
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº _______ DE 28 DE JULHO DE 2022

ESTABELECE  A  ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA  DO  MUNICÍPIO
DE  BAGÉ  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta lei estabelece a Estrutura Administrativa do Município de Bagé e dá outras
providências.

Art.  2º  Os  Servidores  Públicos  Municipais  serão  regidos  pela  presente  Lei  no  que
couber, e nos demais casos pelo estatuto próprio.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 3º O Poder Executivo Municipal compreende um conjunto integrado de diferentes
órgãos, cuja estrutura administrativa e organizacional  serve de alicerce para nortear suas ações,
baseadas  numa  visão  sistêmica  e  integrada  das  atividades  e  dos  relacionamentos,  sejam
institucionais  ou  com  a  sociedade  em  geral,  objetivando  alcançar  as  metas  definidas  no
planejamento de longo prazo.

Art. 4º A Estrutura Administrativa Municipal é constituída pelos seguintes órgãos: 
I – Gabinete do Prefeito;
II – Gabinete do Vice-Prefeito;
III – Procuradoria-Geral do Município;
IV – Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Captação de Recursos;
V – Secretaria Municipal de Economia, Finanças e Recursos Humanos;
VI – Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Direitos do Idoso;
VII – Secretaria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher;
VIII – Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária;
IX – Secretaria Municipal da Educação e Formação Profissional;
X – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano;
XI – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural;
XII – Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer;
XIII  –  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Econômico,  Ciência,  Tecnologia  e

Inovação;
XIV – Secretaria Municipal de Saúde e Atenção à Pessoa com Deficiência;
XV – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
XVI – Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana;
XVII – Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção ao Bioma Pampa.

Art. 5º Os cargos em comissão, as funções gratificadas e as gratificações de função que
ocuparão a estrutura hierárquica dos órgãos observarão a seguinte composição básica:

I – Secretário, no seu primeiro nível hierárquico;
II – Chefes de Gabinete e Assessores Jurídicos, em segundo nível;



III – Coordenadores, em terceiro nível;
IV – Diretores, Supervisores e Chefes, em quarto nível;
V – Assessores, em quinto nível.

§ 1º É permitida a criação de estrutura distinta da prevista no caput desde que haja
previsão legal.

§ 2º A organização da hierarquia dos setores superiores e subalternos em cada órgão
será definida por decreto executivo.

CAPÍTULO III
DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 6º A ação administrativa será pautada pelos seguintes fundamentos:
I – observância aos princípios e leis que regem a Administração Pública;
II  –  gestão  baseada  no  planejamento,  na  inovação,  na  participação  social  e  nos

resultados em prol da sociedade;
III – probidade, transparência e respeito ao cidadão;
IV – equilíbrio econômico-financeiro;
V – valorização humana e das competências individuais e coletivas;
VI – bem-estar, desenvolvimento social e melhoria da qualidade de vida das pessoas;
VII – desenvolvimento sustentável.

CAPÍTULO IV
DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 7º O Gabinete do Prefeito, o Gabinete do Vice-Prefeito, a Procuradoria-Geral do
Município e as Secretarias Municipais são órgãos de primeiro nível administrativo, cabendo-lhes o
exercício das competências definidas nesta Lei.

Parágrafo único.  Caberá ao titular  de cada órgão ou a agente  delegado por  ele,  em
relação aos veículos que estão sob sua guarda, encaminhar periodicamente à Gestão de Frotas da
Secretaria de Economia, Finanças e Recursos Humanos as informações das infrações de trânsito, da
emissão da documentação legal para trafegar, os pedidos de confecção ou renovação dos seguros
dos mesmos e, quanto aos condutores sob sua lotação, devem fiscalizar a habilitação destes e seus
exames clínicos e laboratoriais exigidos em lei, quando for o caso.

Seção I
Gabinete do Prefeito

Art. 8º Compete ao Gabinete do Prefeito:
I – prover os meios administrativos necessários à atuação do Prefeito;
II  –  assessorar  e  apoiar  tecnicamente  o  Prefeito,  o  Vice-Prefeito  e  as  unidades

administrativas;
III – assistir e assessorar o Prefeito nos assuntos de natureza institucional, política e

administrativa;
IV – coordenar a representação institucional, política e administrativa do Prefeito;
V – dar suporte e assistência ao Prefeito nas relações oficiais entre o Poder Executivo e

os demais poderes, entidades, órgãos, autoridades e população em geral;
VI – atuar no planejamento, organização, articulação, direção, coordenação, execução,

controle  e  avaliação  das  políticas  públicas  municipais,  das  ações  de  governo  e  das  relações
institucionais;



VII – produzir informações de natureza técnica e administrativa;
VIII  –  acompanhar  e  orientar  as  repartições  municipais  quanto  às  providências

determinadas pelo Prefeito, sugerindo medidas a melhorar a prestação de serviços públicos; 
IX – promover a integração das ações da Administração Municipal;
X – coordenar as atividades de imprensa e comunicação social;
XI – coordenar as atividades de cerimonial e protocolo;
XII – coordenar as atividades de ouvidoria municipal;
XIII – promover a articulação dos Conselhos Municipais;
XIV  –  exercer  a  fiscalização  dos  órgãos  e  entidades  que  receberem  auxílios,

contribuições ou subvenções do Município, nos assuntos de sua competência;
XV – zelar pelas máquinas, veículos e bens móveis, realizando o controle dos estoques

de bens de uso e consumo atinentes à sua atividade;
XVI – elaborar e promover o controle sobre as peças orçamentárias, a saber, o Plano

Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual;
XVII – exercer competências correlatas fixadas em outras leis ou regulamentos.

Art. 9º O Gabinete do Prefeito terá as seguintes Funções Gratificadas, Gratificações de
Função e Cargos em Comissão:

Nome Quantidade FG/GF CC
Chefe de Gabinete do Prefeito 1 7 8
Assessor Jurídico do Gabinete 1 6 8
Coordenador de Gestão Institucional do 
Gabinete

1 6 8

Coordenador de Gestão Administrativa do 
Gabinete

1 6 8

Coordenador de Orçamento 1 8 -

Seção II
Gabinete do Vice-Prefeito

Art. 10 Compete ao Gabinete do Vice-Prefeito:
I – prover os meios administrativos necessários à atuação do Vice-Prefeito;
II  – dar suporte  e  assistência  ao Vice-Prefeito  nas relações  oficiais  com os poderes

constituídos, entidades, órgãos, autoridades e população em geral;
III – exercer competências correlatas fixadas em outras leis ou regulamentos.

Art.  11  O  Gabinete  do  Vice-Prefeito  terá  as  seguintes  Funções  Gratificadas,
Gratificações de Função e Cargos em Comissão:

Nome Quantidade FG/GF CC
Chefe de Gabinete do Vice-Prefeito 1 6 8
Coordenador do Parque do Gaúcho 1 6 6

Seção III
Procuradoria-Geral do Município

Art. 12 Além das Funções Gratificadas, Gratificações de Função e Cargos em Comissão
previstos  nesta  lei,  a  Procuradoria-Geral  do  Município  tem  sua  estrutura,  finalidade,  Funções
Gratificadas, Gratificações de Função e Cargos em Comissão, instituídos em legislação própria.



Seção IV
Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Captação de Recursos

Art.  13  Compete  à  Secretaria  Municipal  de  Gestão,  Planejamento  e  Captação  de
Recursos:

I – promover, orientar, coordenar, supervisionar e auxiliar o Prefeito na execução nas
políticas públicas definidas na Lei Orgânica Municipal;

II – coordenar e executar a integração das relações comunitárias dos diversos órgãos
governamentais com vistas à transversalidade das políticas públicas; 

III – prestar assistência ao Prefeito em suas relações político-administrativas com os
munícipes, autoridades federais, estaduais e municipais, órgãos e entidades públicas e privadas e
associações de classes; 

IV  –  intermediar  a  relação  entre  a  Administração  e  a  Câmara  de  Vereadores  do
Município; 

V – intermediar a relação entre a Administração e os partidos políticos; 
VI – intermediar a relação entre a Administração e a comunidade; 
VII – coordenar a formulação de políticas gerais da Administração; 
VIII – auxiliar o Prefeito em suas relações político-administrativas com a população,

órgãos e entidades públicas e privados; 
IX – auxiliar ao Prefeito em suas relações com organismos federais e estaduais; 
X  –  coordenar  a  manutenção  dos  Planos  Municipais  e  controle  sobre  os  demais

instrumentos de ordenamento urbano; 
XI  –  elaborar,  coordenar  e  executar  o  Plano  Estratégico  de  Desenvolvimento  do

Município; 
XII – elaborar e executar os projetos especiais a serem implementados pelo Governo

Municipal; 
XIII  –  captar  recursos  junto  a  outras  esferas  de  governo,  seja  estadual  ou  federal,

entidades  internacionais,  instituições  financeiras,  empresas  e  outras  afins  que  visem  financiar
projetos e programas de relevância para o Município; 

XIV – acompanhar os convênios e contratos firmados pelo Município, verificando e
controlando sua execução, sugerindo medidas a serem adotadas com o fim de atender o interesse da
municipalidade;

XV  –  atualizar  e  manter  o  arquivo  de  documentos  e  papéis  que  interessam  à
municipalidade; 

XVI  –  apreciar  todos  e  quaisquer  pronunciamentos  de  caráter  público  acerca  dos
programas e das atividades da administração municipal;

XVII – manter atualizados os arquivos de recortes de jornais que publiquem matérias de
interesse da Prefeitura; 

XVIII – redigir notas, artigos e comentários diversos sobre as atividades da Prefeitura
para a divulgação pelos meios de comunicação ao seu alcance, mantendo atualizados os meios de
comunicação e redes sociais da Prefeitura; 

XIX – elaborar e publicar atos legais e administrativos e outras atividades relacionadas;
XX – fomentar nos diversos órgãos municipais a prática da gestão democrática;
XXI – subsidiar o Chefe do Executivo Municipal na integração dos munícipes na vida

político-administrativa  do  Município,  para  melhor  conhecer  os  anseios  e  necessidades  da
comunidade, direcionando de maneira precisa a sua ação;

XXII – promover o desenvolvimento das relações entre o Executivo e outros órgãos
governamentais, administração empresarial e público em geral;

XXIII – promover a identificação entre a opinião pública e os objetivos do governo;
XXIV- coordenar a fiscalização de obras públicas e privadas;



XXV – formular, executar e avaliar a política municipal de planejamento urbano em
consonância com as diretrizes gerais do governo municipal e do plano diretor do município;

XXVI – fomentar a ação conjunta de setores ligados aos assuntos de segurança, entre os
quais  o  Poder  Judiciário,  Ministério  Público,  Polícias  Civil  e  Militar,  bem como  às  entidades
governamentais e não governamentais no combate a insegurança;

XXVII – coordenar a implementação do planejamento estratégico municipal;
XXVIII  –  promover  a  integração  e  articulação  dos  órgãos  municipais  visando  à

eficiência dos programas e projetos;
XXIX – desenvolver e implementar instrumentos de acompanhamento e avaliação de

resultados das ações do Governo Municipal;
XXX  –  promover  a  relação  institucional  entre  o  Poder  Legislativo,  Executivo  e

Judiciário  a  fim  de  dinamizar  as  relações  entre  as  esferas  dos  Poderes  Federal,  Estadual  e
Municipal; 

XXXI – promover políticas  de participação cidadã no município,  de acordo com as
necessidades básicas da municipalidade em consonância com as diretrizes de governo, assegurando
ao  cidadão  o  direito  de  intervir  na  elaboração,  implementação  e  monitoramento  das  políticas
públicas;

XXXII – propor e acompanhar a implementação de mecanismo de democratização da
gestão nos diferentes órgãos da administração pública; 

XXXIII  –  incentivar,  propor,  acompanhar  e  articular  a  implementação de diferentes
canais de interlocução do governo com a sociedade civil  em torno dos projetos de interesse da
cidade;

XXXIV – exercer competências correlatas fixadas em outras leis ou regulamentos.

Art. 14 A Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Captação de Recursos terá as
seguintes Funções Gratificadas, Gratificações de Função e Cargos em Comissão:

Nome Quantidade FG/GF CC
Chefe de Gabinete do Secretário 1 6 6
Assessor Jurídico 1 6 6
Coordenador de Gestão Administrativa 1 6 6
Coordenador de Prestação de Contas e 
Captação de Recursos

1 8 -

Coordenador de Gestão de Contratos e 
Obras Públicas

1 6 8

Coordenador de Gestão de Obras Privadas 1 6 8

Seção V
Secretaria Municipal de Economia, Finanças e Recursos Humanos

Art. 15 Compete à Secretaria Municipal de Economia, Finanças e Recursos Humanos:
I  –  administrar  as  finanças  municipais  e  políticas  fiscais  e  tributárias,  visando  ao

equilíbrio e à sustentabilidade intertemporal das contas públicas;
II – praticar atos de aquisição, guarda, padronização, distribuição, conservação, controle

e registro do material de consumo, dos bens móveis e imóveis da Prefeitura; 
III – administrar, fiscalizar, cobrar e arrecadar tributos e contribuições municipais; 
IV – tomar decisões no âmbito de processos administrativo-tributários e manifestar-se

na  apreciação  de  consultas  em matéria  tributária  ou  de  pedidos  de  regimes  especiais,  isenção,
anistia, moratória, remissão, parcelamentos e outros benefícios fiscais definidos em lei;

V  –  promover  a  cobrança  administrativa  e  judicial  dos  créditos  tributários  e  não-
tributários municipais;

VI – arrecadar, administrar e aplicar os recursos públicos;



VII  –  processar  as  despesas  e  manter  o  registro  e  os  controles  contábeis  de
administração financeira, orçamentária e patrimonial do Município;

VIII – preparar os balancetes, bem como o balanço geral; 
IX – administrar as dívidas públicas internas e externas do Município; 
X – receber, pagar, guardar e movimentar os valores do Município; 
XI  –  contribuir  para  a  formulação  e  avaliação  de  políticas  públicas  voltadas  ao

desenvolvimento econômico do Município; 
XII – formular política fiscal e tributária; 
XIII – celebrar contratos, convênios e congêneres com a finalidade de atingir o interesse

público; 
XIV – planejar, executar e avaliar programas de educação fiscal, estudos e gestão do

conhecimento na área de administração tributária e de finanças públicas, dentre outras;
XV – promover a capacitação dos servidores públicos através da Escola Municipal de

Administração Pública; 
XVI – definir as políticas de tecnologia da informação e governança eletrônica; 
XVII  –  normatizar,  padronizar,  integrar  e  acompanhar  as  ações  de  tecnologia  da

informação e governança eletrônica das entidades da Administração Pública; 
XVIII – definir, observando as necessidades de cada órgão da Administração Pública,

os projetos de tecnologia da informação e governança eletrônica,  inclusive no que se refere aos
sistemas de informações geográficas, de geoprocessamento, serviços eletrônicos governamentais,
tratamento de imagens, gestão eletrônica de documentos, segurança e monitoramento; 

XIX – exercer a fiscalização ambiental, sanitária, de obras e de posturas, dentre outras
fiscalizações existentes, como ação complementar à fiscalização de tributos;

XX – assessorar o Prefeito e as demais Secretarias nos assuntos de sua competência;
XXI – atuar no planejamento, organização, articulação, direção, coordenação, execução,

controle e avaliação das políticas de gestão de pessoal;
XXII  –  planejar,  desenvolver  e  coordenar  a  política  geral  de  recursos  humanos,

executando as atividades de administração de pessoal, compreendendo o recrutamento, a seleção, a
admissão, a alocação, o remanejamento e a exoneração de pessoal; 

XXIII – executar atividades relativas aos controles funcionais, aos exames de saúde dos
servidores; 

XXIV – efetuar o controle, cálculo e o registro do pessoal ativo do Executivo; 
XXV –  elaborar,  conferir,  revisar,  fiscalizar  e  controlar  a  folha  de  pagamento  dos

servidores; 
XXVI  –  encaminhar  servidores  à  Escola  Municipal  de  Administração  Pública  para

promoção de seu desenvolvimento, qualificação, capacitação e formação dos recursos humanos;
XXVII – auxiliar no controle e fiscalização do uso dos próprios municipais concedidos,

permitidos ou autorizados, de forma onerosa ou não, especialmente em relação ao cumprimento das
finalidades originárias do ato;

XXVIII  –  gerir  e  coordenar  os  sistemas  de  gestão  de  processos  e  documentos
municipais;

XXIX – apurar e gerir denúncias, sindicâncias e processos administrativos disciplinares,
executando-os quando for o caso;

XXX – elaborar estudos relacionados com as ações de sua área de competência;
XXXI – exercer o controle das demais pastas quanto às fiscalizações que estas devem

exercer sobre os auxílios, contribuições ou subvenções que concederem em nome do Município a
órgãos e entidades;

XXXII  –  zelar  pelas  máquinas,  veículos  e  bens  móveis,  realizando  o  controle  dos
estoques de bens de uso e consumo atinentes à sua atividade;

XXXIII – exercer competências correlatas fixadas em outras leis ou regulamentos.



Art. 16 A Secretaria Municipal de Economia,  Finanças e Recursos Humanos terá as
seguintes Funções Gratificadas, Gratificações de Função e Cargos em Comissão:

Nome Quantidade FG/GF CC
Chefe de Gabinete do Secretário 1 6 6
Coordenador de Receitas 1 6 -
Coordenador de Despesas 1 6 -
Coordenador de Compras e Licitações 1 7 -
Coordenador de Gestão Contábil 1 6 -
Coordenador de Tecnologia da Informação 1 6 6
Coordenador de Gestão de Frota 1 6 -
Coordenador de Fiscalização Tributária 1 6 -
Coordenador do Setor de ITBI 1 6 6
Coordenador de Controle do ICMS 1 6 -
Coordenador do IPTU 1 6 -
Coordenador da Dívida Ativa 1 6 -
Coordenador de Gestão Institucional 1 6 6
Coordenador de Gestão Administrativa 1 6 6
Coordenador de Folha de Pagamento 1 8 -
Chefe do Setor de Movimentação e 
Registro

1 6 -

Coordenador Especial Fazendário 1 6 -
Diretor de Estatística 1 6 -
Diretor de Finanças 1 6 -
Diretor da EMAP 1 7 -
Vice Diretor da EMAP 1 6 -
Coordenador de Capacitação Presencial da 
EMAP

1 6 -

Coordenador de Capacitação Online da 
EMAP

1 6 -

Assessor de Administração da EMAP 1 4 -

§ 1º O Coordenador de Fiscalização Tributária,  o Coordenador da Dívida Ativa e o
Coordenador do ITBI perceberão o salário produtividade igualmente pela média alcançada pelos
fiscais de tributos no mês de exercício conforme lei municipal nº. 3.778 de 26 de setembro de 2001.

§ 2º  As  Coordenações  e  Direções  da Secretaria  de Economia,  Finanças  e  Recursos
Humanos, quando exercidas por servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, permitem a
designação de funções gratificadas de categoria seis até a oito, à exceção da coordenadoria de folha
de pagamento, que será sempre categoria oito.

Seção VI
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Direitos do Idoso

Art. 17 Compete à Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Direitos do
Idoso:

I – promover, orientar, coordenar, supervisionar e auxiliar o Prefeito na execução nas
políticas  públicas  do  trabalho  e  da  assistência  social,  voltadas  para  o  atendimento  integral  às
famílias, às crianças e adolescentes, aos idosos e, em sentido geral, às pessoas em situação de maior
vulnerabilidade;



II – atender aos programas estabelecidos nas legislações estaduais e federais, e demais
políticas definidas na Lei Orgânica do Município;

III  – promover a  política de desenvolvimento social  de forma integrada  às políticas
setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de
condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais;

IV – executar programas, projetos e ações que visem à melhoria das condições sociais,
econômicas e sanitárias da comunidade em situação de vulnerabilidade social;

V  –  coordenar  programas  de  habilitação  e  reabilitação  das  pessoas  portadoras  de
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;

VI – promover o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;
VII – promover ações que assegurem o pleno exercício da cidadania;
VIII – coordenar a execução da política de defesa dos direitos humanos e das minorias

étnico-sociais;
IX – desenvolver, coordenar e apoiar programas, projetos e ações destinadas a facilitar o

acesso da população à habitação de interesse social;
X – promover a integração, racionalização e otimização da infraestrutura básica e de

equipamentos sociais;
XI – monitorar áreas públicas suscetíveis de invasões e áreas de risco;
XII – promover ações voltadas à ampliação do acesso ao mercado de trabalho;
XIII – conservar e reparar as edificações do Município atinentes à sua atividade;
XIV – elaborar estudos relacionados com as ações de sua área de competência;
XV  –  exercer  a  fiscalização  dos  órgãos  e  entidades  que  receberem  auxílios,

contribuições ou subvenções do Município, nos assuntos de sua competência;
XVI – zelar pelas máquinas, veículos e bens móveis, realizando o controle dos estoques

de bens de uso e consumo atinentes à sua atividade;
XVII – assessorar o Prefeito e as demais Secretarias nos assuntos de sua competência;
XVIII – exercer competências correlatas fixadas em outras leis ou regulamentos.

Art. 18 A Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Direitos do Idoso terá
as seguintes Funções Gratificadas, Gratificações de Função e Cargos em Comissão:

Nome Quantidade FG/GF CC
Chefe de Gabinete do Secretário 1 6 6
Assessor Jurídico 1 6 6
Coordenador de Gestão Institucional 1 6 6
Coordenador de Gestão Administrativa 1 6 6

Seção VII
Secretaria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher

Art. 19 Compete à Secretaria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher:
I – formular, propor, acompanhar, coordenar e implementar ações governamentais para

garantia  dos  direitos  das  mulheres,  sejam eles  sociais,  econômicos,  políticos  e  culturais  e  das
políticas de gênero para a melhoria da qualidade de vida da mulher, sua autonomia e participação na
sociedade;

II – formular e implementar políticas e ações de enfrentamento à violência contra as
mulheres;

III  –  articular,  promover  e  executar  programas  de  cooperação  entre  organismos
nacionais  e  internacionais,  públicos  e  privados,  voltados  à  implementação  de  políticas  para  as
mulheres;



IV  –  implementar  e  coordenar  políticas  de  proteção  às  mulheres  em  situação  de
vulnerabilidade; 

V – exercer competências correlatas fixadas em outras leis ou regulamentos.

Art. 20 A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher terá as seguintes
Funções Gratificadas, Gratificações de Função e Cargos em Comissão:

Nome Quantidade FG/GF CC
Chefe de Gabinete do Secretário 1 6 6
Coordenador de Gestão Institucional 1 6 6
Coordenador de Gestão Administrativa 1 6 6

Seção VIII
Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária

Art. 21 Compete à Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária:
I  –  formular,  coordenar  e  executar  a  política  de  habitação  de  interesse  social  e  de

desenvolvimento urbano; 
II – executar a política de regularização urbana e fundiária; 
III – coordenar e executar a remoção e o reassentamento de pessoas localizadas em

áreas de risco;
IV  –  promover  a  regularização  urbanística  e  fundiária  de  assentamentos  precários,

loteamentos e parcelamentos irregulares; 
V – estabelecer convênios e parcerias, com entidades públicas ou privadas, nacionais e

internacionais, necessários à execução de projetos; 
VI – exercer competências correlatas fixadas em outras leis ou regulamentos.

Art.  22  A  Secretaria  Municipal  de  Habitação  e  Regularização  Fundiária  terá  as
seguintes Funções Gratificadas, Gratificações de Função e Cargos em Comissão:

Nome Quantidade FG/GF CC
Chefe de Gabinete do Secretário 1 6 6
Assessor Jurídico 1 6 6
Coordenador de Gestão Institucional 1 6 6
Coordenador de Gestão Administrativa 1 6 6

Seção IX
Secretaria Municipal da Educação e Formação Profissional

Art. 23 Compete à Secretaria Municipal da Educação e Formação Profissional:
I – promover, orientar, coordenar, supervisionar e auxiliar o Prefeito na execução das

políticas públicas da educação voltadas para o atendimento integral da educação infantil e ensino
fundamental com foco na formação profissional de jovens e adultos e demais políticas definidas na
Lei Orgânica Municipal;

II – atuar na organização, manutenção e desenvolvimento das instituições do sistema
municipal de ensino, integrando-se às políticas e planos educacionais da União e do Estado;

III – supervisionar os estabelecimentos integrantes do Sistema Municipal de Ensino;
IV – promover a oferta da educação infantil e do ensino fundamental;
V – promover programas suplementares, de material didático escolar e de transporte;
VI – promover levantamentos e censo escolar, visando ao aprimoramento da qualidade

e à expansão do ensino;
VII – propor, analisar e executar planos, programas e projetos na área educacional;



VIII – promover a inclusão dos alunos com necessidades especiais;
IX – realizar a manutenção regular e adequada da guarda dos registros da documentação

escolar geral e individual dos alunos e professores;
X  –  promover  a  permanente  integração  com  os  municípios  da  região  visando  à

promoção de políticas de desenvolvimento regional na área da educação;
XI – promover a conservação e manutenção da Secretaria e das unidades escolares;
XII – executar e coordenar os serviços de merenda escolar;
XIII  –  auxiliar  nas  atividades  de  educação  fiscal,  consumerista  e  demais  ações  de

conscientização;
XIV – atuar no planejamento, organização, articulação, direção, coordenação, execução,

controle e avaliação das políticas públicas voltadas à juventude;
XV – coordenar a articulação nas relações entre governo e juventude;
XVI – elaborar estudos relacionados com as ações de sua área de competência;
XVII  –  exercer  a  fiscalização  dos  órgãos  e  entidades  que  receberem  auxílios,

contribuições ou subvenções do Município, nos assuntos de sua competência;
XVIII  –  zelar  pelas  máquinas,  veículos  e  bens  móveis,  realizando  o  controle  dos

estoques de bens de uso e consumo atinentes à sua atividade;
XIX – assessorar o Prefeito e as demais Secretarias nos assuntos de sua competência;
XX – exercer competências correlatas fixadas em outras leis ou regulamentos.

Art. 24 A Secretaria Municipal da Educação e Formação Profissional terá as seguintes
Funções Gratificadas, Gratificações de Função e Cargos em Comissão:

Nome Quantidade FG/GF CC
Chefe de Gabinete do Secretário 1 6 6
Assessor Jurídico 1 6 6
Coordenador Geral 1 6 6
Coordenador de Gestão Técnico-
pedagógica

1 5 5

Coordenador de Gestão Administrativa 1 6 6
Coordenador de Compras e Finanças 1 6 6
Coordenador de Programas de Educação 
Integral

1 6 5

Coordenador do Núcleo de Apoio 
Pedagógico

1 6 5

Diretor de Escola de Ensino Fundamental 
Completo

23 4 -

Diretor de Escola de Ensino Fundamental 
Incompleto

13 3 -

Diretor de Escola de Educação Profissional 1 4 -
Diretor de Escola de Educação Infantil 25 4 -
Supervisor de Área 12 3 -
Supervisor de Escola 62 4 -

§ 1º Os professores que possuírem apenas uma matrícula,  ao assumirem o cargo de
Diretor de Escola, recebem, além da Função Gratificada ou Gratificação de Função correspondente,
mais uma remuneração equivalente ao respectivo padrão e nível para o cumprimento de mais 20
horas. 

§2º  Os  professores  com uma matrícula  detentores  do  cargo  de  Vice-Diretor  apenas
quando estiverem no exercício da Direção, por afastamento legal do Diretor, farão jus à convocação



para mais 20 horas semanais, ficando sem docência apenas nas escolas com mais de 150 (cento e
cinquenta) alunos, para auxiliar o Diretor no desempenho de sua função. 

§3º Os professores com duas matrículas detentores do cargo de Vice-Diretor ficarão
sem  docência  apenas  em  uma  matrícula,  exceto  no  período  que  ocuparem  a  Direção,  por
afastamento legal do Diretor.

§ 4º Os professores que possuírem apenas uma matrícula,  ao assumirem o cargo de
Supervisor  de  Área,  recebem,  além  da  Função  Gratificada  ou  Gratificação  de  Função
correspondente,  mais  uma  remuneração  equivalente  ao  respectivo  padrão  e  nível  para  o
cumprimento de mais 20 horas. 

§ 5º Os professores que desempenham atividade em Secretaria Municipal e possuírem
apenas  uma  matrícula,  detentores  de  Função  Gratificada  ou  Gratificação  de  Função,  poderão
receber uma remuneração equivalente ao respectivo padrão e nível para o cumprimento de mais 20
horas.

§ 6º O servidor que desempenhar a função de Diretor de Escola, além da FG (função
gratificada), perceberá também uma gratificação especial de 50% (cinquenta por cento) sobre a FG
correspondente.

Seção X
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

Art. 25 Compete à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano:
I – atuar no planejamento,  organização, articulação,  direção, coordenação, execução,

controle e avaliação das políticas públicas que visem ao desenvolvimento urbano e infraestrutura do
Município;

II  –  executar  obras  e  serviços  públicos  municipais,  bem  como  coordená-los,
acompanhá-los, fiscalizá-los e recebê-los quando realizados por terceiros;

III  – realizar  a  abertura,  pavimentação e  conservação de vias  públicas  municipais  e
logradouros públicos;

IV – conservar e reparar as edificações e obras pertencentes ao Município, quando estas
não forem de competência específica das demais Secretarias;

V – manter, ampliar e conservar a iluminação pública;
VI – executar e manter redes de esgotos pluviais, galerias e bueiros;
VII – realizar a manutenção e ampliação dos cemitérios públicos municipais;
VIII – administrar cemitérios e serviços funerários;
IX – gerir as atividades e estrutura da Usina de Asfalto e do Parque de Máquinas;
X – elaborar estudos relacionados com as ações de sua área de competência;
XI – exercer a fiscalização dos órgãos e entidades que receberem auxílios, contribuições

ou subvenções do Município, nos assuntos de sua competência;
XII – zelar pelas máquinas, veículos e bens móveis, realizando o controle dos estoques

de bens de uso e consumo atinentes à sua atividade;
XIII – assessorar o Prefeito e as demais Secretarias nos assuntos de sua competência;
XIV – exercer competências correlatas fixadas em outras leis ou regulamentos.



Art.  26 A Secretaria  Municipal  de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano terá  as
seguintes Funções Gratificadas, Gratificações de Função e Cargos em Comissão:

Nome Quantidade FG/GF CC
Chefe de Gabinete do Secretário 1 6 6
Coordenador de Gestão Institucional 1 6 6
Coordenador de Gestão Administrativa 1 6 6

Seção XI
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Art. 27 Compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural:
I – atuar no planejamento,  organização, articulação,  direção, coordenação, execução,

controle  e  avaliação  das  políticas  públicas  que  visem ao  desenvolvimento  do  meio  rural  e  da
população que nele vive, em especial, por meio da agricultura e pecuária;

II – atuar no fomento,  incentivo,  orientação e assistência técnica ao setor agrícola  e
pecuário do Município;

III – buscar a melhoria da qualidade de vida no meio rural;
IV  –  disponibilizar  informações  que  subsidiem  o  desenvolvimento  das  cadeias

produtivas;
V – incentivar e fomentar a pesquisa, a ciência, a tecnologia e a inovação em prol da

agricultura, da pecuária e do desenvolvimento do meio rural;
VI – dotar o meio rural de infraestrutura de apoio à produção e à comercialização;
VII – fomentar a agroecologia;
VIII – realizar a abertura, pavimentação e conservação de vias públicas rurais;
IX – estimular o agronegócio, novos canais de comercialização e o associativismo rural;
X – desenvolver políticas para o fortalecimento das cadeias produtivas da agricultura

familiar;
XI – facilitar o acesso do produtor aos insumos e serviços básicos;
XII – estimular a qualificação dos produtores, em especial por meio de cursos, palestras,

visitas técnicas e demais eventos;
XIII – elaborar estudos relacionados com as ações de sua área de competência;
XIV  –  exercer  a  fiscalização  dos  órgãos  e  entidades  que  receberem  auxílios,

contribuições ou subvenções do Município, nos assuntos de sua competência;
XV – zelar pelas máquinas, veículos e bens móveis, realizando o controle dos estoques

de bens de uso e consumo atinentes à sua atividade;
XVI – assessorar o Prefeito e as demais Secretarias nos assuntos de sua competência;
XVII – exercer competências correlatas fixadas em outras leis ou regulamentos.

Art. 28 A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural terá as seguintes Funções
Gratificadas, Gratificações de Função e Cargos em Comissão:

Nome Quantidade FG/GF CC
Chefe de Gabinete do Secretário 1 6 6
Coordenador de Gestão Institucional 1 6 6
Coordenador de Gestão Administrativa 1 6 6



Seção XII
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer

Art. 29 Compete à Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer:
I – atuar no planejamento,  organização, articulação,  direção, coordenação, execução,

controle e avaliação das políticas públicas que visem à promoção do esporte, da atividade física e
do lazer, com meta no desenvolvimento humano e na melhoria da qualidade de vida da população;

II – organizar, coordenar e executar atividades desportivas, recreativas e de lazer;
III – incentivar e fomentar o esporte como forma de integração, educação, lazer e bem-

estar social;
IV – atrair e apoiar eventos esportivos;
V – promover o esporte de forma permanente, permeando e institucionalizando as ações

inerentes à sua área de atuação;
VI – promover a utilização adequada e fomentar novos espaços públicos destinados às

atividades esportivas, recreativas e de lazer;
VII – elaborar estudos relacionados com as ações de sua área de competência;
VIII  –  exercer  a  fiscalização  dos  órgãos  e  entidades  que  receberem  auxílios,

contribuições ou subvenções do Município, nos assuntos de sua competência;
IX – zelar pelas máquinas, veículos e bens móveis, realizando o controle dos estoques

de bens de uso e consumo atinentes à sua atividade;
X – organizar os calendários de eventos esportivos do Município;
XI – assessorar o Prefeito e as demais Secretarias nos assuntos de sua competência;
XII – prevenir e combater os problemas da sociedade que afetam a juventude como a

violência,  igualdade  racial  e  de  gênero,  o  consumo  de  drogas  e  a  gravidez  na  adolescência
qualificando a vida dos jovens;

XIII – exercer competências correlatas fixadas em outras leis ou regulamentos.

Art. 30 A Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer terá as seguintes Funções 
Gratificadas, Gratificações de Função e Cargos em Comissão:

Nome Quantidade FG/GF CC
Chefe de Gabinete do Secretário 1 6 6
Coordenador de Gestão Institucional 1 6 6
Coordenador de Gestão Administrativa 1 6 6

Seção XIII
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Art.  31  Compete  à  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Econômico,  Ciência,
Tecnologia e Inovação:

I – atuar no planejamento,  organização, articulação,  direção, coordenação, execução,
controle e avaliação das políticas públicas que visem ao desenvolvimento econômico do Município
por meio da indústria, do comércio, dos serviços, da ciência, da tecnologia e da inovação;

II – incentivar e fomentar o desenvolvimento da pesquisa, da ciência, da tecnologia, da
inovação e do empreendedorismo;

III – incentivar a geração e a aplicação do conhecimento científico e tecnológico no
desenvolvimento e crescimento dos empreendimentos econômicos;

IV – promover a articulação com diferentes órgãos, tanto no âmbito governamental,
como na iniciativa privada, visando ao aproveitamento de incentivos e recursos para a economia do
Município;

V – promover intercâmbio, convênios e parcerias com entidades públicas e privadas,
nacionais e internacionais, em assuntos relativos ao desenvolvimento econômico do Município;



VI – promover a implementação e a fixação de atividades de alta tecnologia no âmbito
municipal,  atuando em cooperação com as  universidades,  entidades  públicas  e  privadas  e  com
organismos internacionais;

VII  –  promover  a  permanente  interação  com  os  Municípios  da  região  visando  à
concepção, promoção e implementação de políticas de desenvolvimento econômico regional, em
especial as relacionadas às cadeias produtivas;

VIII – apoiar, fomentar e incentivar a promoção de eventos capazes de contribuir para o
desenvolvimento de empreendimentos, com vistas ao crescimento econômico local;

IX – incentivar e orientar a formação de associações, cooperativas e outras modalidades
de organização voltadas às atividades econômicas;

X  –  realizar  a  emissão  de  alvarás  e  autorizações  para  a  execução  das  atividades
econômicas através da Casa do Empreendedor;

XI – promover ações voltadas à ampliação do acesso ao mercado de trabalho;
XII  –  pesquisar  e  avaliar  as  áreas  ou  setores  econômicos  com maior  potencial  na

geração  de  empregos  e  renda,  e  adotar  medidas  para  o  incentivo  e  desenvolvimento  daqueles
considerados estratégicos para o crescimento do Município;

XIII – elaborar estudos relacionados com as ações de sua área de competência;
XIV  –  exercer  a  fiscalização  dos  órgãos  e  entidades  que  receberem  auxílios,

contribuições ou subvenções do Município, nos assuntos de sua competência;
XV – zelar pelas máquinas, veículos e bens móveis, realizando o controle dos estoques

de bens de uso e consumo atinentes à sua atividade;
XVI – assessorar o Prefeito e as demais Secretarias nos assuntos de sua competência;
XVII – exercer competências correlatas fixadas em outras leis ou regulamentos.

Art. 32 A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação terá as seguintes Funções Gratificadas, Gratificações de Função e Cargos em Comissão:

Nome Quantidade FG/GF CC
Chefe de Gabinete do Secretário 1 6 6
Coordenador de Gestão Institucional 1 6 6
Coordenador de Gestão Administrativa 1 6 6
Coordenador da Casa do Empreendedor 1 6 8
Coordenador da Incubadora Empresarial 1 5 5
Coordenador da Casa do Artesanato 1 4 5
Coordenador do Alto Camaquã e Bioma 
Pampa

1 5 6

Coordenador do Escritório Regional da 
Jucis-RS

1 5 -

Coordenador do PROCON 1 6 6

Seção XIV
Secretaria Municipal de Saúde e Atenção à Pessoa com Deficiência

Art. 33 Compete à Secretaria Municipal de Saúde e Atenção à Pessoa com Deficiência:
I – promover, orientar, coordenar, supervisionar e auxiliar o Prefeito na execução das

políticas públicas da saúde e atendimento integral às pessoas com deficiência e demais políticas
definidas na Lei Orgânica Municipal; 

II – exercer as atribuições previstas no Sistema Único de Saúde – SUS;
III – coordenar e integrar ações e serviços de saúde pública, voltados ao atendimento

das necessidades da comunidade;
IV – regular as ações e serviços de saúde pública, executados em sistema de parceria

com a iniciativa privada;



V – implantar,  manter e aprimorar sistemas de informações das ações e serviços de
saúde no Município;

VI – realizar a vigilância sanitária, epidemiológica, toxicológica e farmacológica;
VII  –  atuar  na  promoção,  desenvolvimento  e  execução  de  programas  de  medicina

preventiva;
VIII – promover a integração com a União, com o Estado e com os Municípios vizinhos

visando ao desenvolvimento de políticas regionais voltadas à promoção da saúde da população local
e regional com a participação e execução dos programas dos governos Federal e Estadual na área da
saúde pública;

IX  –  regular,  controlar  e  fiscalizar  alimentos,  desde  a  fonte  de  produção  até  o
consumidor, em complementação à atividade federal e estadual;

X – avaliar  e controlar contratos,  convênios e instrumentos afins relativos à área da
saúde;

XI – conservar e reparar as edificações do Município atinentes à sua atividade;
XII – elaborar estudos relacionados com as ações de sua área de competência;
XIII  –  exercer  a  fiscalização  dos  órgãos  e  entidades  que  receberem  auxílios,

contribuições ou subvenções do Município, nos assuntos de sua competência;
XIV – zelar pelas máquinas, veículos e bens móveis, realizando o controle dos estoques

de bens de uso e consumo atinentes à sua atividade;
XV – assessorar o Prefeito e as demais Secretarias nos assuntos de sua competência;
XVI – exercer competências correlatas fixadas em outras leis ou regulamentos.

