banco de dados e elaborar os mapas temáticos sobre 

ameaças, vulnerabilidades e riscos de desastres; implementar ações de medidas não-

estruturais; promover campanhas públicas e educativas para estimular o envolvimento 

da população, motivando ações relacionadas com a defesa civil, através da mídia local; 

acompanhar as informações de alerta dos órgãos de previsão e acompanhamento para 

executar planos operacionais em tempo oportuno; comunicar aos órgãos competentes 

quando a produção, o manuseio ou o transporte de produtos perigosos puserem em pe-

rigo a população; capacitar recursos humanos para as ações de defesa civil; implantar 

programas de treinamento para voluntariado; estabelecer intercâmbio de ajuda com ou-

tros Municípios; implantar e manter atualizados o cadastro de recursos humanos, mate-

riais e equipamentos a serem convocados e utilizados em situações de anormalidades; 

promover mobilização social visando a implantação de NUDEC´s; operar os equipamen-

tos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados, executar tarefas afins. 

 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio 
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CARGO: ASSESSOR DE GABINETE 

 

ÓRGÃOS: GABINETE DO PREFEITO 

        GABINETE DO VICE-PREFEITO 

        SECRETARIA DE GABINETE 

 

PADRÃO: CC3/FG3 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Assessorar ao gabinete, atendendo ao publico, entidades, organi-

zações e autoridades. 

 

Descrição Analítica:. Planejar, coordenar e dirigir as atividades gerais; executar os ser-

viços de relações públicas e os encargos de representação; organizar o protocolo do ce-

rimonial de atos públicos ou administrativos; registros de compromissos e informações 

junto ao Executivo, desempenhando estas atividades segundo especificações ou usando 

seu próprio critério, para assegurar e ativar o desenvolvimento dos trabalhos administra-

tivos do mesmo; controle de protocolo e arquivo; verificar e organizar a agenda do ex-

pediente do Gabinete, operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos in-

formatizados, executar tarefas afins. 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio 
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CARGO: DIRETOR DA EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 

PADRÃO: CC3/FG3 

 

ATRIBUIÇÕES:  

 

Descrição Sintética:  Gerenciar trabalhos que envolvam tarefas de caráter administra-

tivo e financeiro; assessorar na interpretação das leis e normas administrativas; tarefas 

que envolvam certo grau de complexidade; assessorar, planejar, coordenar, organizar e 

dirigir atividades desenvolvidas na divisão de serviços administrativos da Secretaria. 

 

 

Descrição Analítica: planejar, coordenar, organizar e dirigir atividades desenvolvidas 

na divisão de serviços administrativos da Secretaria;prestar assistência ao Secretário na 

área de administração, e promover a organização, execução, acompanhamento e contro-

le das atividades-meio da Secretaria, compreendendo os serviços de elaboração de nor-

mas e procedimentos administrativos; elaboração e implantação de normas e rotinas pa-

ra atividades de recebimento, distribuição, controle do andamento e arquivamento de 

processos e documentos que tramitam na Prefeitura; controle dos serviços de portaria, 

copa, limpeza, vigilância e conservação das instalações, equipamentos e veículos da Se-

cretaria, bem como de outros serviços auxiliares de competências administrativas; ope-

rar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados, executar tare-

fas afins. 

 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio  
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CARGO: DIRETOR DA EQUIPE DE RECURSOS HUMANOS 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 

PADRÃO: FG3 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Gerenciar, supervisionar, coordenar, controlar e realizar estudos 

referente a vida funcional e financeira dos Servidores Públicos Municipais. 

  

Descrição Analítica: Coordenar e supervisionar o recrutamento, seleção e aperfeiçoa-

mento de pessoal; coordenar o registro dos controles funcional e financeiro bem como a 

movimentação de pessoal e demais anotações pertinentes; supervisionar a elaboração de 

normas legais que dispões sobre a função pública, criação, classificação e provimento de 

cargos; coordenar a elaboração da folha de pagamento, processos de Aposentadorias e 

Pensões, encargos sociais; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos 

informatizados, executar tarefas afins 

 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio 
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CARGO: DIRETOR DA EQUIPE DE COMPRAS E LICITAÇÕES  

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE FINANÇAS 

 

PADRÃO: CC3/FG3 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Gerenciar, supervisionar, coordenar, controlar e realizar as ativi-

dades pertinentes a compras e licitações de materiais e serviços para todos os órgãos da 

administração. 

 

Descrição Analítica: Gerenciar e supervisionar a administração de materiais, processos 

de compras e licitações, dispensas e inexigibilidade de licitações, cumprindo as normas e 

a legislação vigente; supervisionar e controlar o recebimento dos materiais com a res-

pectiva aceitação; controlar almoxarifados; controlar o suprimento de estoques, inventá-

rios periódicos, cadastro de fornecedores e preços, estatística da demanda, encaminha-

mento da documentação de compras ao setor de finanças, operar os equipamentos dis-

poníveis e os sistemas e recursos informatizados, executar outras atividades afins. 

 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio 
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CARGO: DIRETOR DA EQUIPE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE FINANÇAS 

 

PADRÃO: CC3/FG3 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Dirigir e organizar ao setor contábil bem como coordenar o contro-

le das verbas públicas, apresentado relatórios sucintos. 

 

Descrição Analítica:  coordenar, orientar e controlar a execução e avaliação das ativi-

dades relacionadas com os planos, programas, projetos, estudos e pesquisas para o Pla-

no de Desenvolvimento do Município; controle orçamentário; supervisionar as atividades 

normativas e executivas de planejamento e administração orçamentário-financeira, con-

tabilidade e movimentação financeira; supervisionar a  elaboração do orçamento e do 

acompanhamento da execução orçamentária e financeira, compatibilizar os cronogramas 

de repasse de recursos com aplicações realizadas e previstas de acordo com as informa-

ções e normas vigentes; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos 

informatizados, executar outras atividades afins. 

 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio - Técnico Contábil 
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CARGO: ASSESSOR TÉCNICO 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO 

 

PADRÃO: CC3/FG3 

 

ATRIBUIÇÕES:  

 

Descrição Sintética: Assessorar tecnicamente a Secretaria na área de projetos, plan-

tas, fiscalização e construções. 

 

Descrição Analítica: elaborar estudos, planos e projetos de obras públicas e  respecti-

vos orçamentos, bem como da programação e acompanhamento da execução; acompa-

nhar, controlar e fiscalizar as obras públicas contratadas;  licenciar obras para atividades 

industriais, comerciais e de serviços, de acordo com as normas que regulam o uso do 

solo; executar trabalhos topográficos para obras e serviços a cargo da Prefeitura; organi-

zar e atualizar o cadastro técnico do Município; examinar e a aprovar os pedidos de li-

cenciamento para construções e loteamentos urbanos, conforme as normas municipais 

em vigor; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados; 

executar outras tarefas afins. 

 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 44 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Superior na área de engenharia e arquitetura 
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CARGO: DIRETOR DA EQUIPE DE SERVIÇOS URBANOS 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO 

 

PADRÃO: CC3/FG3 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Planejar, elaborar e controlar obras públicas urbanas, dando cum-

primento ao plano de urbanização do Município. 

 

Descrição Analítica: Coordenar os trabalhos de pavimentação em geral, modificações 

de traçado, de passeios laterais e obras semelhantes relativos a vias e logradouros públi-

cos, manter cadastro de obras, supervisionar os serviços de obras de esgotos no períme-

tro urbano; controlar as obras de infraestrutura do sistema viário urbano; coordenar as 

obras de execução e conservação de obras de saneamento básico e drenagem urbana, 

supervisionar a programação e execução dos serviços de limpeza pública e remoção de 

entulhos em vias e logradouros públicos; supervisionar os serviços de iluminação pública 

nas vias, praças e logradouros públicos; preparar especificação dos materiais encami-

nhando-a ao setor de Compras; supervisionar e fiscalizar a execução das obras de sane-

amento; inspecionar obras; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos 

informatizados, executar outras atividades afins. 

 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 44 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio 
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CARGO: DIRETOR DA EQUIPE DE SERVIÇOS RURAIS 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO 

 

PADRÃO: CC3/FG3 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

 

Descrição Sintética: Planejar, coordenar, controlar a execução as obras rurais em an-

damento.   

 

Descrição Analítica: Planejar e acompanhar as obras rurais em andamento, de execu-

ção direta ou contratada por terceiros;  supervisionar os trabalhos de terraplanagem e 

outros executados por máquinas rodoviárias; coordenar os serviços de manutenção e 

conservação das estradas vicinais; planejar e coordenar a abertura de vias de acesso; 

supervisionar a execução dos serviços solicitados e realizados; emitir relatórios; operar 

os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados, executar outras 

atividades afins. 

 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 44 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio 
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CARGO: DIRETOR DA EQUIPE DE CONTROLE DO PARQUE DE MÁQUINAS 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO 

 

PADRÃO: CC3/FG3 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Administrar, supervisionar e controlar o Parque Rodoviário Munici-

pal. 

 

Descrição Analítica: Supervisionar a execução dos serviços de manutenção, conserva-

ção, consertos e recuperação, abastecimento, lavagem e lubrificação da frota do municí-

pio necessários ao bom funcionamento dos veículos, máquinas e equipamentos da Prefei-

tura Municipal; participar dos processos de aquisição de veículos e máquinas; realizar 

vistorias periódicas; sugerir venda ou baixa de veículos ou equipamentos inservíveis; 

manter registro atualizado dos veículos e máquinas rodoviárias, operar os equipamentos 

disponíveis e os sistemas e recursos informatizados, executar outras atividades afins. 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 44 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio 
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CARGO: DIRETOR DA EQUIPE DE TRÂNSITO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO 

 

PADRÃO: CC3/FG3 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Organizar, supervisionar e controlar a execução dos serviços rela-

tivos ao bom andamento do trânsito e desenvolvimento urbano. 

 

Descrição Analítica: organizar os serviços relativos a: feiras livres, abrigo de passagei-

ros, cemitérios municipais e outros; administrar a implantação do plano de sinalização e 

trânsito, em articulação com os órgãos municipais, estaduais, federais e afins; coorde-

nar, orientar e controlar as obras da infraestrutura do sistema viário municipal; planejar, 

sinalizar, controlar a operação do trânsito de veículos, pedestres, animais e a promoção 

do desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas; fiscalização de trânsito, 

autuações e aplicação das penalidades administrativas, por infrações de circulação, esta-

cionamento e paradas previstas na Lei Federal; operar os equipamentos disponíveis e os 

sistemas e recursos informatizados e executar outras atividades afins. 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 44 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

c) Idade: Mínima de 18 anos; 

d) Escolaridade: Ensino Médio 
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CARGO: DIRETOR DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

 

PADRÃO: FG3 

 

ATRIBUIÇÕES:  

 
Descrição Sintética: Dirigir a elaboração da programação da Secretaria da Educação, 

bem como elaborar instrumentos que facilitem a instrumentação do trabalho Administra-

tivo da rede municipal de ensino. Na falta de lotação do secretário adjunto este respon-

derá pela Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto. 