Art. 34 A Secretaria Municipal de Saúde e Atenção à Pessoa com Deficiência terá as
seguintes Funções Gratificadas, Gratificações de Função e Cargos em Comissão:

Nome Quantidade FG/GF CC
Chefe de Gabinete do Secretário 1 6 6
Assessor Jurídico 1 6 6
Coordenador de Gestão Institucional 1 6 6
Coordenador de Gestão Administrativa 1 6 6
Coordenador do ESF 1 6 6
Coordenador do PIM 1 6 5
Coordenador da Farmácia Popular 1 6 6
Coordenador do CAPS AD 1 6 6
Coordenador da Residência Terapêutica 1 6 6
Coordenador da Vigilância Sanitária 1 6 6
Coordenador de Produtos Farmacêuticos e 
Correlatos

1 6 6

Coordenador de Doenças 
Infectocontagiosas

1 6 6

Coordenador de Gestão Hospitalar e 
Ambulatorial

1 6 8

Coordenador de Posto de Saúde 19 4 4
Coordenador de Unidade de Referência 4 6 6

Seção XV
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Art. 35 Compete à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo:
I – promover, orientar, coordenar, supervisionar e auxiliar o Prefeito na execução das

políticas públicas da cultura e do turismo, implantando e qualificando os equipamentos culturais e
atrativos turísticos do Município e demais políticas definidas na Lei Orgânica Municipal;



II – promover, fomentar, incentivar e apoiar o turismo no Município e explorar o seu
potencial em prol do desenvolvimento econômico e social;

III – impulsionar ações que visem à integração das atividades do setor de turismo com a
região;

IV – atrair investimentos para o desenvolvimento do turismo no Município;
V – articular a promoção institucional da cidade no país e no exterior;
VI – orientar e controlar a qualidade dos bens e serviços turísticos do Município;
VII  –  incentivar  a  interação  com  entidades  públicas  e  privadas,  nacionais  e

internacionais,  com  o  objetivo  de  incrementar  o  intercâmbio  de  novas  tecnologias  de
desenvolvimento turístico;

VIII – apoiar, fomentar e incentivar a promoção de eventos capazes de contribuir para a
divulgação turística do Município e suas potencialidades;

IX – promover convênios, parcerias e intercâmbio com entidades públicas e privadas,
nacionais e internacionais, em assuntos relativos ao desenvolvimento turístico do Município;

X  –  fomentar  a  criação,  manutenção  e  aprimoramento  de  festas  e  eventos  que
promovam a valorização do Município;

XI – estimular o pleno exercício dos direitos culturais e a democratização do acesso à
cultura;

XII  –  incentivar  a  produção,  a  valorização  e  a  difusão  das  diversas  manifestações
artístico-culturais;

XIII – promover a proteção do patrimônio cultural;
XIV – organizar, promover e apoiar eventos e manifestações culturais e artísticas;
XV – auxiliar na viabilização de pontos de visitação turística no Município;
XVI  –  coordenar  e  executar  a  política  municipal  do  turismo  com  vista  ao  seu

desenvolvimento, ampliar os fluxos turísticos e a permanência dos turistas;
XVII  –  promover  a  prática  de  turismo sustentável  nas  áreas  naturais  e  estimular  a

prática de turismo rural;
XVIII – exercer competências correlatas fixadas em outras leis ou regulamentos.

Art.  36  A  Secretaria  Municipal  de  Cultura  e  Turismo  terá  as  seguintes  Funções
Gratificadas, Gratificações de Função e Cargos em Comissão:

Nome Quantidade FG/GF CC
Chefe de Gabinete do Secretário 1 6 6
Coordenador de Gestão Institucional 1 6 6
Coordenador de Gestão Administrativa 1 6 6

Seção XVI
Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana

Art. 37 Compete à Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana:
I – atuar no planejamento,  organização, articulação,  direção, coordenação, execução,

controle e avaliação das políticas públicas de segurança, trânsito e mobilidade;
II – garantir  a ordem pública e a preservação dos direitos do cidadão,  bem como a

proteção da vida e do patrimônio;
III – propor e executar planos e ações que visem à redução dos índices de violência e

criminalidade, assim como à prevenção e combate a sinistros;
IV – produzir e gerenciar dados, estudos e estatísticas sobre violência, criminalidade,

trânsito e mobilidade;
V –  gerir  e  coordenar  as  atividades  de  vigia  patrimonial  e  videomonitoramento  do

Município;



VI – articular,  em sintonia com outros órgãos da Administração Pública e iniciativa
privada, programas para redução da violência e da criminalidade e para promoção da cidadania;

VII – coordenar,  executar e controlar a fiscalização do trânsito e aplicar as medidas
administrativas  cabíveis  por  infrações  previstas  no  Código  de  Trânsito  Brasileiro,  observada  a
competência municipal;

VIII  – gerir  o sistema de sinalização e dos dispositivos e equipamentos  de controle
viário, visando agregar qualidade à mobilidade coletiva;

IX  –  regular,  controlar  e  fiscalizar  a  operação  do estacionamento  rotativo  nas  vias
públicas municipais;

X – desenvolver programas locais e participar de programas nacionais e estaduais da
educação e segurança de trânsito;

XI – coordenar os sistemas de juntas administrativas de recursos de infração de trânsito;
XII – fiscalizar e avaliar os padrões de qualidade e de segurança do setor do transporte

privado;
XIII  –  controlar  as  concessões,  permissões  e  autorizações  do  transporte  público

municipal de passageiros, conforme legislação vigente;
XIV  –  coordenar,  executar  e  controlar  convênios  com  órgãos  federais  e  estaduais

relativos ao setor do trânsito, transportes e mobilidade;
XV – gerir e coordenar as atividades da Guarda Municipal;
XVI – executar a segurança interna dos prédios públicos municipais;
XVII – executar a segurança pessoal dos agentes públicos do administrativo municipal,

quando em exercício da função pública e risco à integridade física;
XVIII  –  coordenar  e  executar  a  remoção  de  pessoas  localizadas  em áreas  públicas

invadidas;
XIX – elaborar estudos relacionados com as ações de sua área de competência;
XX  –  exercer  a  fiscalização  dos  órgãos  e  entidades  que  receberem  auxílios,

contribuições ou subvenções do Município, nos assuntos de sua competência;
XXI – zelar pelas máquinas, veículos e bens móveis, realizando o controle dos estoques

de bens de uso e consumo atinentes à sua atividade;
XXII – assessorar o Prefeito e as demais Secretarias nos assuntos de sua competência;
XXIII – exercer competências correlatas fixadas em outras leis ou regulamentos.

Art. 38 A Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana terá as seguintes
Funções Gratificadas, Gratificações de Função e Cargos em Comissão:

Nome Quantidade FG/GF CC
Chefe de Gabinete do Secretário 1 6 6
Assessor Jurídico 1 6 6
Coordenador de Gestão Institucional 1 6 6
Coordenador de Gestão Administrativa 1 6 6
Coordenador de Engenharia de Trânsito 1 6 8

Parágrafo único. Além das Funções Gratificadas, Gratificações de Função e Cargos em
Comissão previstos nesta lei, a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana tem em sua
estrutura a Guarda Civil Municipal, com finalidade, Funções Gratificadas, Gratificações de Função
e Cargos em Comissão, instituídos em legislação própria.



Seção XVII
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção ao Bioma Pampa

Art.  39  Compete  à  Secretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente  e  Proteção  ao  Bioma
Pampa:

I  –  auxiliar  o  Prefeito  a  promover,  orientar,  coordenar,  supervisionar,  fiscalizar  e
executar políticas públicas relativas ao meio ambiente com atenção à proteção e preservação do
bioma pampa e ao correto manejo dos resíduos sólidos e demais políticas definidas na Lei Orgânica
Municipal;

II – exercer competências correlatas fixadas em outras leis ou regulamentos.

Art. 40 A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção ao Bioma Pampa terá as
seguintes Funções Gratificadas, Gratificações de Função e Cargos em Comissão:

Nome Quantidade FG/GF CC
Chefe de Gabinete do Secretário 1 6 6
Assessor Jurídico 1 6 6
Coordenador de Gestão Institucional 1 6 6
Coordenador de Gestão Administrativa 1 6 6

CAPÍTULO V
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO, DOS NÍVEIS, 

DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO, E DO SUBSÍDIO

Seção I
Dos Cargos de Provimento Efetivo

Art. 41 Cargo público é o criado por lei, em número certo, com denominação própria,
consistindo em conjunto  de  atribuições  e  responsabilidades  cometidas  a  um servidor,  mediante
retribuição pecuniária paga pelos cofres públicos.

Art. 42 Os cargos públicos de provimento efetivo podem ser de carreira ou isolados.

Art.  43 Cargos de carreira  são os  que  se integram em classes,  havendo promoções
mediante aplicação de critérios alternados de merecimento e antiguidade.

Art.  44 Cargo isolado é  o que não se escalona  em classes,  por  ser  o  único na  sua
categoria.

§1º O servidor ocupante  de cargo isolado tem sua retribuição  pecuniária  através  de
subsídio, constituído este em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, abono,
prêmio,  verba  de  representação  ou outra  espécie  remuneratória,  nos  termos  do art.  39,  §4º  da
Constituição Federal.

§2º Os cargos públicos de provimento efetivo isolado serão definidos no ANEXO IV
desta lei.

Seção II
Dos Níveis

Art. 45 Os níveis correspondem à habilitação que deve ter o servidor para o cargo que
ocupa.



Art.  46 Os níveis  são designados pelos  algarismos de "1" a  "5",  e  classificados  de
acordo com as seguintes exigências:

I – Nível 1 destina-se a servidores que ocupam cargos sem exigência de qualificação
específica ou grau de escolaridade;

II – Nível 2 destina-se a servidores que ocupam cargos para os quais se exige ensino
fundamental incompleto e habilitação específica em uma atividade profissional;

III – Nível 3 destina-se a servidores que ocupam cargos para os quais se exige ensino
fundamental completo;

IV – Nível 4 destina-se a servidores que ocupam cargos para os quais se exige ensino
médio completo ou, quando for o caso, curso técnico de nível médio com registro no conselho de
classe respectivo, se existente e obrigatório;

V – Nível 5 destina-se a servidores que ocupam cargos para os quais se exige ensino
superior completo, com registro no conselho de classe respectivo, se existente e obrigatório.

Art.  47 Os cargos  de provimento efetivo pertencem aos níveis  mencionados  no art.
anterior, observado o ANEXO I desta lei quanto à nomenclatura, quantitativo, atribuições, níveis,
carga horária e escolaridade.

Parágrafo  único.  Os  cargos  de  provimento  efetivo  isolados  serão  enquadrados  nos
mesmos níveis  do artigo  anterior  para  efeito  de identificação de sua escolaridade  e  cálculo  de
auxílio-alimentação, mas não para efeitos de fixação de subsídio, quando for o caso, o que se dará
na forma do ANEXO IV.

Seção III
Do Vencimento e da Remuneração

Art.  48  Vencimento  é  a  retribuição  pecuniária  pelo  exercício  de  cargo  público  de
provimento efetivo de carreira, com valor fixado em lei.

Art.  49  Remuneração  é  o  vencimento  do  cargo  público  de  provimento  efetivo  de
carreira, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

Art. 50 O vencimento, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível.

Art. 51 O vencimento básico dos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo,
quando  de  carreira,  será  obtido  multiplicando-se  o  Piso  Municipal  de  Salários  (PMS)  pelo
respectivo coeficiente, da seguinte forma:

I – NÍVEL 1, equivalente a 1.1 do PMS;
II – NÍVEL 2, equivalente a 1.3 do PMS;
III – NÍVEL 3, equivalente a 1.5 do PMS;
IV – NÍVEL 4, equivalente a 1.7 do PMS;
V – NÍVEL 5, equivalente a 3.0 do PMS.

Seção IV
Do Subsídio

Art. 52 Os cargos de provimento efetivo isolados e os seus respectivos subsídios serão
definidos no ANEXO IV desta lei.



§1º Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo isolados somente podem
ser nomeados para direção, chefia ou assessoramento através da concessão de cargos em comissão,
sendo vedada a designação para o exercício de funções gratificadas ou gratificações de função.

§2º  As  horas  extraordinárias  eventualmente  realizadas  por  ocupantes  de  cargos  de
provimento efetivo isolado serão calculadas sobre o montante de seu subsídio, observado o limite
previsto no estatuto dos servidores públicos do município.

§3º Quaisquer outras vantagens remuneratórias previstas para os cargos de provimento
efetivo isolados ficam extintas, salvo os casos previstos nesta lei.

§4º O Prefeito, o Vice-Prefeito, o Procurador-Geral, os Secretários, entre outros agentes
políticos,  terão  seus  subsídios  definidos  em  lei  específica,  sendo  permitida  a  opção  pela  sua
remuneração e gratificações devidas quando no desempenho de quaisquer destes cargos, na forma
do ANEXO III.

CAPÍTULO VI
DA CARREIRA

Seção I
Princípios Básicos

Art.  53  O  servidor  ocupante  de  cargo  público  de  provimento  efetivo  de  carreira
submeter-se-á, no exercício desta, aos princípios básicos:

I  –  da  profissionalização  e  valorização,  através  de  sua  formação  e  atualização
constantes, visando à consecução dos objetivos da administração;

II – da progressão, mediante promoções alternadas por merecimento e por antiguidade,
realizadas anualmente;

III – promoção, desenvolvimento e atuação em variados tipos de capacitação referentes
à sua área de atuação ou sobre tema que o servidor possua notável conhecimento, inclusive para
disseminá-lo entre seus colegas servidores.

Seção II
Da Estrutura da Carreira

Art. 54 O servidor público municipal da Administração Direta ocupante de cargo de
provimento efetivo de carreira, terá esta estruturada em 7 (sete) classes, dispostas gradualmente.

Art. 55 Classes são os diversos estágios em que se encontra o servidor ocupante de
cargo público de provimento efetivo de carreira, nos termos definidos nesta Lei.

Art. 56 As classes serão designadas pelas letras de "A" a "G", em ordem alfabética.

Art. 57 A classe a que pertence o servidor ocupante de cargo público de provimento
efetivo  de  carreira  contará  com  um  acréscimo  ao  vencimento  básico  deste  de  um  percentual
conforme tabela abaixo, calculado sobre seu vencimento básico:

CLASSE "A" – 0% – de 00 a 05 anos;
CLASSE "B" – 10% – de 05 anos e um dia a 10 anos;
CLASSE "C" – 20% – de 10 anos e um dia a 15 anos;
CLASSE "D" – 30% – de 15 anos e um dia a 20 anos;
CLASSE "E" – 40% – de 20 anos e um dia a 25 anos;



CLASSE "F" – 50% – de 25 anos e um dia a 30 anos;
CLASSE "G" – 60% – mais de 30 anos.

Art. 58 Os níveis são conservados quando da mudança, por parte do servidor, para a
classe superior.

Seção III
Da Promoção por Antiguidade e por Merecimento

Art.  59  Promoção  por  antiguidade  é  o  ato  pelo  qual  o  servidor  público  municipal
ocupante de cargo público efetivo de carreira tem acesso à classe imediatamente superior, dentro do
nível a que pertence.

Art.  60 Promoção por merecimento  é o ato pelo qual  o servidor ocupante de cargo
público  de  provimento  efetivo  de  carreira  terá  acrescido  ao  seu  vencimento  básico  o  valor
equivalente a 5% (cinco por cento) a título de vantagem.

Parágrafo único. O servidor, após concluir o estágio probatório, poderá ser promovido
por merecimento no máximo 3 (três) vezes, com intervalo mínimo entre as promoções, de 5 (cinco)
anos.

Art. 61 A promoção far-se-á automaticamente por antiguidade na forma do art. 57, e por
merecimento observará a regra do art. 62.

Art. 62 Anualmente, uma comissão de funcionários constituída por um representante de
cada  órgão da Administração Direta, escolhido por seus colegas, em reunião convocada para tal
finalidade,  selecionará  10% (dez  por  cento)  dos  funcionários  efetivos  a  serem promovidos por
merecimento, entre aqueles que apresentarem os requisitos para tal.

§1º Tais promoções serão realizadas por ocasião do dia do Servidor Público Municipal,
em evento a cargo da Secretaria Municipal de Economia, Finanças e Recursos Humanos.

§2º O dia do Servidor Público Municipal será 28 de outubro de cada ano.

Art. 63 Os critérios adotados para a promoção por merecimento são os seguintes:
I – idoneidade moral;
II – disciplina;
III – assiduidade;
IV – pontualidade;
V – dedicação ao serviço;
VI – eficiência;
VII – cursos concluídos.

Parágrafo único. Decreto do Executivo deverá regulamentar o caput deste artigo.

CAPÍTULO VII
DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 64 A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais para os servidores dos
níveis 1 (um) e 2 (dois) e 33 (trinta e três) horas semanais para os demais servidores.



§ 1º Os servidores pertencentes ao nível 5 (cinco), educadores e intérpretes de LIBRAS
terão carga horária de 20 (vinte) horas semanais.

§  2º  A  jornada  de  trabalho  dos  Agentes  de  Combate  às  Endemias  e  dos  Agentes
Comunitários de Saúde é de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 3º A jornada de trabalho dos Técnicos em Raio X e dos Auxiliares de Câmara Escura
é de 24 (vinte e quatro) horas semanais.

§ 4º A jornada de trabalho dos cargos em comissão observará os turnos de trabalho das
secretarias e ficará limitada a 40 horas semanais.

§  5º  A  critério  da  Administração  e  por  necessidade  justificada,  para  suprir  falta
temporária, os servidores pertencentes ao nível 5 (cinco) e educadores poderão ser convocados para
40h (quarenta horas) semanais, sendo vedada a percepção de horas extraordinárias neste caso.

§  6º  O  valor  da  convocação  mencionada  no  parágrafo  anterior  será  calculado  em
montante  correspondente ao nível básico e sobre ele não incidirão quaisquer vantagens pecuniárias.

§ 7º Quando do interesse da administração, poderá o Executivo estabelecer turno único,
escalas de trabalho, atividades noturnas, dentre outras necessárias à prestação de serviços públicos,
na  forma  do  regulamento,  observada  sempre  a  carga  horária  semanal  dos  cargos  e  eventuais
benefícios funcionais previstos em lei em razão da natureza das atividades.

CAPÍTULO VIII
DAS DIÁRIAS DE VIAGEM

Art.  65 O valor  correspondente  às  diárias  de  viagem para  os  servidores  municipais
ocupantes de cargos efetivos, de funções gratificadas, de gratificações de função ou de cargos em
comissão, será equivalente a 80% (oitenta por cento) da Unidade Padrão de Diárias (UPD).

Parágrafo  único.  A  Unidade  Padrão  de  Diárias  (UPD)  fica  fixada  em  R$  483,15
(quatrocentos e oitenta e três reais e quinze centavos).

Art. 66 O valor correspondente às diárias de viagem para os Secretários Municipais,
Chefe de Gabinete do Prefeito e Procurador Geral do Município será equivalente a 80% (oitenta por
cento) da  Unidade Padrão de Diárias (UPD).

Art. 67 Quando se tratar de viagem para fora do estado, o valor da diária será acrescido
do percentual de 70% (setenta por cento). 

Art. 68 Quando se tratar de deslocamento inferior a 24 (vinte e quatro) horas, a diária
será reduzida no percentual de 50% (cinquenta por cento). 

Art. 69 O Prefeito do Município de Bagé receberá diárias em viagens dentro do estado
no valor de 4% (quatro por cento) do valor fixado para o seu subsídio, no mês em que for solicitada
e, em viagens para fora do estado, o valor será de 5,70% (cinco inteiros e setenta centésimos por
cento). 

Art. 70 O Vice-Prefeito de Bagé receberá diárias em viagens dentro do estado no valor
de 8% (oito por cento) do valor fixado para o seu subsídio, no mês em que for solicitada e,  em
viagens para fora do estado, 11% (onze por cento).



Art. 71 Caso a viagem com diária seja realizada sem o uso de carro oficial, os agentes
políticos  e demais  servidores públicos municipais  terão direito  a indenização nunca superior  ao
valor da soma das passagens de ida e volta ao destino da viagem.

§1º Nos casos em que os agentes políticos e os demais agentes públicos optarem pelo
deslocamento em veículo próprio, sendo estes últimos necessariamente autorizados pelo titular da
pasta, será devida uma indenização nunca superior ao valor da soma das passagens terrestres de ida
e volta para o destino da viagem.

§ 2º A opção do agente público referida no parágrafo anterior desobriga o município
quanto ao ressarcimento de danos sofridos no veículo.

Art.  72  O  valor  da  diária  indenizará  despesas  relativas  à  estadia,  alimentação  e
hospedagem.

Art. 73 Os agentes políticos e servidores públicos municipais da Administração Pública
que receberem diárias ficarão obrigados a fazer a Prestação de Contas da viagem no prazo de 15
(quinze) dias do seu retorno à sede, na qual deverá constar os seguintes documentos:

I – comprovante do embarque aéreo ou terrestre, quando se tratar de meio de transporte
comercial;

II – comprovante de abastecimento em seu nome nos casos do §1º do artigo 71;
III –  cópia  de  certificado,  diploma ou atestado  no caso  de  participação  em cursos,

congressos, seminários, treinamentos, e outros eventos similares;
III – nota fiscal da hospedagem, quando utilizar do serviço;
IV – nota fiscal de alimentação para cada dia de deslocamento.

§ 1º O motorista condutor de outros agentes públicos deverá apresentar nota fiscal de
alimentação quando for o caso de percepção de apenas meia diária e relatório sucinto de viagem,
narrando o motivo pelo qual se encontra em deslocamento.

§  2º  Quando  o  motorista  estiver  em  viagem  sem  conduzir  passageiros  deverá,  no
relatório, esclarecer as razões de seu deslocamento.

CAPÍTULO IX
DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS, DAS GRATIFICAÇÕES 

DE FUNÇÃO E DOS CARGOS EM COMISSÃO

Art. 74 As funções gratificadas, as gratificações de função e os cargos em comissão
terão provimento com base no critério de confiança, sendo de livre nomeação e exoneração por ato
do Prefeito, podendo o servidor recebê-la concomitantemente, com o Regime Especial de Tempo
Integral.

§1º  As  funções  gratificadas,  as  gratificações  de  função  e  os  cargos  em  comissão
mencionados no caput observarão o  ANEXO II desta lei  quanto à nomenclatura,  quantitativo e
atribuições, preenchidos os requisitos legais para nomeação.

§2º  Os  ocupantes  de  funções  gratificadas,  gratificações  de  função  e  de  cargos  em
comissão de Assessorias Administrativas estarão no quadro geral do município, com lotação livre
entre os órgãos, determinada por ato do Prefeito.



§ 3º É exigida a formação do ensino fundamental completo para os ocupantes de cargos
em comissão  de 1 a 6 e de ensino médio completo para ocupação de cargos em comissão 7 e 8.

§ 4º Para as  funções  gratificadas,  gratificações  de função e cargos  em comissão de
Assessor  Jurídico  do  Gabinete  e  Assessor  Jurídico  é  exigido  nível  superior  com formação  em
Direito. 

§ 5º Para o cargo em comissão de Coordenador de Engenharia do Trânsito é exigido
nível superior com formação em Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo, com especialidade
em engenharia de trânsito.

Art. 75 As Funções Gratificadas e Gratificações de Funções estabelecidas por esta Lei
são as seguintes:

FG-1 e GF-1 – 0.5 da UPFG;
FG-2 e GF-2 – 0.8 do UPFG;
FG-3 e GF-3 – 1.0 do UPFG;
FG-4 e GF-4 – 1.3 do UPFG;
FG-5 e GF-5 – 2.3 do UPFG;
FG-6 e GF-6 – 3.3 do UPFG;
FG-7 e GF-7 – 4.3 do UPFG;
FG-8 e GF-8 – 8.0 do UPFG.

§1º As funções gratificadas e gratificações de função não incorporadas concedidas não
servirão de base de cálculo para eventual concessão de horas extraordinárias.

§2º O servidor municipal perceberá a remuneração do seu cargo acrescida do respectivo
valor da função gratificada ou gratificação de função em que estiver nomeado.

Art. 76 A Unidade Padrão de Função Gratificada ou de Gratificação de Função (UPFG)
fica fixada em R$ 483,15 (quatrocentos e oitenta e três reais e quinze centavos).

Art. 77 Ao Poder Executivo será facultado conceder regime especial de tempo integral,
levando em consideração a necessidade da Administração, para servidores detentores de cargos de
provimento efetivo de carreira, funções gratificadas (FG) ou gratificações de função (GF) e cargos
em comissão (CC),  elevando em 70% (setenta por cento) sua retribuição pecuniária, incidindo da
seguinte forma sobre:

I – o vencimento básico do detentor de cargo de provimento efetivo de carreira que não
possua função gratificada incorporada;

II – o valor da função gratificada já incorporada de detentor de cargo de provimento
efetivo de carreira que não esteja no exercício de função gratificada;

III – o valor da função gratificada ou da gratificação de função, ou o valor do cargo em
comissão, daqueles que estiverem designados e em exercício no seu devido desempenho.

Parágrafo único. Quando da ocorrência de circunstâncias funcionais que possam admitir
uma  ou  outra  das  hipóteses  dos  incisos  deste  artigo  concomitantemente,  fica  a  critério  da
Administração a efetiva escolha de enquadramento.

Art. 78 O regime especial de tempo integral que trata o artigo 77 desta Lei terá seu
quantitativo  fixado  em  8  (oito)  Cargos  efetivos  de  carreira,  8  (oito)  Funções  Gratificadas  ou
Gratificações de Função (GF) e 8 (oito) cargos em Comissão (CC) por Secretaria ou órgãos afins
previstos nesta lei.



§1º Quando, por necessidade do serviço, houver relotação de servidores ocupantes de
regimes especiais de tempo integral, será permitido que o limite por secretaria seja ultrapassado,
desde que observado,  em qualquer  hipótese,  o  limite  global,  respeitada  a  proporcionalidade  do
caput.

§ 2º O servidor convocado para trabalhar em regime especial de tempo integral deverá
cumprir, além da carga horária de seu cargo, no mínimo mais 10 (dez) horas semanais.

§ 3º O servidor convocado para trabalhar em regime especial de tempo integral que não
cumprir as 10 (dez) horas semanais sofrerá desconto proporcional ao tempo não trabalhado.

§  4º  O  servidor  que  viajar  autorizadamente  a  serviço  contará  esses  turnos  para  o
cumprimento  das  exigências  dos  parágrafos  anteriores,  devendo informar  em sua  efetividade  o
ocorrido.

§ 5º Para efeito desta Lei, entende-se regime especial de tempo integral, aquele em que
o servidor coloca-se à disposição da administração em qualquer hora do dia em qualquer dia da
semana, respeitados os limites constitucionais, mesmo em home office.

§ 6º Aos servidores que incorporaram essa vantagem prevista no caput na forma da
legislação vigente anteriormente são resguardados seus direitos adquiridos, bem como permanecem
as obrigações de observância do cumprimento da carga horária proporcional à incorporação.

Art. 79 Os Cargos em Comissão terão os respectivos valores:

CC 1 – 2,5 da UPC;
CC 2 – 2,8 da UPC;
CC 3 – 3,0 da UPC;
CC 4 – 4,0 da UPC;
CC 5 – 5,0 da UPC;
CC 6 – 6,0 da UPC;
CC 7 – 7,0 da UPC;
CC 8 – 12,0 da UPC.

Art.  80  A  Unidade  Padrão  de  Comissionados  (UPC)  fica  fixada  em  R$  483,15
(quatrocentos e oitenta e três reais e quinze centavos).

CAPÍTULO X
DAS FÉRIAS

Art. 81 Terá direito a 1/3 da sua remuneração o servidor que entrar em gozo de férias.

§ 1º É proibida a acumulação de férias.

§ 2º O servidor que não puder gozar as férias no ano correspondente deverá gozá-las,
obrigatoriamente, no ano seguinte.



CAPÍTULO XI
DA INSALUBRIDADE E DA PERICULOSIDADE

Art.  82  Consideram-se  atividades  insalubres  as  que  não  apresentam  condições
favoráveis  à  saúde,  expondo  o  servidor  a  agentes  físicos,  químicos  ou  biológicos  que  possam
produzir doenças.

Art.  83  Atividades  perigosas  são  aquelas  que  determinam  risco  de  vida  para  os
servidores que as executam.

Art.  84  Para  os  servidores  públicos  ocupantes  de  cargos  de  provimento  efetivo  de
carreira o adicional de insalubridade será de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) ou
10% (dez por cento) e diz respeito aos graus máximo, médio e mínimo de atividade insalubre,
devendo ser calculado sobre o Piso Municipal de Salários (PMS).

Art. 85 O adicional de periculosidade será de 30% (trinta por cento), calculado sobre o
nível básico correspondente.

Art. 86 A concessão dos benefícios deste capítulo será regulamentada por decreto.

CAPÍTULO XII
DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Art.  87  Fica  concedido  aos  servidores  municipais  ativos,  detentores  de  cargos  de
provimento  efetivo,  empregados  públicos,  cargos  em  comissão,  sob  o  regime  estatutário  ou
celetista,  no âmbito da Administração Direta,  a título de auxílio-alimentação,  a quantia  por dia
efetivamente trabalhado na seguinte conformidade:

I – Nível 1: R$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos);
II – Nível 2: R$ 35,72 (trinta e cinco reais e setenta e dois centavos);
III – Nível 3: R$ 33,34 (trinta e três reais e trinta e quatro centavos);
IV – Nível 4: R$ 28,58 (vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos);
V – Nível 5: R$ 23,81 (vinte e três reais e oitenta e um centavos);
VI  –  Profissionais  do  Magistério  (LC 38/2012):  R$  47,62  (quarenta  e  sete  reais  e

sessenta e dois centavos);
VII – Cargos em Comissão: R$ 12,00 (doze reais).

§ 1º Os cargos ou empregos públicos que não estejam enquadrados nos níveis citados no
art.  46 em razão  de serem regulamentados  por  lei  específica,  serão considerados,  para  fins  de
recebimento  do  auxílio-alimentação,  como  pertencentes  ao  nível  correspondente  ao  grau  de
escolaridade exigido para o cargo ou emprego que ocupam.

§ 2º Aos servidores municipais que atuam numa jornada de 12X36 horas, o auxílio-
alimentação será pago em dobro por dia efetivamente trabalhado.

Art.  88 O pagamento do auxílio-alimentação deverá ser efetuado até  o 15º (décimo
quinto) dia útil de cada mês.

Parágrafo único. O servidor receberá o auxílio-alimentação através de cartão magnético
de empresa especializada,  sendo vedado seu pagamento em pecúnia,  salvo para os empregados
públicos, cujo pagamento será realizado em dinheiro.



Art.  89  O  reajuste  do  auxílio-alimentação  dos  servidores  públicos  municipais  da
Administração Direta far-se-á por lei municipal.

Art. 90 O auxílio-alimentação tem natureza indenizatória, não integrando, portanto, a
remuneração dos servidores, bem como não será computado para efeito de cálculo de quaisquer
vantagens  funcionais,  não  configurando  rendimento  tributável,  nem  compondo  o  salário  de
contribuição previdenciário.

Art. 91 O Município fica autorizado a firmar contrato com empresa especializada para
atender o disposto nesta lei, obedecendo ao que determina as normas sobre licitações.

Art. 92 O Poder Executivo regulamentará esta matéria através de Decreto.

CAPÍTULO XIII
DAS VANTAGENS TEMPORÁRIAS

Art. 93 É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao
exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo, em
conformidade com o disposto no art. 39, §9º da Constituição Federal.

Art. 94 São vantagens temporárias para efeitos do disposto no artigo 93, salvo as da
mesma natureza já incorporadas devido a direito adquirido relacionado a período anterior à entrada
em vigor da Emenda Constitucional n. 103 de 12 de novembro de 2019:

I – funções gratificadas;
II – cargos em comissão;
III – gratificações de função;
IV – gratificação de secretário;
V – gratificação para presidente de PAD;
VI – gratificação para membro de PAD;
VII – gratificação de serviços noturnos;
VIII – gratificação de membro da comissão municipal de educação fiscal;
IX – gratificação de coordenador geral da comissão municipal de educação fiscal;
X – diferença de caixa.
XI – gratificação para diretor de escola cívico-militar;
XII – regências de classe;
XIII – convocações em geral;
XIV – horas extraordinárias;
XV – horas troca de uniforme;
XVI – indenização por lavagem de uniforme;
XVII – adicional noturno;
XVIII – adicional de insalubridade;
XIX – adicional de periculosidade;
XX – adicional de difícil acesso;
XXI – adicional de dificílimo acesso;
XXII – adicional transporte intermunicipal de pacientes;
XXIII – bonificação servente de merendeira;
XXIV – adicional por efetiva atuação no transporte escolar;
XXV – adicional risco de vida;
XXVI – regime especial de tempo integral;
XXVII – ajuda de custo de campanha;
XXVIII – verbas de responsabilidade técnica;
XXIX – salário-família;



XXX – salário-família escolar;
XXXI – adicional de conservação;
XXXII – licença-prêmio em pecúnia;
XXXIII – regime suplementar;
XXXIV – regime de sobreaviso;

Parágrafo único. As demais vantagens estabelecidas em lei de caráter definitivo não se
enquadram para fins do caput deste artigo.

CAPÍTULO XIV
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art.  95 A Lei Complementar  n. 38,  de 3 de janeiro de 2012 (Plano de Carreira  do
Magistério Público do Município de Bagé) passa a vigorar acrescida do seguinte art. 4º–A:

“Art. 4º–A Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a aplicar o reajuste
e realizar  o pagamento  do piso salarial  ao magistério  público  municipal,
passando a ser de R$ 1.443,12 (um mil quatrocentos e quarenta e três reais e
doze centavos) para uma carga horária de 20 (vinte) horas/aulas semanais.”

Art.  96  Quando  se  tratar  de  Função  Gratificada  incorporada  e  o  servidor  estiver
percebendo outra Função Gratificada, lhe será devida apenas a diferença do valor da atual para a
incorporada.

Art.  97 Os servidores municipais  efetivos  ou vinculados por contrato  administrativo
temporário, excetuados os ocupantes de cargos em comissão, que possuam curso superior e sejam
detentores de cargos para os quais a lei não exige tal formação, terão direito a perceber um adicional
de 30% (trinta  por  cento)  sobre  o nível  05 (cinco)  desta  Lei,  assegurando,  para os  efetivos,  a
permanência na inatividade.

Art.  98  Todo  servidor  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo  de  carreira  com
habilitação obtida em curso de Doutorado, Mestrado, Pós-Graduação ou especialização, com carga
mínima de 300 (trezentas) horas-aula, no exercício do cargo de nível superior correspondente à
especialização,  terá  um  adicional  de  40%  (quarenta  por  cento)  sobre  o  seu  nível  básico
correspondente, assegurada a permanência na inatividade.

Parágrafo único. Também receberão um adicional de 40% (quarenta por cento) sobre
seu nível básico correspondente os servidores que possuírem doutorado ou mestrado com carga
horária mínima de 400 (quatrocentas) horas-aula, assegurando a permanência na inatividade.

Art.  99 O Operador e o Mecânico de Máquinas Viárias,  bem como o Motorista  de
viaturas com mais de 2,5 toneladas, perceberão adicional de conservação à razão de 50% (cinquenta
por cento) incidente sobre o nível básico.

Parágrafo  único.  A  regulamentação  deste  artigo  será  realizada  por  ato  do  Poder
Executivo.

Art. 100 Os servidores municipais, opcionalmente, contribuirão em favor do Instituto de
Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS exclusivamente para Assistência Médica,
Hospitalar e Ambulatorial.



Parágrafo único. O servidor poderá realizar a opção, a qualquer tempo, observando a
carência contratual respectiva para poder usufruir do benefício da assistência médica, hospitalar e
ambulatorial.

Art.  101  O  servidor  que  estiver  em  gozo  da  licença  para  tratamento  de  interesse
particular  prevista  no  Estatuto  do  Funcionalismo  Público  Municipal  somente  terá  direito  a
Assistência e Previdência do órgão previdenciário conveniado com o Município se mantiver, no
período de licença, às suas custas, a contribuição previdenciária correspondente à administração e à
sua própria.

Art. 102 Ao servidor que tenha por atribuição pagar ou receber, em moeda corrente,
bem como transportar  continuamente  valores  numerários,  será  concedido um adicional  de 30%
(trinta por cento) do seu nível básico correspondente, a título de diferença de caixa.

Parágrafo  único.  A percepção  de  vantagem de  que  trata  este  artigo  será  concedida
somente quando o servidor estiver no desempenho dessas atribuições.

Art. 103 Os Servidores Municipais que pertencem ao nível 05 (cinco) perceberão uma
gratificação especial de 50% sobre o seu nível básico correspondente.

Parágrafo único. A gratificação especial de que trata o caput será calculada apenas sobre
o valor de 20h (vinte horas) semanais, independentemente da carga horária ser de 20h (vinte horas)
ou 40h (quarenta horas) semanais.

Art. 104 O cargo de Agente Comunitário de Saúde passa a ser de provimento efetivo
isolado, sendo sua retribuição pecuniária realizada na forma de subsídio.

Art. 105 Os recursos financeiros repassados pela União ao Município para pagamento
do subsídio  aos Agentes Comunitários de Saúde não serão objeto de inclusão no cálculo para fins
do limite de despesa com pessoal.

§1º O repasse realizado pela União a que se refere o caput deste artigo será pago aos
Agentes  Comunitários  de  Saúde  retroativamente  à  data  da  entrada  em  vigor  da  Emenda
Constitucional n. 120, de 5 de maio de 2022 e de forma integral, a título de subsídio.

§2º  A  insalubridade  constitucionalmente  prevista  para  os  Agentes  Comunitários  de
Saúde  será  integralmente  paga  pelo  Município  no  percentual  de  40%  (quarenta  por  cento)
calculados sobre o valor do subsídio e paga a partir da data da publicação desta lei.

Art. 106 Fica assegurada,  aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo
isolados, a percepção de eventual diferença remuneratória como completivo constitucional, pessoal
e  nominalmente  identificado,  de natureza  provisória,  até  que seja  integralmente  absorvido pelo
subsídio, em razão de reestruturação de cargos ou concessão de reajuste e revisão geral anual, de
forma a garantir a irredutibilidade.

Art. 107 A Parcela Constitucional de Irredutibilidade é o resultado da subtração entre a
remuneração mensal do servidor na data da entrada em vigor desta lei e o subsídio respectivo.

Parágrafo Único. A diferença positiva na subtração mencionada no caput, determina o
valor da Parcela Constitucional de Irredutibilidade (PCI) a ser paga.

Art. 108 Os cargos de provimento efetivo isolados terão seus subsídios fixados na forma
do ANEXO IV.



Art.  109  As  funções  gratificadas,  gratificações  de  função  e  cargos  em  comissão,
inclusive  aquelas  criadas  em circunstâncias  aplicáveis  aos  empregados  públicos,  e  que  estejam
previstas em outras leis municipais esparsas permanecem em vigência.

Art. 110 Quando o servidor público efetivo estável for aprovado em concurso público
para outro cargo de provimento efetivo nas administrações públicas diretas e indiretas da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluindo o Município de Bagé, terá o direito de
solicitar vacância do seu cargo para tomar a nova posse.

§ 1º A não aprovação em estágio probatório para o outro cargo que houvera assumido
dar-lhe-á direito à recondução ao anteriormente ocupado, na forma da Constituição Federal.

§ 2º Caso o cargo de origem esteja ocupado, será posto, mesmo assim, em exercício
como excedente.

Art. 111 Fica revogada a Lei Municipal nº 3.375 de 25 de fevereiro de 1997.

Art. 112 Fica revogada a Lei Municipal nº 4.601 de 4 de abril de 2008.

Art. 113 Os cargos extintos, os cargos em extinção e a alteração da nomenclatura de
determinados cargos constam no ANEXO V desta Lei.

Art. 114 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de Dotações
Orçamentárias específicas. 

Art.  115  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  da  sua  publicação,  produzindo  efeitos
retroativos à cinco de maio de 2022, quanto ao pagamento dos subsídios dos Agentes Comunitários
de Saúde.

DIVALDO VIEIRA LARA
PREFEITO DE BAGÉ

CRISTIANO NUNES FERRAZ
SECRETÁRIO DE ECONOMIA, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS



 

 

 

 

 
 

ANEXO I



 

ANEXO I 
 

QUADRO DE CARGOS PERTENCENTES AO NÍVEL 1  

 

CARGO QUANTIDADE ATRIBUIÇÕES NÍVEL 
CARGA 

HORÁRIA 
ESCOLARIDADE 

ASFALTADOR 5 

Efetuar serviços em geral relacionados com asfalto; executar trabalhos relacionados 

com construção e conservação de obras, construção e reparos de ruas e rodovias, 

transportar materiais diversos; proceder a limpeza e conservação de equipamentos 

próprios para asfalto; desempenhar outras tarefas correlatas que a legislação 

especificar. 

1 40 

SEM EXIGÊNCIA DE 

QUALIFICAÇÃO 

ESPECÍFICA OU DE GRAU 

DE ESCOLARIDADE 

AUXILIAR DE 

ELETRICISTA 
1 

Auxiliar na execução de serviços atinentes aos sistemas de iluminação pública e redes 

elétricas e demais instalações prediais e outras que a legislação especificar. 

1 40 

SEM EXIGÊNCIA DE 

QUALIFICAÇÃO 

ESPECÍFICA OU DE GRAU 

DE ESCOLARIDADE 

AUXILIAR DE 

MECÂNICO 
2 

Auxiliar no reparo, substituição e ajuste de peças mecânicas de veículos, máquinas e 

motores movidos a gasolina, a óleo diesel ou quaisquer tipos de combustíveis; auxiliar 

na regulagem de motores, bem como auxiliar ainda na revisão, ajuste, desmonte e 

montagem de motores; reparo, conserto e reforma de sistemas de comandos de freios, 

de transmissão, de ar comprimido, hidráulico, de refrigeração e outros; reparar 

sistemas elétricos de qualquer veículo; operar equipamentos de soldagem 

recondicionar, substituir e adaptar peças; auxiliar na vistoria de veículos; prestar 

socorro mecânico em veículos acidentados ou com defeito mecânico; auxiliar na 

lubrificação de máquinas e motores; realizar outras atividades especificadas na 

legislação em vigor. 

1 40 

SEM EXIGÊNCIA DE 

QUALIFICAÇÃO 

ESPECÍFICA OU DE GRAU 

DE ESCOLARIDADE 

AUXILIAR DE 

OPERADOR DE 

MÁQUINAS 

VIÁRIAS 

2 

Efetuar trabalhos de auxílio aos operadores de máquinas viárias; realizar com zelo o 

auxílio ao trabalho feito; auxiliar na limpeza de conservação das máquinas; efetuar 

ligeiros reparos quando necessários; promover o abastecimento de combustível, água 

e lubrificantes na máquina; verificar outras tarefas especificadas na legislação em vigor. 

1 40 

SEM EXIGÊNCIA DE 

QUALIFICAÇÃO 

ESPECÍFICA OU DE GRAU 

DE ESCOLARIDADE 



 

AUXILIAR DE 

PEDREIRO 
1 

Auxiliar em trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais para construção e 

reconstrução de obras e edificações públicas e executar outras tarefas que a legislação 

específica. 

1 40 

SEM EXIGÊNCIA DE 

QUALIFICAÇÃO 

ESPECÍFICA OU DE GRAU 

DE ESCOLARIDADE 

AUXILIAR DE 

TOPÓGRAFO 
1 

Auxiliar o topógrafo no trabalho de levantamento planialtimétrico e locações de eixos e 

alinhamentos; auxiliar no nivelamento e alinhamentos diversos; auxiliar em leituras de 

plantas; conhecer desenhos de plantas e perfis; fazer desenhos topográficos; executar 

outras tarefas especificadas na legislação. 

1 40 

SEM EXIGÊNCIA DE 

QUALIFICAÇÃO 

ESPECÍFICA OU DE GRAU 

DE ESCOLARIDADE 

CALCETEIRO 15 

Fazer e preparar o calçamento com paralelepípedos e outros materiais; fazer trabalhos 

necessários para o assentamento de paralelepípedos ou alvenaria poliédrica, assentar 

paralelepípedos, assentar pedras irregulares, lajes, mosaicos e pedras portuguesas, 

fazer rejuntamento de paralelepípedos com o asfalto, abrir, repor, consertar calçamento 

de meio fio, orientar e supervisionar serviços de auxiliares, controlar o uso de areia, 

executar outras tarefas afins. 

1 40 

SEM EXIGÊNCIA DE 

QUALIFICAÇÃO 

ESPECÍFICA OU DE GRAU 

DE ESCOLARIDADE 

CONTÍNUO 10 

Executar a circulação interna de papéis nas repartições do Município; fazer a entrega 

de correspondências no correio (órgãos internos e externos), atender ao telefone; 

anotar e transmitir recados; manter contatos com o público, prestando-lhe às 

informações que estiverem ao seu alcance; executar outras tarefas que a lei 

determinar. 

1 40 

SEM EXIGÊNCIA DE 

QUALIFICAÇÃO 

ESPECÍFICA OU DE GRAU 

DE ESCOLARIDADE 

COZINHEIRO 12 
Executar tarefas de preparação de alimentos; fazer a preparação dos alimentos, dentro 

das especificações técnicas sugeridas pelos nutricionistas; fazer café ou similar e servi-

lo; executar as demais tarefas afins que a lei determinar. 

1 40 

SEM EXIGÊNCIA DE 

QUALIFICAÇÃO 

ESPECÍFICA OU DE GRAU 

DE ESCOLARIDADE 

JARDINEIRO 2 

Preparar a terra e sementeiras, adubando-as convenientemente; fazer e consertar 

canteiros, plantar, transplantar e cuidar de vegetais e plantas decorativas, arranjando-

as artisticamente; plantar, cortar e conservar gramados; fazer enxertos; molhar as 

plantas; exercer serviços de vigilância nos jardins para evitar estragos; executar outras 

tarefas correlatas especificadas em lei. 

1 40 

SEM EXIGÊNCIA DE 

QUALIFICAÇÃO 

ESPECÍFICA OU DE GRAU 

DE ESCOLARIDADE 



 

OPERÁRIO 2 

Carregar e descarregar veículos em geral; transportar e arrumar mercadorias e 

materiais diversos; efetuar serviços de capina, de remoção de detritos e outros; 

executar trabalhos relacionados com construção e conservação de obras; transportar 

instrumentos de topografia, materiais de construção e de instalação de água e esgoto; 

preparar argamassas; armar andaimes; proceder a limpeza de oficinas, fazer 

mudanças; desempenhar outras tarefas correlatas que a lei especificar. 

1 40 

SEM EXIGÊNCIA DE 

QUALIFICAÇÃO 

ESPECÍFICA OU DE GRAU 

DE ESCOLARIDADE 

RONDA 150 

Exercer rondas em locais previamente determinados; realizar ronda de inspeção em 

intervalos fixados, adotando providências tendentes a evitar roubos, incêndios, 

danificações nos prédios públicos, praças, jardins, materiais sob sua guarda, etc.; 

controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelas portas e portões de acesso 

sob sua vigilância, verificando, quando necessário, às autorizações de ingresso; 

verificar se às portas e janelas e demais vias de acesso estão devidamente fechadas; 

investigar quaisquer condições anormais que tenha observado; responder às 

chamadas telefônicas e anotar recados; levar ao imediato conhecimento das 

autoridades competentes quaisquer irregularidade verificada, acompanhar 

funcionários, quando necessário, no exercício de suas funções; executar outras tarefas 

correlatas que a legislação exigir. 

1 40 

SEM EXIGÊNCIA DE 

QUALIFICAÇÃO 

ESPECÍFICA OU DE GRAU 

DE ESCOLARIDADE 

SERVENTE 24 

Fazer trabalhos de limpeza nas diversas dependências dos edifícios públicos; proceder 

a limpeza de pisos, vidros, lustres, móveis e instalações sanitárias; remover lixos e 

detritos, lavar e encerar assoalhos; retirar o pó de livros, estantes, armários, etc.; 

manter em ordem os locais de trabalho, proceder a arrumação, conservação e remoção 

de móveis, máquinas e materiais; atender telefones; anotar e transmitir recados, 

preparar café e servi-lo, transportar volumes, executar outras tarefas correlatas 

conforme lei. 

1 40 

SEM EXIGÊNCIA DE 

QUALIFICAÇÃO 

ESPECÍFICA OU DE GRAU 

DE ESCOLARIDADE 



 

SERVENTE DE 

MERENDEIRA 
240 

Fazer trabalhos de limpeza nas diversas dependências e prédios públicos; limpar 

vidros, pisos, lustres, móveis, instalações sanitárias, usando materiais e produtos 

apropriados remover o lixo e detritos, colocando nos lugares apropriados; lavar encerar 

assoalhos e pisos, fazer arrumações em locais de trabalho, proceder a remoção e 

conservação de móveis, máquinas e materiais em geral; preparar café e outros e servi-

lo; preparar e servir merenda escolar; fazer a limpeza de pátios; executar outras tarefas 

afins conforme lei. 

1 40 

SEM EXIGÊNCIA DE 

QUALIFICAÇÃO 

ESPECÍFICA OU DE GRAU 

DE ESCOLARIDADE 

SERVICOS 

GERAIS 
150 

Executar trabalhos braçais sem especialização; carregar e descarregar veículos em 

geral; transportar e arrumar mercadorias e materiais diversos; executar serviços de 

capina, remoção de detritos e outros; colocar e substituir esgotos pluviais; executar 

outros trabalhos de construção e conservação da via permanente; transportar 

instrumentos de topografia, materiais de construção e de água e esgotos; preparar 

argamassa, preparar andaimes e podar árvores; cavar sepulturas, fazer serviço de 

calçamento de ruas e aberturas de valas; executar limpeza e conservação das áreas 

internas e externas de locais públicos; executar outras tarefas afins que a lei 

determinar. 

1 40 

SEM EXIGÊNCIA DE 

QUALIFICAÇÃO 

ESPECÍFICA OU DE GRAU 

DE ESCOLARIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO DE CARGOS PERTENCENTES AO NÍVEL 2 

 

CARGO QUANTIDADE ATRIBUIÇÕES NÍVEL 
CARGA 

HORÁRIA 
ESCOLARIDADE 



 

AUXILIAR DE 

SANEAMENTO 
2 

Garantir o abastecimento e pureza das águas. Auxiliar no despejo de dejetos, processo 

de ligação e encerramento de redes de esgoto, acompanham o tratamento de águas, 

entre outros. 

2 40 

ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO E 

HABILITAÇÃO 

ESPECÍFICA EM UMA 

ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 

CALDEIREIRO 2 
Atua com montagens, soldagens e fabricação de componentes mecânicos, elaboração 

de vistorias de equipamentos mecânicos, inspeções visuais em componentes 

construídos em chapas metálicas e em tubulações. 

2 40 

ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO E 

HABILITAÇÃO 

ESPECÍFICA EM UMA 

ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 

CARPINTEIRO 5 

Construir casas, galpões, etc.; montar e reparar esquadrias; executar trabalhos de 

montagem de assoalhos, tetos e telhados; colocar portas e janelas; fazer consertos em 

objetos de madeira; colocar fechaduras, colocar e ajustar portas e fazer a substituição 

de vidraças; afiar ferramentas; efetuar os serviços de limpeza dos locais de trabalho; 

confeccionar fôrmas de madeiras; manejar as máquinas de carpintaria, limpá-las e 

lubrificá-las convenientemente; preparar cola de madeira; executar outras tarefas que 

a lei determinar. 

2 40 

ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO E 

HABILITAÇÃO 

ESPECÍFICA EM UMA 

ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 

CHAPISTA 1 

Executar, reformar e retocar serviços de chapeação em veículos em geral, fabricar e 

reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço, 

consertar e fabricar carrocerias de veículos, fazer cortes de chassis e chapas, fazer 

lixamentos em geral, executar serviços de soldagem a oxigênio e elétrica, confeccionar 

e reparar peças e objetos de cobre e ligas deste metal, como recipientes e tubulações, 

confeccionar, montar e reparar as peças de chapa metálica de automóveis e veículos 

similares, proceder à ajustagem de portas e capotas, assim como consertar ou 

recondicionar fechaduras, máquinas de levantar vidros e porta-malas, cuidar da 

emassamento e pintura de veículos, executar tarefas que a lei determinar. 

2 40 

ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO E 

HABILITAÇÃO 

ESPECÍFICA EM UMA 

ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 



 

ELETRICISTA 19 

Instalar, inspecionar e reparar instalações elétricas; interna e externa, luminárias e 

demais equipamentos de iluminação pública. Revisar e efetuar pequenos reparos em 

alternadores, motores de partida, motores elétricos etc.; reparar interruptores, relés, 

reguladores de tensão, instrumentos de painel e acumuladores; executar, reparar e 

conservar redes de iluminação dos próprios municipais e de sinalização; providenciar o 

suprimento de materiais e peças necessárias à execução dos serviços; executar tarefas 

que a lei determinar. 

2 40 

ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO E 

HABILITAÇÃO 

ESPECÍFICA EM UMA 

ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 

ELETRICISTA 

MECÂNICO 
3 

Instalar, inspecionar e reparar instalações elétricas, interna e externa, cabos de 

transmissão, inclusive os de alta tensão; operar equipamentos; proceder à conservação 

de aparelhagem eletrônica, realizando pequenos consertos; fazer enrolamentos de 

bobinas; desmontar, ajustar, limpar e montar geradores, motores elétricos, dínamos, 

alternadores, motores de partida, etc.; reparar buzinas, interruptores, relés, reguladores 

de tensão, instrumentos de painel e acumuladores; executar a bobinagem de motores; 

fazer e conservar instalações elétricas em veículos automotores; executar e conservar 

redes de iluminação dos próprios municipais e de sinalização; providenciar o 

suprimento de materiais e peças necessárias à execução dos serviços; executar tarefas 

que a lei determinar. 

2 40 
ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

MECÂNICO 13 

Manter e reparar máquinas de diferentes espécies; manufaturar ou consertar 

acessórios para máquinas; ocasionalmente fazer soldas elétricas ou a oxigênio; 

converter ou adaptar peças; fazer a conservação de instalações eletromecânicas; 

inspecionar, reparar ou rever automóveis, caminhões, tratores, compressores. 

guindastes. bombas, etc., inspecionar, ajustar, reparar, reconstruir e substituir quando 

necessário; unidades e partes relacionadas com tais motores, válvulas, pistões, 

mancais, sistema de lubrificação, de refrigeração, de transmissão diferenciais, executar 

trabalhos em todos equipamentos automotores e executar outras tarefas especificadas 

em lei. 

2 40 

ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO E 

HABILITAÇÃO 

ESPECÍFICA EM UMA 

ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 



 

MOTORISTA 100 

Guiar automóveis, caminhões e outros veículos destinados ao transporte de 

passageiros e carga; recolher os veículos à garagem quando concluído o serviço do 

dia; manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de 

emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do 

transporte e entrega da correspondência ou da carga que lhe for confiada; promover o 

abastecimento de combustível, água e lubrificantes; comunicar ao seu superior imediato 

qualquer anomalia verificada no funcionamento do veículo; executar outras tarefas 

correlatas especificadas em lei. 

2 40 

ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO E 

HABILITAÇÃO 

ESPECÍFICA EM UMA 

ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 

MOTORISTA DE 

VIATURA PESADA 
72 

Guiar automóveis, caminhões e outros veículos destinados ao transporte de 

passageiros e carga; recolher os veículos à garagem quando concluído o serviço do 

dia; manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de 

emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do 

transporte e entrega da correspondência ou da carga que lhe for confiada; promover o 

abastecimento de combustível, água e lubrificantes; comunicar ao seu superior imediato 

qualquer anomalia verificada no funcionamento do veículo; Verificar o funcionamento 

de equipamentos de sinalização sonora e luminosa; Preencher relatórios de utilização 

do veículo com dados relativos a quilometragem, horário de saída e chegada e demais 

ocorrências durante a realização do trabalho; Informar-se sobre o itinerário e conduzir 

veículo em viagens dentro e fora do território nacional; ; Zelar pela conservação e 

segurança dos veículos, máquinas e equipamentos, providenciando limpeza, bem 

como solicitar manutenção quando necessário; Manter-se atualizado com as normas e 

legislação de trânsito; Participar de programa de treinamento, quando convocado; 

Executar outras tarefas compatíveis com às exigências para o exercício da função. 

2 40 

ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO E 

HABILITAÇÃO 

ESPECÍFICA EM UMA 

ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 



 

MOTORISTA 

OPERADOR DE 

MUNCK 

3 

Executar tarefas de motorista e operador de munck; realizar amarração de cargas para 

içamento, transportar e movimentar equipamentos e outras cargas, o que inclui serviços 

como: Colocação de cabos, cordas, patolas e cintas de elevação, e amarração. Vistoriar 

o veículo regularmente, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, água e 

óleo de cárter, testar os freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de 

funcionamento. Zelar pela limpeza e manutenção do veículo, comunicando falhas e 

solicitando reparos. às atividades devem ser desenvolvidas em conformidade com 

normas e procedimentos técnicos de segurança e seguindo às leis de trânsito 

2 40 

ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO E 

HABILITAÇÃO 

ESPECÍFICA EM UMA 

ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 

MÚSICO 5 

Ministrar conhecimentos das diversas manifestações artísticas. Ministrar 

conhecimentos artísticos, especialmente musicais, procurando incentivar o 

desenvolvimento da criatividade; preparar concertos ao público; incentivar o amor à 

arte; orientar os familiares quanto aos dons artísticos revelados; relacionar-se bem com 

a direção do estabelecimento e colegas; exercer tarefas afins especificadas em lei. 

2 40 

ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO E 

HABILITAÇÃO 

ESPECÍFICA EM UMA 

ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 

OPERADOR DE 

MÁQUINAS 

VIÁRIAS 

30 

Guiar tratores, patrolas, motoniveladoras e outros tipos de máquinas e equipamentos 

rodoviárias; realizar com zelo e perícia o trabalho próprio da máquina que lhe for 

confiada; fazer limpeza de conservação das máquinas; efetuar ligeiros reparos quando 

necessários; promover o abastecimento de combustível, água e lubrificantes na 

máquina sob sua responsabilidade; comunicar ao seu superior imediato qualquer 

anomalia verificada no funcionamento da máquina; executar outras tarefas correlatas. 

2 40 

ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO E 

HABILITAÇÃO 

ESPECÍFICA EM UMA 

ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 

OPERADOR DE 

USINA DE 

ASFALTO 

3 
Realizar serviços de lubrificação, reparos. Limpeza e lavagem dos equipamentos, 

operar usina de Asfalto e garantir a qualidade do produto, controlar estoques de 

insumos. Preencher boletim diário dos equipamentos. Verificar níveis de temperatura, 

controlar tempo de uso dos equipamentos. 

2 40 

ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO E 

HABILITAÇÃO 

ESPECÍFICA EM UMA 

ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 



 

PEDREIRO 20 

Trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumo; construir e reparar alicerces, 

paredes, muros, pisos e similares; preparar ou orientar a preparação de argamassa, 

fazer reboco; preparar e aplicar caiações; 'fazer blocos de cimento; colocar telhas, 

azulejos e ladrilhos; armar andaimes; assentar e recolocar aparelhos sanitários, tijolos, 

telhas e outros; trabalhar com quaisquer tipos de massa a base de cal, cimento e outros 

materiais de construção; aplicar materiais impermeabilizantes e de vedação; cortar 

pedras; responsabilizar-se pelo material utilizado; elaborar orçamentos e organizar 

pedidos de material; responsabilizar—se por equipes auxiliares necessárias à 

execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins que a lei determinar. 

2 40 

ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO E 

HABILITAÇÃO 

ESPECÍFICA EM UMA 

ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 

PINTOR 9 

Executar trabalhos de pinturas em paredes, aberturas, tanto com pincel como também 

com brochas, rolo e outros equipamentos, aplicar produtos de vedação e de 

acabamento em paredes de alvenaria e outros materiais, realizar limpeza nas áreas de 

trabalho, executar outras tarefas correlatas que a lei determinar. 

2 40 
ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

SERRALHEIRO 2 

Organizar o ambiente de trabalho, selecionar e conservar os materiais e instrumentos 

de trabalho; construir ou reformar peças em ferro, aço ou outros metais; retirar 

estruturas de aço ou ferro danificadas; verificar a possibilidade de reutilização de 

materiais; solicitar materiais ao encarregado para construção ou reforma de peças; 

trabalhar na construção de pontes; realizar trabalhos de reparos com soldas; realizar 

pequenos reparos e fixar peças nos locais adequados; realizar manutenções em portas, 

janelas, etc.; regular dobradiças, maçanetas, vidros, etc.; fixar suportes para 

televisores, aparelhos de ar condicionado, suportes para mochilas nas escolas, etc.; 

realizar reparos em cadeiras, carteiras, macas de hospitais, cadeiras de roda, corrimão 

de pontes e escadas, playground, etc.; preparar peça para receber pintura. Executar 

outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas conforme lei. 

2 40 
ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 



 

SOLDADOR 6 

Executar diferentes tipos de solda em chapas, peças de máquinas, lâminas de 

escarificador, peças de veículos, chassis, carcaças de motores, radiadores, rodas e 

motrizes, esteiras, pinos, molas, etc. “, manejar maçaricos e outros instrumentos de 

soldagem, preparar as superfícies a. serem soldadas, cortar metais por meio de chama 

de aparelho de solda. executar serviços de solda com ferro fundido e outros metais, 

encher, por meio de solda elétrica, pontas de eixo pinos, engrenagens, mancais, etc.; 

responsabilizar-se pelo material utilizado, executar tarefas afins que a lei determinar. 

2 40 

ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO E 

HABILITAÇÃO 

ESPECÍFICA EM UMA 

ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 

TORNEIRO 

MECÂNICO 
2 

Operar em tornos mecânicos, tornear peças metálicas em ferro, aço e bronze, abrir 

roscas, fazer engrenagens, buchas, pinos, parafusos, porcas, válvulas, eixos, rodas, 

etc. executar serviços de fresagem metálicas; zelar pela conservação dos 

equipamentos e pela limpeza dos locais de trabalho, desempenhar outras funções 

correlatas especificadas em lei. 

2 40 

ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO E 

HABILITAÇÃO 

ESPECÍFICA EM UMA 

ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 

TRATORISTA 15 

Guiar tratores, patrolas, motoniveladoras e outros tipos de máquinas rodoviárias; 

realizar com zelo e perícia o trabalho próprio da máquina que lhe for confiada; fazer 

limpeza de conservação das máquinas; efetuar ligeiros reparos quando necessários; 

promover o abastecimento de combustível, água e lubrificantes na máquina sob sua 

responsabilidade; comunicar ao seu superior imediato qualquer anomalia verificada no 

funcionamento da máquina; executar outras tarefas correlatas 

2 40 

ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO E 

HABILITAÇÃO 

ESPECÍFICA EM UMA 

ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUADRO DE CARGOS PERTENCENTES AO NÍVEL 3 

 

CARGO QUANTIDADE ATRIBUIÇÕES NÍVEL 
CARGA 

HORÁRIA 
ESCOLARIDADE 

AGENTE 

COMUNITARIO 

DE SAUDE 

140 

Realizar mapeamento de sua área; Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente 

esse cadastro; Identificar indivíduos e famílias expostas a situações de riscos; Identificar 

áreas de riscos; orientar às famílias para a utilização adequada dos serviços de saúde; 

Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias da 

Atenção Básica; realizar por meio da visita domiciliar acompanhamento mensal de 

todas as famílias sob sua responsabilidade; Estar sempre bem informado, e informar 

aos demais membros da equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas, 

particularmente aquelas em situações de risco; Desenvolver ações de educação e 

vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças; 

Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações 

coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras; Traduzir para a 

ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; 

Identificar parceiros recursos existentes na comunidade que possa ser potencializados 

pela equipe; Tratar com respeito e coleguismo os outros profissionais da equipe; 

Utilizar-se com zelo e cuidado das acomodações, veículos, aparelhos e instrumentos 

colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio e 

servindo como exemplo aos demais funcionários, sendo responsável pelo mau uso; 

Manter-se atualizado, frequentando os cursos de educação continuada e congressos 

da área, assim como dominar o conhecimento necessário para o uso adequado dos 

equipamentos da Unidade; Acatar e respeitar às rotinas estabelecidas; Participar das 

reuniões convocadas pela Gestão; Ser fiel aos interesses do serviço público, evitando 

denegri-los, validá-los ou conspirar contra os mesmos; Acatar às deliberações da 

Gestão; Incumbir-se de outras tarefas específicas do Cargo que lhes forem atribuídas; 

bem como às atribuições previstas na Portaria 2488/GM do Ministério da Saúde. 

3 40 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 



 

ALMOXARIFE 5 

Supervisionar os serviços de um almoxarifado; preparar o expediente para a aquisição 

do material necessário ao abastecimento da repartição; realizar coletas de preços para 

materiais que possam ser adquiridos, encaminhar aos fornecedores os pedidos 

assinados pelas autoridades competentes; promover o abastecimento de acordo com 

os pedidos feitos, adotando medidas tendentes a assegurar a pronta entrega dos 

mesmos; organizar e manter atualizado o registro do estoque do material existente no 

almoxarifado; realizar inventários de material e preparar balanços; efetuar ou 

supervisionar o recebimento e a conferência de todas as mercadorias; estabelecer 

normas de armazenagem de materiais e outros suprimentos; inspecionar todas as 

entregas; supervisionar a embalagem de materiais para a distribuição ou expedição; 

supervisionar o serviço de guarda e conservação de móveis e materiais da repartição; 

executar outras tarefas correlatas que a legislação exigir. 

3 33 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

ATENDENTE DE 

BERCARIO 
80 

Proceder a educação sanitária formal e informal da criança; prestar os primeiros 

socorros à criança quando necessário; manter contato direto com a mãe ou 

responsável, quando da entrega da criança; manter a organização e higiene do 

ambiente e material usado pela criança; manter o professor informado sobre a vivência 

diária da criança e problemas detectados; observar e seguir às normas de rotina 

estabelecidas; executar tarefas que a legislação especificar. 

3 33 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

ATENDENTE DE 

FARMÁCIA 
30 

Auxiliar a equipe médica e o quadro de enfermagem quanto à padronização de 

medicamentos; controlar o consumo de medicamentos na sala de enfermagem, 

verificando o estoque para solicitar o suprimento dos mesmos; executar quaisquer 

outras atividades correlatas a sua função, inclusive às contidas na legislação em vigor. 

3 33 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 



 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIV

O 

76 

Redigir informações simples, ofícios, cartas, memorandos, telegramas. executar 

trabalhos de digitação em geral: secretariar reuniões; lavrar atas e fazer quaisquer 

expedientes a respeito; fazer registros relativos a dotações orçamentárias, elaborar ou 

conferir folhas de pagamento. classificar e organizar os expedientes recebidos, bem 

como quaisquer documentações anexas, de acordo com a classificação 

predeterminada; fazer o controle da movimentação de processos ou papéis na 

repartição. organizar mapas, boletins demonstrativos, fazer anotações em fichas e 

manusear fichários: recortar e colecionar leis, decretos, publicações, etc., de acordo 

com determinações superiores; providenciar a expedição de correspondência; conferir 

materiais e suprimento em geral com as faturas, conhecimentos ou notas de entrega; 

pesar, contar, medir e identificar material; fazer apuração da efetividade de funcionários; 

conhecimento em informática, executar outras tarefas que a legislação determinar. 

3 33 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

AUXILIAR DE 

BIBLIOTECA 
7 

Auxiliar na organização de bibliotecas; registrar, classificar e 

catalogar material cultural; auxiliar na obtenção de dados de obras bibliográficas; digitar 

resumos elaborados pelo bibliotecário; assistir aos leitores na escolha de livros, 

periódicos e na utilização de catálogo - dicionário; auxiliar no registro de movimentação 

de livros, panfletos e periódicos; preparar livros e periódicos para encadernação; auxiliar 

na limpeza, organização e conservação de livros; conhecimento em informática, 

executar tarefas especificadas na legislação. 

3 33 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

AUXILIAR 

FAZENDÁRIO 
6 

Redigir informações simples, ofícios, cartas, memorandos, telegramas. executar 

trabalhos de digitação em geral: secretariar reuniões; lavrar atas e fazer quaisquer 

expedientes a respeito; fazer registros relativos a dotações orçamentárias, elaborar ou 

conferir folhas de pagamento. classificar e organizar os expedientes recebidos, bem 

como quaisquer documentações anexas, de acordo com a classificação 

predeterminada; fazer o controle da movimentação de processos ou papéis na 

repartição. organizar mapas, boletins demonstrativos, fazer anotações em fichas e 

manusear fichários: recortar e colecionar leis, decretos, publicações, etc., de acordo 

com determinações superiores; providenciar a expedição de correspondência; conferir 

materiais e suprimento em geral com as faturas, conhecimentos ou notas de entrega; 

pesar, contar, medir e identificar material; fazer apuração da efetividade de funcionários; 

conhecimento em informática, executar outras tarefas que a legislação determinar. 

3 33 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 



 

FISCAL 5 

Verificar se as casas comerciais têm licença para funcionamento, bem como, se já foi 

expedido o respectivo alvará e se o mesmo está fixado em lugar público; verificar se o 

funcionamento das casas comerciais obedece aos horários estabelecidos no Código de 

Posturas, se o prédio onde funciona a casa comercial está de acordo com as condições 

prescritas pelo Código de Saúde Pública e com as determinações do Corpo de 

Bombeiros, encaminhar devidamente informadas, os autos de infração para seu 

julgamento final, dirigir veículos oficiais no exercício de suas atribuições e dentro da 

circunscrição territorial municipal, criar e participar de programas de educação para 

população, através de palestras, seminários e cursos; executar outras tarefas correlatas 

especificadas em lei. 

3 33 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

FISCAL DE 

OBRAS 
10 

Trabalhar com Secretarias afins visando a regularização de obras e a atualização do 

cadastro imobiliário; Proceder com vistorias para a verificação de área construída, 

mesmo que apenas para fins tributários; Emitir notificações para o contribuinte 

solicitando que o mesmo preste informações, entregue documentos e providencie a 

regularização da obra; Verificar se às plantas das obras em execução no município, 

tanto novas como reformas foram devidamente despachadas pela Prefeitura; verificar 

se o terreno está lotado no cadastro municipal e se a construção obedece às normas 

estabelecidas pela legislação vigente; verificar se a construção está sendo executada, 

em todos os seus detalhes de acordo com a planta despachada; fazer a vistoria final 

para a concessão do “Habite-se”; dirigir veículos oficiais no exercício de suas atribuições 

e dentro da circunscrição territorial municipal; criar e participar de programas de 

educação para população, através de palestras, seminários e cursos; executar outras 

tarefas correlatas especificadas em lei. 

3 33 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 



 

FISCAL DE 

TRANSPORTES 
2 

Fiscalizar os meios de transportes públicos ou concedidos que circulam em ruas e 

avenidas do Município, quanto ao licenciamento, estado de conservação e condução 

dos mesmos; Fiscalizar o cumprimento dos horários dos veículos coletivos, bem como 

às normas a serem seguidas; Fiscalizar a veiculação de propaganda comercial em 

coletivos; Lavrar autos de infração, notificando, intimando e autuando, utilizando blocos 

numerados, a fim de fazer valer o Código de Trânsito; Apresentar relatórios de suas 

atividades, mantendo a chefia informada sobre as irregularidades encontradas; criar e 

participar de programas de educação para população, através de palestras, seminários 

e cursos; Dirigir veículos oficiais no exercício de suas atribuições e dentro da 

circunscrição territorial municipal; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar 

outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 

3 33 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 



 

FISCAL 

RODOVIÁRIO 

(INSPETOR) 

2 

Cumprir e fazer cumprir a legislação e às normas de trânsito no âmbito de suas 

atribuições, operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais; promover o 

desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas; implantar, fiscalizar e operar 

o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário; executar 

a fiscalização de trânsito, advertido verbalmente ou por escrito, ou autuado por infrações 

previstas no Código de Trânsito Brasileiro, por delegação do município ou por 

delegação do Estado, no exercício regular do poder de Polícia de Trânsito, fiscalizar e 

autuar por infrações de excesso de peso, dimensões e lotação de veículos, fiscalizar e 

autuar por inexistência de sinalização em obras ou eventos que possam interromper ou 

perturbar a livre circulação de veículos ou pedestres, ou colocar em risco sua 

segurança; efetuar a sinalização de obras ou eventos autorizados, solicitar a remoção 

de veículos, animais ou objetos que se encontrem irregularmente em vias ou locais 

públicos; escoltar veículos autorizados a circular com cargas superdimensionadas, 

perigosas ou indivisíveis; participar de projetos e programas de educação e segurança 

do trânsito, de acordo com diretrizes do município, exercer o controle de linhas de 

transporte coletivo; fiscalizar terminais, tarifas, tabelas, estado de conservação, 

segurança e higiene dos ônibus, táxis-lotação e veículos de transporte escolar; prestar 

informações sobre o município e sobre o transporte público, eventos de trânsito e 

outros; comunicar quaisquer irregularidades verificadas nas áreas suscetíveis de 

fiscalização do município; dirigir veículos oficiais no exercício de suas atribuições e 

dentro da circunscrição territorial municipal, quando em serviço; criar e participar de 

programas de educação para população, através de palestras, seminários e cursos; 

emitir pronunciamentos a respeito de defesa e recursos apresentados pelas partes 

autuadas e ainda executar tarefas especificadas em lei. 

3 33 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

INSTRUTOR 

OFICINEIRO 
4 

Executar trabalhos na confecção de pães, doces, envelopes, ensinar às crianças a fazer 

estes trabalhos, além de ensinar fazer tricô, crochê, costuras, e outros trabalhos 

manuais. E executar outras tarefas que a lei determinar. 

3 33 
ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 



 

INSTRUTOR 

PROFISSIONAL 
11 

Planejar e desenvolver situações de ensino e aprendizagem voltadas para a 

qualificação profissional de jovens e adultos orientando-os nas técnicas específicas da 

área em questão. Avaliam processo ensino- aprendizagem, elaborar material 

pedagógico, sistematizar estudos, informações e experiências sobre a área ensinada, 

garantem segurança, higiene e proteção ambiental nas situações de ensino- 

aprendizagem, fazem registros de documentação escolar, de oficinas e de laboratórios. 

3 33 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

MARCENEIRO 1 

Trabalhar com madeira, desenhar, construir e reparar móveis, peças decorativas, 

utilitárias e outras peças de madeira; cortar e lixar a madeira, perfurar, entalhar, fixar, 

realizar a reparação, dar forma à madeira de acordo com às necessidades do projeto, 

utilizar os instrumentos de trabalho, sempre respeitando às normas de proteção para 

evitar acidentes; desempenhar outras funções necessárias e pertinentes ao cargo. 

3 33 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

RECEPCIONISTA 65 

Recepcionar partes e autoridades; acompanhar às partes e autoridades, quando 

necessário, aos setores competentes: realizar a triagem e o encaminhamento das 

partes de acordo com o assunto apresentado; fazer registros relativos ao 

atendimento de pessoas: prestar informações sobre a repartição, dentro de seu âmbito 

de ação; secretariar reuniões quando solicitado; datilografar e arquivar ofícios, minutas, 

etc...; atender e realizar telefonemas; transmitir recado, convites, etc.; providenciar na 

preparação do material necessário às reuniões; estabelecer a conexão dentre os 

diversos setores da 

repartição e executar outras tarefas correlatas e outras que a lei especificar. 