 

Descrição Analítica: Realizar seções de estudo, reuniões, encontros e aprofundamen-

tos, com a equipe diretiva das escolas municipais, relacionados com o planejamento da 

Secretaria e das escolas municipais; prestar orientação e assistência técnico-

administrativa; coordenar ação do CPM junto às escolas; fazer levantamento da realida-

de educacional; estudar diretrizes e outros documentos de caráter normativo e orienta-

dor; fiscalizar a freqüência e efetividade dos servidores; assessorar na organização dos 

arquivos e controle do expediente; Acompanhar a execução de reformas e construções 

da estrutura física das escolas e demais prédios ligados a secretaria; controlar o empe-

nho das verbas; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informati-

zados; executar outras atividades afins. 

 
 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade:Ensino Superior – Licenciatura Plena 

c) Outros: Ser Professor, contando com pelo menos, três anos de exercício na do-

cência. 

d) Lotação: exclusivamente na Secretaria Municipal de Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naometoquers.com.br/


 

Av. Alto Jacuí, 840 – Fone/Fax: (54) 3332-2600 – CEP 99470-000 – NÂO-ME-TOQUE – RS – www.naometoquers.com.br 106 

CARGO: DIRETOR DA EQUIPE DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 

ORGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

 

PADRÃO: CC3/FG3 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Dirigir, planejar, coordenar e organizar as atividades desenvolvi-

das na divisão de serviços administrativos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Desporto, ligados ao transporte escolar. 

 

 

Descrição Analítica: Dirigir, organizar e coordenar as atividades realizadas no Progra-

ma do transporte escolar. Atender ao público, tomando conhecimento de suas solicita-

ções, solucionando-as ou encaminhando-as aos órgãos competentes; prestar informa-

ções técnicas na área de sua secretaria e demais equipes e setores; Coordenar a oferta 

de cursos de capacitação para os motoristas ligados ao transporte escolar; Manter o con-

trole da frota do transporte escolar; Fiscalizar a frota municipal e os terceirizados quanto 

as normas de segurança e que atendam a legislação; operar os equipamentos disponí-

veis e os sistemas e recursos informatizados, executar tarefas afins. 

 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

e) Idade: Mínima de 18 anos; 

f) Escolaridade: Ensino Médio 
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CARGO: DIRETOR DA EQUIPE DE ESPORTE E LAZER 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

 

PADRÃO: CC3/FG3 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Dirigir e coordenar a organização  das atividades esportivas e re-

creativas promovidas pela Administração Pública Municipal. 

 

Descrição Analítica: Dirigir a organização dos campeonatos municipais, de qualquer 

modalidade esportiva; supervisionar todas atividades esportivas desenvolvidas pela Se-

cretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto; dirigir a organização da utilização 

dos Ginásios Esportivos Municipais; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e 

recursos informatizados; executar outras atividades afins. 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a)  Idade: Mínima de 18 anos; 

b)  Escolaridade: Ensino Fundamental 
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CARGO: DIRETOR DA EQUIPE DE CULTURA 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

 

PADRÃO: CC3/FG3 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

 

Descrição Sintética: Dirigir e acompanhar o trabalho de conscientização da comunidade 

em geral, da importância da cultura para o desenvolvimento da sociedade. 

 

Descrição Analítica: Oportunizar atividades artísticas para o desenvolvimento de po-

tencialidades; proporcionar atividades de artes plásticas, música, teatro, danças, desfiles 

e outras, através de oficinas; incentivar a produção de obras de arte; estimular novos 

valores artísticos; promover intercâmbio cultural entre outras comunidades e o Municí-

pio; integrar-se com os demais Municípios gaúchos na área da cultura; promover, divul-

gar, participar de exposições culturais no município e na região, contribuir para o enri-

quecimento do patrimônio cultural da Casa da Cultura, junto com a SMECD coordenar 

todos os eventos culturais do Município; coordenar as programações da banda e do Coral 

municipal; implantar e coordenar cursos extra-classe ligados a cultura, operar os equi-

pamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados, executar outras ativida-

des afins. 

 

 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Superior 
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CARGO: DIRETOR DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE SAÚDE 

 

PADRÃO: CC3/FG3 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Dirigir e fiscalizar o exercício de atividade de vigilância, prevenção 

e controle de doenças infectocontagiosas e/ou agravos à saúde. 

 

Descrição Analítica: Supervisionar, coordenar e, orientar e fiscalizar as ações necessárias 

ao controle de doenças infectocontagiosas e/ou agravos à saúde, incluindo-se: implanta-

ção, treinamento e acompanhamento do desenvolvimento das ações de vigilância epide-

miológica e de imunização no Município, seguindo normas legais e técnicas emanadas do 

Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e de outros órgãos afins; coorde-

nar medidas para contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica, em todos 

os casos que se fizer necessário, envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à saúde, 

que possam potencialmente representar riscos à saúde da coletividade; avaliar dados 

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

agravos inusitados pertinentes à realidade local, bem como considerando prioridades de-

finidas pela Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde; coordenar, em nível 

municipal, a realização de campanhas nacionais, estaduais e municipais de vacinação; 

controlar bens de consumo que direta ou indiretamente se relacionam à saúde, envol-

vendo todas as etapas e processos de produção até o consumo final, compreendendo 

matérias primas, transporte, armazenamento, distribuição, comercialização e consumo 

de produtos de interesse à saúde; controlar as ações de saneamento básico – coletivos e 

individuais – visando a promoção da saúde pública e prevenção da ocorrência de condi-

ções desfavoráveis; controlar fatores determinantes na transmissão de zoonoses; operar 

os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados, executar outras 

atividades afins. 

 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 40 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio 

 

 

 

 

 

 

http://www.naometoquers.com.br/


 

Av. Alto Jacuí, 840 – Fone/Fax: (54) 3332-2600 – CEP 99470-000 – NÂO-ME-TOQUE – RS – www.naometoquers.com.br 110 

CARGO: DIRETOR DA EQUIPE ADMINISTRATIVA 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE SAÚDE 

 

PADRÃO: CC3/FG3 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: supervisionar, coordenar e acompanhar a expedição da documen-

tação geral bem como assessorar, planejar, coordenar, organizar e dirigir atividades de-

senvolvidas na divisão de serviços administrativos da Secretaria. 

 

 

Descrição Analítica: supervisionar, orientar e fiscalizar as ações necessárias ao enca-

minhamento e expedição de documentos em geral; supervisionar o registro e informa-

ções dos servidores lotados na Secretaria; controlar o cumprimento da carga horária e 

registro de ponto; fiscalizar o recebimento e encaminhamento de correspondências, in-

ternas e externas; elaborar relatórios e documentação a serem remetidos a órgão públi-

cos; coordenar o levantamento de dados estatísticos; controlar os veículos e bens da Se-

cretaria, coordenar e controlar os serviços de limpeza, portaria, telefonia, manutenção de 

veículos; supervisionar e controlar o suprimento de materiais de uso na Secretaria; coor-

denar o desenvolvimento de outras atividades correlatas; operar os equipamentos dispo-

níveis e os sistemas e recursos informatizados, executar outras atividades 

 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 40 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

c) Idade: Mínima de 18 anos; 

d) Escolaridade: Ensino Médio 
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CARGO: DIRETOR DA EQUIPE DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

 

PADRÃO: CC3/FG3 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética:  Organizar, supervisionar, implantar e coordenar o controle da 

aplicação dos benefícios sociais. 

 

Descrição Analítica: coordenar o encaminhamento do BPC; encaminhar a apreciação 

do Conselho Municipal de Assistência Social relatórios trimestrais e anuais de atividades 

e de execução orçamentária e financeira dos recursos; elaborar e encaminhar a aprecia-

ção do Conselho Municipal de Assistência Social a proposta orçamentária anual para a 

execução da política municipal de Assistência Social;  viabilização de convênios públicos 

federais e estaduais para implementar programas e ações voltadas para a assistência 

social da população; supervisionar, orientar e fiscalizar as ações necessárias ao encami-

nhamento e expedição de documentos em geral; supervisionar o registro e informações 

dos servidores lotados na Secretaria; controlar o cumprimento da carga horária e regis-

tro de ponto; fiscalizar o recebimento e encaminhamento de correspondências, internas 

e externas; elaborar relatórios e documentação a serem remetidos a órgão públicos; co-

ordenar o levantamento de dados estatísticos  criar  atualizado cadastro das famílias em 

situação de vulnerabilidade e risco  social; 

 coordenar os  colaboradores da equipe dos benefícios sociais; operar os equipamentos 

disponíveis e os sistemas e recursos informatizados, executar outras atividades 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Superios. 
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CARGO: DIRETOR DA EQUIPE DE APOIO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

 

PADRÃO: CC3/FG3 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

 

Descrição Sintética: Dirigir, organizar e planejar no Município o desenvolvimento da 

Indústria, Comércio e Serviços bem como coordenar e orientar o turismo no Município. 

 

Descrição Analítica: Definir a execução e avaliar a política municipal de desenvolvimen-

to, em consonância com o Plano Diretor do Município, promovendo ações voltadas para o 

desenvolvimento industrial, comercial e de geração de emprego e renda; divulgação dos 

potenciais econômicos do Município, articuladamente com outras unidades administrati-

vas; incentivo à instalação, ampliação e modernização de empreendimentos voltados 

para o desenvolvimento econômico do Município; estímulo e apoio à pequena e média 

empresas e à instalação de distritos industriais; promoção de parcerias, envolvendo os 

estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços do Município; articu-

lação com organismos federais e estaduais, organizações não governamentais e entida-

des privadas com o objetivo de aumentar a oferta de emprego no Município; organizar 

feiras, exposições, mostras; divulgar o potencial do Município e região; promover ativi-

dades, palestras e cursos de aperfeiçoamento técnico, coordenar e orientar o turismo no 

Município, promovendo iniciativas para intensificar o seu incremento; operar os equipa-

mentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados, executar outras atividades 

afins.  

 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio 
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CARGO: DIRETOR DA E QUIPE DE OBRAS HABITACIONAIS 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE HABITAÇÃO 

 

PADRÃO: CC3/FG3 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

 

Descrição Sintética: assessorar, planejar e fiscalizar as obras de habitação do Municí-

pio. 

 

Descrição Analítica: assessorar, controlar, fiscalizar as diversas atividades exercidas na 

área da habitação, atendendo o desenvolvimento da política de programas habitacionais; 

planejamento habitacional destinado à população carente e sem meios econômicos e fi-

nanceiros, recenseando seus moradores e detalhando individualmente casos e situações 

específicas; coordenar reformas habitacionais; acompanhar e supervisionar a implanta-

ção dos projetos habitacionais, a ampliação do acesso a lotes mínimos, dotados de infra-

estrutura básica e serviços públicos; estímulo e assistência técnica e material a projetos 

comunitários e associativos de construção de habitação e serviços; articulação com ór-

gãos regionais, estaduais e federais na promoção de programas de habitação popular e 

estímulo à iniciativa privada para aumentar a oferta de moradias adequadas e compatí-

veis com a capacidade econômica da população; fiscalização e controle, com auxílio das 

demais secretarias; outras competências definidas na legislação municipal; operar os 

equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados, executar tarefas 

afins. 

 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio 
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CARGO: DIRETOR DA EQUIPE DE MEIO AMBIENTE 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

PADRÃO: CC3/FG3 

ATRIBUIÇÕES: 

Descrição Sintética: Assessorar e organizar a execução das campanhas do meio ambi-

ente. 

Descrição Analítica: Planejar e coordenar senso e levantamento de dados; realizar 

campanhas de conservação do ambiente natural; combater e conscientizar a população e 

empresas sobre a poluição ambiental, fiscalizar e reprimir alterações e agressões ao 

meio ambiente,  promover, encontros, realizar palestras, implementação de medidas vol-

tadas para a proteção do meio ambiente; coordenação, fiscalização e controle das ações 

da política ambiental do Município; articulação com as demais unidades administrativas, 

visando à implementação de ações que garantam a melhoria da qualidade de vida da 

população, entre outras medidas; coordenação de ações e execução de planos, progra-

mas, projetos e atividades de preservação e repercussão ambiental; identificação, im-

plantação e administração de unidades de conservação e outras áreas protegidas, visan-

do à conservação de mananciais, ecossistemas naturais, flora e fauna, recursos genéticos 

e outros de interesses ecológicos, estabelecendo normas a serem observadas nessas 

áreas, obedecendo à legislação estadual e federal existentes; aprovação e fiscalização da 

implantação de empreendimentos e instalações para fins industriais e parcelamentos do 

solo de qualquer natureza, bem como quaisquer atividades que utilizem recursos natu-

rais renováveis e não renováveis; autorização, de acordo com a legislação vigente, do 

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

primitiva ou regenerada; execução da vigilância municipal e do poder de polícia; promo-

ção, em conjunto com os demais órgãos competentes do controle da utilização, armaze-

namento e transporte de produtos perigosos; implantação e operação de sistema de mo-

nitoramento ambiental; acompanhamento e análise dos estudos de impacto ambiental e 

análise de risco, das atividades que venham a se instalar no Município; conceder autori-

zação ou licenciamento para a instalação das atividades utilizadoras de recursos ambien-

tais e com potencial poluidor; promover a identificação e o mapeamento das áreas críti-

cas de poluição e as ambientalmente frágeis, visando ao correto manejo das mesmas; 

exigir, nos termos da Lei Orgânica, estudo de impacto ambiental para a implantação das 

atividades potencialmente poluidoras; proporcionar implementação e acompanhamento, 

em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, dos progra-

mas de Educação Ambiental do Município, promovendo e colaborando em campanhas 

educativas; projetar, construir e zelar pela conservação e manutenção dos parques e 

áreas de preservação permanente; proposição e execução de programas de proteção do 

meio ambiente do Município  operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recur-

sos informatizados, executar outras atividades afins.  

Condições de Trabalho: 

a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Curso superior na área ambiental ou Biologia. 
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CARGO: DIRETOR DA EQUIPE DE AGRICULTURA 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA 

 

PADRÃO: CC3/FG3 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: assessorar  e controlar as atividades relacionadas com o desen-

volvimento agropecuário. 

 

Descrição Analítica: Promover feiras, mostras, reuniões, palestras pertinentes ao Setor 

Agropecuário; cadastrar interessados e auxiliar na coordenação de programas que visem 

a instalação de projetos que promovam a diversificação agropecuária; formulação, im-

plementação, execução, avaliação e fiscalização dos programas, projetos e demais ações 

relativas à produção e abastecimento; estimulação e fomento das atividades da produção 

rural; promoção e difusão técnica das atividades da agricultura, da pecuária, abasteci-

mento e de hortifrutigranjeiros; vigilância e a promoção da defesa e inspeção de produ-

tos de origem animal, vegetal e mineral no âmbito das competências municipais; incenti-

vo à implantação de hortas comunitárias, oferecendo orientação e acompanhamento téc-

nico, preconizando a qualidade e a produtividade; organização de feiras e exposições de 

produtos agropecuários; incentivo à implantação de alternativas de renda para as pe-

quenas e médias propriedades rurais, através do reflorestamento, piscicultura, apicultu-

ra, horticultura, fruticultura, entre outras; incentivo à organização dos agricultores em 

associações ou grupos, bem como a pesquisa e a extensão rural; operar os equipamen-

tos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados, executar outras atividades afins. 

 

Condições de Trabalho: 

    a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Curso superior 
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CARGO: COORDENADOR DO PROCON 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE GABINETE 

 

PADRÃO: CC3/FG3 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Planejar, supervisionar e controlar as atividades do PROCON no 

Município de Não-Me-Toque. 

 

Descrição Analítica: Planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política munici-

pal de proteção ao consumidor; Receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, re-

clamações e sugestões apresentadas por consumidores, por entidades representativas ou 

pessoas jurídicas de direito público ou privado;  Orientar permanentemente os consumi-

dores e fornecedores sobre seus direitos, deveres e prerrogativas;  Encaminhar ao Minis-

tério Público a notícia de fatos tipificados como crimes contra as relações de consumo e 

as violações a direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos; Incentivar e apoiar a 

criação e organização de associações civis de defesa do consumidor e apoiar as já exis-

tentes; Promover medidas e projetos contínuos de educação para o consumo, podendo 

utilizar os diferentes meios de comunicação e solicitar o concurso de outros órgãos da 

Administração Pública e da sociedade civil; Colocar à disposição dos consumidores meca-

nismos que possibilitem informar os menores preços dos produtos básicos; Manter ca-

dastro atualizado de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e ser-

viços, Expedir notificações aos fornecedores para prestarem informações sobre reclama-

ções apresentadas pelos consumidores e comparecerem às audiências de concliliação; 

Instaurar, instruir e concluir processos administrativos para apurar infrações à Lei 

8.078/90, podendo mediar conflitos de consumo, designando audiências de conciliação; 

Fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consu-

midor - Lei nº 8.078/90, regulamentado pelo Decreto nº 2.181/97; Encaminhar à Defen-

soria Pública do Estado os consumidores que necessitem de assistência jurídica; Operar 

os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados, executar outras 

atividades afins. 

 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio 

 
(Redação dada pela Lei Complementar n.º 090, de 11 de outubro de 2011) 
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CARGO: DIRETOR DA EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE FINANÇAS 

 

PADRÃO: FG3 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Dirigir e organizar a Equipe de Administração Tributária 

 

Descrição Analítica: Dirigir a formulação da política tributária do Município; promover 

estudos, regulamentação, fiscalização e controle da aplicação da legislação tributária; 

coordenar a orientação dos contribuintes para a correta observância da legislação tribu-

tária; coordenar o planejamento fiscal, a arrecadação e a fiscalização de tributos, contro-

lar o desempenho da arrecadação e encaminhar os débitos para cobrança judicial, pro-

mover estudos de previsão da receita para fins orçamentários; promover estudos para 

emissão de parecer prévio sobre proposições de alteração da legislação tributária; con-

trolar as alterações na legislação tributária, inclusive para fins de consolidação; executar 

outras atividades afins. 

 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Ser servidor público municipal provido no cargo de Fiscal Tributário. 
 

(Redação dada pela Lei Complementar n.º 150, de 11 de novembro de 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.naometoquers.com.br/


 

Av. Alto Jacuí, 840 – Fone/Fax: (54) 3332-2600 – CEP 99470-000 – NÂO-ME-TOQUE – RS – www.naometoquers.com.br 118 

CARGO: COORDENADOR DO NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 

PADRÃO: CC2/FG2 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Coordenar e supervisionar a execução dos atos administrativos da 

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. 

 

Descrição Analítica: Planejar, supervisionar e coordenar a execução dos atos adminis-

trativos; supervisionar a execução do serviço de protocolo de documentos; supervisionar 

o controle da distribuição das correspondências endereçadas à Prefeitura; supervisionar a 

publicação, execução e prestação de contas de contratos e convênios; supervisionar a 

organização do arquivo dos originais de leis, decretos, editais, de forma a promover a 

adequada guarda dos documentos; elaborar coletânea de dados e informações sobre le-

gislação e demais atos normativos federais e estaduais que interessarem diretamente ao 

Município; organizar o expediente da Secretaria; supervisionar o controle das publicações 

legais dos atos administrativos; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e re-

cursos informatizados, executar outras atividades afins. 

 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio 
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CARGO: COORDENADOR DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA  

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 

PADRÃO: CC2/FG2 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

 

Descrição Sintética: Coordenar, desenvolver e manter serviços e equipamentos de in-

formática para todos os órgãos do Município. 

 

Descrição Analítica: Coordenar os serviços de informática, realizar estudo de necessi-

dades de equipamento e serviços, processar dados, fornecer dados de arquivos proces-

sados, manter programas e equipamentos de informática; planejar e administrar a in-

formatização dos serviços; coordenar a elaboração do plano de informática; manter ca-

dastro e preços de serviços e fornecedores de informática; operar os equipamentos dis-

poníveis e os sistemas e recursos informatizados, executar outras atividades afins. 

 

Condições de Trabalho: 

  a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio 
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CARGO: COORDENADOR DO NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE FINANÇAS 

 

PADRÃO: CC2/FG2 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Supervisionar o controle da arrecadação municipal, coordenação 

de campanhas públicas pertinentes. 

 

Descrição Analítica: Dirigir a programação, orientação, coordenação e avaliação da 

execução das atividades referentes aos lançamentos e arrecadação dos tributos, taxas e 

contribuições próprias, estaduais e federais, supervisionar a promoção, arrecadação e 

recolhimento das rendas públicas na forma da lei, estudos, proposições, criação, altera-

ção ou extinção de unidades arrecadadoras; planejar e coordenar campanhas que visem 

o aumento da arrecadação municipal; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas 

e recursos informatizados, executar outras atividades afins. 

 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio 
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CARGO: COORDENADOR DO ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

 

PADRÃO: FG2 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Supervisionar o controle do recebimento de solicitações de servi-

ços pertinentes à Secretaria de Agricultura, e providenciar o encaminhamento para o de-

vido atendimento. 