3 33 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

TELEFONISTA 40 Operar aparelhos telefônicos, internos e externos, redigir informações simples, ofícios, 

cartas, memorandos, telegramas. executar trabalhos de digitação em geral, 

3 33 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUADRO DE CARGOS PERTENCENTES AO NÍVEL 4 

 

CARGO QUANTIDADE ATRIBUIÇÕES NÍVEL 
CARGA 

HORÁRIA 
ESCOLARIDADE 

AGENTE DE 

CAMPO 
8 

Fazer visitas de vistoria a residência, comércio, terrenos baldios, cemitérios, rodoviárias, 

aeroporto, borracharias, etc.; coletar e identificar larvas para análise; orientar a 

população sobre riscos e controle da doença; fazer boletins diários de visitas; aplicar 

produtos nos animais para combate ao carrapato; pulverizar pátios com infestação; 

orientar a população para o controle das pragas e doenças; preencher boletins diários 

de visitas; realizar campanhas para a redução de natalidades e controle de doenças 

(zoonoses) nos animais; fazer identificação e registro de cães, executar outras tarefas 

que a legislação especificar. 

4 33 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

AGENTE DE 

COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 

47 

Fazer visita de vistoria a residência, comércio, terrenos baldios, cemitérios, rodoviárias, 

aeroporto, borracharia, etc., coletar e identificar larvas para análise; orientar a população 

sobre riscos e controle da doença, fazer boletins diários de visitas, aplicar produtos nos 

animais para combate ao carrapato; pulverizar pátios com infestações, orientar a 

população para controle das pragas e doenças, preencher boletins diários de visitas, 

realizar campanhas para a redução de natalidade e controle de doenças (zoonoses) nos 

animais, fazer identificação e registro de cães, executar outras tarefas que a legislação 

especificar. 

4 40 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

ASSESSOR DE 

PRODUÇÃO 

AUDIOVISUAL 

(FOTÓGRAFO/CI

NEGRAFISTA/EDI

TOR) 

4 
Operar às câmeras portáteis e não portáteis na captação e edição de imagens internas 

e externas para serem utilizados como material fotográfico e de vídeo. Realizando o 

arquivo dos documentos fotográficos e de vídeo. 

4 33 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 



 

ASSISTENTE 

CULTURAL 
11 

Organizar grupos de trabalho em bairros da cidade, conhecer técnicas de reciclagem de 

materiais diversos como plástico, madeira, tecidos, conhecer técnicas de pintura em 

diversos materiais, conhecer técnicas artesanais para trabalho com massa corrida, 

decoupage, recorte e colagem, trama de fios, bordados e tapeçarias, conhecer técnicas 

confecção de bijuterias com materiais novos e recicláveis, conhecer técnicas de 

reaproveitamento de roupas pela customização, ser capaz de decorar objetos e 

ambientes com diversos materiais, auxiliar em eventos através da ambientação, 

recepção, organização de materiais tais com pastas, crachás, etc., auxiliar no 

desempenho das atividades tais como show, festivais, eventos poéticos, etc., promover 

oficinas de artesanato para diversos grupos por faixa etária, promover oficinas 

artesanais, trabalhar com couro e materiais similares, promover oficinas específicas 

para datas comemorativas, auxiliar no que for necessário às atividade e tarefas 

correlatas que lhe forem atribuídas conforme lei. 

4 33 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

ATENDENTE DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

108 

Atuar em atividades de educação infantil, atender no que lhe compete à criança que, no 

início do ano letivo possua idade entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos, assegurar que a criança 

matriculada na educação infantil tenha suas necessidades básicas de higiene, 

alimentação e repouso atendidas de forma adequada; propiciar situações em que a 

criança possa construir sua autonomia, auxiliar os demais professores quando da 

necessidade da Escola ou quando for solicitado, executar suas atividades pautadas no 

respeito à dignidade, aos direitos e às especificidades da criança de até 5 (cinco) anos, 

em suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, sem 

discriminação alguma; colaborar e participar de atividades que envolvam a comunidade, 

interagir com demais profissionais da instituição educacional na qual atua, para 

construção coletiva do projeto político-pedagógico, participar de atividades de 

qualificação proporcionadas pela Secretaria Municipal de Educação e pela Escola; 

refletir e avaliar sua prática profissional, buscando aperfeiçoá-la. Executar outras tarefas 

correlatas que a legislação exigir. 

4 33 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

AUXILIAR DE 

CÂMARA 

ESCURA 

14 

Operar tecnicamente equipamentos em radiologia, manipular filmes, chassis, écran, 

reveladores, fixadores e processadores de filmes radiológicos; responsável em fazer a 

identificação e revelação dos filmes de Raio X. Incumbir-se de outras tarefas específicas 

do cargo que lhe forem atribuídas. 

4 24 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 



 

AUXILIAR DE 

ENFERMAGEM 
5 

Preparar pacientes para consultas, exames e tratamento; observar, reconhecer e 

descrever sinais e sintomas ao nível de sua qualificação; ministrar medicamentos por 

via oral e parenteral pelo médico; fazer curativos; aplicar nebulizações e outros sob a 

orientação do médico ou enfermeira; executar tarefas referentes à conservação e 

aplicação de vacinas; efetuar controle de fichas de paciente; colher material para 

exames de laboratório solicitados pelo médico; administrar cuidados de enfermagem pré 

e pós-operatório; executar atividades de desinfecção e esterilização; prestar cuidados 

de higiene e conforto ao paciente e zelar pela sua segurança; zelar pela limpeza e ordem 

do material, de equipamentos e das dependências de unidades de saúde; participar de 

atividades de educação e saúde; orientar os pacientes após a execução de programas 

de educação para a saúde; participar de procedimentos pós-morte, solicitados pela 

comunidade; distribuir medicamentos; organizar e controlar a farmácia municipal sob 

orientação prévia; executar tarefas especificadas na legislação em vigor. 

4 33 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

AUXILIAR DE 

LABORATÓRIO 
10 

Marcar exames; manter em ordem arquivo e fichário; coleta de sangue e secreções; 

preparação de corantes; execução de técnicas de coloração e afins; recepção e entrega 

de exames; transcrição de resultados; confecção de relatórios; orientar individualmente 

o cliente, em relação a preparação para a coleta de materiais para exames; preparar o 

instrumental; limpar, preparar, esterilizar, distribuir ou guardar materiais; desenvolver 

atividades de apoio nos laboratórios; noções de informática, executar outras tarefas que 

a legislação especificar. 

4 33 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

AUXILIAR DE 

SAÚDE BUCAL 
33 

Planejar o trabalho técnico-odontológico em consultórios, clínicas, laboratórios de 

prótese e em órgãos públicos de saúde. previnem doença bucal participando de 

programas de promoção à saúde, projetos educativos e de orientação de higiene bucal, 

confeccionar e reparar próteses dentárias humanas, animais e artísticas. executar 

procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. administrar pessoal 

e recursos financeiros e materiais, mobilizar capacidades de comunicação em palestras, 

orientações e discussões técnicas. As atividades são exercidas conforme normas e 

procedimentos técnicos e de biossegurança. 

4 33 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 



 

CONDUTOR 

SOCORRISTA 
12 

Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de 

pacientes. Estabelecer contato com a Central de Regulação Médica e seguir suas 

orientações, observando as normas e leis do Código de Trânsito Brasileiro. Conduzir os 

veículos de emergências dentro das normas e leis previstas pelo Código de Trânsito 

Brasileiro (Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997), observados os Artigos 29 e 252. 

Conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo. Auxiliar a 

equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida. Auxiliar a equipe nas 

imobilizações e transporte de vítimas. Realizar medidas de reanimação 

cardiorrespiratória básica. Identificar todos os tipos de equipamentos e materiais 

existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde. 

4 33 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

DESENHISTA 1 

Desenhar plantas, cortes, fachadas e detalhes de prédios; fazer desenho de 

reservatórios, filtros, decantadores e redes de água e esgoto; elaborar gráficos e 

desenhos em perspectiva; passar o croqui para a escala; executar desenhos 

arquitetônicos e projetos de obras; fazer desenhos cartográficos, cálculos de 

coordenadas geográficas; desenhar letreiros, desenhar organogramas e gráficos 

estatísticos; desenhar gráficos de topografia urbana, gráficos em geral; desenhos para 

cartazes de propaganda; executar outras tarefas que a lei determinar. 

4 33 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

DIGITADOR DE 

DADOS 
2 

Atua na digitação de informações diversas para compor documentos dos mais variados 

gêneros, além disso é responsável por dar entrada em informações através de sistemas 

de gestão, transcrever arquivos, revisar e corrigir textos, elaborar documentos conforme 

às normas da associação brasileira de normas e técnicas e efetuar arquivo de 

documentos. 

4 33 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

EDUCADOR 7 

Ministrar aulas aos alunos dos CBMs, das CASAS DA CRIANÇA e de outros 

estabelecimentos do gênero social que vierem a ser criados; promover a recreação dos 

alunos. o entretenimento com a iniciação na arte e no artesanato. executar 

trabalhos afins à área social no âmbito da Secretaria que a lei determinar. 

4 20 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 



 

FISCAL 

AMBIENTAL 
10 

Observar e fazer cumprir a legislação ambiental vigente; fiscalizar os prestadores de 

serviços, às empresas em geral, os demais agentes econômicos, o poder público, a 

população em geral, os imóveis prediais e territoriais no que diz respeito às questões 

ambientais; fiscalizar a regularidade das empresas, profissionais autônomos, 

sociedades, entidades e quaisquer empreendimentos quanto às questões ambientais, 

inclusive quanto ao licenciamento ambiental em quaisquer esfera; fazer vistorias em 

imóveis, em áreas verdes, áreas de preservação permanente e em demais locais no 

tocante às questões ambientais, inclusive quanto à limpeza e conservação dos mesmos, 

verificando se estão regulares ou não; fazer vistorias a fim de fiscalizar a aplicação do 

código de arborização; fiscalizar entulhos, materiais de construção e demais itens em 

vias públicas; fiscalizar o saneamento básico do município; fiscalizar e localizar resíduos 

e embalagens de agrotóxicos em propriedades urbanas e rurais; fiscalizar com intuito 

de proteger a fauna e flora; promover a educação ambiental em todos os níveis de 

ensino e conscientização pública para a proteção do meio ambiente; emitir notificações, 

intimações, autos de infração, autos de interdição, desinterdição, embargos; aplicar 

multas, interdições e demais penalidades; exercer todas as atividades necessárias ao 

cumprimento das legislações ambientais; requisitar, aos entes públicos ou privados, 

sempre que entender necessário, os documentos pertinentes às atividades de controle, 

regulação e fiscalização; analisar e dar parecer nos processos administrativos relativos 

às atividades de controle, regulação e fiscalização na área ambiental; apresentar 

propostas de adequação, aprimoramento e modificação da legislação ambiental do 

Município; verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes; proceder 

a inspeção e apuração das irregularidades e infrações ambientais; vistoriar e fiscalizar 

os locais e atividades para verificar a incidência do licenciamento ambiental; fiscalizar e 

cobrar às licenças ambientais prévias, de instalação e de operação; emitir laudos, 

pareceres e relatórios técnicos sobre matéria ambiental; elaborar relatórios das 

atividades realizadas; dar cumprimento à legislação municipal vigente; dirigir veículos 

oficiais no exercício de suas atribuições e dentro da circunscrição territorial municipal; 

executar às demais atividades correlatas. 

4 33 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 



 

FISCAL DE 

TRIBUTOS 
15 

Fiscalizar, lançar e constituir créditos tributários, fazer cobranças, proceder à sua revisão 

de ofício, homologar aplicar as penalidades previstas na legislação e proceder à revisão 

das declarações efetuadas pelos sujeitos passivos; Controlar, executar e aperfeiçoar 

procedimentos de auditoria, diligência, com vistas a verificar o efetivo cumprimento das 

obrigações tributárias dos sujeitos passivos; Supervisionar o compartilhamento de 

cadastros e informações fiscais com às demais administrações tributárias da União, dos 

Estados e outros Municípios, quando assim definido em lei ou convênio; Planejar, 

coordenar, supervisionar e exercer, observada a competência específica de outros 

órgãos, às atividades de repressão à sonegação fiscal, ocultação de bens, direitos e 

valores; Analisar, elaborar e decidir em processos administrativo fiscais, nas respectivas 

esferas de competência, inclusive os relativos ao reconhecimento de direito creditório, à 

solicitação de retificação de declaração, à imunidade, suspensão, exclusão e extinção 

de créditos tributários; Participar de órgãos de julgamento singulares ou colegiados 

relacionados à Administração Tributária; Emitir pareceres de caráter tributário, inclusive 

em processos de consulta, bem como elaborar minutas de atos normativos e manifestar-

se sobre projetos de lei referentes à matéria tributária; Elaborar cálculos de exigências 

tributárias e prestar assistência aos órgãos encarregados da representação judicial do 

Município; Acompanhar e informar os débitos vencidos e não pagos para a inscrição na 

Dívida Ativa, bem como planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de 

fiscalização, arrecadação e de cobrança dos impostos, taxas e contribuições de 

competência municipal; Realizar pesquisas e investigações relacionadas às atividades 

de inteligência fiscal; examinar documentos, livros e registros dos sujeitos passivos 

sujeitos à administração tributária municipal; Assessorar às autoridades superiores de 

outras Secretarias Municipais ou de outros órgãos da Administração e prestar-lhes 

assistência especializada, com vista à formulação e à adequação da política tributária 

ao desenvolvimento econômico; Coordenar, participar e implantar projetos, planos ou 

programas de interesse da Administração Tributária; Apresentar estudos e sugestões 

para o aperfeiçoamento da legislação tributária municipal e para o aprimoramento ou 

implantação de novas rotinas e procedimentos; dirigir veículos oficiais no exercício de 

suas atribuições e dentro da circunscrição territorial municipal, executar outras tarefas 

correlatas especificadas em lei. Criar e participar de programas de educação fiscal para 

população, através de palestras, seminários e cursos. 

4 33 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 



 

FISCAL 

SANITÁRIO 
6 

Realizar inspeção em fábricas de laticínios, massas, conservas ou de outros tipos de 

produtos alimentícios como armazéns, restaurantes, lanchonetes, estabelecimentos 

similares, verificando as condições sanitárias do seus interiores, limpeza dos 

equipamento, refrigeração, suprimento de água, instalações sanitárias e condições de 

asseio e saúde dos que manipulam alimentos, para assegurar às condições necessárias 

à produção e distribuição de alimentos sadios e de boa qualidade, dirigir veículos oficiais 

no exercício de suas atribuições e dentro da circunscrição territorial municipal; criar e 

participar de programas de educação sanitária para população, através de palestras, 

seminários e cursos; executar outras atividades previstas em lei. 

4 33 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

GEOMENSOR 1 

Realizam atividades em topografia, geodésia e batimetria, levantando e calculando 

pontos topográficos e geodésicos. elaborar documentos cartográficos, estabelecendo 

semiologia e articulação de cartas, efetuam levantamentos por meio de imagens 

terrestres, aéreas e orbitais. Gerenciam projetos e obras de agrimensura e cartografia. 

Assessoram na implantação de sistemas de informações geográficas, implementam 

projetos geométricos. Podem pesquisar novas tecnologias. Executar outras tarefas 

correlatas que lhe forem atribuídas conforme lei. 

4 33 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

GUARDA 

MUNICIPAL 
25 

Previne, inibir pela presença e protege permanentemente a população, bens, serviços e 

instalações municipais contra atos infracionais; auxilia, mediante convênio com órgãos 

de trânsito, na segurança e fluidez do trânsito nas vias e logradouros municipais; 

colabora com a Defesa civil do município em atividades preventivas e de socorro a 

população; interage com a sociedade na solução de problemas, adotando medidas 

educativas e preventivas e visando a segurança da população e de bens municipais; 

colabora com a segurança pública encaminhando ao órgão responsável, diante de 

flagrante delito o autor da infração, preservando o local do crime e indicando possíveis 

testemunhas e demais dados necessários à solução do caso; desenvolve ações 

preventivas contra a violência interagindo com órgãos das esferas municipal, de outros 

municípios, estadual e federal; atua de forma preventiva e permanente em ações de 

combate à violência no entorno de escolas, participando inclusive de ações educativas 

nas unidades escolares; prestar socorro imediato no atendimento de ocorrências 

emergenciais e encaminha aos órgãos responsáveis. Executar outras tarefas correlatas 

que lhe forem atribuídas conforme lei. 

4 40 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 



 

INTÉRPRETE DE 

LIBRAS 
20 

Além do trabalho de realizar a comunicação entre surdos e outras pessoas, por meio da 

Libras para a língua oral e vice-versa, o profissional também tem como atribuição 

prevista na proposta a de interpretar, em Língua Brasileira de Sinais/ Língua Portuguesa, 

às atividades didático-pedagógicas e culturais, viabilizando o acesso aos conteúdos 

curriculares, desenvolvidos nas instituições de ensino que oferecem educação 

fundamental, de ensino médio e ensino superior. 

4 20 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

LABORATORISTA 

DE SOLO 

ASFALTO E 

CONCRETO 

1 

Executam ensaios físicos, químicos, metalográficos e biológicos. Garantem a calibração 

dos equipamentos e realizam a amostragem de materiais. Trabalham segundo normas 

de segurança, saúde e meio ambiente. Controlam a qualidade. Participam do sistema 

da qualidade da empresa e no desenvolvimento de novos produtos e fornecedores. 

Colaboram no desenvolvimento de metodologias de análises. Executar outras tarefas 

correlatas que lhe forem atribuídas conforme lei. 

4 33 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

MONITOR 22 

Cuidar de bebês, crianças, adolescentes, idosos e mulheres vítimas; acompanhar em 

consultas médicas, odontológicas e equoterapia; cuidar das tarefas escolares e 

acompanhar em aulas de música; cuidar no hospital quando for necessário; cuidar da 

alimentação, da higiene e acompanhamentos em geral, outras tarefas que a legislação 

determinar. 

4 33 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 



 

MONITOR DE 

TRANSPORTE 

ESCOLAR 

5 

Acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar até seu desembarque na 

escola de destino, assim como acompanhar os alunos desde o embarque, no final do 

expediente escolar, até o desembarque nos pontos próprios; verificar se todos os alunos 

estão assentados adequadamente dentro do veículo de transporte escolar; orientar e 

auxiliar os alunos, quando necessário, a colocarem o cinto de segurança; orientar os 

alunos quanto ao risco de acidente, evitando colocar partes do corpo para fora da janela; 

identificar a instituição de ensino dos respectivos alunos e deixá-los dentro do local; 

ajudar os alunos a subir e descer às escadas dos transportes; verificar a segurança dos 

alunos no momento do embarque e do desembarque; conferir se todos os alunos 

frequentes no dia estão retornando para os lares; ajudar os pais de alunos especiais na 

locomoção dos alunos; tratar os alunos com urbanidade e respeito, comunicar casos de 

conflito ao responsável pelo transporte de alunos; apresentar postura ética e apresentar-

se com vestimentas confortáveis e adequadas para o melhor atendimento às 

necessidades dos alunos; executar outras tarefas correlatas, que lhe forem 

determinadas pelo superior imediato; desempenhar outras funções necessárias e 

pertinentes ao cargo. 

4 33 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

OFICIAL 

ADMINISTRATIVO 
70 

Executar trabalhos complexos de escritório que envolvam a interpretação de leis e 

normas administrativas, especialmente para fundamentar informações. Examinar 

processos relacionados com os assuntos gerais de repartição que exijam a interpretação 

de textos legais, preparando às informações ou expedientes que se fizerem necessários; 

elaborar relatórios gerais e parciais; redigir qualquer modalidade de expediente 

administrativo; organizar e orientar a elaboração de fichários e arquivos de 

documentação, secretariar reuniões e redigir as atas correspondentes; supervisionar a 

execução de tarefas de rotina administrativa; executar trabalhos de informática; executar 

quaisquer outras tarefas correlatas. 

4 33 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 



 

OFICIAL 

FAZENDÁRIO 
23 

Executar processos relacionados com os assuntos gerais da repartição que exijam a 

interpretação de textos legais, preparando às informações ou expedientes que se 

fizerem necessários; elaborar relatórios gerais e parciais; redigir qualquer modalidade 

de expediente administrativo; verificar a exatidão de quaisquer documentos de receita e 

despesa, folha de pagamento, empenhos, balancetes, demonstrações de caixa; conferir 

o valor dos lançamentos de impostos e taxas; secretariar reuniões e redigir as atas 

correspondentes; supervisionar a execução de tarefas de rotina administrativa; executar 

quaisquer outras tarefas correlatas; exercer atividades de auxílio direto a superiores 

(Secretários); conhecimento em informática, executar outras tarefas correlatas que lhe 

forem atribuídas conforme lei. 

4 33 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

OPERADOR DE 

COMPUTADOR 
1 

Estudar os objetivos do programa, analisando as especificações e instruções recebidas; 

elaborar fluxogramas lógicos e detalhados, estabelecendo a sequência dos trabalhos de 

preparação de dados; converter fluxogramas em linguagem de máquina, utilizando 

formulário de codificação; preparar manuais, instruções de operação e descrição dos 

serviços, listagem e gabaritos de entrada e saída; projetar cartões, formulários, registros 

de fichas magnéticas e outros elementos dos programas; estimar tempos e custos da 

programação; executar outras tarefas correlatas especificadas em lei. 

4 33 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

OPERADOR DE 

ELETROCARDIO

GRAMA 

6 
Organizar e auxiliar na elaboração dos exames de eletrocardiograma, encaminhar os 

pacientes, operar o aparelho de eletrocardiograma, realizar todo e qualquer trabalho 

inerente ao cargo. 

4 33 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

OPERADOR DE 

ELETROENCEFA

LOGRAMA 

2 
Orientar e realizar exames em pacientes, mediante solicitação e supervisão médica, 

bem como apurar e organizar os resultados obtidos para agilizar e facilitar o diagnóstico 

médico, executar outras tarefas que a legislação determinar. 

4 33 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 



 

SECRETÁRIO DE 

ESCOLA 
64 

Efetuar a efetividade dos Professores e Funcionários; realizar às matrículas e 

rematrículas; preencher os históricos escolares; manter a guarda da documentação do 

aluno na escola; participar do plano global da escola; assinar os documentos escolares 

dos alunos juntamente com o Diretor; redigir atas e participar das reuniões; organizar e 

manter atualizada a escrituração escolar, o arquivo ativo e passivo, bem como os 

prontuários de Legislação referentes à escola e ao ensino; zelar pelo recebimento e 

expedição de documentos; controlar o livro ponto; elaborar relatórios e instruir 

processos; incinerar documentos, obedecendo a prescrição oficial vigente; executar 

outras atividades afins conforme lei. 

4 33 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

TÉCNICO 

AGRÍCOLA 
1 

Organizar e executar tarefas ligadas à produção agrícola; Prestar assistência sobre o 

uso e manutenção de máquinas, implementos, instrumentos e equipamentos agrícolas; 

Orientar quanto à seleção de sementes, plantio, adubação, cultura, colheita e 

beneficiamento das espécies vegetais: Fazer a coleta e análise de amostras de terra; 

Estudar os parasitas, doenças e outras pragas que afetam a produção; Orientar e 

coordenar os trabalhos de defesa contra as intempéries e outros fenômenos que possam 

assolar a agricultura, preparar ou orientar a preparação de pastagens ou forragens; Dar 

orientação de caráter técnico aos pecuaristas, orientando as tarefas de criação e 

reprodução de gado; Orientar e fiscalizar a produção de mudas, pomares, hortas e 

bosques: Auxiliar na vacinação, inseminação de defesa sanitária animal, Orientar a 

construção de instalações para animais de pequeno porte; Calcular orçamentos 

agropecuários. Auxiliar técnicos na execução de projetos agropecuários, 

responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades 

próprias do cargo, executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 

regulamento da profissão de conformidade com a lei. 

4 33 

CURSO TÉCNICO DE 

NÍVEL MÉDIO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO CONSELHO 

DE CLASSE 



 

TÉCNICO EM 

EDIFICAÇÕES 
1 

Elaborar para edificações de até 80,00 m2 de área construída, como unidades isoladas, 

os projetos arquitetônicos e hidrossanitário e responsabilizar-se tecnicamente pela 

execução dos mesmos, desde que tais edificações não impliquem em estruturas de 

concreto ou metálica, e exercer a atividade de desenhista técnico de sua especialidade. 

Quando a responsabilidade técnica do referido profissional for restrita aos projetos de 

arquitetura e hidrossanitário, a edificação poderá constituir-se em estrutura de concreto 

armado ou metálica, devem possuir registro e/ou visto nos Conselhos Regionais onde 

atuam, e registrar ART's dos serviços executados; poderão responsabilizar-se 

tecnicamente por serviços de conservação e manutenção prediais, concernentes à área 

de engenharia civil, excluindo-se todo e qualquer tipo de estrutura; não poderá 

responsabilizar-se tecnicamente por fabricação de lajes pré-moldadas, devendo 

apresentar, quando for o caso, ART específica de fornecimento de laje procedida por 

profissional habilitado a tal, ficam também excluídas de suas atribuições todas e 

quaisquer estruturas e instalações especiais, tais como às que exigem cálculo estrutural, 

inclusive trabalhos de recuperação estrutural, executar outros trabalhos especificados 

pelo CREA. 

4 33 

CURSO TÉCNICO DE 

NÍVEL MÉDIO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO CONSELHO 

DE CLASSE 

TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM 
117 

Executar ações assistenciais de enfermagem, sob supervisão do Enfermeiro, e quando 

necessário, observar e registrar sinais e sintomas apresentados pelo doente, fazendo 

curativos, ministrando medicamentos e outros. Participar da elaboração do plano de 

assistência de enfermagem, contribuindo com sugestões, dados e informações. Atuar 

na supervisão de pessoal auxiliar de atividades de enfermagem, transmitindo 

informações, prestando assistência técnica e acompanhando a execução de tarefas. 

Colaborar no desenvolvimento de programas educativos, atuando no ensino de pessoal 

auxiliar de atividades de enfermagem e na educação de grupos da comunidade. Coletar 

dados e informações junto a pacientes e seus familiares, realizando visitas e entrevistas, 

para subsidiar a elaboração do plano de assistência de enfermagem. Participar da 

assistência aos pacientes durante o ato cirúrgico; auxiliar o cirurgião na instrumentação, 

quando dá intervenções cirúrgicas, executar atividades inerentes ao emprego do Centro 

Cirúrgico, UTI, Emergência, Maternidade, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatria, 

Berçário, Odontologia, Ambulatório etc. Exercer as atividades de sua área de acordo 

com a conveniência do serviço. Outras tarefas que a legislação determinar. 

4 33 

CURSO TÉCNICO DE 

NÍVEL MÉDIO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO CONSELHO 

DE CLASSE 



 

TÉCNICO EM 

ESCRITURAÇÃO 

ESCOLAR 

10 

Registrar todos os dados relativos à vida escolar do aluno, conservar e manter 

guardadas às peças que contêm os registros da passagem dos alunos pelos cursos de 

educação profissional técnica de nível básico e médio registrando sua memória, 

observando a legislação educacional pertinente e demais legislação afins. 

4 33 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

TÉCNICO EM 

INFORMÁTICA 
30 

Detectar, analisar, diagnosticar e resolver problemas em geral referentes às questões 

de hardware e software; manutenção e configuração de equipamentos de rede (intranet 

e internet); instalar, configurar e dar manutenção em sistemas operacionais, softwares, 

aplicativos e sistemas gestores de bancos de dados; instalar, configurar e dar 

manutenção em redes de computador; deve ter noções básicas de elétrica e eletrônica, 

capacidade de identificação de defeitos e possíveis reparos técnicos; planejamento, 

coordenação e execução de projetos de sistemas de informação, como tais 

entendimentos os que envolvam a informática ou a utilização de recursos de informática; 

definição, estruturação, teste e simulação de programas e sistemas de informação; 

elaborar e assistir projetos de hardware e software; incentivar e contribuir para que às 

tecnologias de informação e comunicação sirvam de apoio aos conteúdos da sala de 

aula; identificar e incentivar ações inovadoras de uso das mídias; contribuir no 

planejamento dos professores, de forma que os recursos das mídias sejam utilizados da 

melhor forma; participar da elaboração das normas de uso dos laboratórios de 

informática educacional e organizar materiais e arquivos disponíveis nesse espaço; 

executar outras tarefas correlatas que a legislação exigir. 

4 33 
CURSO TÉCNICO DE 

NÍVEL MÉDIO 

TÉCNICO EM 

MÚSICA E 

DANÇA 

7 

Instruir a música de cordas de violão, violino, violoncelo, contrabaixo acústico, de sopro 

como clarinete, trompete, flauta doce, flauta transversa, jazz; instruir tocar cordas 

percutidas como o piano; de percussão como a bateria; de paleta com som induzido 

como o acordeon; de instrumento elétrico como o teclado. Instruir a dança com ballet 

clássico, dança moderna contemporânea. 

4 20 
CURSO TÉCNICO DE 

NÍVEL MÉDIO 



 

TÉCNICO EM 

PRÓTESE 

DENTÁRIA 

1 

Auxiliar o dentista na recuperação e restauração do aparelho dentário humano, fazendo 

dentaduras, ponte móveis, reprodução de maxilar, etc., conforme modelos especificados 

pelo próprio dentista, identificar os principais caracteres dos dentes e seus grupos. 

Reproduzir em cera a anatomia dental, executar trabalhos dentários em cerâmica, 

porcelana, resinas etc., atuar em laboratórios próprios e em conjunto com cirurgiões 

dentistas, atuar na pesquisa de novos métodos de reparação do aparelho dentário 

humano, enfim praticar outras tarefas que a legislação especificar. 

4 33 

CURSO TÉCNICO DE 

NÍVEL MÉDIO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO CONSELHO 

DE CLASSE 

TÉCNICO EM 

RAIO X 
12 

Organizar e participar de trabalhos de radiologia, preparando soluções e fixando e 

revelando filmes utilizados em chapas radiográficas, para orientar o diagnóstico; realizar 

exames da radioscopia, auxiliando o médico radiologista, para orientação 

diagnóstica; executar exames radiológicos sob supervisão de médico radiologista; 

revelar os exames realizados sob sua responsabilidade, auxiliar o médico na realização 

de procedimentos e diagnósticos terapêuticos, zelar pelos equipamentos sob sua 

responsabilidade, auxiliar na elaboração de relatórios técnicos e na computação de 

dados estatísticos reunindo os exames e informações, registrar e arquivar cópias dos 

exames, testes e análises, executar outras tarefas de nível de dificuldade afins. 

4 24 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

TÉCNICO EM RH 2 

Ser responsável pelo serviço de Recursos Humanos, registrar, arquivar e guardar 

documentos dos servidores lotados na Secretaria; desenvolver trabalhos nas áreas de 

seleção e recrutamento, treinamento e desenvolvimento, remuneração e benefícios na 

administração de pessoal; controlar as atividades dos servidores de acordo com a 

legislação trabalhista e previdenciária; elaborar às políticas de gestão da organização 

do setor de RH; avaliar e elaborar estratégias para o melhor aproveitamento dos 

servidores; desempenhar outras funções necessárias e pertinentes ao cargo. 

4 33 

CURSO TÉCNICO DE 

NÍVEL MÉDIO EM 

ADMINISTRAÇÃO, 

RECURSOS HUMANOS 

OU CONTABILIDADE 



 

TÉCNICO EM 

SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

3 

Promover o planejamento, a organização, divulgação e execução dos programas de 

segurança do trabalho, realizar análise e investigação de acidentes, mantendo cadastro 

para orientação e prevenção, como também calcular a estimativa de custo, organizar e 

fazer funcionar a CIPA, inspecionando e informando a chefia do órgão de segurança das 

empreiteiras, quando houver terceirização de serviços, quanto à observação de normas 

de segurança existentes, quando houver cláusula contratual para tal, verificar e analisar 

equipamentos, máquinas, métodos e processos de trabalho, visando identificar, eliminar 

ou controlar os fatores de risco de acidentes de trabalho, doenças profissionais e 

agentes agressivos, executar outras tarefas que a legislação determinar. 

4 33 

CURSO TÉCNICO EM 

NÍVEL MÉDIO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO CONSELHO 

DE CLASSE 

TÉCNICO EM 

TURISMO 
2 

Atua nas ações de agenciamento, guiamento, promoção de eventos, serviços de 

hospedagem e alimentação, viabilização e organização destas ações, comercialização 

dos produtos e serviços turísticos, com extensão no ramo de recreação e lazer, orientar 

pessoas ou grupos turísticos e profissionais das áreas. 

4 33 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

TESOUREIRO 5 

Receber e pagar em moeda corrente; receber, entregar e guardar estampilhas e valores 

em custódia, dirigir os serviços de tesouraria; distribuindo o trabalho entre os ajudantes; 

supervisionar os serviços de segurança da tesouraria; movimentar fundos; efetuar, nos 

prazos legais, os recolhimentos devidos; receber diariamente às contas dos ajudantes, 

conferir e rubricar livros; informar ou dar parecer e encaminhar processos relativos a 

competência da tesouraria; conferir suprimentos de selos e valores; endossar cheques 

e assinar conhecimentos e demais documentos relativos ao movimento de valores; 

preencher e assinar cheques bancários; executar outras tarefas correlatas especificadas 

em lei. 

4 33 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

TOPÓGRAFO 2 

Fazer levantamento planialtimétrico e locações de eixos e alinhamentos; efetuar 

nivelamento e alinhamentos diversos; fornecer elementos técnicos relativos à topografia; 

fazer cálculos e descrição de áreas; proceder à vistoria para verificar a exatidão de 

plantas; fazer leituras de plantas, conhecer desenhos de plantas e perfis; fazer desenhos 

topográficos; executar outras tarefas afins especificadas em lei. 

4 33 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 



 

VISITADOR DO 

PIM 
65 

Realizar o trabalho diretamente com as famílias, orientando-as e capacitando-as para 

realizar as atividades de estimulação para desenvolvimento integral da criança, desde a 

gestação. Orientar as famílias sobre as atividades de estimulação adequadas a partir do 

diagnóstico, ou seja, do marco zero. Acompanhar a qualidade das ações educativas 

realizadas pelas próprias famílias junto às crianças e às ações realizadas pelas 

gestantes. Acompanhar os resultados alcançados pelas crianças e pelas gestantes. 

Planejar e executar as modalidades de Atenção Individual e Grupal. Planejar e executar 

o cronograma de visitas às famílias. Participar da Capacitação de Visitadores, realizada 

pelo Monitor/GTM. Receber a formação e a capacitação necessárias. Comunicar ao 

GTM a percepção e/ou identificação de suspeita da violência doméstica e crianças 

portadoras de deficiência, preencher documentos, elaborar relatórios. Exercer demais 

atividades correlatas ao emprego. Tratar com respeito e coleguismo os outros 

profissionais da equipe; Utilizar-se com zelo e cuidado das acomodações, veículos, 

aparelhos e instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na 

preservação do patrimônio e servindo como exemplo aos demais funcionários, sendo 

responsável pelo mau uso; Manter-se atualizado, frequentando os cursos de educação 

continuada e congressos da área, assim como dominar o conhecimento necessário para 

o uso adequado dos equipamentos da Unidade; Acatar e respeitar às rotinas 

estabelecidas; Participar das reuniões convocadas pela Gestão; Ser fiel aos interesses 

do serviço público, evitando denegri-los, validá-los ou conspirar contra os mesmos; 

Acatar às deliberações da Gestão; Cumprir com pontualidade seus horário; executar 

outras tarefas correlatas. 

4 33 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 



 

VISITADOR 

SOCIAL 
15 

Planejar, realizar e registrar as visitas domiciliares às famílias público-alvo de programas 

sociais relacionados ao cuidado das famílias; Preencher todos os documentos e 

formulários (físico ou online) exigidos pelos programas ; Orientando-as e capacitando-

as para realizar as atividades de estimulação para o desenvolvimento integral das 

crianças, desde a gestação; Orientar às famílias sobre as atividades de estimulação 

adequadas a partir do diagnóstico inicial; Acompanhar a qualidade das ações educativas 

realizadas pelos cuidadores e às ações das gestantes; Acompanhar os resultados 

alcançados pelas crianças e pelas gestantes; Planejar e executar as ações individuais 

e grupais; Planejar e executar o cronograma de visita às famílias; Participar das 

capacitações sempre que solicitado pela gestão municipal, coordenadores, monitores e 

supervisores dos programas); Trazer ao grupo de trabalho quaisquer situação de 

suspeita de negligência a criança, assim como discutir as situações que requeiram 

encaminhamentos para a rede ( educação, cultura, justiça, saúde e/ou assistência 

social); Exercer demais atividades correlatas ao emprego; Zelar pelo local de trabalho, 

assim como com sua relação com os demais colegas; Manter-se atualizado, 

frequentando cursos de educação permanente e capacitações continuadas; Participar 

das reuniões convocadas pela gestão; Cumprir com pontualidade seus horários e 

atribuições. 