 

Descrição Analítica: Supervisionar o controle do expediente pertinente à área da agri-

cultura, recebimento e envio de documentos, solicitação de serviços e suas providências; 

operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados; coordenar 

outras atividades afins. Executar tarefas relativas à anotação, redação, digitação, organi-

zação de documentos e a outros serviços como recepção, registros de compromissos e 

informações, desempenhando estas atividades segundo especificações ou usando seu 

próprio critério, para assegurar e ativar o desenvolvimento dos trabalhos administrativos 

do mesmo. Supervisionar as solicitações de serviços pertinentes ao Programa Municipal 

de Incentivo e Apoio aos Produtores destinado a fomentar e incentivar as atividades de-

senvolvidas pelos produtores rurais do Município, a geração de empregos e, especial-

mente, a manutenção do homem no campo. 

 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Fundamental 
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CARGO: COORDENADOR DO NÚCLEO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE FINANÇAS 

 

PADRÃO: FG2 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Coordenar os serviços de cadastro e tributação. 

 

Descrição Analítica: Supervisionar a organização e atualização do cadastro dos contri-

buintes sujeitos ao Imposto Predial e Territorial Urbano, bem como de taxas cujo fato 

gerador esteja a eles relacionados; inscrever, no Cadastro Imobiliário do Município, as 

unidades tributáveis, na forma da legislação vigente, inclusive as que estão imunes ou 

isentas; determinar levantamentos de campo ou pesquisas de dados complementares, 

necessário à revisão e atualização dos cadastros existentes; coordenar e manter atuali-

zado cadastro imobiliário municipal; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e 

recursos informatizados, executar outras atividades afins. 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio 
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CARGO: COORDENADOR DO NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE FINANÇAS 

 

PADRÃO: FG2 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Coordenar os serviços de fiscalização. 

 

Descrição Analítica: Coordenar os serviços de fiscalização na área tributária, obras e 

posturas; fiscalizar sobre o aspecto do cumprimento das leis, normas e regulamentos em 

vigência; os estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e dos ne-

gociantes ambulantes, supervisionar as intimações, notificações, autuações de infratores, 

coordenar a apreensão de mercadorias e objetos, supervisionar os serviços de fiscaliza-

ção das obras particulares, vigilância sanitária e do meio ambiente; operar os equipa-

mentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados, executar outras atividades 

afins. 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio 
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CARGO: COORDENADOR DO NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE FINANÇAS 

 

PADRÃO: FG2 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Supervisionar e coordenar as prestações de contas do Município. 

 

Descrição Analítica: Supervisionar a elaboração e acompanhamento das prestações de 

contas dos Convênios e Contratos firmados entre o Município e a União, Estado ou qual-

quer outro órgão; acompanhar o controle dos prazos de execução dos planos de traba-

lho; supervisionar o encaminhamento das prestações de contas nos prazos estipulados; 

controlar prorrogações de prazos; orientar sobre a prestação de contas de auxílios e sub-

venções sociais concedidos pelo Poder Público Municipal; controlar e orientar sobre a de-

vida aplicação dos recursos públicos; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e 

recursos informatizados, executar outras atividades afins 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio 
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CARGO: COORDENADOR DO NÚCLEO DE OBRAS VIÁRIAS 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO 

 

PADRÃO: CC2/FG2 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

 

Descrição Sintética: Coordenar a manutenção, recuperação e conservação  de sistema 

viário e acompanhar as obras no interior do Município. 

 

Descrição Analítica: Coordenar trabalhos de construção, conservação e manutenção de 

vias estradas vicinais e de acesso, no sistema viário do município, bem como, construir 

bueiros e aberturas de valas para o escoamento das águas pluviais; coordenar o Setor e 

as Turmas para a execução dos serviços de conservação e melhoria da estradas vicinais; 

efetuar trabalhos de terraplanagem, aterros e outros, operar os equipamentos disponí-

veis e os sistemas e recursos informatizados, executar outras atividades afins 

 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 44 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto 
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CARGO: COORDENADOR DO NÚCLEO DE PRAÇAS E JARDINS 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO 

 

PADRÃO: CC2/FG2 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Coordenar a conservação e fiscalização dos parques e jardins e 

outros bens de domínio público. 

 

Descrição Analítica: Coordenar a capinação, varredura e irrigação de ruas, praças, jar-

dins, valos, escoadouros de águas pluviais e demais logradouros públicos; evitar a de-

predação dos bens públicos; coordenar o plantio de árvores, arbustos, flores, etc, bem 

como sua manutenção; manter aparelhos e equipamentos de recreação infantil,  operar 

os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados, executar outras 

atividades afins. 

 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 44 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto 
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CARGO: COORDENADOR DO NÚCLEO DE LIMPEZA URBANA 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO 

 

PADRÃO: CC2/FG2 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Planejar e coordenar os serviços urbanos, dando cumprimento ao 

plano de manutenção da limpeza urbana. 

 

Descrição Analítica: Supervisionar e coordenar os serviços de limpeza das vias públi-

cas; passeios públicos; supervisionar o transporte de resíduos de limpeza urbana (podas, 

entulhos, etc),  acompanhar e coordenar a execução dos serviços de limpeza de esgotos; 

controlar os custos das obras executadas; conservação e manutenção de logradouros 

públicos; preparar especificação dos materiais necessários à manutenção dos serviços; 

encaminhando-a ao setor de Compras; executar e fiscalizar obras de saneamento; su-

pervisionar obras de infra-estrutura urbana; operar os equipamentos disponíveis e os 

sistemas e recursos informatizados, executar outras atividades afins. 

 

 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: carga horária semanal de 44 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Fundamental 
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CARGO: COORDENADOR DO NÚCLEO DE ESPORTE E LAZER 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

 

PADRÃO: CC2/FG2 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Coordenar a organização das atividades esportivas e recreativas 

dos Núcleo Esportivos. 

 

Descrição Analítica: Organizar e coordenar os Núcleo Esportivos, estimulando as diver-

sas modalidades esportivas; coordenar as atividades esportivas e as oficinas esportivas 

dos Núcleos Municipais nos Bairros; Projetar, propor e estimular o interesse pelo espor-

te; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados, execu-

tar outras atividades afins. 

 

Condições de Trabalho: 

  a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Fundamental 
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CARGO: COORDENADOR DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA SA-

ÚDE 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE SAÚDE 

 

PADRÃO: CC2/FG2 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética:  Supervisionar o controle do recebimento de solicitações de servi-

ços pertinente à Secretaria de Saúde, e providenciar o encaminhamento para o devido 

atendimento. 

 

Descrição Analítica: Supervisionar o controle do expediente pertinente a área da saú-

de, recebimento e envio de documentos, solicitação de serviços e suas providências; 

Acompanhar o recebimento e controle da efetividade dos servidores lotados na saúde 

pública; Acompanhar os boletins estatísticos expedidos pelas Unidades de Saúde Básica; 

Coordenar o atendimento dos pacientes; supervisionar o encaminhamento para transpor-

te de pacientes com ambulâncias e veículos da Secretaria de Saúde para outros centros 

médicos especializados; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos 

informatizados;  coordenar outras atividades afins. 

 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 40 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Fundamental 
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CARGO: COORDENADOR DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AD-

MINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 

PADRÃO: CC2/FG2 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Supervisionar o controle do recebimento de solicitações de servi-

ços pertinente à Secretaria de Administração e Planejamento, e providenciar o encami-

nhamento para o devido atendimento. 

 

Descrição Analítica: Supervisionar o controle do expediente pertinente a área da admi-

nistração e planejamento, recebimento e envio de documentos, solicitação de serviços e 

suas providências; Acompanhar o recebimento e controle da efetividade dos servidores 

lotados na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento; operar os equipamen-

tos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados;  coordenar outras atividades 

afins. 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Fundamental 
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CARGO: COORDENADOR DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE GABINETE 

 

PADRÃO: CC2/FG2 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Supervisionar o controle do recebimento de solicitações de servi-

ços pertinente à Secretaria de Gabinete, e providenciar o encaminhamento para o devido 

atendimento. 

 

Descrição Analítica: Supervisionar o controle do expediente pertinente a área de gabi-

nete, recebimento e envio de documentos, solicitação de serviços e suas providências; 

Acompanhar o recebimento e controle da efetividade dos servidores lotados na Secreta-

ria Municipal de Gabinete; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos 

informatizados;  coordenar outras atividades afins. Executar tarefas relativas à anotação, 

redação, digitação, organização de documentos e a outros serviços como recepção, re-

gistros de compromissos e informações junto ao Executivo, desempenhando estas ativi-

dades segundo especificações ou usando seu próprio critério, para assegurar e ativar o 

desenvolvimento dos trabalhos administrativos do mesmo.  

  

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Fundamental 
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CARGO: COORDENADOR DO NÚCLEO DA SAÚDE 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE SAÚDE 

 

PADRÃO: CC2/FG2 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Supervisionar, Coordenar as ações e serviços de saúde junto a 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Descrição Analítica: Orientar e supervisionar os serviços realizados pelos profissionais 

da saúde e demais servidores do quadro; controlar e fiscalizar qualquer atividade que 

represente risco à saúde, à segurança ou ao bem-estar físico e psíquico do indivíduo e da 

coletividade; estimular à formação da consciência pública voltada a preservação da saú-

de; Promover Campanhas, divulgação e orientação de hábitos de higiene e saúde; orien-

tar as Unidades Básicas de Saúde quanto a execução dos programas, primando pela 

obediência das normas técnicas; orientar o trabalho visando a economia dos materiais; 

operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados, executar 

outras atividades afins. 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 40 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio 
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CARGO: COORDENADOR DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA 3ª IDADE 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

PADRÃO: CC2/FG2 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

 

Descrição Sintética: Planejar, coordenar e acompanhar os programas e projetos relaci-

onados à Terceira Idade 

 

 

Descrição Analítica: Planejar e coordenar os programas e projetos da Terceira Idade 

envolvendo todos os Grupos do Município; organizar e promover eventos festivos e cultu-

rais objetivando a integração do idoso na comunidade; organizar atividades e palestras 

que visem à valorização da Terceira idade; prestar assistência à idosos em situação de 

vulnerabilidade e risco social; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recur-

sos informatizados, executar outras atividade afins. 

 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio 
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CARGO: COORDENADOR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

PADRÃO: CC2/FG2 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

 

Descrição Sintética: Planejar e coordenar medidas que proporcionem a inclusão social 

e desenvolvimento da cidadania. 