4 33 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

 

QUADRO DE CARGOS PERTENCENTES AO NÍVEL 5 

 

CARGO 
QUANTIDA

DE 
ATRIBUIÇÕES NÍVEL 

CARGA 

HORÁRIA 
ESCOLARIDADE 

ANTROPÓLOGO 1 

Realizam estudos e pesquisas sociais, econômicas e políticas; participam da gestão 

territorial e socioambiental; estudam o patrimônio arqueológico; gerem patrimônio 

histórico e cultural. Realizam pesquisa de mercado. Participam da elaboração, 

implementação e avaliação de políticas e programas públicos; organizar informações 

sociais, culturais e políticas; elaborar documentos técnico-científicos. Executar outras 

tarefas correlatas que lhe forem atribuídas conforme lei. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 



 

ARQUEÓLOGO 1 

Atuar como consultor na elaboração de relatórios de licenças ambientais, antes da 

construção de grandes empreendimentos, como barragens, rodovias, indústrias, 

escavações para cascalheiras e saibreiras; Em caso de descoberta de sítios 

arqueológicos atuar como responsável em todos as etapas do processo; Estabelecer 

contatos e parcerias com os Conselhos e Instituições governamentais, privadas e 

educacionais com ramo de atuação similar ao seu ou que possam contribuir para o 

desempenho de suas funções ou dos serviços da Prefeitura. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

ARQUITETO 10 

Estudar, projetar, dirigir e fiscalizar a construção de edifícios públicos e todas as obras 

complementares; projetar, dirigir e fiscalizar o serviço de Urbanismo; projetar, dirigir e 

fiscalizar obras de arquitetura paisagística; fazer perícias e arbitramentos; executar 

outras tarefas afins que a legislação específica. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 

ARQUIVISTA 6 

Planejar e organizar serviços de arquivo, efetuar planejamento, bem como orientar e 

acompanhar o desenvolvimento do processo documental e informativo afeto ao arquivo; 

planejar, orientar e dirigir às atividades de identificação das espécies documentais; 

participar no planejamento de novos documentos e controles de multicópias; efetuar o 

planejamento e organização do centro de documentação; fazer o planejamento e a 

organização dos serviços de documentação arquivada; efetuar a orientação do 

planejamento da automação de atividade específicas, dentro das normas técnicas 

aplicados aos arquivos; orientar a classificação, arranjo e descrição de documentos a 

serem arquivados; orientar a avaliação e seleção de documentos para fins de 

preservação; promover medidas necessárias à conservação de documentos arquivados; 

propiciar a consulta dos arquivos aos interessados; desenvolver estudos do ponto de 

vista cultural em documentos para verificar a importância de arquivamento; prestar 

assessoramento a autoridades em assuntos de sua especialidade; orientar, coordenar e 

supervisionar trabalhos a serem desenvolvidas por equipes auxiliares, emitir pareceres 

em matérias de sua especialidade, executar tarefas afins, inclusive as editadas no 

respectivo regulamento da profissão. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 



 

ASSISTENTE 

SOCIAL 
40 

Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre 

direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e 

programas de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos 

sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, 

jurídica, habitação e outras); orientam e monitoram ações em desenvolvimento 

relacionados à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e têxteis, 

desenvolvimento humano, economia familiar, educação do consumidor, alimentação e 

saúde; desempenham tarefas administrativas e articulam recursos financeiros 

disponíveis. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas conforme lei. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 

AUDITOR 2 

Acompanhar a execução financeira e orçamentária e avaliar o cumprimento de metas 

previstas no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei de Orçamento; 

controle e julgamento dos ordenadores de despesas e demais responsáveis por bens e 

valores públicos; emissão de parecer sobre gestão financeira e orçamentária anual; 

acompanhar o controle das regularidades das admissões, inativações e pensões; 

avaliação do Sistema de Controle Interno, viabilizar através de procedimentos uma ação 

continuada de controle; avaliar o sistema de lançamento e arrecadação de tributos e 

outras receitas; verificar se às receitas patrimoniais estão sendo regularmente realizadas; 

avaliar o fluxo de emissão de empenhos de despesa; avaliar o sistema de liquidação e 

pagamento das despesas e verificar se favorece a ocorrência de erros ou fraudes; 

verificar se todos os pagamentos são efetuados por rede bancária e se às contas dos 

fornecedores são checadas quanto à pertencimento atualizado e efetividade da 

obrigação; analisar a legalidade dos pagamentos da remuneração dos servidores e 

empregados do quadro permanente dos servidores com chefia, dos detentores de cargo 

em comissão, anotando e calculando valores pagos indevidamente, analisar o sistema 

de controle de viaturas e condições de manutenção e operação, executar outras tarefas 

afins especificadas na legislação. 

5 40 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 



 

BIBLIOTECÁRIO 4 

Organizar e administrar bibliotecas em serviços municipais; registrar, classificar e 

catalogar material cultural da biblioteca (livros, periódicos e folheto); obter dados de obras 

bibliográficas; fazer pesquisas em catálogos; atender o serviço de referência e tomar ou 

sugerir às medidas necessárias ao seu aperfeiçoamento; ler e examinar livros e 

periódicos e recomendar sua aquisição; fazer o planejamento da difusão cultural na parte 

referente a serviços de bibliotecas; resumir artigos de interesse para os leitores; fazer 

sugestões sobre catalogação e circulação de livros; assistir os leitores na escolha de 

livros, periódicos e na utilização do catálogo-dicionário; registrar a movimentação de 

livros, panfletos e periódicos; examinar as publicações oficiais e organizar fichário de leis 

ou outros atos administrativos; preparar livros e periódicos para encadernação; orientar 

o serviço de limpeza e conservação de livros; conhecimento em informática; executar 

outras tarefas que a legislação determinar. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 

BIÓLOGO 6 

Estudar e pesquisar os meios de controle biológico, visando a defesa e o equilíbrio do 

meio ambiente; proceder levantamento de vetores e pragas veiculadas de doenças do 

homem; planejar, orientar e executar recolhimentos de dados e amostras de material 

para estudo; realizar perícias e emitir laudos técnicos; responsabilizar-se por equipes 

auxiliares/; executar tarefas afins, inclusive as editadas nos respectivo regulamento da 

profissão, e trabalhar em equipes, executar outras tarefas que a legislação especificar. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

CONTADOR 13 

Elaborar planos de contas e preparar normas: de trabalho de contabilidade; escriturar ou 

orientar a escrituração de livros contábeis de escrituração cronológica ou sistemática; 

fazer levantamentos e organizar balanços e balancetes patrimoniais e financeiros; fazer 

revisão de balanços; efetuar perícias contábeis; participar de trabalhos de tomadas de 

contas dos responsáveis por bens ou valores do Município; assinar balanço e balancetes; 

preparar relatórios informativos sobre a situação financeira e patrimonial do Município; 

conhecimento em informática, executar outras tarefas que a legislação determinar. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 



 

ECONOMISTA 1 

Colaborar para a elaboração de diretrizes macroeconômicas com vistas ao planejamento 

estratégico do órgão, participar da elaboração, implementação e monitoramento de 

estudos, pesquisas e avaliações de programas de desenvolvimento implementados na 

área de atuação da Prefeitura, participar da identificação e investigação de problemas 

relativos à economia de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico, elaborar e 

executar projetos de pesquisa econômicas, de mercado e de viabilidade econômica, 

avaliar política de impacto coletivo, gerir programação econômico-financeira, examinar 

as finanças e emitir pareceres, praticar outras atividades afins. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

EDUCADOR 

ESPECIAL 
1 

Atuar na Secretaria Municipal de Educação auxiliando no planejamento educacional e 

assessoramento pedagógico às escolas da Rede Municipal de Ensino. Integrar equipe 

multidisciplinar da Secretaria Municipal de Educação estabelecendo conjuntamente 

políticas e diretrizes para o atendimento de pessoas que apresentem necessidades 

educacionais especiais. Elaborar juntamente com a equipe multidisciplinar diagnóstico 

clínico de alunos da rede municipal de ensino, encaminhando-os para atendimento em 

salas de recurso ou profissionais da educação. Deve ter competência para identificar as 

necessidades educacionais especiais dos alunos, valorizando e promovendo a educação 

inclusiva. Nesse sentido, deve ter também condições de flexibilizar a ação pedagógica 

nas diferentes áreas de conhecimento, implementando adaptações curriculares, 

procedimento didático-pedagógicos e práticas alternativas, adequadas ao atendimento 

das necessidades educacionais especiais; acompanhando e avaliando continuamente a 

eficácia do processo educativo. Assessorar o professor da classe regular e da sala de 

recurso nas práticas para promover a inclusão dos alunos com necessidades 

educacionais especiais. Elaborar relatórios e executar outras tarefas que lhe forem 

atribuídas por seu superior imediato. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

ENFERMEIRO 79 

Fazer curativos; aplicar vacinas e injeções; atender, no ambulatório ou a domicílio os 

funcionários e seus familiares; prestar socorros de urgência; requisitar material de 

enfermagem, esterilizar o material especial antes de sua utilização, executar outras 

tarefas que o cargo e a legislação determinar. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO E 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 



 

ENGENHEIRO 1 É responsável por elaborar, criar, projetar, avaliar e construir obras e edificações, como 

prédios, rodovias, residências, etc. Além disso, atua desenvolvendo projetos elétricos, 

hidráulicos e, também, de produtos. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 

ENGENHEIRO 

AGRÔNOMO 
6 

Organizar e executar tarefas ligadas à produção agrícola; Prestar assistência sobre uso 

e manutenção de máquinas, implementos, instrumentos e equipamentos agrícolas; 

Orientar quanto à seleção de sementes, plantio, adubação, cultura, colheita e 

beneficiamento das espécies vegetais; Fazer a coleta e análise de amostras de terra; 

Estudar os parasitas, doenças e outras pragas que afetam a produção; Orientar e 

coordenar os trabalhos de defesa contra as intempéries e outros fenômenos que possam 

assolar a agricultura, preparar ou orientar a preparação de pastagens ou forragens; Dar 

orientação de caráter técnico à pecuaristas, orientando às tarefas de criação e 

reprodução de gado; Orientar e fiscalizar a produção de mudas, pomares, hortas e 

bosques; Auxiliar na vacinação, inseminação de defesa sanitária animal; Orientar a 

construção de instalações de pequeno porte para animais; Calcular orçamentos 

agropecuários; Auxiliar técnicos na execução de projetos agropecuários; responsabilizar-

se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; 

Fiscalização fitossanitária de produtos agropecuários; Demais atribuições do engenheiro 

agrônomo conforme Lei Federal que regulamenta a profissão. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 

ENGENHEIRO 

AMBIENTAL 
1 

Elaborar e implantar projetos ambientais; gerenciar a implementação do sistema de 

Gestão Ambiental (SGA); implementar ações de controle de emissão de poluentes; 

administração de resíduos e procedimentos de remediação; prestar consultoria, 

assistência e assessoria; executar outras tarefas correlatas, que lhe forem atribuídas 

conforme lei. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 

- Bacharel em Engenharia 

Ambiental 



 

ENGENHEIRO 

CIVIL 
10 

Elaborar projetos e execuções de edificações, projetos de saneamento de canais, 

barragens, diques, drenagem, irrigação, etc; realizar coordenação e supervisão de obras, 

dar orientação técnica, planejar, projetar, realizar vistorias, efetuar perícias, avaliações, 

arbitramento, fornecer laudos e pareceres técnicos, fiscalizar construções, dar 

manutenção e reformas em obras em geral, coordenar e supervisionar a execução de 

obras civis de saneamento civis urbano e rural, orientar procedimentos paras obtenção 

de Alvará de construção, habite-se, autorizar desmembramento e outros; executar outras 

tarefas correlatas que a legislação exigir. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

ENGENHEIRO DE 

PRODUÇÃO 
2 

Planeja, projeta e gerencia sistemas organizacionais que envolvem recursos humanos, 

materiais, tecnológicos, financeiros e ambientais. Alia conhecimentos técnicos e 

gerenciais para otimizar o uso de recursos produtivos e diminuir os custos de produção 

de bens e serviços. Preocupa-se com o desempenho econômico eficaz que seja 

ambientalmente sustentável e responsável. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

ENGENHEIRO DE 

SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

1 

Controlam perdas de processos, produtos e serviços ao identificar, determinar e analisar 

causas de perdas, estabelecendo plano de ações preventivas e corretivas. Desenvolvem, 

testam e supervisionam sistemas, processos e métodos produtivos, gerenciam atividades 

de segurança no trabalho e do meio ambiente, gerenciam exposições a fatores 

ocupacionais de risco à saúde do trabalhador, planejam empreendimentos e atividades 

produtivas e coordenam equipes, treinamentos e atividades de trabalho. Executar outras 

tarefas correlatas que lhe forem atribuídas conforme lei. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 



 

ENGENHEIRO DE 

TRÂNSITO 
2 

Desenvolver trabalho na área de Trânsito de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 

tais como: Ambiente viário, Segurança no Trânsito, Economia no Transporte Urbano, 

Gerenciamento de Tráfego, Delitos de Trânsito, Sistemas Eletrônicos de Redução de 

Acidentes; Conhecer a legislação federal estadual e municipal pertinente; Conhecer 

todos os Manuais de Operação; Possuir Noções de Operação de Trânsito; Possuir 

noções de áreas de estacionamento em empreendimentos comerciais, condomínios 

residenciais, clubes, escolas ou indústrias; Conhecer os conceitos básicos e a 

praticabilidade de Acessos, Circulação, Ring Road e manobra de veículos em 

edificações; Conhecimento na área de Acessibilidade de veículos de carga; Possuir 

conhecimento de Sinalização em Geral. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

ENGENHEIRO 

ELETRICISTA 
1 

Executam serviços elétricos, eletrônicos e de telecomunicações, analisando propostas 

técnicas, instalando, configurando e inspecionando sistemas e equipamentos, 

executando testes e ensaios; projetam, planejam e especificam sistemas e equipamentos 

elétricos, eletrônicos e de telecomunicações e elaborar sua documentação técnica; 

coordenar empreendimentos e estudam processos elétricos, eletrônicos e de 

telecomunicações; executar outras tarefas correlatas, que lhe forem atribuídas conforme 

lei. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 

- Graduação em 

Engenharia Elétrica 

ENGENHEIRO 

QUÍMICO 
1 

Controlam processos químicos, físicos e biológicos definindo parâmetros de controle, 

padrões, métodos analíticos e sistemas de amostragem. Desenvolvem processos e 

sistemas por meio de pesquisas, testes e simulações de processos e produtos. Projetam 

sistemas e equipamentos técnicos. Implantam sistemas de gestão ambiental e de 

segurança em processos e procedimentos de trabalho ao avaliar riscos, implantar e 

fiscalizar ações de controle, coordenar equipes e atividades de trabalho, elaborar 

documentação técnica de projetos, processos, sistemas e equipamentos desenvolvidos. 

Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas conforme lei. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 



 

ESPECIALISTA EM 

ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 

1 

Atuar na Secretaria Municipal de Educação auxiliando no planejamento e 

assessoramento aos orientadores educacionais das escolas da Rede Municipal de 

Ensino, planejar, propor e acompanhar o desenvolvimento de ações educacionais. 

Promover formação e capacitação continuadas para professores e orientadores 

educacionais das escolas da Rede Municipal de Ensino. Participar de seminários, 

congressos, encontros, conferências que proporcionem atualização nas políticas 

nacionais da Educação. Analisar a atuação docente e orientar práticas pedagógicas. 

Promover encontros, exposições, trocas de experiências entre os profissionais da área. 

Elaborar relatórios e executar outras tarefas que lhe forem atribuídas por seu superior 

imediato. 

5 40 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

FARMACÊUTICO 10 

Atividades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo a execução de 

análises e pesquisas de laboratório; exercer a responsabilidade técnica pela farmácia 

interna, receber avaliar e despachar processos sobre piscinas, bem como fiscalizar o 

funcionamento das mesmas; orientar o controle químico bacteriológico de água em 

poços, reservatórios, bebedouros e outros próprios do Município; dar apoio técnico 

sempre que necessário aos serviços de saúde do Município, executar outras tarefas que 

o cargo exigir e a legislação determinar. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

FARMACÊUTICO 

BIOQUÍMICO 
15 

Atividades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo a execução de 

análises e pesquisas de laboratório; exercer a responsabilidade técnica pela farmácia 

interna, receber, avaliar e despachar processos sobre piscinas, bem como fiscalizar o 

funcionamento das mesmas; orientar o controle químico bacteriológico de água em 

poços, reservatórios, bebedouros e outros próprios do Município; dar apoio técnico 

sempre que necessário aos servidos de saúde do Município; executar outras tarefas 

correlatas que a legislação exigir. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 



 

FISIOTERAPEUTA 36 

Trabalhar com crianças portadoras de necessidades especiais, com sequelas 

neurológicas de acidentes de quaisquer naturezas (lesões neurológicas); adultos com 

sequelas de lesões neurológicas como paraplegia ou hemiplegia e outros, lesões 

decorrentes de AVCs. Tratamento pré e pós-cirúrgico, prevenção de más posturas e 

outras lesões, trabalho com idosos, P.G.; trabalhos em hospitais, escolas, ambulatórios, 

creches, no sentido de ensinar pessoas a respirar corretamente, eliminar secreção para 

que esta pessoa volte à sua capacidade pulmonar normal de executar tarefas que a lei 

determinar. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 

FONOAUDIÓLOGO 8 

Sistema do aparelho auditivo, bases anatômicas e funcionais. Audiologia clínica, 

Procedimentos subjetivos de testagem audiológica, indicação, seleção e adaptação do 

aparelho de ampliação sonora individual, Audiologia do trabalho, ruído, vibração e meio 

ambiente. Audiologia educacional. Neurofisiologia do sistema motor da fala. Funções 

neurolinguística, sistema sensório motor oral, etapas evolutivas, desenvolvimento da 

linguagem, deformidade crâneo faciais, características fonoaudiológicas. avaliação mio 

funcional, tratamento fonoaudiológico, distúrbio da voz, disfonias, aspectos preventivos, 

avaliação e fonoterapia, distúrbio de linguagem da fala e da voz decorrentes de fatores 

neurológicos congênitos, psiquiátricos, psicológicos e sócio ambientais, desvios 

fonológicos, fisiologia de deglutição, desequilíbrio da musculação oro facial e desvios de 

deglutição, prevenção, avaliação e terapia mio funcional, disfonias, teorias, avaliação e 

tratamento fonoaudiológico, distúrbio da aprendizagem da linguagem escrita, prevenção, 

diagnóstico e intervenção, fonoaudiológica, aleitamento materno, vantagens, fisiologia da 

lactação, assistência fonoaudiológica domiciliar, executar outras tarefas que a legislação 

determinar. Estudar, pesquisar e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos 

mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições. Diagnosticar e avaliar distúrbios 

emocionais e 

mentais e de adaptação social. Planejar estratégias no contexto de gestão de pessoas. 

Acompanhar o cliente durante o processo de tratamento ou cura. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 



 

FONOAUDIÓLOGO 

ESPECIALISTA EM 

AUDIOLOGIA 

2 

Sistema do aparelho auditivo, bases anatômicas e funcionais. Audiologia clínica. 

Procedimentos subjetivos de testagem audiológica, indicação, seleção e adaptação do 

aparelho de ampliação sonora individual, Audiologia do trabalho, ruído, vibração e meio 

ambiente. Audiologia educacional. Neurofisiologia do sistema motor da fala. Funções 

neurolinguística, sistema sensório-motor-oral, etapas evolutivas, desenvolvimento da 

linguagem, deformidade crâneo faciais, características fonoaudiológicas, avaliação mio-

funcional, tratamento fonoaudiológico, distúrbio da voz, disfonias, aspectos preventivos, 

avaliação e fonoterapia, distúrbio de linguagem da fala e da voz decorrentes de fatores 

neurológicos congênitos, psiquiátricos, psicológicos e socioambientais, desvios 

fonológicos, fisiologia de deglutição, desequilíbrio da musculação orofacial e desvios de 

deglutição, prevenção, avaliação e terapia mio-funcional, disfonias, teorias, avaliação e 

tratamento fonoaudiológico, distúrbio da aprendizagem da linguagem escrita, prevenção, 

diagnóstico e intervenção, fonoaudiológica, aleitamento materno, vantagens, fisiologia da 

lactação, assistência fonoaudiológica domiciliar, executar outras tarefas que a legislação 

determinar. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

GEÓLOGO 1 

Realizam levantamentos geológicos e geofísicos coletando, analisando e interpretando 

dados, gerenciando amostragens, caracterizando e medindo parâmetros físicos, 

químicos e mecânicos de materiais geológicos, estimando geometria e distribuição 

espacial de corpos e estruturas geológicas, elaborando mapas e relatórios técnicos e 

científicos. Prospectam e exploram recursos minerais, pesquisam a natureza geológica 

e geofísica de fenômenos, efetuam serviços ambientais e geotécnicos, planejam e 

controlam serviços de geologia e geofísica. Podem prestar serviços de assessoria e 

consultoria. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas conforme lei. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

HISTORIADOR 1 

Formulam objeto de estudo e pesquisa sobre relações humanas e sociais nas áreas das 

ciências sociais e humanas. Realizam procedimentos para coleta, tratamento, análise de 

dados e informações e disseminar resultados de pesquisa, planejar e coordenar 

atividades de pesquisa. Podem dar aulas. Executar outras tarefas correlatas que lhe 

forem atribuídas conforme lei. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 



 

INFORMATA 6 

Implementar soluções para problemas que necessitem do uso do computador, 

documentar e implementar sistemas de computação nos mais diversos níveis, ter 

domínio e conhecimento, ter condições de dar suporte a sistemas e programas já 

existentes, ter capacidade de realizar pesquisas na área de informática desenvolver 

softwares e software houses, instalar, projetar, resolver assuntos relacionados direta ou 

indiretamente a informática, enfim praticar tarefas que a lei determinar. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

JORNALISTA 11 

Recolhem, redigem, registram através de imagens e de sons, interpretam e organizam 

informações e notícias a serem difundidas, expondo, analisando e comentando os 

acontecimentos. Fazem seleção, revisão e preparo definitivo das matérias jornalísticas a 

serem divulgadas em jornais, revistas, televisão, rádio, internet, assessorias de imprensa 

e quaisquer outros meios de comunicação com o público. Bem como atividades de 

assessoria de imprensa que sejam utilizados para publicação das ações do governo e 

informação, esclarecimentos e prestação de contas à sociedade. Executar outras tarefas 

correlatas que lhe forem atribuídas conforme lei. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 



 

MÉDICO 

CARDIOLOGISTA 
5 

Dirigir equipes e prestar socorros urgentes; efetuar exames médicos, fazer diagnósticos, 

prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças cardiovasculares, perturbações 

e lesões do organismo humano e aplicar os métodos da medicina preventiva, 

providenciar ou realizar tratamento especializado; praticar intervenções cirúrgicas; 

preencher e visar mapas de produção. ficha médica com diagnóstico e tratamento; 

transferir, pessoalmente, a responsabilidade do atendimento e acompanhamento aos 

titulares de plantão; atender aos casos urgentes de internados do hospital, nos 

impedimentos dos titulares de plantão; preencher os boletins de socorro urgente, mesmo 

os provisórios, com diagnóstico provável ou incompleto dos doentes atendidos nas salas 

de primeiros socorros: supervisionar e orientar os trabalhos dos estagiários e internos, 

preencher às fichas dos doentes atendidos a domicílio; preencher relatórios 

comprobatórios de atendimento; atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais 

ou outros estabelecimentos públicos municipais; fazer diagnósticos e recomendar a 

terapêutica; prescrever exames laboratoriais; incentivar a vacinação e indicar medidas 

de higiene pessoal; emitir laudos; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias 

à execução das atividades próprias do cargo; são atribuições do médico cardiologista, 

além daquelas já descritas para a função de médico; executar atividades inerentes à 

especialidade de cardiologia, abrangendo todos os componentes do sistema 

cardiovascular. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

MÉDICO CLÍNICO 

ESPECIALISTA 
20 Identificar sintomas, pedir e analisar exames, prescrever medicamentos, encaminhar 

pacientes para especialistas adequados e tratar doenças que não necessitam de 

intervenções cirúrgicas. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 

MÉDICO CLÍNICO 

GERAL 
10 Identificar sintomas, pedir e analisar exames, prescrever medicamentos, encaminhar 

pacientes para especialistas adequados e tratar doenças que não necessitam de 

intervenções cirúrgicas.  

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 



 

MÉDICO DO 

TRABALHO 
2 

Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam 

ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; 

coordenar programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias 

médicas; elaborar documentos e difundem conhecimentos da área médica. Executar 

outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas conforme lei. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 

MÉDICO 

ECOGRAFISTA 
3 

Deve ter conhecimentos em anatomia topográfica, anatomia seccional, entender os 

planos longitudinal, transversal, coronal, axial, princípios físicos, indicações, limitações, 

executar e interpretar os exames em partes do corpo e órgãos de forma genérica com 

segurança, além de patologia clínica, fisiopatologia e evolução natural das doenças. 

Conhecimento profundo da física, da anatomia abdominal, em Obstetrícia, Ginecologia e 

outras partes. Conhecimento profundo da física da imagem ecográfica, artefatos 

biológicos e teoria do Doppler. Total domínio dos recursos e setup dos equipamentos. 

Técnicas avançadas de exames ecográficos. Detalhes da anatomia seccional. Ultrassom 

intervencionista (punções e biópsias), realizar outras tarefas que a legislação determinar. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 

MÉDICO 

ENDOCRINOLOGIS

TA 

2 

Ter cuidados gerais com o paciente em medicina interna, doenças cardiovasculares; 

hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e 

valvulopatias, arritmias cardíacas, doenças pulmonares, asma brônquica e doença 

pulmonar, obstrutiva crônica, embolia pulmonar, pneumonias e abcessos pulmonares 

intersticial, hipertensão pulmonar. doenças gastrointestinais hepáticas, úlcera péptica, 

doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarreia, colelitíase e colicistite, 

pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica. 

doenças renais, insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome 

nefrótica, litíase renal. doenças endócrinas, diabetes mellitus, hipotireoidismo e 

hipertireoidismo, tireoidite henodus tireoidianos, distúrbios das glândulas supra renais, 

distúrbios das glândulas paratireoides. Outras que a legislação determina. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 



 

MÉDICO 

ESPECIALISTA 

DEPENDÊNCIA 

QUÍMICA 

1 

Fazer tratamento clínico ambulatorial e hospitalar para dependentes químicos de álcool 

e drogas, tratar para desintoxicação, fazer capacitação e consultoria para outros 

profissionais, ter habilitação comprovada para o desempenho da função mediante 

especialização, e executar outras tarefas que a legislação determinar. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 

MÉDICO 

ESPECIALISTA 

DERMATOLOGISTA 

3 

Genodermatoses. Dermatoses vesiculosas e bolhosas não infecciosas. Dermatoses 

eritematosas, papulosas e escamosas não infecciosas. doenças vasculares. doenças 

sistêmicas com manifestações cutâneas. doenças inflamatórias dos epidérmicos e da 

cartilagem. doenças inflamatórias devido a agentes físicos e substâncias estranhas. 

Granulomas não infecciosos, doenças inflamatórias do tecido celular subcutâneo. 

Erupções devido a drogas. Dermatoses degenerativas. Dermatoses bacterianas. 

Treponematoses. Micoses superficiais e profundas. Dermatoses causadas por 

protozoários. Dermatoviroses. Lipidoses e histiocitoses. Dermatoses metabólicas. 

Distúrbios pigmentares. doenças do tecido conjuntivo. Tumores e cistos da epiderme. 

Tumores dos apêndices epidérmicos. Carcinomas metastáticos. Tumores vasculares. 

Tumores do tecido fibroso, adiposo, muscular e ósseo. Tumores do tecido neural, 

tumores melanocíticos benignos e melanoma maligno. Linfoma e leucemia. Cirurgia 

dermatológica sanitária/preventiva, executar outras tarefas que a legislação determinar. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 



 

MÉDICO 

ESPECIALISTA 

NEUROLOGISTA 

3 

Diagnóstico doenças e lesões do sistema nervoso, realizando exames clínicos e 

subsidiários, para estabelecer o plano terapêutico, indica e/ou executa cirurgia 

neurológica, empregando aparelhos e instrumentos especiais, para preservar ou restituir 

a função neurológica; interpretar resultados de exames de líquor e de neurofisiologia 

Clínica, comparando-os com os dados normais, para complementar diagnósticos; realiza 

exames radiográficos, injetando substâncias radiopacas em veias, artérias e outros 

órgãos, para localizar o processo patológico; faz exame eletromiográfico, empregando 

aparelhagem especial, para diagnosticar as afecções do sistema nervoso periférico; 

planeia e desenvolve programas educativos com relação ao epilético, orientando o 

paciente e a sociedade, para reduzir a incidência ou os efeitos da. moléstia e promover 

a integração do paciente ao seu meio; planeja e desenvolve programas de prevenção de 

infestações, especialmente cisticercose, moléstia de chagas, ictiocenose, meningite e 

outras, realizando campanha na de orientação, para diminuir a incidência destas 

moléstias ou minorar seus efeitos; executa outras tarefas correlata que lhe forem 

atribuídas pelo superior imediato. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 

MÉDICO 

ESPECIALISTA 

NEUROPEDIATRA 

4 

Realizar consultas médicas em crianças ou adolescentes; emitir diagnósticos; prescrever 

tratamentos de doenças ou disfunções do sistema nervoso e do sistema muscular, que 

se manifestam na criança ou na adolescência; aplicar seus conhecimentos utilizando 

recursos da medicina preventiva e terapêutica para promover, proteger e recuperar a 

saúde da comunidade; lidar com o diagnóstico e tratamento de todas as categorias de 

doenças que envolvem os sistemas nervoso, central e periférico e o autônomo, incluindo 

os seus revestimentos, vasos sanguíneos, e todos os tecidos efetores, como os 

músculos; prestar acompanhamento e prevenção de uma série de problemas que 

possam comprometer o bom desenvolvimento físico, mental e emocional das crianças e 

adolescentes; preencher e assinar laudos, exames e verificações, reescrever exames; 

encaminhar casos especiais a setores especializados; preparar relatórios mensais 

relativos às atividades do cargo; executar outras tarefas correlatas, conforme 

necessidade do serviço e orientação superior; desempenhar outras funções necessárias 

e pertinentes ao cargo. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

ESPECIALIZAÇÃO EM 

NEUROPEDIATRIA COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 



 

MÉDICO 

ESPECIALISTA 

PATOLOGISTA 

1 
Conhecimento em citopatologia, histopatologia e diagnósticos transoperatórios. Realizar 

análises histopatológicos para auxílio diagnóstico; implementar ações para promoção de 

saúde; coordenar programas e serviços em saúde. Perícias, auditorias e sindicâncias 

médicas e elaborar documentos e difundir conhecimento da área Médica. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 

MÉDICO 

ESPECIALISTA 

TRAUMATOLOGIST

A 

1 

Afecções ortopédicas comuns na infância. Epifisiólise proximal do fêmur. Poliomielite — 

fase aguda e crônica. Tuberculose osteoarticular. Paralisia obstétrica. Osteomielite 

aguda e crônica. Pior artrite. Ortopedia em geral: cervicobraquialgias artrite 

degenerativas da coluna cervical, síndrome do escaleno anterior e costela serviçal. 

Ombro doloroso. Lombociatalgias—artrite degenerativa da coluna lombo—sacra; Hérnia 

de disco; Espondilose—espondilolistese. Tumores ósseos benignos e malignos. 

Traumatologia—fraturas e luxações da coluna cervical, dorsal e lombar; fratura da pélvis; 

fratura do acetábulo, fratura e luxação dos ossos dos pés; fratura e luxação tornozelo; 

fratura e diafisária dos ossos dos pés; fratura e luxação do joelho; lesões meniscais e 

ligamentares; fratura diafisária do fêmur, fratura , transtrocanterianas; fratura do colo de 

fêmur; Fratura do ombro; Fratura da. clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero; 

fratura da extremidade distal do úmero; luxação do cotovelo e fratura da cabeça do rádio; 

fratura e luxação da monteggia; fratura diafisária dos ossos do antebraço; Fratura de 

colles e Smith; luxação do carpo— fratura do escafóide capal. Traumatologia da mão 

Fratura metacarpiana e falangeana; ferimento da mão; Lesões dos tendões flexores e 

extensores dos dedos. Anatomia e radiologia em Ortopedia e Traumatologia — Anatomia 

do sistema osteoarticular; Radiologia, Tomografia, Ressonância Nuclear Magnética e 

Ultrassonografia do sistema ósteo-articular; anatomia do sistema muscular, anatomia dos 

vasos e nervos; anatomia cirúrgica; vias de acessos e cirurgia ortopédica traumatológica 

e Anomalias Congênitas, outras tarefas que a legislação determinar. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 



 

MÉDICO GERIATRA 3 

Prestar socorros urgentes, efetuar exames médicos, fazer diagnósticos, prescrever e 

ministrar tratamento para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo 

humano e aplicar os métodos da medicina preventiva, providenciar e realizar tratamento 

especializado, ministrar aulas e participar de reuniões médicas, cursos e palestras sobre 

medicina preventiva nas entidades assistenciais e comunitárias, visar mapa de produção 

preencher fichas médicas em postos ambulatoriais, hospitais ou outros estabelecimentos 

públicos municipais, examinar servidores para fins de licença, readaptação, 

aposentadoria e reversão, examinar candidatos a auxílios, emitir laudos, fazer 

diagnósticos e recomendar terapêutica, prescrever exames laboratoriais , incentivar a 

vacinação e indicar medida de higiene pessoal e de habitação, responsabilizar-se por 

equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo, executar 

tarefas afins inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 

MÉDICO 

GINECOLOGISTA 

OBSTETRA 

10 

Atender a pacientes que procuram a unidade sanitária, procedendo a exame geral e 

obstétrico, solicitar exames de laboratório e outros que o caso requeira, controlar a 

pressão arterial e o peso da gestante, dar orientação médica a gestante e encaminhá-la 

à maternidade, preencher fichas médicas das clientes, auxiliar quando necessário, a 

maternidade e ao bem-estar fetais, atender ao parto e puerpério, dar orientação à 

nutrição e higiene da gestante, prestar o devido atendimento às pacientes encaminhadas 

por outro especialista; prescrever tratamento adequado, participar de programas voltados 

para a saúde pública; exercer censura sobre produtos médicos, de acordo com sua 

especialidade; participar de juntas médicas, solicitar o concurso de outros médicos 

especializados em caso que requeiram esta providência, executar outras tarefas 

semelhantes, que a legislação específica. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 



 

MÉDICO 

ONCOLOGISTA 
1 

Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República 

Federativa do Brasil relativo à Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema único 

de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e 

Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde 

da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. doenças de 

notificação compulsória no Estado do Rio Grande do Sul. Código de ética Médica. 

Farmacologia dos quimioterápicos. Princípios de quimioterapia no tratamento do câncer. 

Biologia dos tumores. doenças tratáveis com Radioterapia. Tumores das mamas e 

ginecológicos, do sistema nervoso central, da cabeça e pescoço, urológicos, 

gastrointestinais, dos pulmões e mediastino, benignos, ósseos e de partes moles e 

pediátricos. Linfomas Hodgkin e não Hodgkin, leucemias. Urgências oncológicas, outras 

tarefas que a legislação determina. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 

MÉDICO PEDIATRA 10 

Clínica geral, cuidados gerais com o paciente e medicina interna, doenças 

cardiovasculares, hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica insuficiência cardíaca, 

miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas, doenças pulmonares, crescimento 

e desenvolvimento, problema do desenvolvimento e crescimento do recém nascido à 

puberdade (adolescência), imunizações (vacinação), alimentação da criança, distúrbios 

nutricionais, desidratação aguda por diarréia e vômitos, desnutrição protéico calórico, 

problemas neurológicos, meningites, meningoencefalites, tumores intracranianos, tétano, 

convulsões, problemas oftalmológicos, conjuntivites, alterações oculares nas 

hipovitaminoses, problemas do ouvido, nariz, boca e garganta, otites infecções das vias 

´ aéreas superiores, rinites, sinusites, adenóides, distúrbios respiratórios, bronquites, 

bronquiolites, asma, tuberculose pulmonar, pneumonias, fibroses císticas, disturbios 

cardiológicos, cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas, endocardite infecciosa, 

miocardite, doenças de chagas, problemas no aparelho digestivo, vômitos e diarréias, 

diarréia crônica doenças celíacas, alergia alimentar, parasitose intestinal, patologias 

cirúrgicas, hepatites, problemas urinárias, infecções no trato urinário, hematúria, 

glomerulonefrite difusa aguda e alergia e glomerulopatias, síndrome nefrótica, refluxo 

vésico-ureteral, válvulas da uretra posterior, problemas hematológicos, anemias 

carenciais, anemias aplásticas, anemia falciforme, anemias hemolíticas, leucemias, 

púrpuras (trombocitopênica e anafilactóide), hemofilia, hepatoesplenomegalia e 

adenomegalia, mononucleose, adenite cervical, toxoplasmose, calazar, blastomicose, a 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 



 

febre e às infecções na infância, a criança febril, febre tifóide, salmonelose, malária, 

brucelose, interpretação e conduta na criança com reação de mantoux positivo, síndrome 

de deficiência imunológica na infância, tumores na infância, tumor de Wilms, 

neuroblastoma, doença de Hodgkin, linfomas, rabdomiossarcoma,antibióticos e 

quimioterápicos, problemas endocrinológicos, diabetes mellitus tipo 1, hipotiroidismo 

congênito e outras doenças que a legislação determinar. Planejar, organizar, coordenar, 

supervisionar, avaliar e executar atividades relacionadas ao atendimento a pacientes, 

estabelecendo diagnóstico, conduta terapêutica, clínica e/ou cirúrgica, observando o 

contido no Código de Ética Médica; realizar atividades técnico-administrativas que se 

fizerem necessárias para a eficiência e eficácia das ações que visam o tratamento médico 

e a proteção da saúde individual e coletiva; participar de programas de treinamento; 

executar outras atividades de interesse ou pertinentes à área de trabalho. O médico 

pediatra deve ser capaz de realizar atendimento assistencial específico às crianças, 

desde o nascimento até a adolescência, examinando-as e prescrevendo cuidados 

pediátricos ou tratamentos, para avaliar, preservar ou recuperar sua saúde, em serviços 

de emergência pediátrica, unidades de internação, atendimento ambulatorial e atenção 

domiciliar, além de executar atividades de cuidado paliativo; atendimento ao recém-

nascido em sala de parto e em alojamento conjunto; realizar remoções/transporte dos 

pacientes. 

MÉDICO 

PSIQUIATRA 
3 

Realizar atendimento individual e grupal, visitas domiciliares, atividades comunitárias, 

sessões clinicas; implementar ações para promoção da saúde; efetuar perícias, auditoria 

e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; 

participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão, supervisionar estagiários de 

acordo com às necessidades institucionais; desempenhar às atividades de assistência, 

promoção e recuperação da saúde se habilitação social de modo interdisciplinar; 

desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, 

programação ou execução especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos 

de defesa e proteção da saúde individual e coletiva; prestar assistência em saúde mental, 

ambulatorial e/ou hospitalar; prestar assessoria e emitir parecer sobre assuntos; temas 

e/ou documentos técnico científicos relacionados a aspectos médicos; participar do 

planejamento, execução e avaliação de planos, projetos e ações conjuntamente com os 

demais componentes da Secretaria Municipal de Saúde. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 



 

MÉDICO 

TRAUMATOLOGIST

A 

1 

Afecções ortopédicas comuns na infância. Epifisiólise proximal do fêmur. Poliomielite – 

fase aguda e crônica. Tuberculose osteoarticular. Paralisia obstétrica. Osteomielite 

aguda e crônica. Pioartrite. Ortopedia em geral: cervicobraquialgias-artrite degenerativas 

da coluna cervical, síndrome do escaleno anterior e costela cervical. Ombro doloroso. 