 

Descrição Analítica: Planejar e coordena diretamente medidas que proporcionem ativi-

dades de inclusão social e desenvolvimento da cidadania, conforme a legislação vigente; 

prestar atendimento as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco 

social desde a seleção no Programa Centro de Educação Integrada até o encaminhamen-

to ao mercado de trabalho; despertar o interesse para a profissionalização dos adoles-

centes;  oportunizar às crianças e adolescentes cadastrados junto ao Programa a partici-

pação em atividades socioeducativas que desenvolvam o seu aprendizado; executar ati-

vidades esportivas, música, informática, lazer recreação; operar os equipamentos dispo-

níveis e os sistemas e recursos informatizados, executar outras atividades afins. 

 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio 
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CARGO: COORDENADOR DO PROGRAMA FAMÍLIA INTEGRADA 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

PADRÃO: CC2/FG2 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Coordenar as atividades da Família Integrada 

 

Descrição Analítica: Coordenar, acompanhar e supervisionar  as atividades desenvolvi-

das  pelo Programa Família Integrada que tem por objetivo proporcionar qualificação pro-

fissional, assim como informação, para adultos em situação de desemprego, visando sua 

autonomia econômica e social; acompanhar o desenvolvimento e a evolução dos benefi-

ciários do programa;  organizar e supervisionar os cursos profissionalizantes e atividades 

práticas aos integrantes do Programa; supervisionar o controle de presença dos  inte-

grantes; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados; 

executar outras tarefas afins. 

 

 

Condições de Trabalho: 

    a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Fundamental 
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CARGO: COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA  

              SOCIAL - CRAS  

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

PADRÃO: CC2/FG2 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: articular o processo de implantação, execução, monitoramento, 

registro e avaliação das ações, usuários e serviços do Centro de Referência da Assistên-

cia Social do Município. 

 

Descrição Analítica: coordenar a execução das ações de forma a manter o diálogo e a 

participação dos profissionais e das famílias inseridas nos serviços ofertados no CRAS e 

pela rede prestadora de serviços no território; definir com os profissionais critérios de 

inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias; definir com os profissionais o 

fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento das famí-

lias; definir com a equipe técnica os meios e as ferramentais teórico-metodológicas de 

trabalho com famílias, grupos de famílias e comunidade, buscando o aprimoramento das 

ações, o alcance de resultados positivos para as famílias atendidas e o fortalecimento 

teórico e metodológico do trabalho desenvolvido; monitorar regularmente as ações de 

acordo com as diretrizes, instrumentos e indicadores pactuados; acompanhar e avaliar o 

atendimento na rede social; realizar reuniões periódicas com os profissionais e estagiá-

rios para discussão dos casos, avaliação das atividades desenvolvidas, dos serviços ofer-

tados e dos encaminhamentos realizados; mapear, articular e potencializar a rede sócio-

assistencial no território de abrangência do CRAS; promover e participar de reuniões pe-

riódicas com representantes da rede prestadora de serviços, visando a contribuir com o 

órgão gestor na articulação e avaliação relativa à cobertura da demanda existente no 

território, ao estabelecimento de fluxos entre os serviços da Proteção Social Básica e Es-

pecial de Assistência Social e ao acompanhamento dos encaminhamentos efetivados; 

orientar instituições públicas e entidades assistenciais no território de abrangência, em 

cumprimento as normativas estabelecidas e legislações, quanto: a) a inscrição do Conse-

lho Municipal de Assistência Social e demais Conselhos de acordo com  a atividade de-

senvolvida; b) a qualidade dos serviços; c) o critério de acesso; d) a fonte de financia-

mento;  e) a legislação, normas e procedimentos de concessão de atestados de registro 

e de certificado de entidades beneficentes de assistência social. Promover e participar em 

reuniões periódicas com representantes de outras políticas públicas, visando a articular a 

ação intersetorial no território.Elaborar planos de ação. Participar de Conselhos, fóruns e 

outros espaços de controle social. Alimentar o sistema de informação local e dos órgãos 

de política de assistência social com dados territoriais (indicadores dinâmica populacio-

nal) da rede social das famílias e dos atendimentos realizados; monitor os serviços pres-

tados às famílias com avaliação de resultado e impacto; operar os equipamentos dispo-

níveis e os sistemas e recursos informatizados, executar outras atividades afins. 
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Condições de Trabalho:  

 

a) carga horária semanal: 40 horas semanais   

  

Requisitos de Provimento: 

 

a) Idade: 18 anos 

b) Escolaridade: nível superior; 

c) Habilitação Profissional: Serviço Social ou similar 
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CARGO: COORDENADOR DO NÚCLEO DE TURISMO 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

 

 

PADRÃO: CC2/FG2 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Coordenar as ações de turismo no Município. 

 

Descrição Analítica: Elaborar projetos que visem o desenvolvimento do turismo no Mu-

nicípio; organizar feiras, exposições e mostras, visando o desenvolvimento do Município 

em nível regional, estadual e federal; promover, em conjunto com a Associação Comer-

cial e Industrial, atividades, cursos, treinamentos que visem o aperfeiçoamento técnico, 

auxiliar nas atividades relacionadas ao turismo, visando o desenvolvimento do Município; 

operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados, executar 

outras atividades afins. 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio 
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CARGO: COORDENADOR DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚS-

TRIA 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

 

 

PADRÃO: CC2/FG2 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Planejar, supervisionar e coordenar as atividades e projetos volta-

dos ao desenvolvimento da agroindústria no Município. 

 

Descrição Analítica: Elaborar projetos que visem o desenvolvimento da agroindustria; 

organizar feiras de produtores, exposições e mostras dos produtos agroindustriais do 

Município visando o desenvolvimento em nível regional, estadual e federal; promover, 

em conjunto com a  Associação Comercial e Industrial, atividades, cursos, treinamentos 

que visem o aperfeiçoamento técnico, coordenar o cadastro de produtores e de agroin-

dústria do Município; promover, organizar e fomentar as atividades relativas à produção  

primária e do abastecimento público; coordenar a implementação de medidas de incenti-

vo na agroindústria; planejar e coordenar implementação de  políticas municipais de efi-

cácia e de qualificação na área; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e re-

cursos informatizados, executar outras atividades afins. 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

c) Idade: Mínima de 18 anos; 
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CARGO: COORDENADOR DO NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

 

 

PADRÃO: CC2/FG2 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Coordenar os serviços de fiscalização da preservação da qualidade 

da água, do ar e do solo. 

 

Descrição Analítica: Coordenar os serviços de fiscalização da preservação da qualidade da 

água, do ar, supervisionar a recuperação de áreas degradadas urbanas e rurais; planejar e acom-

panhar a implantação de medidas na área de Educação Ambiental; Coordenar as medidas 

de prevenção da poluição do solo e de águas  superficial e subterrânea e na prevenção 

da poluição do ar; Coordenar a fiscalização da limpeza urbana, coleta, transporte e desti-

nação final de resíduos sólidos urbanos; acompanhar a implementação de políticas ambi-

entais; analisar riscos ambientais;  coordenar o desenvolvimento de alternativas para a 

utilização de mananciais, reservas minerais e florestais de modo a promover o desenvol-

vimento de forma equilibrada; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e re-

cursos informatizados, executar outras atividades afins. 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

d) Idade: Mínima de 18 anos; 
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CARGO: COORDENADOR DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE 

OBRAS E SANEAMENTO 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO 

 

PADRÃO: CC2/FG2 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Supervisionar o controle do recebimento de solicitações de servi-

ços pertinente à Secretaria de Obras e Saneamento, e providenciar o encaminhamento 

para o devido atendimento. 

 

Descrição Analítica: Supervisionar o controle do expediente pertinente à Secretaria, 

recebimento e envio de documentos, solicitação de serviços e suas providências; Acom-

panhar o recebimento e controle da efetividade dos servidores lotados; operar os equi-

pamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados; coordenar outras ativida-

des afins. 

 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 40 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Fundamental 
(Redação dada pela Lei Complementar n.º 110, de 09 de abril de 2013) 
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CARGO: COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE AS-

SISTÊNCIA SOCIAL – CREAS 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

PADRÃO: CC2/FG2 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação, execu-

ção , monitoramento, registro e avaliação das ações, usuários e serviços do Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social do Município. 

 

Descrição Analítica: Coordenar as rotinas administrativas, os processos de trabalho e 

os recursos humanos da unidade; participar da elaboração, acompanhamento, imple-

mentação e avaliação dos fluxos e procedimentos adotados, visando garantir a efetivação 

das articulações necessárias; subsidiar e participar da elaboração dos mapeamentos da 

área de vigilância socioassistencial do órgão gestor de Assistência Social; coordenar a 

relação cotidiana entre CREAS e as unidades referenciadas ao CREAS no seu território de 

abrangência; coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais unidades e 

serviços socioassistenciais, especialmente os CRAS e Serviços de Acolhimento, na sua 

área de abrangência; coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais polí-

ticas públicas e os órgãos de defesa de direitos, recorrendo ao apoio do órgão gestor de 

Assistência Social, sempre que necessário; Definir com a equipe a dinâmica e os proces-

sos de trabalho a serem desenvolvidos na Unidade; Discutir com a equipe técnica a  ado-

ção de estratégias e ferramentas teórico-metodológicas que possam qualificar o traba-

lho; definir com a equipe os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das 

famílias e indivíduos nos serviços ofertados no CREAS; coordenar o processo, com a 

equipe, unidades referenciadas e rede de articulação, quando for o caso, do fluxo de en-

trada, acolhida, acompanhamento, encaminhamento e desligamento das famílias e indi-

víduos no CREAS; coordenar a execução das ações, assegurando diálogo e  possibilida-

des de participação dos profissionais e dos usuários; coordenar a oferta e o acompanha-

mento dos serviços, incluindo o monitoramento dos registros de informações e a avalia-

ção das ações desenvolvidas;  coordenar a alimentação dos registros de informação e 

monitorar o envio regular de informações sobre o CREAS e : representar a Unidade em 

outros espaços, quando solicitado; identificar as necessidades  de ampliação do RH da 

Unidade e /ou capacitação da equipe e informar o órgão gestor de Assistência Social; 

coordenar os encaminhamentos à rede e seu acompanhamento. 

 

Condições de Trabalho: 
a) Carga horária semanal: 40 horas semanais 

Requisitos de Provimento: 
a) Idade: 18 anos 
b) Escolaridade: nível superior; 
c) Habilitação  Profissional: Serviço Social, Psicologia ou Direito 

(Redação dada pela Lei Complementar n.º 118, de 27 de agosto de 2013) 
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CARGO: COORDENADOR SALA DOS CONSELHOS 

 

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO 

 

PADRÃO: CC2/FG2 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Administrar e conduzir as relações multilaterais entre o Gabinete 

do Prefeito e os Conselhos Municipais. 