Lombociatalgias-artrite degenerativa da coluna lombo-sacra; Hérnia de disco; 

Espondilose-espondilolistese. Tumores ósseos benignos e malignos. Traumatologia-

fraturas e luxações da coluna cervical, dorsal e lombar; fratura da pélvis; fratura do 

acetábulo, fratura e luxação dos ossos dos pés; fratura e luxação tornozelo; fratura e 

diafisária dos ossos dos pés; fratura e luxação do joelho; lesões meniscais e 

ligamentares; fratura diafisária do fêmur, fratura transtrocanteriana; fratura do colo de 

fêmur; Fratura do ombro; Fratura da clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero; 

fratura da extremidade distal do úmero; luxação do cotovelo e fratura da cabeça do rádio; 

fratura e luxação da monteggia; fratura diafisária dos ossos do antebraço; Fratura de 

colles e Smith; luxação do carpo- fratura do escafóide capal. Traumatologia da mão- 

Fratura metacarpiana e falangeana; ferimento da mão; Lesões dos tendões flexores e 

extensores dos dedos. Anatomia e radiologia em Ortopedia e Traumatologia – Anatomia 

do sistema osteoarticular; Radiologia, Tomografia, Ressonância Nuclear Magnética e 

Ultrassonografia do sistema osteoarticular; anatomia do sistema muscular, anatomia dos 

vasos e nervos; anatomia cirúrgica; vias de acessos e cirurgia ortopédica traumatológica 

e Anomalias Congênitas, outras tarefas que a legislação determinar. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 



 

MÉDICO 

UROLOGISTA 
2 

Diagnóstico doenças e lesões do sistema nervoso, realizando exames clínicos e 

subsidiários, para estabelecer o plano terapêutico; indica e/ou executa cirurgia 

neurológica, empregando aparelhos e instrumentos especiais, para preservar ou restituir 

a função neurológica; interpretar resultados de exames de líquor e de neurofisiologia 

clínica, comparando-os com os dados normais, para complementar diagnósticos; realiza 

exames radiográficos, injetando substâncias radiopacas em veias, artérias e outros 

órgãos, para localizar o processo patológico; faz exame eletromiográfico, empregando 

aparelhagem especial, para diagnosticar as afecções do sistema nervoso periférico; 

planeja e desenvolve programas educativos com relação ao epilético, orientando o 

paciente e a sociedade, para reduzir a incidência ou os efeitos da moléstia e promover a 

integração do paciente ao seu meio; planeja e desenvolve programas de prevenção de 

infestações, especialmente cisticercose, moléstia de chagas, ictiocenose, meningite e 

outras, realizando campanha na de orientação, para diminuir a incidência destas 

moléstias ou minorar seus efeitos; executa outras tarefas correlata que lhe forem 

atribuídas pelo superior imediato. O urologista é responsável por tratar 

doenças/problemas relacionados com o sistema urinário, de homens e mulheres, e com 

os órgãos reprodutores masculinos, como: Impotência sexual; Ejaculação precoce; 

Infertilidade; Pedra nos rins; Dificuldade em urinar; Incontinência urinária; Infecções 

urinárias; Inflamação no trato urinário; Varicocele, em que há dilatação das veias do 

testículo, causando acúmulo de sangue, dor e inchaço. Além disso, o urologista realiza a 

prevenção, diagnóstico e tratamento de tumores presentes no trato urinário, como bexiga 

e rins, por exemplo, e no sistema reprodutor masculino, como testículo e próstata. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

MÉDICO 

VASCULAR 
1 

Elaborar exames clínicos do paciente vascular, embriologia e histologia do sistema 

vascular, acessos em cirurgia e pós operatório do paciente vascular, atendimento de 

trauma vascular, varizes, artrites e arteriopatias funcionais, úlceras vascular para 

hemodiálise, trombose venosa superficial e profunda, isquemia mesentérica, 

amputações, enxertos, próteses vasculares, fasciotomias, obstrução arterial aguda, 

anatomia médico cirúrgica do sistema vascular, atendimento de síndrome isquêmica 

crônica e síndrome pós-trombótica, métodos invasivos e não invasivos no diagnóstico 

das doenças vasculares, pé diabético, e outras tarefas que a legislação determinar. 

5 20 
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RESPECTIVO 
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NUTRICIONISTA 16 

Dirigir e supervisionar o controle de estoque dos alimentos; Controlar e elaborar dietas 

dos pacientes; Controlar e orientar a execução da merenda escolar das escolas, creches 

municipais e outras; Verificar o estado de conservação dos alimentos a fim de assegurar 

a qualidade das refeições preparadas; Requisitar material e mantimentos, quando 

necessários; Receber e armazenar os gêneros alimentícios, de acordo com as normas e 

instruções estabelecidas a fim de atender os requisitos de conservação e higiene; 

Verificar a conservação, arrumação e limpeza do local de trabalho, bem como, dos 

profissionais, instrumentos e equipamentos que utilizam; noções de informática, Executar 

outras tarefas afins especificadas em lei. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 

ODONTÓLOGO 

(DENTISTA) 
48 

Examinar o paciente utilizando os instrumentos adequados; fazer encaminhamento de 

pacientes a especialistas quando julgar necessário; analisar e interpretar resultados de 

exames radiológicos quando necessário; manter registros sobre os pacientes; atender 

urgências; prestar pronto atendimento a pacientes externos; sempre que necessário ou 

designado pela chefia imediata; orientar a equipe multiprofissional nos cuidados relativos 

à sua área de competência; zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos 

e local de trabalho; comunicar seu superior imediato qualquer irregularidade; participar 

de projetos do treinamento e programas educativos; cumprir e fazer cumprir às normas 

do empregador; propor normas e rotinas relativas à sua área de competência; manter 

atualizados os registros das ações de sua competência; fazer pedidos de material e 

equipamentos necessários à sua área e permanentes instaladas pelo empregador; 

executar outras tarefas correlatas a sua área de competência e especificadas na 

legislação. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 

ODONTÓLOGO 

ESPECIALISTA EM 

CIRURGIA MAXILO 

FACIAL 

1 

Diagnosticar e efetuar tratamentos cirúrgicos e coadjuvantes das doenças, traumatismos, 

lesões e anomalias congênitas ou adquiridas do aparelho mastigatório e anexos e 

estruturas crânio faciais associadas, incluindo anestesiologia, biópsia de lesões, 

tratamentos e infecções, erupção cirúrgica, implantação e transplantes de dentes, 

cirurgia pré-protética, tratamento cirúrgico de cistos de doenças das glândulas salivares, 

e das afecções radiculares e perirradiculares e remoção cirúrgica de corpos estranhos, 

frenectomia labial e lingual e outras atividades correlatas. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 



 

ODONTÓLOGO 

ESPECIALISTA EM 

ODONTOPEDIATRI

A 

1 

Examinar o paciente utilizando os instrumentos adequados; analisar e interpretar 

resultados de exames radiológicos quando necessário; manter registros sobre os 

pacientes; atender urgências em crianças até doze anos; prestar pronto atendimento a 

pacientes externos; sempre que necessário ou designado pela chefia imediata; orientar 

a equipe multiprofissional nos cuidados relativos à sua área de competência; zelar pela 

manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e local de trabalho; comunicar seu 

superior imediato qualquer irregularidade; participar de projetos do treinamento e 

programas educativos; cumprir e fazer cumprir às normas do empregador; propor normas 

e rotinas relativas à sua área de competência; manter atualizados os registros das ações 

de sua competência; fazer pedidos de material e equipamentos necessários à sua área 

e permanentes instaladas pelo empregador; executar outras tarefas correlatas a sua área 

de competência e especificadas na legislação. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 



 

ODONTÓLOGO 

ESPECIALISTA EM 

PERIODONTIA 

1 

Trabalhar com materiais restauradores, amálgama, resinas compostas, cimentos de 

ionômero de vidro, instrumentais, materiais protetores, diagnóstico e plano de tratamento, 

métodos preventivos, oclusão, ajuste oclusal, movimentos oclusivos, posições: relação 

cítrica, máxima intercuspidação habitual, dimensão vertical, relação de oclusão Centrica, 

disfunção miofacial, restaurações preventivas, selantes, ionômero de vidro, resinas 

compostas, facetas estéticas, prótese adesiva, direta e indireta, clareamento dental, inter-

relação dentística-periodontia, restaurações em dentes posteriores com resinas 

compostas, restaurações em amálgama, flúor, mecanismos de ação do flúor, 

farmacocinética do flúor, anatomia histologia e fisiologia do periodonto, epidemiologia da 

doença periodontal, placa dental a cálculo dental, microbiologia da doença periodontal 

associado à placa, patogenia da doença periodontal associada à placa, classificação e 

tratamento das doenças periodontal. Inter-relação entre periodontia e endodontia, inter-

relação periodontia-prótese, exame de paciente com doença periodontal, métodos de 

controle da placa, raspagem em periodontia, afiação em instrumentos em periodontia, 

antimicrobiano e outros agentes quimioterápicos no tratamento periodontal, princípios 

gerais de cirurgia periodontal, técnicas da gengivectomia-gengivoplastia, técnicas de 

cirurgia a retalho, cirurgia óssea ressectiva, cirurgia óssea reconstrutiva, executar outras 

tarefas que a legislação determinar. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 



 

ODONTÓLOGO 

ESPECIALISTA EM 

ENDODONTIA 

2 

Usar materiais restauradores, amálgama, resinas compostas, cimento de ionômero de 

vidro, instrumentais, materiais protetores, métodos preventivos, oclusão, ajuste oclusal, 

movimentos oclusivos. Posições: relação centrica, máxima intercuspidação habitual, 

dimensão vertical, relação de oclusão centrica, disfunção miofacial, restaurações 

preventivas, selante ionômero de vidro. Resinas compostas, facetas estéticas,, prótese 

adesiva, direta ou indireta, clareamento dental, inter-relação dentística-periodontia, 

restaurações em dentes posteriores com resinas compostas, restaurações em 

amálgama, flúor, mecanismo de ação do flúor, farmacocinética do flúor, toxicologia, 

princípios básicos do tratamento endodôntico, cirurgia de acesso, odontometria, 

esvaziamento do canal radicular, pulpotomia, pulpectomia, soluções irrigadoras, 

propriedades, importância, técnica, substâncias mais utilizadas, substâncias químicas 

auxiliares, materiais seladores e obturadores, complexo dentina-polpa, diagnóstico da 

pulpopatias, diagnósticos das periapicopatias, preparo químico-cirúrgico, técnicas de 

instrumentação, limite apical, emergências em endodontia, obturação dos canais 

radiculares, técnicas, limite da obturação, farmacologia aplicada, controle clínico e 

radiográfico, reparação, cirurgia parendodôntica, traumatismo dentário, anatomia da 

cavidade pulpar e periápice, falhas incidentes no tratamento endodôntico, diagnóstico de 

doenças periodontais, executar outras tarefas que a legislação determinar. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 

ODONTÓLOGO 

PROTESISTA 
1 

Auxiliar na prescrição da prótese e da órtese, efetivar a avaliação inicial do paciente e 

interpretação da prescrição, realizar tomadas de medidas e moldes da prótese ou órtese, 

confeccionar e adaptar às próteses e órteses aos pacientes, e instruir quanto seu uso 

correto, bem como, todos os cuidados de higiene e manutenção, acompanhar o registro 

de todos os dados sobre a evolução do paciente, e executar outras tarefas correlatas. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 



 

OFTALMOLOGISTA 1 

Cuidados gerais com o paciente em medicina interna, doenças cardiovasculares, 

hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e 

valvulopatias, arritmias cardíacas, doenças pulmonares, asma brônquica e doença 

pulmonar obstrutiva crônica, embolia pulmonar, pneumonias e abcessos pulmonares, 

doença pulmonar intersticial, hipertensão pulmonar, doenças gastrointestinais e 

hepáticas, úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarreia, 

colelitíase e colicistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência 

hepática crônica, doenças renais, insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, 

síndrome nefrótica, litíase renal, doenças endócrinas, diabetes mellitus, hipotireoidismo 

e hipertireoidismo, tireoidite, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas, 

glândulas suprarrenais, paratireoides, doenças reumáticas, artrite reumatoide, 

espondiloartropatias, colagenoses, gota, doenças infecciosas e terapia antibiótica, 

distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos, exames complementares invasivos e não-

invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária, emergências clínicas, ética e 

legislação profissional, psicologia médica, farmacologia, SUS - Sistema único de Saúde, 

oftalmologia, embriologia ocular, anatomia e histologia ocular, órbita-conteúdo e relações 

anatômicas, pálpebras e conjuntiva, globo ocular e túnicas fibrosas, vasculares e 

nervosas, meios dióptricos, músculos extrínsecos, aparelho lacrimal, fisiologia da visão, 

refração, noções de óptica oftálmica, vícios de refração, prescrição de óculos e lentes de 

contato. patologia, diagnóstico e tratamento das doenças da órbita, conjuntiva, esclera, 

úvea, retina, vítreo, cristalino e aparelho lacrimal, glaucoma, classificação, quadro clínico, 

diagnóstico, tratamento clínico e cirúrgico, estrabismo, classificação, quadro clínico e 

cirúrgico, repercussões oculares de patologias sistêmicas, urgências em oftalmologias 

clínicas e cirúrgicas, AIDS - manifestações oculares, outras que a legislação determinar. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 



 

ORIENTADOR 

EDUCACIONAL 
40 

Planejar, executar e avaliar o trabalho de orientação educacional em consonância com o 

projeto político-pedagógico e articulado aos demais 

segmentos da comunidade escolar; participar do diagnóstico da escola junto à 

comunidade escolar identificando o contexto socioeconômico e cultural que o aluno vive; 

sistematizar os processos de acompanhamento aos alunos, encaminhando-os a 

especialistas quando necessário; estimular e promover iniciativas de participação e 

democratização das relações na escola, visando a aprendizagem do aluno, bem como a 

construção de sua identidade pessoal e grupal; participar na composição e 

acompanhamento de turmas e grupos; coordenar o processo de orientação para o 

trabalho, partindo sempre de uma análise do mundo do trabalho; promover atividades de 

caráter preventivo, considerando as fases evolutivas do desenvolvimento do educando; 

participar e coordenar processos de construção da cidadania na escola e comunidade 

(aluno representante, grêmio estudantil, rodízio de funções no grupo, professor 

conselheiro...); ser, junto aos demais especialistas articulador do processo educacional, 

para que não se perca a dimensão da totalidade, num processo de ação reflexão-ação; 

propor, acompanhar e avaliar o processo ensino-aprendizagem de forma integrada e 

participativa; auxiliar na formação do educando concebendo-o em sua totalidade; 

participar do processo de integração escola-família-comunidade, acompanhar alunos 

com 

necessidades educativas especiais auxiliando-os na sua integração; executar outras 

tarefas afins, em especial as contidas na LDB. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 



 

OTORRINOLARING

OLOGISTA 
2 

Cuidados gerais com o paciente em medicina interna, doenças cardiovasculares, 

hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, 

doenças pulmonares, doenças infecciosas e terapia anti distúrbios hidroeletrolíticos e 

acidobásicos, exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na 

prática Clínica diária, emergências clínicas, ética e legislação profissional, psicologia 

médica farmacologia, anatomofisiologia Clínica das fossas e seios paranasais, laringe, 

faringe e órgão da audição, semiologia , sintomatologia e diagnósticos das principais 

afecções da laringe , glândulas salivares, órgão auditivo e seios paranasais. Testes 

básicos da avaliação auditiva: caracterização audiológica das principais patologia do 

ouvido, câncer da laringe e hipofaringe: glândulas salivares e seios paranasais, doenças 

úlcera granulomatoses em otorrinolaringologia, deficiências auditivas anomalias 

congênitas da laringe, neuroanatomofisiologia do sistema vestibular, afecções e 

síndromes otoneurológicas, paralisia facial periférica, afecções benignas no pescoço, 

outras exigências que a legislação determinar. O especialista avalia doenças do nariz e 

seios paranasais, ouvido, faringe e laringe, afecções de vias aéreas superiores, 

principalmente, além do aparelho auditivo, fonatório, vestibular (tontura) e distúrbios do 

sono. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 

PEDAGOGO 3 

Atuar na Secretaria Municipal de Educação auxiliando no planejamento educacional e 

assessoramento pedagógico às escolas da Rede Municipal de Ensino. Planejar, propor 

e acompanhar o desenvolvimento de ações educacionais. Promover formações e 

capacitações continuadas para professores e equipes diretivas das escolas da Rede 

Municipal de Ensino. Participar de seminários, congressos, encontros, conferências que 

proporcionem atualização nas políticas nacionais da Educação. Analisar a atuação 

docente e orientar práticas pedagógicas. Promover encontros, exposições, trocar 

experiências entre os profissionais da área. Elaborar relatórios e executar outras tarefas 

que lhe forem atribuídas por seu superior imediato. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 



 

PROCURADOR 

JURÍDICO 
6 

Estudar todos os assuntos de natureza jurídica e administrativa; representar o Município 

em todos os juízos e instâncias, nas ações e feitos relacionados com matéria tributária, 

judicial, fiscal, patrimonial, administrativa e trabalhista; exercer funções de consultoria e 

assessoria, relacionadas com matéria tributária, judicial, fiscal, patrimonial, administrativa 

e trabalhista; conhecimento em informática, executar outras tarefas afins que lhe forem 

determinadas pelo Procurador Municipal conforme a lei. 

5 40 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO EM DIREITO, 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 

E DOIS ANOS DE 

ATIVIDADE JURÍDICA 

PROFESSOR 618 

Elaborar o plano de trabalho (planejamento); zelar pela aprendizagem dos alunos: além 

de ensinar é necessário cuidar para que todos os alunos aprendam realmente; elaborar 

as estratégias de recuperação para aqueles alunos que não obtiveram notas 

satisfatórias; ministrar os dias letivos de horas-aula; colaborar com atividades entre a 

escola e a comunidade escolar: além de envolver os pais no processo de ensino dos 

filhos, a comunidade deve ser convidada a participar da realidade escolar. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR 

BERÇARISTA 
52 

Receber às crianças de berçário e verificar suas condições de saúde e higiene; planejar, 

executar e avaliar às atividades educativas de assistência sanitária, alimentar e social 

das crianças; orientar, incentivar, registrar em fichas apropriadas e avaliar o 

desenvolvimento das crianças em seus aspectos lúdicos, sociais, físicos, emocionais e 

intelectuais; objetivar o cuidar e o educar como eixo norteador do desenvolvimento 

infantil, implementando atividades de estimulação psicomotora e afetiva das crianças; 

participar na elaboração de planos educacionais e projetos específicos em conjunto com 

os demais profissionais da área da Educação Municipal; participar das formações de 

atualização e cumprir às demais tarefas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato; 

executar outras tarefas correlatas que a legislação exigir. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 



 

PROFESSOR DE 

ADMINISTRAÇÃO 
5 

Orientar a aprendizagem do aluno e organizar às operações inerentes ao processo de 

ensino aprendizagem; participar no processo do planejamento das atividades da escola, 

bem como na elaboração execução e avaliação da Proposta Pedagógica, dos Planos de 

Curso e do Regimento da Escola; contribuir com o aprimoramento de qualidade do 

ensino; planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular 

da escola, atendendo ao avanço da tecnologia educacional; elaborar e executar a 

programação referente aos conteúdos específicos e estágios de aprendizagem para os 

quais forem designados; participar do trabalho de agrupamento de alunos para fins de 

estágio; colaborar na programação e avaliação do estágio, atuando como supervisor ou 

membro de banca avaliadora, quando designado, podendo desempenhar suas funções 

tanto no período da noite quanto durante o dia; levantar dados relativos à realidade de 

sua classe; orientar os alunos na elaboração dos trabalhos de conclusão de curso, 

relatórios e demais atividades escolares; definir, operacionalmente e metodologicamente, 

os objetivos do plano curricular, formas de execução e situações de experiências; 

estabelecer mecanismos de avaliação e de recuperação paralela; constatar necessidade 

e carência do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos do 

atendimento; cooperar com a coordenação pedagógica, orientação educacional e direção 

da Escola; organizar registros de observações de alunos; participar de reuniões, 

conselho de classe, atividades civis e extraclasses, bem como dos programas de 

aperfeiçoamento e atualização profissional promovidos pela Escola e pela Prefeitura 

Municipal de Bagé; coordenar área de estudo; integrar órgãos complementares da 

escola; executar e manter atualizados os registros relativos às suas atividades e atender 

às solicitações da Escola referentes a sua ação docente desenvolvida no âmbito escolar; 

executar outras tarefas definidas na legislação e/ou designadas pela equipe gestora; 

observar e cumprir as disposições regulamentares quanto a frequência e trabalhos 

avaliativos realizados pelos alunos; executar outras tarefas correlatas que a legislação 

exigir. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 



 

PROFESSOR DE 

ARQUITETURA 
1 

Desenvolver no ensino técnico atividades didáticas, de pesquisa e de extensão nas áreas 

de conhecimento da engenharia, arquitetura e urbanismo, geofísica e geologia e em 

áreas afins, podendo exercer atividades administrativas institucionais; elaborar e cumprir 

o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do curso técnico; zelar pela 

aprendizagem dos alunos, dando condições para a manutenção da saúde física e 

psíquica dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento; ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos; realizar com clareza, 

precisão e presteza, toda escrituração referente à execução da programação, frequência 

e aproveitamento dos alunos; executar às demais normas estabelecidas no regimento 

escolar e proposta pedagógica do curso, nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores 

na legislação federal, estadual e municipal; desempenhar outras funções necessárias e 

pertinentes ao cargo. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE 

CIÊNCIAS 
25 

Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo do planejamento das 

atividades da escola; organizar às operações inerentes ao processo de ensino e 

aprendizagem; contribuir com o aprimoramento de qualidade do ensino; planejar e 

executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola, atendendo 

ao avanço da tecnologia educacional; levantar dados relativos à realidade de sua classe; 

definir, operacionalmente os objetivos do plano curricular, formas de execução e 

situações de experiências; estabelecer mecanismos de avaliação; constatar necessidade 

e carência do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos do 

atendimento; cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; 

organizar registros de observações de alunos; participar de reuniões, conselho de classe; 

atividades civis e extraclasses; coordenar área de estudo; integrar órgãos 

complementares da escola, atender à solicitação da escola referente a sua ação docente 

desenvolvida no âmbito escolar; executar outras tarefas correlatas que a legislação 

exigir. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 



 

PROFESSOR DE 

COMUNICAÇÃO 
2 

Orientar a aprendizagem do aluno e organizar às operações inerentes ao processo de 

ensino aprendizagem; participar no processo do planejamento das atividades da escola, 

bem como na elaboração execução e avaliação da Proposta Pedagógica, dos Planos de 

Curso e do Regimento da Escola; contribuir com o aprimoramento de qualidade do 

ensino; planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular 

da escola, atendendo ao avanço da tecnologia educacional; elaborar e executar a 

programação referente aos conteúdos específicos e estágios de aprendizagem para os 

quais forem designados; participar do trabalho de agrupamento de alunos para fins de 

estágio; colaborar na programação e avaliação do estágio, atuando como supervisor ou 

membro de banca avaliadora, quando designado, podendo desempenhar suas funções 

tanto no período da noite quanto durante o dia; levantar dados relativos à realidade de 

sua classe; orientar os alunos na elaboração dos trabalhos de conclusão de curso, 

relatórios e demais atividades escolares; definir, operacionalmente e metodologicamente, 

os objetivos do plano curricular, formas de execução e situações de experiências; 

estabelecer mecanismos de avaliação e de recuperação paralela; constatar necessidade 

e carência do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos do 

atendimento; cooperar com a coordenação pedagógica, orientação educacional e direção 

da Escola; organizar registros de observações de alunos; participar de reuniões, 

conselho de classe, atividades civis e extraclasses, bem como dos programas de 

aperfeiçoamento e atualização profissional promovidos pela Escola e pela Prefeitura 

Municipal de Bagé; coordenar área de estudo; integrar órgãos complementares da 

escola; executar e manter atualizados os registros relativos às suas atividades e atender 

às solicitações da Escola referentes a sua ação docente desenvolvida no âmbito escolar; 

executar outras tarefas definidas na legislação e/ou designadas pela equipe gestora; 

observar e cumprir as disposições regulamentares quanto a frequência e trabalhos 

avaliativos realizados pelos alunos; executar outras tarefas correlatas que a legislação 

exigir. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 



 

PROFESSOR DE 

CONTABILIDADE 
3 

Orientar a aprendizagem do aluno e organizar às operações inerentes ao processo de 

ensino aprendizagem; participar no processo do planejamento das atividades da escola, 

bem como na elaboração execução e avaliação da Proposta Pedagógica, dos Planos de 

Curso e do Regimento da Escola; contribuir com o aprimoramento de qualidade do 

ensino; planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular 

da escola, atendendo ao avanço da tecnologia educacional; elaborar e executar a 

programação referente aos conteúdos específicos e estágios de aprendizagem para os 

quais forem designados; participar do trabalho de agrupamento de alunos para fins de 

estágio; colaborar na programação e avaliação do estágio, atuando como supervisor ou 

membro de banca avaliadora, quando designado, podendo desempenhar suas funções 

tanto no período da noite quanto durante o dia; levantar dados relativos à realidade de 

sua classe; orientar os alunos na elaboração dos trabalhos de conclusão de curso, 

relatórios e demais atividades escolares; definir, operacionalmente e metodologicamente, 

os objetivos do plano curricular, formas de execução e situações de experiências; 

estabelecer mecanismos de avaliação e de recuperação paralela; constatar necessidade 

e carência do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos do 

atendimento; cooperar com a coordenação pedagógica, orientação educacional e direção 

da Escola; organizar registros de observações de alunos; participar de reuniões, 

conselho de classe, atividades civis e extraclasses, bem como dos programas de 

aperfeiçoamento e atualização profissional promovidos pela Escola e pela Prefeitura 

Municipal de Bagé; coordenar área de estudo; integrar órgãos complementares da 

escola; executar e manter atualizados os registros relativos às suas atividades e atender 

às solicitações da Escola referentes a sua ação docente desenvolvida no âmbito escolar; 

executar outras tarefas definidas na legislação e/ou designadas pela equipe gestora; 

observar e cumprir as disposições regulamentares quanto a frequência e trabalhos 

avaliativos realizados pelos alunos; executar outras tarefas correlatas que a legislação 

exigir. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 



 

PROFESSOR DE 

DIREITO 
2 

Orientar a aprendizagem do aluno e organizar às operações inerentes ao processo de 

ensino aprendizagem; participar no processo do planejamento das atividades da escola, 

bem como na elaboração execução e avaliação da Proposta Pedagógica, dos Planos de 

Curso e do Regimento da Escola; contribuir com o aprimoramento de qualidade do 

ensino; planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular 

da escola, atendendo ao avanço da tecnologia educacional; elaborar e executar a 

programação referente aos conteúdos específicos e estágios de aprendizagem para os 

quais forem designados; participar do trabalho de agrupamento de alunos para fins de 

estágio; colaborar na programação e avaliação do estágio, atuando como supervisor ou 

membro de banca avaliadora, quando designado, podendo desempenhar suas funções 

tanto no período da noite quanto durante o dia; levantar dados relativos à realidade de 

sua classe; orientar os alunos na elaboração dos trabalhos de conclusão de curso, 

relatórios e demais atividades escolares; definir, operacionalmente e metodologicamente, 

os objetivos do plano curricular, formas de execução e situações de experiências; 

estabelecer mecanismos de avaliação e de recuperação paralela; constatar necessidade 

e carência do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos do 

atendimento; cooperar com a coordenação pedagógica, orientação educacional e direção 

da Escola; organizar registros de observações de alunos; participar de reuniões, 

conselho de classe, atividades civis e extraclasses, bem como dos programas de 

aperfeiçoamento e atualização profissional promovidos pela Escola e pela Prefeitura 

Municipal de Bagé; coordenar área de estudo; Integrar órgãos complementares da 

escola; executar e manter atualizados os registros relativos às suas atividades e atender 

às solicitações da Escola referentes a sua ação docente desenvolvida no âmbito escolar; 

executar outras tarefas definidas na legislação e/ou designadas pela equipe gestora; 

observar e cumprir as disposições regulamentares quanto a frequência e trabalhos 

avaliativos realizados pelos alunos; executar outras tarefas correlatas que a legislação 

exigir. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 



 

PROFESSOR DE 

ECONOMIA 
3 

Orientar a aprendizagem do aluno e organizar às operações inerentes ao processo de 

ensino aprendizagem; participar no processo do planejamento das atividades da escola, 

bem como na elaboração execução e avaliação da Proposta Pedagógica, dos Planos de 

Curso e do Regimento da Escola; contribuir com o aprimoramento de qualidade do 

ensino; planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular 

da escola, atendendo ao avanço da tecnologia educacional; elaborar e executar a 

programação referente aos conteúdos específicos e estágios de aprendizagem para os 

quais forem designados; participar do trabalho de agrupamento de alunos para fins de 

estágio; colaborar na programação e avaliação do estágio, atuando como supervisor ou 

membro de banca avaliadora, quando designado, podendo desempenhar suas funções 

tanto no período da noite quanto durante o dia; levantar dados relativos à realidade de 

sua classe; orientar os alunos na elaboração dos trabalhos de conclusão de curso, 

relatórios e demais atividades escolares; definir, operacionalmente e metodologicamente, 

os objetivos do plano curricular, formas de execução e situações de experiências; 

estabelecer mecanismos de avaliação e de recuperação paralela; constatar necessidade 

e carência do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos do 

atendimento; cooperar com a coordenação pedagógica, orientação educacional e direção 

da Escola; organizar registros de observações de alunos; participar de reuniões, 

conselho de classe, atividades civis e extraclasses, bem como dos programas de 

aperfeiçoamento e atualização profissional promovidos pela Escola e pela Prefeitura 

Municipal de Bagé; coordenar área de estudo; integrar órgãos complementares da 

escola; executar e manter atualizados os registros relativos às suas atividades e atender 

às solicitações da Escola referentes a sua ação docente desenvolvida no âmbito escolar; 

executar outras tarefas definidas na legislação e/ou designadas pela equipe gestora; 

observar e cumprir as disposições regulamentares quanto a frequência e trabalhos 

avaliativos realizados pelos alunos; executar outras tarefas correlatas que a legislação 

exigir. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 



 

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO 

ARTÍSTICA 

17 

Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo do planejamento das 

atividades da escola; organizar às operações inerentes ao processo de ensino e 

aprendizagem; contribuir com o aprimoramento de qualidade do ensino; planejar e 

executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola atendendo, 

ao avanço da tecnologia educacional; levantar dados relativos à realidade de sua classe; 

definir, operacionalmente os objetivos do plano curricular, formas de execução e 

situações de experiências; estabelecer mecanismos de avaliação; constatar necessidade 

e carência do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos do 

atendimento; cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; 

organizar registros de observações de alunos; participar de reuniões, conselho de classe; 

atividades civis e extraclasses; coordenar área de estudo; integrar órgãos 

complementares da escola; Atender à solicitação da escola referentes a sua ação 

docente desenvolvida no âmbito escolar; executar outras tarefas correlatas que a 

legislação exigir. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO DO 

CAMPO 

1 

Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola do 

campo; zelar pela aprendizagem dos alunos, dando condições para a manutenção da 

saúde física e psíquica dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os 

alunos de menor rendimento; desenvolver projetos relacionados à identidade e 

interesses das comunidades rurais; ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos 

pela escola; realizar sua ação cooperativamente no âmbito escolar; realizar com clareza, 

precisão e presteza toda escrituração referente à execução da programação, frequência 

e aproveitamento dos alunos; executar às demais normas estabelecidas no regimento 

escolar, nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores na legislação federal, estadual 

e municipal; desempenhar outras funções necessárias e pertinentes ao cargo. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 



 

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
37 

Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo do planejamento das 

atividades da escola; organizar às operações inerentes ao processo de ensino e 

aprendizagem; contribuir com o aprimoramento de qualidade do ensino; planejar e 

executar o trabalho o docente em consonância com o plano curricular da escola, 

atendendo ao avanço da tecnologia educacional; levantar dados relativos à realidade de 

sua classe; definir, operacionalmente os objetivos do plano curricular, formas de 

execução e situações de experiências; estabelecer mecanismos de avaliação; constatar 

necessidade e carência do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos 

do atendimento; cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; 

organizar registros de observações de alunos; participar de reuniões, conselho de classe; 

atividades civis e extraclasses; coordenar área de estudo; integrar órgãos 

complementares da escola, atender à solicitação da escola referente a sua ação docente 

desenvolvida no âmbito escolar; executar outras tarefas correlatas que a legislação 

exigir. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

137 

Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo do planejamento das 

atividades da escola; organizar às operações inerentes ao processo de ensino e 

aprendizagem; contribuir com o aprimoramento de qualidade do ensino; planejar e 

executar o trabalho o docente em consonância com o plano curricular da escola, 

atendendo ao avanço da tecnologia educacional; levantar dados relativos à realidade de 

sua classe; definir, operacionalmente os objetivos do plano curricular, formas de 

execução e situações de experiências; estabelecer mecanismos de avaliação; constatar 

necessidade e carência do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos 

do atendimento; cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; 

organizar registros de observações de alunos; participar de reuniões, conselho de classe; 

atividades civis e extraclasses; coordenar área de estudo; integrar órgãos 

complementares da escola, atender à solicitação da escola referente a sua ação docente 

desenvolvida no âmbito escolar; executar outras tarefas correlatas que a legislação 

exigir. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 



 

PROFESSOR DE 

ENSINO 

RELIGIOSO 

11 

Planejar, executar e avaliar, juntamente com os demais profissionais docentes e equipe 

técnico-pedagógica, às atividades do Ensino Religioso na promoção de uma convivência 

fraterna e harmoniosa na escola e nos diferentes espaços sociais, preparando o aluno 

para possibilitar a consolidação dos valores morais, éticos e espirituais em todas às 

ações e espaços de convivência. Promover o reconhecimento e o respeito dos valores 

éticos inerentes a todas às manifestações religiosas; propiciar momentos de interação 

entre as diferentes matrizes religiosas trabalhadas na unidade escolar, visando à 

valorização e à visibilidade das diferentes práticas religiosas e contribuir para a formação 

de um aluno crítico, solidário, competente, autônomo, bem como protagonista da 

construção de uma cultura de paz. 

 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE 

ESPANHOL 
15 

Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo do planejamento das 

atividades da escola; organizar às operações inerentes ao processo de ensino e 

aprendizagem; contribuir com o aprimora mento de qualidade do ensino; planejar e 

executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola, atendendo 

ao avanço da tecnologia educacional; levantar dados relativos à realidade de sua classe; 

definir, operacionalmente os objetivos do plano curricular, formas de execução e 

situações de experiências; estabelecer mecanismos de avaliação; constatar necessidade 

e carência do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos do 

atendimento; cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; 

organizar registros de observações de alunos; participar de reuniões, conselho de classe; 

atividades civis e extraclasses; coordenar área de estudo; integrar órgãos 

complementares da escola, atender à solicitação da escola referentes a sua ação 

docente desenvolvida no âmbito escolar; executar outras tarefas correlatas que a 

legislação exigir. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 



 

PROFESSOR DE 

GEOGRAFIA 
20 

Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo do planejamento das 

atividades da escola; organizar às operações inerentes ao processo de ensino e 

aprendizagem; contribuir com o aprimoramento de qualidade do ensino; planejar e 

executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola, atendendo 

ao avanço da tecnologia educacional; levantar dados relativos à realidade de sua classe; 

definir, operacionalmente os objetivos do plano curricular, formas de execução e 

situações de experiências; estabelecer mecanismos de avaliação; constatar necessidade 

e carência do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos do 

atendimento; cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; 

organizar registros de observações de alunos; participar de reuniões, conselho de classe; 

atividades civis e extraclasses; coordenar área de estudo; integrar órgãos 

complementares da escola, atender à solicitação da escola referente a sua ação docente 

desenvolvida no âmbito escolar; executar outras tarefas correlatas que a legislação 

exigir. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE 

HISTÓRIA 
20 

Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo do planejamento das 

atividades da escola; organizar às operações inerentes ao processo de ensino e 

aprendizagem; contribuir com o aprimoramento de qualidade do ensino; planejar e 

executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola, atendendo 

ao avanço da tecnologia educacional; levantar dados relativos à realidade de sua classe; 

definir, operacionalmente os objetivos do plano curricular, formas de execução e 

situações de experiências; estabelecer mecanismos de avaliação; constatar necessidade 

e carência do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos do 

atendimento; cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; 

organizar registros de observações de alunos; participar de reuniões, conselho de classe; 

atividades civis e extraclasses; coordenar área de estudo; integrar órgãos 

complementares da escola, atender à solicitação da escola referente a sua ação docente 

desenvolvida no âmbito escolar; executar outras tarefas correlatas que a legislação 

exigir. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 



 

PROFESSOR DE 

INFORMÁTICA 
3 

Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo do planejamento das 

atividades da escola; organizar às operações inerentes ao processo de ensino e 

aprendizagem; contribuir com o aprimoramento de qualidade do ensino; planejar e 

executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola, atendendo 

ao avanço da tecnologia educacional; levantar dados relativos à realidade de sua classe; 

definir, operacionalmente os objetivos do plano curricular, formas de execução e 

situações de experiências; estabelecer mecanismos de avaliação; constatar necessidade 

e carência do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos do 

atendimento; cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; 

organizar registros de observações de alunos; participar de reuniões, conselho de classe; 

atividades civis e extraclasses; coordenar área de estudo; integrar órgãos 

complementares da escola, atender à solicitação da escola referente a sua ação docente 

desenvolvida no âmbito escolar; executar outras tarefas correlatas que a legislação 

exigir. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE 

INGLÊS 
8 

Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo do planejamento das 

atividades da escola; organizar às operações inerentes ao processo de ensino e 

aprendizagem; contribuir com o aprimoramento de qualidade do ensino; planejar e 

executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola, atendendo 

ao avanço da tecnologia educacional; levantar dados relativos à realidade de sua classe; 

definir, operacionalmente os objetivos do plano curricular, formas de execução e 

situações de experiências; estabelecer mecanismos de avaliação; constatar necessidade 

e carência do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos do 

atendimento; cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; 

organizar registros de observações de alunos; participar de reuniões, conselho de classe; 

atividades civis e extraclasses; coordenar área de estudo; integrar órgãos 

complementares da escola, atender à solicitação da escola referentes a sua ação 

docente desenvolvida no âmbito escolar; executar outras tarefas correlatas que a 

legislação exigir. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 



 

PROFESSOR DE 

LIBRAS 
2 

Interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, às atividades didático-

pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos níveis fundamental, 

médio e técnico, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares; Efetuar 

comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdos-cegos, surdos-

cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e vice-versa; Atuar no apoio à 

acessibilidade aos serviços e às atividades-fim das instituições de ensino e repartições 

públicas; Realizar o atendimento em Libras, no contra turno em que o estudante com 

surdez está matriculado na sala regular, duas horas, duas vezes na semana; Participar 

das atividades extraclasse junto com a turma, quando necessário; Participar de cursos 

específicos na área e de informática com tecnologia assistiva; Participar das atividades, 

dos projetos e dos eventos relativos à efetivação de Políticas Públicas orientadas pela 

Gestão Escolar, SEDU, órgãos de Controle Social e instituições competentes, inclusive 

na fase de proposição e elaboração; Participar da formação de intérpretes em Língua 

Brasileira de Sinais; Produzir e publicar textos pedagógicos; Participar da promoção e 

coordenação de reuniões, encontros, seminários, cursos, eventos da área educacional e 

correlatas; Participar da elaboração e avaliação de propostas curriculares; Participar na 

escolha do livro didático; Participar de estudos e pesquisas da sua área de atuação; 

Participar da avaliação institucional do sistema educacional do município entre outros. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 



 

PROFESSOR DE 

MATEMÁTICA 
33 

Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo do planejamento das 

atividades da escola; organizar às operações inerentes ao processo de ensino e 

aprendizagem; contribuir com o aprimoramento de qualidade do ensino; planejar e 

executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola, atendendo 

ao avanço da tecnologia educacional; levantar dados relativos à realidade de sua classe; 

definir, operacionalmente os objetivos do plano curricular, formas de execução e 

situações de experiências; estabelecer mecanismos de avaliação; constatar necessidade 

e carência do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos do 

atendimento; cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; 

organizar registros de observações de alunos; participar de reuniões, conselho de classe; 

atividades civis e extraclasses; coordenar área de estudo; integrar órgãos 

complementares da escola, atender à solicitação da escola referentes a sua ação 

docente desenvolvida no âmbito escolar; executar outras tarefas correlatas que a 

legislação exigir. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE 

PORTUGUÊS 
30 

Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo do planejamento das 

atividades da escola; organizar às operações inerentes ao processo de ensino e 

aprendizagem; contribuir com o aprimoramento de qualidade do ensino; planejar e 

executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola, atendendo 

ao avanço da tecnologia educacional; levantar dados relativos à realidade de sua classe; 

definir, operacionalmente os objetivos do plano curricular, formas de execução e 

situações de experiências; estabelecer mecanismos de avaliação; constatar necessidade 

e carência do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos do 

atendimento; cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; 

organizar registros de observações de alunos; participar de reuniões, conselho de classe; 

atividades civis e extraclasses; coordenar área de estudo; integrar órgãos 

complementares da escola, atender à solicitação da escola referentes a sua ação 

docente desenvolvida no âmbito escolar; executar outras tarefas correlatas que a 

legislação exigir. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 



 

PROFESSOR DE 

PSICOLOGIA 
2 

Orientar a aprendizagem do aluno e organizar às operações inerentes ao processo de 

ensino aprendizagem; participar no processo do planejamento das atividades da escola, 

bem como na elaboração execução e avaliação da Proposta Pedagógica, dos Planos de 

Curso e do Regimento da Escola; contribuir com o aprimoramento de qualidade do 

ensino; planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular 

da escola, atendendo ao avanço da tecnologia educacional; elaborar e executar a 

programação referente aos conteúdos específicos e estágios de aprendizagem para os 

quais forem designados; participar do trabalho de agrupamento de alunos para fins de 

estágio; colaborar na programação e avaliação do estágio, atuando como supervisor ou 

membro de banca avaliadora, quando designado, podendo desempenhar suas funções 

tanto no período da noite quanto durante o dia; levantar dados relativos à realidade de 

sua classe; orientar os alunos na elaboração dos trabalhos de conclusão de curso, 

relatórios e demais atividades escolares; definir, operacionalmente e metodologicamente, 

os objetivos do plano curricular, formas de execução e situações de experiências; 

estabelecer mecanismos de avaliação e de recuperação paralela; constatar necessidade 

e carência do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos do 

atendimento; cooperar com a coordenação pedagógica, orientação educacional e direção 

da Escola; organizar registros de observações de alunos; participar de reuniões, 

conselho de classe, atividades civis e extraclasses, bem como dos programas de 

aperfeiçoamento e atualização profissional promovidos pela Escola e pela Prefeitura 

Municipal de Bagé; coordenar área de estudo; integrar órgãos complementares da 

escola; executar e manter atualizados os registros relativos às suas atividades e atender 

às solicitações da Escola referentes a sua ação docente desenvolvida no âmbito escolar; 

executar outras tarefas definidas na legislação e/ou designadas pela equipe gestora; 

observar e cumprir as disposições regulamentares quanto a frequência e trabalhos 

avaliativos realizados pelos alunos; executar outras tarefas correlatas que a legislação 

exigir. 