 

Descrição Analítica: Prestar apoio administrativo, técnico e logístico ao Plenário, Co-

missões e Grupos de Trabalho, tomando as providências necessárias para o pleno funcio-

namento dos Conselhos Municipais; Fortalecer a atuação e a articulação destes Conse-

lhos, ao mesmo tempo em que assessora e facilita o trabalho de cada Conselheiro; Exe-

cutar atividades administrativas de apoio aos Conselhos que necessitarem; Fornecer aos 

Conselheiros os meios necessários para o exercício de suas funções; Manter arquivado 

todos e quaisquer documentos emitidos pelos Conselhos, bem como as Leis, resoluções, 

pareceres, portarias, atas, livros, moções, ofícios e outros documentos; Prestar contas 

mensalmente ao Gabinete do Prefeito sobre as atividades desenvolvidas pela Sala dos 

Conselhos; Providenciar junto ao Gabinete do Prefeito a alocação dos recursos humanos 

e materiais necessários ao bom funcionamento da Sala dos Conselhos; Promover e prati-

car os atos de gestão administrativa necessários ao desempenho das atividades da Sala 

dos Conselhos; Operacionalizar o sistema de informação para a área de atendimento dos 

Conselhos; Executar outras competências que lhe sejam atribuídas pelo Gabinete do Pre-

feito; Digitar e formatar documentos; Executar serviços gerais administrativos, elaborar 

relatórios, pesquisas e levantamento de informações, quando solicitados; Atender ao pú-

blico em geral, fornecendo informações aos interessados; Executar outras tarefas afins 

ou de nível de complexidade associadas ao cargo.  

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio 
(Redação dada pela Lei Complementar n.º 160, de 28 de abril de 2015) 
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CARGO: COORDENADOR DOS GINÁSIOS ESPORTIVOS 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO 

 

PADRÃO: CC2/FG2 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Conservar os espaços esportivos, mantendo os Ginásios em per-

feitas condições de limpeza e asseio. 

 

Descrição Analítica: Conservar os espaços esportivos, mantendo o Ginásio em perfei-

tas condições de limpeza e asseio; Zelar pela conservação da estrutura do Ginásio, fa-

zendo ou solicitando os reparos necessários; Zelar pela guarda e conservação dos mate-

riais esportivos; Comunicar aos superiores hierárquicos quaisquer irregularidades verifi-

cadas, sob pena de responsabil idade; Cumprir e fazer cumprir os horários estabelecidos 

para o funcionamento do Ginásio Esportivo; Fiscalizar o uso adequado das dependências 

do Ginásio Esportivo, proibindo atividades que não guardem correlação com o esporte, 

exceto aquelas devidamente autorizadas; Requisitar e controlar os materiais para uso no 

Ginásio de Esportes; Zelar pelo patrimônio alocado na unidade esportiva, comunicando 

ao órgão responsável eventuais ocorrências. Exercer outras atividades afins 

 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto 

 
(Redação dada pela Lei Complementar n.º 160, de 28 de abril de 2015) 
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CARGO: COORDENADOR NÚCLEO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE 

 

PADRÃO: CC2/FG2 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Coordenar e organizar o serviço de transporte dos pacientes da 

Secretaria de Saúde. 

 

Descrição Analítica: Coordenar, controlar, avaliar e supervisionar as atividades de ma-

nutenção e conservação dos veículos da Secretaria de Saúde; promover o controle dos 

veículos à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, no que se refere ao horário e 

destino dos pacientes; controlar e fiscalizar o estado de conservação dos veículos, bem 

como a documentação obrigatória dos mesmos; elaborar escalas diárias, semanais e 

mensais de viagens; providenciar a execução dos serviços de lavagem, lubrificação e 

borracharia;  providenciar a manutenção preventiva e corretiva nos veículos da Secreta-

ria Municipal de Saúde, sendo estes, veículos leves, utilitários e ambulâncias (inclusive 

dos equipamentos);  providenciar o abastecimento de combustível dos veículos da frota 

da Secretaria Municipal de Saúde; coordenar e providenciar a guarda, o controle e a ope-

ração dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde; acompanhar a utilização de materi-

ais e componentes, conforme especificação e uso dos mesmos; avaliar o uso dos veículos 

da Secretaria Municipal de Saúde com base em controle de gastos; autorizar saídas ex-

traordinárias de veículos da Secretaria Municipal de Saúde; solicitar aquisição de veículos 

quando necessários; acompanhar a programação dos serviços de manutenção; acompa-

nhar continuamente os custos de manutenção da frota de veículos da Secretaria Munici-

pal de Saúde; cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções, 

que lhe forem atribuídas.  

 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 40 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Fundamental 
(Redação dada pela Lei Complementar n.º 160, de 28 de abril de 2015) 
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CARGO: COORDENADOR DO ABRIGO INSTITUCIONAL 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

PADRÃO: CC2/FG2 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Supervisionar o atendimento do Abrigo Institucional 

 

Descrição Analítica: Gestionar o Abrigo Institucional; Coordenar a área financeira, ad-

ministrativa e logística da unidade; elaborar, em conjunto com a equipe técnica e demais 

colaboradores, o projeto político-pedagógico do serviço; selecionar e contratar pessoal e 

supervisionar os trabalhos desenvolvidos; organizar as informações das crianças e ado-

lescentes e respectivas famílias, na forma do prontuário individual; articulação com a 

rede de serviço; articulação com o Sistema de Garantia de Direitos. 

 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: carga horária semanal de 20 horas; 

b) Outros: Uso de uniforme e EPI 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Nível superior e experiência em função congênere 
(Redação dada pela Lei Complementar n.º 162, de 26 de maio de 2015) 
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CARGO: COORDENADOR DO NÚCLEO DE TESOURARIA E FINANÇAS 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE FINANÇAS 

 

PADRÃO: FG2 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Proceder ao recebimento, guarda e movimentação de valores e 

títulos do Município ou a ele entregues como consignação, caução ou fiança. 

 

Descrição Analítica: Pagar despesas, realizar contratos com estabelecimentos bancá-

rios; controlar os saldos bancários e em caixa; requisitar talões de cheques; controlar os 

créditos adicionais e de transferência de verbas, providenciar suprimento de dinheiro a 

outros órgãos do município; executar o controle e devolução de caução ou fiança; elabo-

rar diariamente o boletim do movimento geral da Tesouraria; providenciar assinatura de 

endossos, executar outras atividades afins. 

 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio. 
 

(Redação dada pela Lei Complementar n.º 146, de 09 de setembro de 2014) 
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CARGO: SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE GABINETE 

 

PADRÃO: CC2/FG2 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Cooperar no preparo e execução da mobilização de pessoal, de 

acordo com as normas baixadas pela 3ª Região Militar; efetuar o alistamento militar dos 

brasileiros, procedendo de acordo com as normas vigentes. 

 

Descrição Analítica: Informar ao cidadão alistado sobre as providências a serem toma-

das quando de sua mudança de domicílio; solicitar, por intermédio da Delegacia de Ser-

viço Militar, a cópia da Ficha de Alistamento Militar (FAM) do alistado que tenha transfe-

rido residência para o município; providenciar a atualização dos dados cadastrais do ci-

dadão, relativos à mudança de domicílio, no Portal do SERMILMOB, via internet; remeter 

10ª Delegacia de Serviço Militar a 2ª via das Fichas de Alistamento Militar (FAM), catalo-

gadas por classe e em ordem alfabética, para implantação no SERMILMOB, caso a JSM 

não seja informatizada; realizar o carregamento dos arquivos de alistamento no Portal do 

SERMILMOB na internet, no caso de JSM informatizada; manter atualizado um livro re-

gistro contendo as datas e números dos arquivos de alistamento carregados no Portal do 

SERMILMOB na internet; realizar as consultas de cidadão no Portal do SERMILMOB, sem-

pre que julgar necessário; providenciar a retificação dos dados cadastrais do cidadão no 

Portal do SERMILMOB; organizar e manter em dia o fichário dos alistados pela JSM, com 

as 1ª via das FAM catalogadas por classe e em ordem alfabética, caso a JSM não seja 

informatizada; revalidar o Certificado de Alistamento Militar (CAM); determinar o paga-

mento de taxa e multas militares, quando for o caso; informar ao cidadão, por ocasião 

do alistamento, os seus direitos e deveres com relação ao Serviço Militar. 

 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: carga horária semanal de 34 horas 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos 

b) Escolaridade: Ensino Médio 
 

(Redação dada pela Lei Complementar n.º 146, de 09 de setembro de 2014) 
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CARGO: COORDENADOR DO NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE FINANÇAS 

 

PADRÃO: FG2 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Coordenar os serviços de fiscalização tributária. 

 

Descrição Analítica: Coordenar os serviços de fiscalização tributária de competência 

municipal; supervisionar as intimações, notificações e autuações de infratores; acompa-

nhar o andamento dos processos de fiscalização; colaborar nos estudos para proposição 

de alteração na legislação tributária; e executar outras atividades afins. 

 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Ser servidor público municipal provido no cargo de Fiscal Tributário. 
 

(Redação dada pela Lei Complementar n.º 150, de 11 de novembro de 2014) 
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CARGO: COORDENADOR DO NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE FINANÇAS 

 

PADRÃO: FG2 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Coordenar as atividades de arrecadação municipal e  campanhas 

públicas pertinentes. 

 

Descrição Analítica: Coordenar a programação, orientação e avaliação da execução das 

atividades referentes aos lançamentos e arrecadação dos tributos, taxas e contribuições 

próprias, estaduais e federais; supervisionar a promoção, arrecadação e recolhimento 

das rendas públicas na forma da lei; promover estudos e proposições sobre a criação, 

alteração ou extinção de unidades arrecadadoras; coordenar e acompanhar a inscrição e 

controle da Dívida Ativa; coordenar e acompanhar a realização de parcelamento de débi-

tos; planejar e coordenar campanhas que visem o aumento da arrecadação municipal; 

acompanhar a atualização dos débitos fiscais; colaborar nos estudos para proposição de 

alteração na legislação tributária; e executar outras atividades afins. 

 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Ser servidor público municipal provido no cargo de Fiscal Tributário. 
 

(Redação dada pela Lei Complementar n.º 150, de 11 de novembro de 2014) 
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CARGO: COORDENADOR DO NÚCLEO DE CADASTRO 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE FINANÇAS 

 

PADRÃO: CC2/FG2 

 

ATRIBUIÇÕES: 

Descrição Sintética: Coordenar os serviços de cadastro. 

 

Descrição Analítica: Supervisionar a organização e atualização do cadastro dos contri-

buintes sujeitos ao Imposto Predial e Territorial Urbano, bem como de taxas cujo fato 

gerador esteja a eles relacionados; inscrever, no Cadastro Imobiliário do Município, as 

unidades tributáveis, na forma da legislação vigente, inclusive as que estão imunes ou 

isentas; determinar levantamentos de campo ou pesquisas de dados complementares, 

necessário à revisão e atualização dos cadastros existentes; coordenar e manter atuali-

zado cadastro imobiliário municipal; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e 

recursos informatizados, executar outras atividades afins. 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio 

 
(Redação dada pela Lei Complementar n.º 150, de 11 de novembro de 2014) 
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CARGO: COORDENADOR DE PROGRAMAS HABITACIONAIS 

 

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

Descrição Sintética: Elaborar, executar e avaliar projetos de natureza habitacional, de-

senvolvendo ações integradas às políticas sociais municipais, estaduais e nacionais. 

  

Descrição analítica: Elaborar, executar e avaliar projetos de natureza habitacional, de-

senvolvendo ações integradas às políticas sociais para o atendimento das demandas 

sociais do cidadão. Planejamento, execução e avaliação de projetos, programas e 

serviços direcionados às pessoas, famílias e comunidades em situação de risco e vul-

nerabilidade social estas no âmbito habitacional e demais políticas públicas. Ainda, 

supervisionar e realizar estudos socioeconômicos que visem o interesse individual ou 

coletivo, para fins de benefícios e serviços junto a órgãos públicos e privados, bem 

como a elaboração de estudos e pesquisas que possibilitem a identificação de pesso-

as, famílias e/ou comunidades em situação de maior risco e vulnerabilidade social, 

com objetivo de captação de recursos oriundos tanto da esfera federal quanto esta-

dual para a elaboração de projetos habitacionais, através da realização de parcerias 

público-privadas) capazes de viabilizar e possibilitar o atendimento a essa enorme 

demanda social, visando envolver representantes do Governo Estadual, de entidades 

da construção civil, sistema financeiro bem como da sociedade civil. 

 

Condição de Trabalho: 

a) Geral: carga horária semanal de 40h; 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Superior 

(Redação dada pela Lei Complementar n.º 144, de 12 de agosto de 2014) 
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CARGO: COORDENADOR DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 

 
PADRÃO: CC2/FG2 
 
ATRIBUIÇÕES: 
 

a) Descrição Sintética: Coordenação das ações do Programa Acessuas Trabalho; articulação 
com políticas setoriais; realização de mapa de oportunidades e demandas, no território; esta-
belecimento de parcerias; realização do diagnóstico local; promoção da articulação da rede; 
mobilização do público para participação nos cursos de capacitação; acompanhamento e mo-
nitoramento do alcance das metas estabelecidas para o Programa; atualização do sistema de 
acompanhamento do Programa. 

 
b) Descrição Analítica: responder pelo planejamento, implantação e execução do Programa 

Nacional do Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS; definir as ações e organizar o pro-
cesso de mobilização, encaminhamento e acompanhamento dos usuários; coordenar o Pro-
grama a nível local; fazer a articulação com outras políticas públicas visando a melhoria da 
qualidade de vida e superação das vulnerabilidades sociais; desenvolver ações intersetoriais; 
realizar visitas domiciliares; articular parcerias com órgãos e entidades governamentais e não 
governamentais; divulgar o Programa por meio de reuniões com a comunidade, palestras, ofi-
cinas, campanhas de mídias, entre outros; acompanhar e monitorar o alcance das metas es-
tabelecidas para o Programa; manter o sistema de acompanhamento do Programa atualizado 
e com o registro das ações desenvolvidas; monitorar o cumprimento das metas pactuadas; 
realizar outras tarefas afins, determinadas pelo superior hierárquico. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Carga horária: 24 horas semanais 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade mínima: 18 anos 
b) Escolaridade: Curso Superior em Serviço Social, ou Psicologia, ou Pedagogia, ou Antropologia, 

ou Sociologia com registro no respectivo Conselho. Experiência comprovada na área de Assistência 
Social. 
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CARGO: COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

 

PADRÃO: FG1 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

 

Descrição Sintética: Coordenar o programa de alimentação escolar na Rede Municipal 

de Ensino. 

 

Descrição Analítica: Supervisionar, orientar e acompanhar as merendeiras na execução 

da merenda escolar, quanto: sua qualidade, técnica de preparo, cuidados com a higiene, 

quantidade “per-capita”, horário de preparação e distribuição, registro do número de re-

feições; coordenar o controle do estoque dos gêneros alimentícios e do material obser-

vando as técnicas exigidas; supervisionar o controle das datas de fabricação e prazos de 

validade; promoção e participação no projeto hortas escolares e comunitárias; participa-

ção de campanhas educativas e treinamento sobre educação alimentar; divulgar a im-

portância da boa alimentação na conservação da saúde física e mental; fornecer instru-

ções ao pessoal envolvido com a merenda escolar; elaborar relatórios mensais; manter 

um sistema eficiente de controle do estoque dos materiais de usos corrente; realizar in-

ventários periódicos; fornecer subsídios e especificar materiais ao Setor de Compras; 

controlar estoques, operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos infor-

matizados, executar outras atividades afins. 

 

 

Condições de Trabalho: 

     a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Médio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naometoquers.com.br/


 

Av. Alto Jacuí, 840 – Fone/Fax: (54) 3332-2600 – CEP 99470-000 – NÂO-ME-TOQUE – RS – www.naometoquers.com.br 155 

 

 

CARGO: COORDENADOR DE INFORMÁTICA 
 

PADRÃO: CC1/FG1 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Coordenar e manter serviços e equipamentos de informática da 

Secretaria. 

 

Descrição Analítica: Desenvolver os serviços de informática da Secretaria, fornecer da-

dos de arquivos processados, manter programas e equipamentos de informática; plane-

jar e administrar a informatização dos serviços; coordenar a elaboração do plano de in-

formática para as escolar; manter cadastro e preços de serviços e fornecedores de in-

formática; executar outras atividades afins. 

 

 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: carga horária semanal de 34 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 
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CARGO: COORDENADOR DE TURMA 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO 

 

PADRÃO: CC1/FG1 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Coordenar a execução dos trabalhos determinados pelo responsá-

vel pela equipe de serviços urbanos e rurais. 

 

Descrição Analítica: Coordenar a execução os trabalhos determinados, na zona urbana 

e rural, informar a Secretaria de Obras e Saneamento sobre a execução das tarefas; 

operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados, executar 

outras atividades afins. 

 

 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: carga horária semanal de 44 horas; 

 

Requisitos de Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto 
(Redação dada pela Lei Complementar n.º 089, de 09 de setembro de 2011) 
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CARGO: COORDENADOR DO CENTRO DE ENSINO TÉCNICO E PROFISSIONALIZANTE 
 
PADRÃO: CC1/FG1 
 
ATRIBUIÇÕES: 
 
Descrição Sintética: Coordenar os Cursos Técnicos e Profissionalizantes oferecidos no Município. 
 
Descrição Analítica: Coordenar e supervisionar os cursos e suas respectivas atividades de ensi-
no; Prestar serviços de atendimento ao aluno e apoio à atividades acadêmicas e administrativas; 
Prestar orientação e apoio ao corpo discente e docente no que se refere ao bom andamento esco-
lar, na execução dos regulamentos, normas, direitos e deveres; Estruturar e conduzir reuniões 
pedagógicas; Acompanhar a frequência e as atividades dos tutores, professores e funcionários; 
Receber do docente responsável pelo componente curricular o programa/planejamento de execu-
ção da disciplina no início do semestre letivo e avaliar se o mesmo atende à ementa estabelecida 
no projeto pedagógico do curso; Associar os professores aos seus respectivos diários de classe 
para registros das atividades acadêmicas; Supervisionar os registros de frequência nos diários de 
classe e acompanhar o desempenho dos alunos; Verificar o cumprimento do calendário acadêmico 
e dos prazos para o lançamento de frequência, conteúdos trabalhados e rendimento dos alunos 
nos diários de classe; Acompanhar e avaliar continuamente a elaboração e execução do projeto 
pedagógico dos cursos e propor, quando necessário, sua modificação, submetendo às instâncias 
competentes; Responsabilizar-se pelos processos de acompanhamento das práticas, estágios, ati-
vidades complementares, projetos integradores e trabalhos de conclusão de curso; Intermediar a 
realização de convênios de estágio; Acompanhar e estimular as atividades complementares do 
corpo discente, bem como as atividades de estágio e visitas técnicas; Organizar bancas e defesas 
de estágio; Organizar a oferta e coordenar a implantação de cursos; Realizar o planejamento se-
mestral dos cursos; Definir, a cada período letivo, a demanda dos componentes curriculares a se-
rem ofertados no período seguinte; Organizar a seleção de profissionais para atuarem junto aos 
cursos; Organizar o quadro de horários das disciplinas e professores de todas as turmas; Divulgar 
e implementar o processo seletivo de alunos; Efetuar matrículas e rematrículas, entre outras ativi-
dades administrativas e de secretaria; Receber e avaliar os relatórios de atividades dos tutores; 
Acompanhar e gerenciar a entrega de materiais, a infraestrutura e as instalações; Supervisionar 
as atividades acadêmicas dos cursos à distância no ambiente virtual de aprendizagem; Intermedi-
ar o recebimento e envio das avaliações aplicadas aos alunos dos cursos à distância; Solicitar ao 
Setor de Registros Acadêmicos, documentos como atestado de matrícula, histórico escolar, diplo-
ma, aproveitamento de estudos, auxílio estudantil e outros; Encaminhar os processos de aprovei-
tamento de estudos, trancamento, transferências, ingresso de portador de diplomas, reingresso de 
alunos e demais processos ao setor de registros acadêmicos; Supervisionar a adequação dos espa-
ços à proposta estabelecida nos projetos pedagógicos dos cursos; Responsabilizar-se pelo patri-
mônio do estabelecimento; Representar oficialmente os cursos em solenidades oficiais e/ou even-
tos, quando solicitado. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Carga Horária: 10 horas semanais 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade mínima: 18 anos 
b) Escolaridade: Ensino Superior na área de Educação.  

(Redação dada pela Lei Complementar n.º 155, de 24 de fevereiro de 2015) 
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CARGO: COORDENADOR DO ABATEDOURO MUNICIPAL 

 

PADRÃO: CC1/FG1 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Coordenar a zeladoria do Abatedouro Municipal. 