5 20 
ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 



 

PROFESSOR DE 

SALA DE 

RECURSOS 

24 

Atuar como docente do Atendimento Educacional Especializado (AEE), ofertado em 

salas de recursos multifuncionais que tem como função complementar ou suplementar a 

formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade, 

mobiliários e equipamentos, implementando assim estratégias que eliminem as barreiras 

para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem. Para 

atuação no AEE, o professor deve ter formação inicial e/ou continuada para educação 

especial numa perspectiva inclusiva, ou seja, conhecimentos que o habilite para o 

exercício da docência, contemplando o público alvo da educação especial (deficiência 

física, intelectual, visual e auditiva, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação). Atribui se ao professor do Atendimento Educacional 

Especializado a identificação, elaboração, produção e organização de serviços, recursos 

pedagógicos, de acessibilidade e estratégias, considerando às necessidades específicas 

dos alunos público alvo da Educação Especial; elaboração e execução do plano de 

Atendimento Educacional Especializado, em articulação com os professores do ensino 

regular, bem como, em interface com os demais serviços setoriais da saúde, da 

assistência social, entre outros necessários ao atendimento, avaliando a funcionalidade 

e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; organização do tipo e o 

número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncionais; 

estabelecimento de parcerias com às áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e 

na disponibilização de recursos de acessibilidade; acompanhamento aos professores e 

famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno; 

orientação quanto ao uso de tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades 

funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação; articulação com os 

professores da sala de aula comum, visando à disponibilização dos serviços, dos 

recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a 

participação dos alunos nas atividades escolares. Além desses aspectos citados acima, 

cabe ainda ao professor do atendimento especializado a participação da elaboração da 

proposta pedagógica da escola e, em caso de itinerância, deverá cumprir esta mesma 

função em todas às escolas onde presta serviço; participação ativa nos conselhos de 

classe, orientando a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de inclusão 

dos alunos nas classes regulares; oferecer apoio técnico pedagógico aos professores 

das classes comuns, bem como, fornecer orientações e esclarecimentos aos 

5 20 
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responsáveis pelos alunos, aos pais e comunidade; executar outras tarefas correlatas 

que a legislação exigir. 



 

PROFESSOR DE 

SÉRIES INICIAIS - 

ATRIBUIÇÕES SÃO 

DO CARGO 

PROFESSOR 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

SÉRIES INICIAIS 

CONSTANTES NO 

ANEXO I LEI 3375 

130 

Planejar, executar e avaliar com eficiência a programação pela qual é responsável em 

consonância com os objetivos e proposta pedagógica da escola; manter atualizado o 

diário de classe, anotações referentes aos alunos, o resultado das avaliações e 

documentos a serem entregues à secretaria municipal de educação; participar da 

elaboração, execução e avaliação do plano global da escola; elaborar os planos de 

ensino a partir do plano global da escola, definindo prioridades, objetivos e metas, 

selecionando conteúdos significativos, utilizando metodologia adequada às 

características cognitivas e socioculturais dos alunos; decidir sobre a programação das 

atividades escolares em relação à turma que rege; coordenar o desenvolvimento das 

atividades curriculares de sua classe; colaborar nos empreendimentos que concorram 

para o aperfeiçoamento das atividades curriculares; verificar o desempenho do aluno 

quanto ao alcance dos objetivos previstos e, em casos de aproveitamento insuficiente, 

sugerir medidas para minimizar seus efeitos; encaminhar à secretaria municipal de 

educação, a documentação referente aos alunos de sua classe, conforme especificação 

e prazos fixados ao cronograma escolar; comunicar a direção e, ou a secretaria municipal 

de educação os casos de suspeitas ou constatações de doenças infectocontagiosas; 

participar de reuniões pedagógicas e administrativas e de outras atividades, que 

concorram para seu aproveitamento profissional; participar e cooperar em todas às 

atividades escolares que objetivem a eficiência do processo educativo e integração da 

escola-comunidade; participar de atividades extra classe de integração escola-

comunidade; organizar e manter atualizada a escrituração escolar, o arquivo, o fichário, 

o protocolo e os dados referentes à vida escolar do aluno, bem como a documentação 

expedida e recebida pela escola: manter organizada a coleção de leis, decretos, 

regulamentos, instruções, circulares, pareceres e outras e delas tomar conhecimento; 

retirar dados que interessem à escrituração escolar de documentos apresentados pelo 

aluno ou responsável providenciando a pronta devolução dos mesmos; preparar 

históricos escolares, transferências, certificados, atestados e outros; registrar o material 

recebido; elaborar relatórios e instruir processos; executar outras tarefas que a legislação 

determinar. 
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PROFESSOR DE 

TECNOLOGIA E 

NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS 

3 

Orientar a aprendizagem do aluno e organizar às operações inerentes ao processo de 

ensino aprendizagem; participar no processo do planejamento das atividades da escola, 

bem como na elaboração execução e avaliação da Proposta Pedagógica, dos Planos de 

Curso e do Regimento da Escola; contribuir com o aprimoramento de qualidade do 

ensino; planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular 

da escola, atendendo ao avanço da tecnologia educacional; elaborar e executar a 

programação referente aos conteúdos específicos e estágios de aprendizagem para os 

quais forem designados; participar do trabalho de agrupamento de alunos para fins de 

estágio; colaborar na programação e avaliação do estágio, atuando como supervisor ou 

membro de banca avaliadora, quando designado, podendo desempenhar suas funções 

tanto no período da noite quanto durante o dia; levantar dados relativos à realidade de 

sua classe; orientar os alunos na elaboração dos trabalhos de conclusão de curso, 

relatórios e demais atividades escolares; definir, operacionalmente e metodologicamente, 

os objetivos do plano curricular, formas de execução e situações de experiências; 

estabelecer mecanismos de avaliação e de recuperação paralela; constatar necessidade 

e carência do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos do 

atendimento; cooperar com a coordenação pedagógica, orientação educacional e direção 

da Escola; organizar registros de observações de alunos; participar de reuniões, 

conselho de classe, atividades civis e extraclasses, bem como dos programas de 

aperfeiçoamento e atualização profissional promovidos pela Escola e pela Prefeitura 

Municipal de Bagé; coordenar área de estudo; Integrar órgãos complementares da 

escola; executar e manter atualizados os registros relativos às suas atividades e atender 

a solicitações da Escola referentes a sua ação docente desenvolvida no âmbito escolar; 

executar outras tarefas definidas na legislação e/ou designadas pela equipe gestora; 

observar e cumprir as disposições regulamentares quanto a frequência e trabalhos 

avaliativos realizados pelos alunos; executar outras tarefas correlatas que a legislação 

exigir. 
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PROFESSOR 

ESPECIALISTA EM 

EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E 

ADULTOS 

1 

Atuar na Secretaria Municipal de Educação auxiliando no planejamento educacional e 

assessoramento pedagógico às escolas da Rede Municipal de Ensino. Planejar, propor 

e acompanhar o desenvolvimento de ações educacionais na modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos. Promover formação e capacitação continuadas para professores e 

equipes diretivas das escolas da Rede Municipal de Ensino. Participar de seminários. 

Congressos, encontros, conferências que proporcionem atualização nas políticas 

nacionais da Educação de Jovens e Adultos. Promover encontros, exposições, trocas de 

experiências entre os profissionais da área. Elaborar relatórios e executar outras tarefas 

que lhe forem atribuídas por seu superior imediato. 
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COMPLETO 

PROFESSOR 

ESPECIALISTA EM 

MÚSICA E DANÇA 

10 

Planejar, executar e realizar atividades educativas relativas às exposições de curta média 

e longa duração, organizarem laboratórios, material educativo e banco de textos do 

órgão, planejar e coordenar cursos, oficinas, palestras e outras atividades de difusão 

cultural do órgão; difusão do museu da imagem e do som e seus acervos, visitando 

instituições educativas e sociais; orientando no processo de capacitação dos monitores 

e estagiários, orientação e pesquisa escolar próprias, organizar e monitorar exposições, 

pesquisar informações artístico/culturais, preparar e aplicar aulas práticas e ou teóricas 

aplicada à dança, arte infantil, arte juvenil, artes plásticas, ballet clássico, dança, dança 

contemporânea, a pintura, história da arte, história da dança, interpretar artes cênicas 

executar outras atividades correlatas à sua área de atuação de acordo com a sua 

formação profissional. 
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PROFESSOR 

ESPECIALISTA EM 

SUPERVISÃO 

ESCOLAR 

1 

Atuar na Secretaria Municipal de Educação auxiliando no planejamento educacional e 

assessoramento pedagógico nas escolas da Rede Municipal de Ensino, planejar, propor 

e acompanhar o desenvolvimento de ações educacionais nas escolas da Rede Municipal 

de Ensino. Promover formação e capacitação continuadas para professores e equipes 

diretivas das escolas da Rede Municipal de Ensino. Participar de seminários, congressos, 

encontros, conferências que proporcionem atualização nas políticas nacionais da 

Educação. Analisar a atuação docente e orientar práticas pedagógicas. Promover 

encontros, exposições, trocar experiências entre os profissionais da área. Elaborar 

relatórios e executar outras tarefas que lhe forem atribuídas por seu superior imediato. 
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PSICÓLOGO 40 

Proceder à formulação de hipóteses e comprovação, observando a realidade e 

efetivando experiências de laboratório, de campo e de outras naturezas, para obter 

elementos relevantes ao estudo dos processos de desenvolvimento, inteligência, 

aprendizagem, personalidade e outros aspectos do comportamento humano e animal. 

Analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e psicossociais sobre o 

indivíduo, na sua dinâmica intra-psíquica e suas relações sociais, para orientar-se no 

diagnóstico e atendimento psicológico. Promover o tratamento de distúrbios psíquicos, 

estudando características individuais e de grupo, atuando para favorecer um amplo 

desenvolvimento psicossocial. Elaborar e aplicar técnicas de exame psicológico, 

utilizando seus conhecimentos e práticas metodológicas específicas, para conhecimento 

das condições de desenvolvimento, da personalidade, dos processos intrapsíquicos e 

das relações interpessoais, efetuando. Recomendando e encaminhando o atendimento 

adequado. Organizar, aplicar e avaliar testes psicotécnicos para candidatos à obtenção 

da Carteira Nacional de Habilitação e testes vocacionais. Controlar e assinar, 

diariamente, protocolos de exames para serem enviados à CIRETRAN. Efetuar 

aconselhamento e encaminhamento dos considerados inaptos na avaliação, aos 

profissionais e Instituições competentes. Elaborar estudos e projetos nas áreas de 

recrutamento, seleção, treinamento e executar outras tarefas que a legislação 

determinar. Estudar, pesquisar e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos 

mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições. Diagnosticar e avaliar distúrbios 

emocionais e mentais e de adaptação social. Planejar estratégias no contexto de gestão 

de pessoas. Acompanhar o cliente durante o processo de tratamento ou cura. 

5 20 
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COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 



 

PSICÓLOGO 

CLÍNICO 
7 

Realizar o diagnóstico e terapia clínicos; fazer psicoterapia breve, ludoterapia individual 

e grupal, com acompanhamento clínico; fazer exames de seleção de crianças, para fins 

de ingresso em instituições assistenciais, bem como para complementação com bolsas 

de estudos, prestar atendimento breve a pacientes em crise e a seus familiares, bem 

como a alcoolistas e toxicômanos, atender às crianças excepcionais, com problemas de 

deficiência mental e sensorial, ou portadoras de desajustes familiares ou escolares, 

encaminhando-as para orientar as explorações psicológicas, médicas e educacionais; 

realizar pesquisas psicopedagógicas; confeccionar e selecionar o material 

psicopedagógico e psicológico necessário ao estudo dos casos: realizar perícias e 

elaborar pareceres; prestar idade escolar, em grupos de adolescentes, em instituições 

comunitárias do município; manter atualizado o prontuário de cada caso estudado; 

responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias 

do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da 

profissão conforme lei. 

5 20 
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COMPLETO 

PSICÓLOGO 

ORGANIZACIONAL 
4 

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e 

sociais dos servidores e cidadãos, grupos e instituições, com a finalidade de analisar, 

tratar, orientar e educar; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de 

adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) 

durante o processo de tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes do 

comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolver pesquisas 

experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e atividades de área e afins. 

Executar outras tarefas correlatas, que lhe forem atribuídas conforme lei. 

5 20 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO COM 
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RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 

PSICOPEDAGOGO 1 
Supervisionar, avaliar e coordenar atividades educacionais de apoio à saúde, propondo 

mudanças, estratégias e atividades que visem melhorar as condições de saúde da 

população e executar outras tarefas correlatas do cargo. 
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PSICOPEDAGOGO 

CLÍNICO 
1 

Atua na Secretaria Municipal de Educação, auxiliando no planejamento educacional e 

assessoramento pedagógico às escolas da Rede Municipal de Ensino. Integra a equipe 

multidisciplinar da Secretaria Municipal de Educação e estabelece conjuntamente às 

políticas e diretrizes para o atendimento às pessoas que apresentam dificuldade ou 

distúrbios de aprendizagem. Promove programas de capacitação e formação para os 

profissionais da educação. Elaborar juntamente com a equipe multidisciplinar diagnóstico 

clínico de alunos da rede municipal de ensino, encaminhando-os para atendimento em 

salas de recurso ou profissionais de saúde se necessário for. Orienta a prática 

pedagógica do professor na sala de aula. Atende individualmente ou em grupos, alunos 

encaminhados pelas escolas, que apresentem alguma dificuldade ou problema de 

aprendizagem para diagnóstico, encaminhamentos e acompanhamento. Participa da 

equipe pedagógica da secretaria na elaboração de currículo e auxilia a estabelecer 

prioridades em relação aos objetivos educacionais. Elabora relatórios e executa outras 

tarefas que lhe forem atribuídas por seu superior imediato. 

5 20 
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COMPLETO 

PSIQUIATRA DA 

INFANCIA E 

ADOLESCENCIA 

1 

Diagnosticar, orientar e promover a execução de planos e programas preventivos, 

dirigidos a pacientes psiquiátricos/neuropsiquiátricos (crianças e adolescentes), através 

de técnicas e métodos de exame e tratamento psicológico e neuropsicológico, visando 

propiciar condições de escuta e inclusão do enfoque psicológico; realizar atendimento 

individual, grupal, visitas domiciliares, atividades comunitárias, sessões clínicas; 

implementar ações para promoção da saúde; desempenhar as atividades de assistência, 

promoção e recuperação da saúde e habilitação social de modo interdisciplinar; prestar 

assistência em saúde mental ambulatorial e/ou hospitalar aos alunos da rede pública; 

participar em reuniões de equipe; proporcionar um tratamento que preserve e fortaleça 

os laços familiares; realizar a elaboração do plano terapêutico individual; realizar o 

acolhimento dos pacientes crianças e adolescentes; ser o responsável técnico pela 

prescrição de medicamentos; adotar uma postura ética frente à equipe e aos pacientes; 

desempenhar outras funções necessárias e pertinentes ao cargo. 
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RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 

PUBLICITÁRIO 2 

Realizar os processos de produção de textos publicitários para TV, rádio, jornal e outdoor. 

Geração de conteúdo publicitário para ações de comunicação. Criação de campanhas 

de comunicação interna e externa, roteiros sonoros para rádio, textos ilustrativos para 

exposições, banners de internet, sites e conteúdo para anúncios e comerciais de TV. 

Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas conforme lei. 
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RADIOLOGISTA 1 

Interpretar todos os exames radiológicos realizados no Município, ser o responsável pelo 

ordenamento correto do serviço radiológico no âmbito municipal. 
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COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 

RELAÇÕES 

PÚBLICAS 
2 

Realizar atividades de planejamento, assessoria, consultoria, pesquisa, execução e 

avaliação de ações e campanhas de opinião pública, atuando como um gerenciador de 

processos de comunicação entre a sociedade e o governo. Executar outras tarefas 

correlatas que lhe forem atribuídas conforme lei. 
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COMPLETO 

TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 
4 

Prestar assistência de terapia ocupacional para indivíduos cujas habilidades estejam, 

ameaçadas ou impedidas por distúrbios de ordem física, psicológica e/ou social, em nível 

de prevenção, tratamento e recuperação em ambulatórios, hospitais, creches ou órgãos 

afins; elaborar programas de prevenção e manutenção de saúde, desenvolvidos 

principalmente em serviços de comunidades , centros de saúde, escolas com os objetivos 

de promoção do desenvolvimento normal, proteção e conservação das funções 

existentes, prevenção contra a incapacidade e garantia da recuperação ou adaptação 

em diferentes níveis. O objetivo central é fornecer experiências que capacitem o indivíduo 

a usar produtivamente suas capacidades e forças, visam oferecer oportunidades para o 

indivíduo conhecer e desenvolver capacidade e aprender através de seus próprios 

recursos e do meio em que vive; programas de recuperação desenvolvidos em clínicas 

de habilitação e reabilitação de indivíduos; sejam eles crianças ou adultos, portadores de 

deficiências físicas (motoras, auditivas), visuais) e/ou mentais; esses programas 

focalizam a reeducação da patologia ou deficiência específica, fornecendo atividades que 

possam diminuir a capacidade e restaurar ou desenvolver a capacidade funcional, 

responsabilizando-se por equipes auxiliares necessárias à execução de atividades 

próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento 

da profissão. 
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TURISMÓLOGO 2 

Planejar atividades de Turismo, organizar eventos e prestar orientação técnica, elaborar 

projeto do ecoturismo, analisar e elaborar planos para o desenvolvimento do turismo, 

participar do planejamento municipal para ecoturismo e aproveitamento sustentável das 

vocações regionais, expedir laudos técnicos, desempenhar serviços de elaboração, 

execução, fiscalização, controle de planejamento ambiental no âmbito do Município, 

regulação, controle e fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental, monitoramento 

ambiental, proteção e controle de qualidade ambiental, ordenamento de recursos 

hídricos, florestais e pesqueiros, conservação do ecossistema e das espécies nele 

inseridas, destinação e tratamento de resíduos e difusão de tecnologia, informação e 

educação ambiental, coordenar estudos, pesquisas e projetos para os setores 

intermunicipais, interestadual e inter-regional, Orientar a seleção e classificação de locais 

e áreas vocacionadas para o turismo, executar outras tarefas correlatas. 
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COMPLETO COM 

REGISTRO NO 

RESPECTIVO 

CONSELHO DE CLASSE 

VETERINÁRIO 5 

Prestar assessoramento técnico aos criadores do Município, sob o modo de tratar e criar 

os animais; planejar e desenvolver campanhas de serviços de fomento; atuar em 

questões legais de higiene dos alimentos e no combate às doenças transmissíveis dos 

animais; estimular o desenvolvimento das criações já existentes no Município, bem como 

a implantação daquelas economicamente mais aconselháveis; instruir os criadores sobre 

problemas de técnica pastoril; realizar exames, diagnósticos e aplicação de terapêutica 

médica e cirúrgica veterinária; atestar o estado de sanidade de produtos de origem 

animal; fazer a vacinação antirrábica em animais e orientar a profilaxia da raiva; pesquisar 

necessidades nutricionais dos animais; estudar métodos alternativos de tratamento e 

controle de enfermidades de animais; responsabilizar-se por equipes auxiliares 

necessárias à execução das atividades próprias do cargo e executar tarefas afins, 

inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão de conformidade com a lei. 
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ANEXO II

CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 8 - FG/GF: 7
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades do Gabinete do Prefeito, bem como ações
políticas, administrativas, sociais e de cerimonial, especialmente as de
relações-públicas e de representação; deliberar junto ao Prefeito e aos demais
órgãos e Secretarias Municipais na busca e desenvolvimento de projetos e ações
que visem à melhora e à atualização da gestão pública como um todo; articular e
gerenciar a dinâmica da relação entre as Secretarias e as determinações do Prefeito
em ações planejadas, no cumprimento de metas e no controle e transparência da
gestão pública; coordenar a rede de informações nos diversos órgãos da
Administração Pública, para auxiliar o Prefeito na consecução de seus objetivos;
participar de reuniões, encontros e outros assuntos de interesse do Município junto
ao Prefeito; executar outras tarefas afins que lhe sejam determinadas pelo Prefeito.

ASSESSOR JURÍDICO DO GABINETE
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 8 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Prestar assessoramento jurídico diretamente ao Prefeito nos
assuntos atinentes à administração municipal, através da elaboração de pareceres
jurídicos, da assessoria em atos jurídico administrativos, da análise e exame de
anteprojetos de lei, decretos e regulamentos e da elaboração de minutas de
contratos, escrituras, convênios e de quaisquer outros atos jurídicos; prestar
assessoramento jurídico aos demais órgãos da administração municipal quando
necessário ou determinado pelo Prefeito; dirimir a dúvidas quando houver
discordância entre as assessorias jurídicas das secretarias municipais; dar
cumprimento à legislação vigente; realizar as atividades correlatas.

COORDENADOR DE GESTÃO INSTITUCIONAL DO GABINETE
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 8 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: coordenar e gerenciar os setores que lhe sejam subordinados;
supervisionar, organizar e planejar as ações técnicas específicas do gabinete do
prefeito, zelando pela obtenção dos resultados e metas traçadas; supervisionar a
equipe técnica de trabalho que esteja sob sua gerência no gabinete do prefeito,
delegando tarefas a seus integrantes; promover a capacitação e o treinamento dos
servidores do gabinete; estabelecer mecanismos de controle e gerência das
atividades desenvolvidas no gabinete; orientar medidas relativas à boa
administração dos recursos do gabinete; colaborar na elaboração do planejamento
técnico específico do gabinete do prefeito; dar cumprimento às metas e objetivos
estabelecidos nos planejamentos e políticas de governo; coordenar estudos e
pesquisas, visando racionalizar e modernizar serviços, sistemas, normas e



procedimentos do gabinete; dar cumprimento à legislação municipal vigente e
realizar as demais atividades correlatas.

COORDENADOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 8 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar e gerenciar os setores do gabinete do prefeito que lhe
sejam subordinados; supervisionar as ações administrativas do gabinete do prefeito;
supervisionar a equipe de trabalho, delegando tarefas a seus integrantes; coordenar
a interlocução com as entidades sociais e privadas na integração com as ações do
governo; supervisionar a elaboração de documentos como atas de reuniões, ofícios;
e-mails e outras correspondências relacionadas ao gabinete; supervisionar e
gerenciar a agenda de reuniões do gabinete; promover a capacitação e o
treinamento dos servidores; coordenar todo o trabalho administrativo executado
pelos servidores do gabinete do prefeito; estabelecer mecanismos de controle e
gerência das atividades desenvolvidas no gabinete do prefeito; gerenciar dados e
informações relativas ao controle e execução das políticas públicas municipais; dar
cumprimento às metas e objetivos estabelecidos nos planejamentos administrativos
e políticas de governo; dar cumprimento à legislação municipal vigente e realizar as
demais atividades correlatas.

COORDENADOR DE ORÇAMENTO
PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG/GF: 8
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Gerenciar os setores que lhe sejam subordinados; coordenar a
elaboração e o planejamento do Plano Plurianual - PPA, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO e da Lei Orçamentária Anual - LOA; supervisionar a equipe de
trabalho, delegando tarefas a seus integrantes; organizar rotinas de trabalho,
criando métodos e indicadores de resultados; gerenciar, monitorar, e analisar a
gestão orçamentária municipal através da avaliação quanto ao cumprimimento e
execução do PPA, da LDO e da LOA; prestar assessoramento, analisando e
opinando sobre a proposta orçamentária anual e a abertura de créditos adicionais;
coordenar o acompanhamento sistemático da legislação e das normas que regulam
o planejamento e a execução orçamentária e financeira, zelando pelo seu
cumprimento; realizar as demais atividades correlatas.

CHEFE DE GABINETE DO VICE-PREFEITO
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 8 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades do Gabinete do Vice-Prefeito, bem como
as ações políticas, administrativas, sociais e de cerimonial, especialmente as de
relações-públicas e de representação; deliberar junto ao Vice-Prefeito e aos demais
órgãos e Secretarias Municipais na busca e desenvolvimento de projetos e ações
que visem à melhora e à atualização da gestão pública como um todo; articular e



gerenciar a dinâmica da relação entre as Secretarias e as determinações do
Vice-Prefeito em ações planejadas, no cumprimento de metas e no controle e
transparência da gestão pública; coordenar a rede de informações nos diversos
órgãos da Administração Pública, para auxiliar o Vice-Prefeito na consecução de
seus objetivos; executar outras tarefas afins que lhe sejam determinadas pelo
Vice-Prefeito.

COORDENADOR DO PARQUE DO GAÚCHO
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 6 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar e planejar a manutenção da área pertencente ao Parque
do Gaúcho e suas benfeitorias; coordenar eventos relacionados ao Parque;
gerenciar a celebração de convênios e contratação de serviços especializados
quando necessário; gerir as despesas referentes ao Parque do Gaúcho bem como a
celebração de termos de cessão de uso para realização de eventos; realizar as
demais atividades correlatas.

CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 6 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: 14
ATRIBUIÇÕES: Assessorar o secretário nas atividades de competência da
secretaria, representando-a, quando necessário, junto a autoridades; deliberar junto
ao secretário e aos demais órgãos e secretarias municipais na busca e
desenvolvimento de projetos e ações que visem à consecução dos objetivos da
secretaria; coordenar e controlar expedientes, bem como as atividades
desenvolvidas no gabinete; coordenar os serviços que visem desenvolver, planejar,
controlar e executar as atividades da pasta; participar de reuniões, encontros e
outros assuntos de interesse do Município junto ao secretário; executar outras
tarefas afins.

ASSESSOR JURÍDICO
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 6 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: 7
ATRIBUIÇÕES: Prestar assessoramento jurídico nos assuntos de interesse da
secretaria, solucionando indagações jurídicas; coordenar a elaboração de pareceres
jurídicos fundamentados, opinando previamente sobre a legalidade e a forma dos
editais e outros atos convocatórios de licitações, bem como dos contratos,
consórcios e convênios; gerir a análise de anteprojetos de lei, minutas de contratos,
escrituras, convênios e de quaisquer outros atos jurídicos; dar cumprimento à
legislação vigente; realizar as atividades correlatas.

COORDENADOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 6 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: 14



ATRIBUIÇÕES: Coordenar e gerenciar os setores que lhe sejam subordinados;
supervisionar as ações administrativas da coordenadoria; supervisionar a equipe de
trabalho, delegando tarefas a seus integrantes; promover a capacitação e o
treinamento dos servidores; supervisionar todo o trabalho administrativo executado
pelos servidores da coordenadoria; estabelecer mecanismos de controle e gerência
das atividades desenvolvidas na coordenadoria; criar métodos de controle e
avaliação dos servidores; orientar medidas relativas à boa administração dos
recursos da coordenadoria; colaborar na elaboração do planejamento administrativo
da secretaria; gerenciar dados e informações relativas ao controle e execução das
políticas públicas municipais relacionadas à pasta; dar cumprimento às metas e
objetivos estabelecidos nos planejamentos administrativos e políticas de governo;
dar cumprimento à legislação vigente e realizar as demais atividades correlatas.

COORDENADOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG/GF: 8
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar os setores que lhe sejam subordinados; estabelecer
diretrizes e gerenciar tratativas junto a órgãos da administração pública em qualquer
esfera, com o objetivo de captar recursos para o Município; realizar estudos na
esfera municipal visando às necessidades de cada setor; promover reuniões com os
parlamentares, proporcionando oportunidade de apresentação de propostas;
apresentar conclusão de estudos e tratativas para avaliação e aprovação do chefe
do executivo municipal e posterior encaminhamentos; supervisionar e organizar as
atividades de prestação de contas; coordenar a elaboração de relatórios,
demonstrativos e balancetes que compõem a tomada de contas; dar cumprimento à
legislação vigente; efetuar as demais atividades correlatas.

COORDENADOR DE GESTÃO DE CONTRATOS E OBRAS PÚBLICAS
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 8 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar os setores que lhe sejam subordinados; realizar a
gestão das obras públicas realizadas por empreiteiras contratadas ou pelas próprias
secretarias no âmbito do Município; supervisionar os servidores responsáveis pela
fiscalização de obras públicas; orientar a emissão de laudos técnicos, certidões e
demais documentos de competência da coordenadoria; assessorar os outros órgãos
do Município, referentes às obras públicas municipais; gerir os contratos municipais
referentes às obras públicas, bem como coordenar as atividades que lhes são
pertinentes; manter atualizados os relatórios e documentos referentes aos contratos
municipais de competência da sua coordenadoria; dar cumprimento à legislação
vigente; realizar as demais atividades correlatas.

COORDENADOR DE GESTÃO DE OBRAS PRIVADAS
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 8 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1



ATRIBUIÇÕES: Coordenar os setores que lhe sejam subordinados; assessorar e
supervisionar os servidores responsáveis pela fiscalização de obras privadas no
Município; supervisionar a emissão de laudos técnicos, certidões e demais
documentos de competência da coordenadoria; planejar e supervisionar as vistorias
em obras privadas a fim de verificar seu adequado andamento; assessorar os outros
órgãos do Município no tocante à sua área; dar cumprimento à legislação vigente;
realizar as demais atividades correlatas.

COORDENADOR DE RECEITAS
PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar os diferentes departamentos da receita municipal;
planejar ações referentes ao lançamento, cobrança, arrecadação, fiscalização e
controle dos impostos, taxas, multas, contribuições, de todas receitas pertencentes
ou confiadas à Fazenda Municipal; gerir e manter atualizados os relatórios de
arrecadação, fiscalização e de atividades desenvolvidas na receita municipal; dar
cumprimento à legislação municipal vigente e realizar as demais atividades
correlatas.

COORDENADOR DE DESPESAS
PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar e supervisionar todas as etapas da despesa;
supervisionar a elaboração do fluxo de caixa e acompanhar a execução
orçamentária relativa a toda e qualquer despesa; controlar a realização de
pagamentos; coordenar a contabilização das despesas orçamentárias pagas e não
pagas, a contabilização dos recebimentos e pagamentos de natureza
extraorçamentária, a contabilização das variações e mutações patrimoniais
verificadas no patrimônio do Município, independente ou não da execução
orçamentária; ordenar empenhos e pagamentos de despesas municipais; dar
cumprimento à legislação vigente e desenvolver outras atividades correlatas.

COORDENADOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG/GF: 7
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades do serviço de compras do Município; dirigir
e supervisionar a contratação de serviços e aquisições de materiais no âmbito
municipal; planejar, coordenar e controlar os procedimentos necessários para a
aquisição de bens e serviços de interesse da Administração que demandem
processo licitatório, ou dispensa e/ou inexigibilidade de licitação, bem como
formalizar contratos e acompanhar seu cumprimento junto à unidade tomadora de
serviço; gerenciar os adiantamentos, rescisão e destrates; planejar, coordenar e
controlar os procedimentos necessários para a aquisição de bens e serviços de
interesse da Administração por meio de compra direta; organizar e gerir o cadastro



de fornecedores; planejar e garantir a execução da política de suprimentos da
Prefeitura; dar cumprimento à legislação vigente e realizar as demais atividades
correlatas.

COORDENADOR DE GESTÃO CONTÁBIL
PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Controlar as contas públicas do Município; coordenar a
escrituração contábil do Município de acordo com as normas estabelecidas em lei,
chancelando a mesma; controlar a execução do orçamento em todas as suas fases;
preparar e encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado a prestação de contas,
observando os prazos legais; coordenar e orientar todas as ações e atos
administrativos da Contadoria Geral do Município; prestar informações ao Secretário
Fazenda para instruir processos administrativos e judiciais; zelar pela pontualidade
e cumprimento dos prazos das prestações de contas bimestrais e balanços do
Município; prestar as informações e comparecer à Câmara Municipal, quando
requerido; controlar os limites de despesa de pessoal conforme previsto em lei;
preparar as contas públicas; controlar a execução do orçamento público municipal,
com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual e realizar as
demais atividades correlatas.

COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 6 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar o planejamento da solução lógica de programas com
variados graus de complexidade; prestar assessoria para codificar, depurar, testar e
documentar programas novos e aplicativos a serem adquiridos/instalados em
equipamentos de informática; supervisionar a elaboração de arquivos de testes,
planos de testes de programas, rotinas e sistemas; coordenar a manutenção e
análise de desempenho de programas; gerenciar a identificação e solução de
problemas com programas em operação e na utilização de “softwares” aplicativos;
gerir os equipamentos adquiridos, bem como a instalação dos acessórios e
respectivos “softwares”; acompanhar os resultados obtidos por programas em
operação; coordenar a execução de atividades básicas de suporte técnico; definir
normas e padrões de utilização, segurança e funcionamento das redes; prestar
assessoramento quanto às informações técnicas relativas a redes de computadores;
realizar outras atividades correlatas às atividades desempenhadas pela unidade de
lotação.

COORDENADOR DE GESTÃO DE FROTA
PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar os serviços de oficinas e manutenção de veículos,
máquinas e equipamentos para atender a demanda de serviço das secretarias;



controlar e fiscalizar toda a frota municipal; manter atualizados os documentos,
licenciamento, seguro obrigatório, seguro total padronizado e equipamentos
obrigatórios; supervisionar o registro de eventuais acidentes que envolvam viaturas
e máquinas do município; informar ao setor competente eventuais acidentes para
instrução de procedimentos administrativos necessário; criar sistema de controle de
serviços, quilometragem, abastecimento, horas das viaturas e máquinas; liberar e
controlar consumo de combustível; manter relatório do consumo de combustível de
cada secretaria; controlar a manutenção de toda a frota de veículos e máquinas da
prefeitura e realizar as demais atividades correlatas.

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar e supervisionar os trabalhos referentes à fiscalização
dos tributos municipais; dar cumprimento à legislação tributária vigente; planejar,
organizar e distribuir as atividades de fiscalização; manter atualizados os relatórios
de arrecadação e fiscalização de tributos municipais; supervisionar a execução de
auditorias fiscais e desempenhar outras atividades afins.

COORDENADOR DO SETOR DE ITBI
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 6 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar e supervisionar os trabalhos realizados no setor de ITBI;
coordenar e supervisionar o lançamento do Imposto de Transmissão de Bens
Imóveis - ITBI no Município; planejar, organizar e distribuir as atividades de
fiscalização; manter atualizado os relatórios das atividades realizadas no setor; dar
cumprimento à legislação municipal vigente; realizar as demais atividades
correlatas.

COORDENADOR DE CONTROLE DO ICMS
PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar e administrar as atividades relacionadas ao Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação; gerir o
recebimento e envio de informações à Sefaz-RS nos prazos legais; organizar e
supervisionar eventos de programas de educação fiscal; manter atualizado os
relatórios das atividades realizadas no setor; dar cumprimento à legislação
municipal vigente; realizar as demais atividades correlatas.