 

Descrição Analítica: Coordenar os serviços de zeladoria na área interna e externa do 

prédio do abatedouro e na área externa do imóvel, adotando providências no sentido de 

preservar o patrimônio público; supervisionar o controle de entradas e saídas no prédio e 

autorizações de ingresso; levar ao conhecimento do Secretário Municipal de Agricultura e 

Meio Ambiente qualquer irregularidade verificada; exercer tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Carga Horária: 44 horas semanais 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade mínima: 18 anos 

b) Escolaridade: Ensino fundamental incompleto.  
(Redação dada pela Lei Complementar n.º 157, de 24 de fevereiro de 2015) 
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CARGO: COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE SAÚDE 

 

PADRÃO: FG0 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Coordenação e supervisão de ações de coleta de da-

dos; Processamento dos dados coletados; Análise e interpretação dos dados processa-

dos. 

 

Descrição Analítica: Recomendação das medidas de controle apropriadas; Promoção 

das ações de controle indicadas; Avaliação da eficácia e efetividade das medidas adota-

das e Divulgação de informações pertinentes, relacionadas a promoção da saúde e pre-

venção das doenças transmissíveis e não transmissíveis, ou agravos epidemiológicos, 

alem de coordenar ações educativas e campanhas de mobilização social e o recebimento, 

acondicionamento, distribuição e supervisão da utilização de imunizantes e imunobiologi-

cos de toda a rede publica municipal de saúde. 

 

Condições de trabalho: 

a) Horário: período normal de 40 horas semanais, inclusive em regime de plantão e tra-

balho em domingos e feriados. 

b) Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços, relacionados com 

a saúde pública, em domingos e feriados. Uso de uniforme e EPI. 

 

Requisitos para provimento: 

 

a)Idade: 18 anos; 

b) Escolaridade: Nível Superior Completo; 

c) Habilitação Profissional: diploma de conclusão de curso superior e registro no Conse-

lho Regional de Enfermagem. 
(Redação dada pela Lei Complementar n.º 154, de 23 de dezembro de 2014) 
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CARGO: COORDENADOR DE ATENÇAO BÁSICA 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE SAÚDE 

 

PADRÃO: FG0 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Coordenar, supervisionar e elaborar programas e políticas de saú-

de a nível municipal; coordenação e supervisão de programas de saúde implantados no 

município de acordo com políticas estaduais e federais, em todas as unidades de saúde. 

 

Descrição Analítica: Avaliar o impacto e o resultado dos programas e políticas de aten-

ção básica implantados sugerindo a implantação, ampliação ou supressão de programas 

com a devida fundamentação; gerenciar o pessoal dos programas implantados, realizan-

do avaliações, aplicando penalidades ou outras medidas necessárias; coordenar a pro-

gramação e aplicação de recursos, insumos e patrimônio necessários ao desenvolvimento 

dos programas, organizar e coordenar a criação de grupos de educação em saúde, como 

de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; desenvolver ações de capacitação 

dos ACS com vistas ao desempenho de suas funções junto ao serviço de saúde; partici-

par do processo de programação e planejamento das ações e da organização de trabalho 

da equipe; promover e participar de ações intersetoriais com outras secretarias do poder 

público, sociedade civil e outras equipes de saúde; contribuir, participar, e realizar ativi-

dades de educação permanente da equipe de enfermagem e outros membros da equipe. 

 

Condições de trabalho: 

a) Horário: período normal de 40 horas semanais, inclusive em regime de plantão e tra-

balho em domingos e feriados. 

b) Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços, relacionados com 

a saúde pública, em domingos e feriados. Uso de uniforme e EPI. 

 

Requisitos para provimento: 

 

a)Idade: 18 anos; 

b) Escolaridade: Nível Superior Completo; 

c) Habilitação Profissional: diploma de conclusão de curso superior na área de saúde. 

 
(Redação dada pela Lei Complementar n.º 154, de 23 de dezembro de 2014) 
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CARGO: COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE SAÚDE 

 

PADRÃO: FG0 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição Sintética: Coordenar, planejar e desenvolver projetos, programas e ações de 

orientação, educação, intervenção e fiscalização da Vigilância em Saúde. 

 

Descrição Analítica: Coordenação e supervisão da investigação de casos ou de surtos 

de situações epidemiológicas de doenças de notificação compulsória ou agravos inusita-

dos de saúde. Participar da elaboração de normas técnicas e padrões destinados à garan-

tia da qualidade de saúde da população. Emitir pareceres, elaborar normas técnicas, pro-

tocolos de condutas e procedimentos, manuais e boletins, no sentido de subsidiar as au-

toridades municipais para a adoção das medidas de controle; Participar da elaboração e 

desenvolvimento dos projetos de capacitação dos profissionais envolvidos em atividades 

de vigilância. 

 

Condições de trabalho: 

a) Horário: período normal de 40 horas semanais, inclusive em regime de plantão e tra-

balho em domingos e feriados. 

b) Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços, relacionados com 

a saúde pública, em domingos e feriados. Uso de uniforme e EPI. 

 

Requisitos para provimento: 

 

a)Idade: 18 anos; 

b) Escolaridade: Nível Superior Completo; 

c) Habilitação Profissional: diploma de conclusão de curso superior na área de saúde. 

 
(Redação dada pela Lei Complementar n.º 154, de 23 de dezembro de 2014) 
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CARGO: COORDENADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE  

 
ÓRGÃO: SECRETARIA DE SAÚDE 
 
PADRÃO: FG0 
 
ATRIBUIÇÕES: 
 
Descrição Sintética: Coordenação e supervisão da unidade de saúde sob sua responsabilidade, 
incluindo a gestão de pessoal, de materiais e patrimônio. 
 
Descrição Analítica: Coordenar o Programa Saúde da Família no âmbito da unidade e articular 
com as demais unidades municipais e uniformização de procedimentos e rotinas; Coordenar e su-
pervisionar os trabalhos e atuação dos profissionais do Programa Saúde da Família; Revisar e/ou 
elaborar o plano de implantação/expansão/implementação da Estratégia Saúde da Família; Moni-
torar e avaliar o processo de implantação da Estratégia Saúde da Família e seu impacto em parce-
ria com os setores afins; Acompanhar a supervisão geral do programa no que diz respeito a nor-
matização e organização da prática da atenção básica em saúde, garantindo a integralidade e a 
intersetorialidade; Acompanhar a estruturação da rede básica na lógica da Estratégia de Saúde da 
Família; organizar e coordenar a criação de grupos de educação em saúde, como de hipertensos, 
de diabéticos, de saúde mental, etc; desenvolver ações de capacitação dos ACS com vistas ao de-
sempenho de suas funções junto ao serviço de saúde; participar do processo de programação e 
planejamento das ações e da organização de trabalho da equipe; coordenação de outros progra-
mas de saúde implantados a nível municipal, de acordo com as políticas estaduais e federais; ga-
rantir junto à gestão municipal os recursos materiais para o desenvolvimento das ações;  articular 
outros setores da Secretaria Municipal de Saúde visando à integração e contribuição desses com a 
implantação da Estratégia Saúde da Família; ; efetivar medidas administrativas quando necessá-
rias, por exemplo: advertências, dentre outras; conduzir o processo de planejamento na unidade e 
contribuir com o planejamento das equipes; avaliar a produção de informação na unidade;  moni-
torar e avaliar o trabalho na unidade, bem como seus resultados e impactos na saúde da popula-
ção. Outras funções/atividades correlatas que forem da responsabilidade da mesma, por ofício ou 
por ordem de seus ascendentes. O Coordenador da Unidade Básica de Saúde poderá ser responsá-
vel por mais de uma Unidade de Saúde, no caso de unidades que tenham atendimento parcial. 
 
Condições de trabalho: 
a) Horário: período normal de 40 horas semanais, inclusive em regime de plantão e trabalho em 
domingos e feriados. 
b) Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços, relacionados com a saúde 
pública, em domingos e feriados. Uso de uniforme e EPI. 
 
Requisitos para provimento: 
a) Idade: 18 anos; 
b) Escolaridade: Nível Superior Completo; 
c) Habilitação Profissional: Diploma de conclusão de curso superior na área da saúde e inscrição 
no respectivo Conselho Profissional. 
 

 (Redação dada pela LC n.º 154, de 23 de dezembro de 2014 
 e pela LC n.º 160, de 28 de abril de 2015) 
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CARGO: COORDENADORA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS 

 

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 

PADRÃO: CC2/FG2 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

Descrição Sintética: Elaborar, executar e avaliar projetos de natureza habitacional, de-

senvolvendo ações integradas às políticas sociais municipais, estaduais e nacionais. 

  

Descrição analítica: Elaborar, executar e avaliar projetos de natureza habitacional, de-

senvolvendo ações integradas às políticas sociais para o atendimento das demandas so-

ciais do cidadão. Planejamento, execução e avaliação de projetos, programas e serviços 

direcionados às pessoas, famílias e comunidades em situação de risco e vulnerabilidade 

social estas no âmbito habitacional e demais políticas públicas. Ainda, supervisionar e 

realizar estudos socioeconômicos que visem o interesse individual ou coletivo, para fins 

de benefícios e serviços junto a órgãos públicos e privados, bem como a elaboração de 

estudos e pesquisas que possibilitem a identificação de pessoas, famílias e/ou comunida-

des em situação de maior risco e vulnerabilidade social, com objetivo de captação de re-

cursos oriundos tanto da esfera federal quanto estadual para a elaboração de projetos 

habitacionais, através da realização de parcerias público-privadas) capazes de viabilizar e 

possibilitar o atendimento a essa enorme demanda social, visando envolver representan-

tes do Governo Estadual, de entidades da construção civil, sistema financeiro bem como 

da sociedade civil. 

 

Condição de Trabalho: 

b) Geral: carga horária semanal de 40h; 

Requisitos de Provimento: 

c) Idade: Mínima de 18 anos; 

d) Escolaridade: Ensino Superior 
 
 

(Redação dada pela Lei Complementar n.º 144, de 12 de agosto de 2014) 
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                                                         ANEXO III 
 

   ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE MÉDICO QUANDO DESIGNADO PARA ATENDER 

 

                                  O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  (PSF)   

 

 

 

CARGO: MÉDICO  

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Sintéticas: Prestar assistência médico-cirurgica e preventiva, diagnosticar e tratar 

das doenças do corpo humano. 

 

b) Genéricas: Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; executar as 

ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, 

adulto e idoso; realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família (USF) 

e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades clínicas correspondentes às 

áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica, definidas na Norma Operacional da 

Assistência à Saúde (NOAS); aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; fomentar 

a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de 

saúde mental, etc.; realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; 

encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a conti-

nuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referên-

cia e contra-referência; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; indicar internação 

hospitalar; solicitar exames complementares; verificar e atestar óbito; executar outras 

tarefas afins. 

 

Condições de trabalho: 

 

a) Horário: período normal de 40 horas semanais, inclusive em regime de plantão e 

trabalho em domingos e feriados; 

 

b) Escolaridade: Curso Superior 
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a) Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços, relacionados 

com a saúde pública, em domingos e feriados. Uso de uniforme e EPI. 
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