COORDENADOR DO IPTU
PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1



ATRIBUIÇÕES: coordenar os trabalhos referentes ao lançamento do Imposto
Predial e Territorial Urbano - IPTU; gerenciar e controlar o cadastro imobiliário, a fim
de mantê-lo sempre atualizado; supervisionar a emissão de notificações de
lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU; supervisionar a
elaboração e divulgação da Planta Genérica de Valores nos prazos legais; dar
cumprimento à legislação vigente; realizar as demais atividades correlatas.

COORDENADOR DA DÍVIDA ATIVA
PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar o setor de dívida ativa do Município, planejando
estratégias para a arrecadação dos tributos municipais lançados em dívida ativa;
programar e estruturar as diversas ações de cobrança de tributos em âmbito
administrativo; gerenciar a remessa de CDA’s para protesto em cartório, o envio de
cartas e notificações e os demais atos de cobrança administrativa; manter
atualizado o estoque da dívida ativa e o controle de parcelamentos; fazer a gestão
de pessoal do departamento; promover a qualificação dos servidores da repartição,
visando à instrução e atualização quanto à temática de cobrança de tributos; dar
cumprimento à legislação vigente; exercer as demais atividades correlatas.

COORDENADOR DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 6 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: 12
ATRIBUIÇÕES: Coordenar e gerenciar os setores técnicos que lhe sejam
subordinados, delegando atividades aos servidores da sua coordenadoria;
supervisionar as ações técnicas da coordenadoria; promover a capacitação e o
treinamento dos servidores; supervisionar todo o trabalho técnico executado pelos
servidores da coordenadoria; estabelecer mecanismos de controle e gerência das
atividades técnicas desenvolvidas na coordenadoria; criar métodos de controle e
avaliação dos servidores; orientar medidas relativas à boa administração dos
recursos da coordenadoria; colaborar na elaboração do planejamento técnico da
secretaria; gerenciar dados e informações relativas ao controle e execução das
políticas públicas municipais relacionadas à pasta; dar cumprimento às metas e
objetivos estabelecidos nos planejamentos administrativos e políticas de governo;
dar cumprimento à legislação vigente e realizar as demais atividades correlatas.

COORDENADOR DE FOLHA DE PAGAMENTO
PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG/GF: 8
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Supervisionar e controlar as atividades referentes à confecção da
folha de pagamento, acompanhando a elaboração dos cálculos, levantamentos,
computação dos dados, apontamentos das horas, adicionais e outras vantagens;
zelar para que os procedimentos de rotina da folha sejam cumpridos, e que esta e
os demais encargos trabalhistas e sociais sejam entregues ao Departamento de



Finanças na data prevista; controlar a emissão e o encaminhamento aos setores
competentes, dos relatórios de convênios, dos relatórios sindicais, dos relatórios
bancários e demais adiantamentos e consignações; gerir o cadastramento de
admissões e lançamento de vencimentos padrões, vantagens e descontos dos
servidores, férias, rescisões, folhas complementares e demais alterações gerais,
conferindo e confrontando com a folha de pagamento; realizar as atividades
correlatas.

CHEFE DO SETOR DE MOVIMENTAÇÃO E REGISTRO
PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades do setor de movimentação e registro, a fim
de promover a transparência dos atos administrativos, garantir economia, eficiência
e eficácia na administração pública no tocante ao registro de dados dos servidores
públicos municipais; planejar e racionalizar a produção documental, evitando gastos
desnecessários ao Município; supervisionar o fluxo de documentos e a organização
dos arquivos; normatizar os procedimentos para classificação, avaliação,
transferência, recolhimento, guarda e eliminação de documentos no âmbito
Municipal; implantar e supervisionar a preservação do patrimônio documental
considerado de guarda permanente; controlar a movimentação e o registro dos
documentos dos servidores; coordenar e controlar expedientes da secretaria,
fazendo interlocução entre esta, as demais secretarias e o Gabinete do Prefeito;
emitir pareceres, informações e outros atos relativos a assuntos de sua
competência; gerenciar a emissão e distribuição das portarias para os setores
competentes; realizar as demais atividades correlatas.

COORDENADOR ESPECIAL FAZENDÁRIO
PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades administrativas fazendárias da Secretaria,
bem como outras secretarias e dos setores vinculados; orientar o trabalho de
eficientização dos serviços burocráticos junto aos Chefes de Gabinete, Assessores
Jurídicos, Coordenadores, Diretores, Supervisores, Chefes e Assessores da
Secretaria de Economia, Finanças e Recursos Humanos, bem como outras
secretarias, para a melhoria contínua da prestação de serviços à comunidade;
orientar a realização de medidas relativas à boa administração dos processos e de
outros aspectos dos serviços públicos; coordenar estudos e pesquisas solicitadas
pelo secretário, individualmente ou integrando equipes; coordenar atividades de
consultoria interna, emitindo pareceres, informações e outros documentos
solicitados pelo secretário; coordenar estudos, propor, liderar e acompanhar
processos visando o planejamento organizacional da secretaria; outras atividades
de mesma natureza, grau de complexidade compatível e que venham a ser
determinadas pelo secretário.



DIRETOR DE ESTATÍSTICA
PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades de estatística, supervisionando a
elaboração de levantamentos, processamentos e análise de dados, com intuito de
fornecer respostas e sugestões para decisões e projetos; planejar e coordenar o
levantamento de dados, a análise das informações obtidas e a interpretação de
dados para transformá-los em resultados úteis para a administração pública; exercer
as demais atividades correlatas.

DIRETOR DE FINANÇAS
PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Planejar, organizar e controlar as atividades financeiras da
secretaria, fixando políticas para a gestão dos recursos disponíveis e para a
estruturação, racionalização e adequação dos serviços de apoio; supervisionar
processos financeiros, contábeis, de controladoria e de escrituração; fixar políticas
de ação e acompanhar seu desenvolvimento, assegurando o cumprimento dos
objetivos e metas estabelecidos; exercer as demais atividades correlatas.

DIRETOR DA EMAP
PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG/GF: 7
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Gerenciar a administração geral, os recursos humanos, o
funcionamento regular e o desenvolvimento institucional da EMAP; exercer a
administração geral, em estreita observância às disposições normativas da
administração pública municipal; dirigir a articulação com os demais órgãos
integrantes da administração pública municipal, estadual ou federal, assim como
com entidades do setor privado; gerenciar as ações de natureza administrativa e
orçamentária; dirigir o planejamento anual das ações, a partir de um mapeamento
realizado nas secretarias municipais, identificando as necessidades prioritárias para
a capacitação e treinamento dos servidores, juntamente com os Coordenadores de
Capacitação Presencial e Online; supervisionar a elaboração de relatórios
gerenciais e de resultado das ações; exercer as funções de planejamento,
organização, coordenação, supervisão, avaliação, controle e divisão do trabalho;
expedir atos normativos, procedimentais e regulamentares atinentes ao
funcionamento da EMAP; e efetivar articulação com o secretário da SEFIR, a fim de
promover a cooperação necessária para o desenvolvimento institucional e político
da EMAP.

VICE-DIRETOR DA EMAP
PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1



ATRIBUIÇÕES: Prestar apoio à direção na formulação e implementação de
políticas e projetos relativos às demandas apresentadas; substituir a direção da
EMAP quando necessário; supervisionar o controle do patrimônio mobiliário e
imobiliário; contribuir com a Direção para a gestão administrativa e pedagógica; e
atuar junto à Direção para as funções de planejamento e organização das tarefas
pertinentes ao funcionamento da Escola.

COORDENADOR DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DA EMAP
PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Desenvolver o planejamento, implementação e avaliação dos
programas das atividades pedagógicas; gerenciar o desenvolvimento de cursos,
palestras e eventos; assessorar na elaboração do banco de dados de possíveis
educadores e na seleção do corpo docente para os cursos e capacitações; e
executar outras atividades que lhe sejam determinadas dentro de sua área de
atuação.

COORDENADOR DE CAPACITAÇÃO ONLINE DA EMAP
PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Dirigir a prestação de cursos na modalidade à distância, através da
página da Escola disponível na internet; coordenar as atividades inerentes ao uso
de tecnologias aplicadas à educação, no âmbito dos programas de educação dos
agentes públicos; assessorar na estruturação de ações relacionadas à educação à
distância e na ampliação e fortalecimento do uso de tecnologias educacionais; e
executar outras atividades que lhe sejam determinadas dentro de sua área de
atuação.

ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAP
PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG/GF: 4
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as ações de natureza administrativa; gerenciar o
controle de contratos que envolvam a EMAP; dirigir a elaboração de documentos
oficiais da escola; atuar junto à Direção e aos Coordenadores de Capacitação para
a organização das tarefas pertinentes ao funcionamento da Escola; e executar
outras atividades que lhe sejam determinadas dentro de sua área de atuação.

COORDENADOR GERAL
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 6 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar e gerir a direção das escolas da rede municipal de
ensino; assegurar o cumprimento das disposições legais e das diretrizes da política
educacional da Secretaria Municipal de Educação; acompanhar e implementar os
programas e projetos vinculados a outras esferas governamentais; coordenar as



rotinas administrativas, o planejamento estratégico e a gestão dos recursos
organizacionais; assegurar as condições e recursos necessários ao pleno
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem; favorecer o constante
aprimoramento da proposta educativa; supervisionar o plano de trabalho da direção
escolar, indicando metas, formas de acompanhamento e avaliação dos resultados e
impactos da gestão; dar cumprimento à legislação vigente; exercer as demais
atividades correlatas.

COORDENADOR DE GESTÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 5 - FG/GF: 5
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar a elaboração do calendário geral das atividades
pedagógicas do Município; supervisionar a execução das ações pedagógicas nas
escolas municipais; planejar diferentes espaços e estratégias de formação
continuada com vistas à instauração de um ambiente reflexivo nas escolas;
coordenar e acompanhar as reuniões pedagógicas, promovendo oportunidades de
discussão e proposição de inovações pedagógicas, assim como apoio à produção
de materiais didático-pedagógicos, na perspectiva de uma efetiva formação
continuada; supervisionar os processos de ensino e de aprendizagem; planejar
métodos e rotinas para as soluções para os problemas de aprendizagem
identificados nas escolas; elaborar plano de ação e estabelecer metas a serem
atingidas; coordenar, juntamente com a direção das escolas, a elaboração do
projeto político pedagógico; gerenciar ações que promovam a educação inclusiva;
realizar as demais atividades correlatas.

COORDENADOR DE COMPRAS E FINANÇAS
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 6 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Dirigir e supervisionar a contratação de serviços e aquisições de
materiais no âmbito da secretaria; organizar e gerenciar o cadastro de fornecedores
da secretaria, visando mantê-lo atualizado; supervisionar o encaminhamento à
contabilidade de notas fiscais, solicitação de empenho e demais documentos
necessários à contabilização e pagamento; planejar e supervisionar a execução da
política de suprimentos da secretaria; manter relatórios atualizados das atividades
relativas ao setor; gerenciar e distribuir os recursos da secretaria de acordo com a
legislação vigente; realizar as demais atividades correlatas.

COORDENADOR DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 5 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as ações e atividades propostas pela SMED para a
oferta de oficinas no atendimento integral aos alunos; promover e implantar projetos
visando ao desenvolvimento integral dos alunos, abrangendo os aspectos
intelectual, afetivo, social e físico; gerir articulações e convivências entre



educadores, comunidade e famílias, programas e serviços públicos, entre governos
e ONGs, dentro e fora da escola; coordenar a integração de agentes, tempos e
espaços, atuando para que a educação integral se apoie em políticas de cultura,
esporte, assistência social, meio ambiente, saúde e outras; realizar a coordenação e
organização das atividades relativas aos aspectos da educação integral e realizar as
demais atividades correlatas.

COORDENADOR DO NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 5 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar o suporte pedagógico e psicopedagógico às práticas
acadêmicas, atividades de estudo, acompanhamento e desenvolvimento cognitivo
dos estudantes; gerenciar a elaboração de oficinas, rodas de conversa e promover
palestras sobre temas relevantes para o desenvolvimento dos estudantes;
estabelecer práticas para acompanhar o desempenho acadêmico dos estudantes no
decorrer dos semestres letivos, propondo estratégias pedagógicas com o objetivo
de contribuir na superação das possíveis dificuldades enfrentadas; prestar
assessoramento aos professores, quando demandado, sobre a metodologia
pedagógica adotada em suas aulas; realizar as demais atividades correlatas.

DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG/GF: 4
QUANTIDADE: 23
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Completo em que estiver atuando e supervisionar o seu
funcionamento; observar e fazer cumprir as diretrizes da política educacional da
Secretaria Municipal de Educação; participar, em conjunto com a equipe escolar, da
definição, implantação e implementação das normas de convívio da unidade
educacional; favorecer a viabilização de projetos educacionais propostos pelos
segmentos da unidade educacional ou pela comunidade local, à luz do projeto
político-pedagógico; possibilitar a introdução das inovações tecnológicas nos
procedimentos administrativos e pedagógicos da unidade educacional; prover as
condições necessárias para o atendimento aos alunos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; implementar a
avaliação institucional da unidade educacional em face das diretrizes, prioridades e
metas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação; gerir os recursos
humanos e financeiros recebidos pela unidade educacional; delegar atribuições,
quando se fizer necessário e realizar as demais atividades correlatas.

DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG/GF: 3
QUANTIDADE: 13
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Incompleto em que estiver atuando e supervisionar o seu



funcionamento; observar e fazer cumprir as diretrizes da política educacional da
Secretaria Municipal de Educação; participar, em conjunto com a equipe escolar, da
definição, implantação e implementação das normas de convívio da unidade
educacional; favorecer a viabilização de projetos educacionais propostos pelos
segmentos da unidade educacional ou pela comunidade local, à luz do projeto
político-pedagógico; possibilitar a introdução das inovações tecnológicas nos
procedimentos administrativos e pedagógicos da unidade educacional; prover as
condições necessárias para o atendimento aos alunos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; implementar a
avaliação institucional da unidade educacional em face das diretrizes, prioridades e
metas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação; gerir os recursos
humanos e financeiros recebidos pela unidade educacional; delegar atribuições,
quando se fizer necessário e realizar as demais atividades correlatas.

DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG/GF: 4
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades da Escola de Educação Profissional em
que estiver atuando e supervisionar o seu funcionamento; observar e fazer cumprir
as diretrizes da política educacional da Secretaria Municipal de Educação; participar,
em conjunto com a equipe escolar, da definição, implantação e implementação das
normas de convívio da unidade educacional; favorecer a viabilização de projetos
educacionais propostos pelos segmentos da unidade educacional ou pela
comunidade local, à luz do projeto político-pedagógico; possibilitar a introdução das
inovações tecnológicas nos procedimentos administrativos e pedagógicos da
unidade educacional; prover as condições necessárias para o atendimento aos
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação; implementar a avaliação institucional da unidade
educacional em face das diretrizes, prioridades e metas estabelecidas pela
Secretaria Municipal de Educação; gerir os recursos humanos e financeiros
recebidos pela unidade educacional; delegar atribuições, quando se fizer necessário
e realizar as demais atividades correlatas.

DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG/GF: 4
QUANTIDADE: 25
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades da Escola de Educação Infantil em que
estiver atuando e supervisionar o seu funcionamento; observar e fazer cumprir as
diretrizes da política educacional da Secretaria Municipal de Educação; participar,
em conjunto com a equipe escolar, da definição, implantação e implementação das
normas de convívio da unidade educacional; favorecer a viabilização de projetos
educacionais propostos pelos segmentos da unidade educacional ou pela
comunidade local, à luz do projeto político-pedagógico; possibilitar a introdução das
inovações tecnológicas nos procedimentos administrativos e pedagógicos da



unidade educacional; prover as condições necessárias para o atendimento aos
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação; implementar a avaliação institucional da unidade
educacional em face das diretrizes, prioridades e metas estabelecidas pela
Secretaria Municipal de Educação; gerir os recursos humanos e financeiros
recebidos pela unidade educacional; delegar atribuições, quando se fizer necessário
e realizar as demais atividades correlatas.

SUPERVISOR DE ÁREA
PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG/GF: 3
QUANTIDADE: 12
ATRIBUIÇÕES: Supervisionar as atividades realizadas pelos professores de sua
área de supervisão; assegurar as condições e recursos necessários ao pleno
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem; favorecer o constante
aprimoramento da proposta educativa dos professores sob a sua supervisão;
prestar assessoramento aos professores nas dificuldades e demandas que surgirem
no decorrer do ano letivo e realizar as demais atividades correlatas.

SUPERVISOR DE ESCOLA
PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG/GF: 4
QUANTIDADE: 62
ATRIBUIÇÕES: Assessorar na elaboração do projeto político pedagógico,
coordenando e participando de todos os momentos de discussão coletiva da escola;
participar da articulação, elaboração e reelaboração de dados da comunidade
escolar como suporte necessário ao dinamismo do projeto político pedagógico;
supervisionar a criação, organização e funcionamento das instâncias colegiadas,
tais como: Conselho de Escolar, A.P.P., Grêmio Estudantil e outros, incentivando a
participação e democratização das decisões e das relações na Unidade Escolar;
gerir o processo de elaboração e atualização do Regimento Escolar e utilização
como instrumento de suporte pedagógico; assessorar na elaboração, execução e
acompanhamento de projetos, planos, programas e outros, objetivando o
atendimento e acompanhamento do aluno, no que se refere ao processo
ensino-aprendizagem; realizar outras atividades correlatas com a função.

COORDENADOR DA CASA DO EMPREENDEDOR
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 8 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar e supervisionar as atividades da Casa do
Empreendedor, visando estabelecer práticas eficientes para o atendimento ao
empreendedor bageense; coordenar e supervisionar todos os agentes da Casa do
Empreendedor; gerenciar os canais de atendimento da unidade; promover espaços
e eventos que visem desenvolver a economia local; dar cumprimento à legislação
vigente e realizar demais atividades correlatas.



COORDENADOR DA INCUBADORA EMPRESARIAL
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 5 - FG/GF: 5
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Administrar as atividades ligadas ao Mercado Público; coordenar e
gerenciar a manutenção do Mercado Público; organizar o funcionamento do
Mercado Público; coordenar os servidores vinculados às atividades realizadas no
Mercado Público; gerenciar as demandas encaminhadas pelo chefe da pasta e
realizar as demais atividades correlatas.

COORDENADOR DA CASA DO ARTESANATO
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 5 - FG/GF: 4
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Administrar e planejar as atividades relativas à Cada do Artesanato;
coordenar os trabalhos dos servidores subordinados à Casa do Artesanato; atender
às demandas elencadas pelo Secretário da pasta; gerenciar a manutenção do
prédio e equipamentos utilizados pela unidade e realizar as demais atividades
correlatas.

COORDENADOR DO ALTO CAMAQUÃ E BIOMA PAMPA
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 6 - FG/GF: 5
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar e planejar ações relacionadas ao Alto Camaquã e ao
Bioma Pampa, com vistas à sua conservação, preservação e desenvolvimento
sustentável; gerenciar e supervisionar os trabalhos dos servidores de sua
coordenadoria; prestar assessoria ao secretário da pasta nas demandas
relacionadas à sua área; realizar as demais atividades correlatas.

COORDENADOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA JUCIS-RS
PADRÃO DE VENCIMENTOS: FG/GF: 5
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Estabelecer procedimentos a serem seguidos quanto a
repercussões nos atos sujeitos ao Registro do Comércio, conforme legislação
federal e estadual; gerenciar o exame prévio, para verificar se foram observadas as
prescrições legais de toda a documentação sujeita à deliberação da Junta
Comercial, tais como atas de assembleia geral, contratos sociais, alterações de
contratos sociais, distrato social, transformações da natureza jurídica de sociedades
comerciais; coordenar a preparação e relatório dos documentos que lhe forem
submetidos; coordenar e supervisionar a organização dos fichários de legislação
federal e estadual, aplicáveis aos serviços técnicos da Junta Comercial; prestar
assessoramento a autoridades em assuntos de sua competência; coordenar e
supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; orientar a
escrituração dos livros do Registro do Comércio; orientar as partes quanto à forma
de cumprimento de diligências; dar cumprimento a legislação vigente e realizar
demais atividades correlatas.



COORDENADOR DO PROCON
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 6 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar a política municipal de defesa do consumidor; coordenar
a aplicação das sanções administrativas previstas na legislação de defesa do
consumidor; receber, assinar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou
sugestões apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de
direito público ou privado; gerenciar atividades de orientação permanente sobre os
direitos e garantias do consumidor; desenvolver palestras, campanhas, feiras,
debates e outras atividades correlatas; gerenciar o cadastro de reclamações
fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços; coordenar a expedição
de notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem
informações sobre questões de interesse do consumidor; manter vínculo com
órgãos e entidades de notória especialização técnica para a consecução dos fins do
PROCON e realizar as demais atividades correlatas.

COORDENADOR DO ESF
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 6 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades do Programa Estratégia da Saúde da
Família; supervisionar os trabalhos e atuação dos profissionais que atuam no
Programa Estratégia da Saúde da Família; supervisionar a elaboração e atualização
do plano Estratégia Saúde da Família no Município de Bagé; coordenar a
implantação/expansão/implementação da Estratégia Saúde da Família no Município
de Bagé; monitorar e avaliar os processos realizados pela equipe atuante na
Estratégia Saúde da Família; acompanhar e supervisionar a estruturação da rede
básica na lógica da Estratégia de Saúde da Família; promover a capacitação dos
profissionais integrantes da equipe; articular com outros setores da Secretaria
Municipal de Saúde visando à integração e contribuição desses com a implantação
da Estratégia Saúde da Família e realizar as demais atividades correlatas.

COORDENADOR DE PIM
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 5 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades do Programa Infância Melhor;
supervisionar os trabalhos e atuação dos profissionais que atuam no Programa;
planejar, monitorar e avaliar as ações desenvolvidas pelo PIM; coordenar a
implantação/expansão/implementação do Programa Infância Melhor no Município de
Bagé; promover a capacitação dos monitores e visitadores que atuam no Programa
Primeira Infância Melhor e realizar as demais atividades correlatas.

COORDENADOR DA FARMÁCIA POPULAR
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 6 - FG/GF: 6



QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades da Farmácia Popular no Município;
gerenciar as atividades do Programa Farmácia Popular do Brasil, de acordo com as
normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde; supervisionar a gestão
administrativa nas áreas de materiais, contabilidade, recursos humanos e
microinformática; promover as ações necessárias para o pleno funcionamento da
Farmácia Popular; acompanhar e avaliar a qualidade dos serviços; coordenar o
controle o encaminhamento de informações aos órgãos competentes e realizar as
demais atividades correlatas.

COORDENADOR DO CAPS AD
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 6 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as ações do Centro de Atendimento Psicossocial;
supervisionar as ações das equipes multiprofissionais; controlar e avaliar se as
atividades estão sendo realizadas de acordo com as normas e cronograma
estabelecidos; implementar as políticas públicas da Secretaria Municipal de Saúde
no tocante ao atendimento psicossocial; promover a integração do CAPS com
outros serviços especializados; estabelecer métodos de controle dos materiais,
medicamentos e serviços contratados e gerenciados pelo CAPS e realizar as
demais atividades correlatas.

COORDENADOR DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 6 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades das Residências Terapêuticas no
Município; supervisionar a equipe que atua nas Residências Terapêuticas no
Município; supervisionar e planejar o processo de transição do hospital para a
Residência Terapêutica; controlar e avaliar se as atividades estão sendo realizadas
de acordo com as normas e cronograma estabelecidos; implementar as políticas
públicas da Secretaria Municipal de Saúde; promover a integração da Residência
Terapêutica com outros serviços especializados; estabelecer métodos de controle
dos materiais, medicamentos e serviços contratados e gerenciados pela Residência
Terapêutica e realizar as demais atividades correlatas.

COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 6 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Planejar, coordenar, organizar, controlar e avaliar as ações de
vigilância sanitária no âmbito do Município, de acordo com a normatização atinente
à Vigilância Sanitária; coordenar a fiscalização sanitária; orientar e implementar as
Políticas Públicas do Município de Vigilância Sanitária; supervisionar as equipes que
atuam da Vigilância Sanitária; promover a integração da Vigilância Sanitária com os
órgãos do município; promover programas de disseminação de informações de



interesse à saúde da população em geral; coordenar a elaboração de relatórios
referentes à atuação da Vigilância Sanitária no Município; gerenciar campanhas de
conscientização e informação da população nos temas atinentes à Vigilância
Sanitária; coordenar a elaboração dos relatórios de gestão administrativa; dar
cumprimento à legislação municipal vigente e realizar as demais atividades
correlatas.

COORDENADOR DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 6 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades das farmácias de responsabilidade do
Município; supervisionar as equipes atuantes nas farmácias de responsabilidade do
Município; coordenar a elaboração dos relatórios de gestão administrativa, estoque
e controle financeiro; organizar as estruturas de atendimento ao usuários das
Farmácias municipais; fazer cumprir os procedimentos relativos às "Boas Práticas
de Dispensação"; gerenciar a programação e dispensação de medicamentos e
correlatos; desenvolver atividades educativas, visando à promoção do uso racional
de medicamentos e à utilização de fitoterápicos; monitorar as atividades de
farmacoeconomia e farmacovigilância; efetuar o controle de medicamentos sujeitos
ao controle sanitário; coordenar e capacitar profissionais para exercer ações de
fiscalização na área de medicamentos e correlatos; normatizar procedimentos
relativos à fiscalização sanitária dos medicamentos e correlatos e realizar as demais
atividades correlatas.

COORDENADOR DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 6 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar o Programa de Combate e Controle de Doenças
Infecto-contagiosas no âmbito municipal; coordenar e supervisionar a implantação e
execução de medidas de prevenção, proteção e controle de doenças
infectocontagiosas; planejar o calendário das atividades de vigilância epidemiológica
e sanitária; coordenar a elaboração e divulgação de análises epidemiológicas;
implementar e supervisionar os serviços de diagnóstico laboratorial, imunização,
documentação histórica e educação continuada; manter um programa de vigilância
e controle de doenças transmissíveis; coordenar as equipes que atuam no controle
de doenças infectocontagiosas e realizar as demais atividades correlatas.

COORDENADOR DE GESTÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 8 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar a administração dos contratos e serviços realizados
pelos prestadores para a Secretaria Municipal de Saúde e Atenção à Pessoa com
Deficiência; realizar a supervisão, controle, avaliação e gestão dos contratos,



regulação de leitos e planejamento estratégico dos contratos; dar cumprimento à
legislação vigente; realizar as demais atividades correlatas.

COORDENADOR DE POSTO DE SAÚDE
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 4 - FG/GF: 4
QUANTIDADE: 19
ATRIBUIÇÕES: Coordenar e gerenciar os serviços realizados no posto de saúde a
que estiver vinculado; supervisionar a implantação e execução dos programas e
políticas federais, estaduais e municipais vinculados à atenção básica em saúde;
coordenar a elaboração dos relatórios de gestão; gerenciar e acompanhar a
avaliação da execução das atividades previstas na legislação municipal, estadual e
federal referente ao financiamento da atenção básica à saúde; coordenar a
integração entre as práticas de gestão e ações de educação permanente; gerenciar
as equipes de trabalho do posto de saúde a que estiver vinculado; fazer o controle
do atendimento no posto de saúde; dar cumprimento à legislação municipal vigente
e realizar as demais atividades correlatas.

COORDENADOR DE UNIDADE DE REFERÊNCIA
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 6 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: 4
ATRIBUIÇÕES: Coordenar e gerenciar os serviços realizados na unidade de
referência a que estiver vinculado; supervisionar a implantação e execução dos
programas e políticas municipais, estaduais e federais vinculados à atenção básica
em saúde; gerenciar as equipes de trabalho da unidade de referência; fazer o
controle do atendimento na unidade; promover a capacitação dos servidores da
unidade de referência; dar cumprimento à legislação municipal vigente e realizar as
demais atividades correlatas.

COORDENADOR DE ENGENHARIA DO TRÂNSITO
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 8 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar o setor de engenharia do trânsito; gerir e planejar os
estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, assim como definir as
metodologias dos projetos relativos à logística e à engenharia do tráfego municipal;
supervisionar a implantação de projetos e obras relacionados ao trânsito e à
mobilidade urbana, bem como a emissão de pareceres técnicos; promover ações de
capacitação e aperfeiçoamento profissional dos servidores da coordenadoria; dar
cumprimento à legislação de trânsito vigente; realizar as demais atividades
correlatas.

ASSESSOR ADMINISTRATIVO VIII
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 8 - FG/GF: 8
QUANTIDADE: CC: 16 - FG: 5



ATRIBUIÇÕES: Prestar assessoramento ao coordenador a que estiver
subordinado, exercendo as atribuições por ele delegadas; assessorar no
planejamento, supervisão e orientação às atividades da coordenadoria; assessorar
as chefias no acompanhamento técnico das ações de governo; coletar, organizar,
analisar, gerenciar dados e informações técnicas relativas ao controle e execução
das políticas públicas municipais e das metas e objetivos a serem alcançados;
supervisionar a equipe de trabalho a que estiver vinculado, delegando tarefas a
seus integrantes; promover a capacitação e o treinamento dos servidores; exercer
função de chefia, ordenando as atividades executadas pelo departamento em que
estiver atuando; realizar atividades de consultoria interna objetivando a identificação
e solução de problemas do setor; dar cumprimento à legislação vigente e realizar as
demais atividades correlatas.

ASSESSOR ADMINISTRATIVO VII
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 7 - FG/GF: 7
QUANTIDADE: CC: 18 - FG: 4
ATRIBUIÇÕES: Prestar assessoramento ao departamento a que estiver vinculado;
dar cumprimento às decisões administrativas referentes aos requerimentos e ofícios
protocolados nos departamentos; gerenciar protocolos e arquivos; examinar
processos relacionados ao departamento a que estiver vinculado; gerir a confecção
e expedição de documentos administrativos; efetuar pesquisas para orientação dos
processos administrativos; assessorar no planejamento, organização e execução
das políticas municipais; dar cumprimento à legislação vigente e realizar as demais
atividades correlatas.

ASSESSOR ADMINISTRATIVO VI
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 6 - FG/GF: 6
QUANTIDADE: CC: 12 - FG: 11
ATRIBUIÇÕES: Prestar assessoramento nas ações executadas pelo setor; auxiliar
a chefia nas demandas relacionadas ao departamento; manter um sistema de
controle dos processos administrativos e dos documentos pertinentes ao
desenvolvimento das atividades do setor; controlar a solicitação de materiais e
equipamentos para o pleno desenvolvimento das atividades; estabelecer e
promover a implementação da sistemática de acompanhamento e avaliação das
ações; monitorar o desempenho dos indicadores estabelecidos e divulgar seus
resultados; dar cumprimento à legislação vigente; exercer as demais atividades
correlatas.

ASSESSOR ADMINISTRATIVO V
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 5 - FG/GF: 5
QUANTIDADE: CC: 67 - FG: 50
ATRIBUIÇÕES: Assessorar na elaboração de minutas de documentos, relatórios,
planilhas, fornecendo o suporte técnico ao exercício das funções da unidade de
lotação; prestar assessoramento em matérias que requeiram o desenvolvimento de



estudos, pesquisas, planos, programas, projetos e levantamentos em geral;
compilar, analisar e disponibilizar dados e informações relativas às variáveis que
participam do processo decisório; dar cumprimento à legislação vigente e realizar as
demais atividades correlatas.

ASSESSOR ADMINISTRATIVO IV
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 4 - FG/GF: 4
QUANTIDADE: CC: 52 - FG: 4
ATRIBUIÇÕES: Assessorar na execução das atividades necessárias ao
desenvolvimento dos programas e projetos da secretaria; observar e dar
cumprimento aos prazos relacionados ao alcance das metas e objetivos traçados
previamente; organizar as atividades que estejam sob sua gerência, cooperando
para o bom desenvolvimento das ações da secretaria; dar cumprimento à legislação
municipal vigente e realizar demais atividades correlatas.

ASSESSOR ADMINISTRATIVO III
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 3 - FG/GF: 3
QUANTIDADE: CC: 17 - FG: 25
ATRIBUIÇÕES: Assessorar e promover o perfeito andamento do expediente do
departamento a que estiver vinculado; controlar a solicitação de materiais e
equipamentos para o pleno desenvolvimento das atividades; dar cumprimento à
legislação municipal vigente e realizar demais atividades correlatas.

ASSESSOR ADMINISTRATIVO II
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 2 - FG/GF: 2
QUANTIDADE: CC: 2 - FG: 3
ATRIBUIÇÕES: Dar apoio, acompanhar e dar suporte técnico e administrativo a
direções, departamentos, comissões e grupos de trabalho, no desempenho das
atribuições da unidade de lotação, providenciando convocatórias, assessorando
reuniões por meio de elaboração de documentos e deliberações e realizar demais
atividades correlatas.

ASSESSOR ADMINISTRATIVO I
PADRÃO DE VENCIMENTOS: CC: 1 - FG/GF: 1
QUANTIDADE: CC: 0 - FG: 2
ATRIBUIÇÕES: Prestar assessoramento à chefia que estiver vinculado, exercendo
controle de expedientes e assessorando nas questões práticas da rotina de
trabalho; gerir os relatórios das atividades relacionadas ao setor; dar cumprimento à
legislação vigente; exercer as demais atividades correlatas.



ANEXO III



ANEXO III

VICE-PREFEITO
PADRÃO DE VENCIMENTOS: Conforme lei específica.
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Assistir o Prefeito no exercício de suas atribuições, substituindo-o
em sua ausência; assessorar o Prefeito nos assuntos políticos, administrativos,
sociais e econômicos; promover a articulação do Prefeito com instituições públicas
ou privadas; prover os meios administrativos necessários à atuação do Prefeito;
representar, quando designado, o Prefeito em solenidades oficiais; dar suporte e
assistência ao Prefeito nas relações oficiais com os poderes constituídos, entidades,
órgãos, autoridades e com a população em geral; exercer outras atividades
especiais ou temporárias conferidas pelo Prefeito Municipal; exercer outras
atividades que guardem afinidade com o mandato de Vice-Prefeito.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE
RECURSOS
PADRÃO DE VENCIMENTOS: Conforme lei específica; FG:7.
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades oriundas da Secretaria Municipal de
Gestão, Planejamento e Captação de Recursos; formular, executar e avaliar a
Política Municipal de Planejamento Urbano, em consonância com as diretrizes
gerais do Governo Municipal e com o Plano Diretor do Município; coordenar e
executar as ações e projetos referentes ao ordenamento territorial do Município;
incentivar, propor, acompanhar e articular a implementação de diferentes canais de
interlocução do governo com a sociedade civil em torno dos projetos de interesse da
cidade; coordenar e prestar apoio aos órgãos de atuação da Secretaria; articular-se
com as demais secretarias para execução e avaliação de programas e ações que
envolvam as finalidades da pasta; gerenciar e planejar as ações de captação de
recursos para o Município; realizar as demais atividades necessárias para
coordenar a Secretaria.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA, FINANÇAS E RECURSOS
HUMANOS
PADRÃO DE VENCIMENTOS: Conforme lei específica; FG:7.
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades relacionadas à Secretaria Municipal de
Economia, Finanças e Recursos Humanos; organizar, coordenar e controlar a
administração financeira, tributária e fiscal do Município; gerir o sistema de controle
contábil, apto a fornecer informações sobre a administração financeira, orçamentária
e patrimonial do Município; gerenciar a escrituração dos bens municipais; organizar
e controlar o sistema de guarda e movimentação de valores; coordenar o controle
de gastos públicos; administrar o sistema tributário municipal, estabelecendo



normas de arrecadação e fiscalização das receitas próprias municipais;
supervisionar os processos de licitação para aquisição e locação de bens, serviços
e obras, e para alienação de patrimônio municipal; supervisionar as atividades de
registro e controle dos bens imóveis, móveis e semoventes da Prefeitura; realizar as
demais atividades necessárias para coordenar a Secretaria.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS
DO IDOSO
PADRÃO DE VENCIMENTOS: Conforme lei específica; FG:7.
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades relacionadas à Secretaria de Assistência
Social, Trabalho e Direitos do Idoso; propor as diretrizes e metas da política de
apoio comunitário a ser adotada no Município; elaborar e executar planos e projetos
no seu âmbito de atuação; manter o entrosamento com órgãos públicos e entidades
particulares visando à cooperação administrativa e à elaboração de convênios;
articular-se com outros órgãos, instituições públicas e privadas no atendimento de
situações de interesse comum e naquelas que, por seu interesse extraordinário ou
de emergência, exija soma de esforços; promover e executar atividades de
promoção social, visando obter a participação da comunidade; promover e executar
atividades de assistência social aos servidores municipais; promover junto à
população campanhas preventivas de educação sanitária, saúde e higiene; solicitar
apoio técnico e financeiro de órgãos federais ou estaduais e de instituições cuja
ação vise à promoção social da população; coordenar levantamentos dos recursos
da comunidade que possam ser utilizados no socorro e assistência aos
necessitados; realizar atendimento às pessoas necessitadas que procuram a
Prefeitura em busca de recursos; realizar as demais atividades correlatas.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER
PADRÃO DE VENCIMENTOS: Conforme lei específica; FG:7.
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades relacionadas à Secretaria Municipal de
Políticas Públicas para a Mulher; formular, propor, implementar, e acompanhar as
ações governamentais para promoção e garantia dos direitos das mulheres, sejam
eles sociais, econômicos, políticos e culturais e das políticas de gênero para a
melhoria da qualidade de vida da mulher, sua autonomia e participação na
sociedade; formular e implementar políticas e ações de enfrentamento à violência
contra as mulheres; articular, promover e executar programas de cooperação entre
organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à
implementação de políticas para as mulheres; implementar e coordenar políticas de
proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade; exercer outras atividades
afins.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
PADRÃO DE VENCIMENTOS: Conforme lei específica; FG:7.



QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades relacionadas à Secretaria Municipal de
Habitação e Regularização Fundiária; planejar, organizar e coordenar as políticas
públicas de habitação e regularização fundiária do Município; coordenar e executar
a remoção e o reassentamento de pessoas localizadas em áreas de risco; promover
a regularização urbanística e fundiária dos loteamentos e parcelamentos irregulares;
realizar as demais atividades correlatas.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
PADRÃO DE VENCIMENTOS: Conforme lei específica; FG:7.
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades da Secretaria Municipal de Educação e
Formação Profissional; estabelecer os programas de educação do Município e
promover sua implantação; administrar, avaliar e controlar o Sistema de Ensino
Municipal, promovendo sua expansão qualitativa e atualização permanente;
gerenciar e desenvolver a rede escolar do Município; coordenar, orientar e
supervisionar o sistema educacional do Município; compatibilizar o sistema
educacional municipal com os sistemas adotados pelas demais esferas de governo
e pela iniciativa privada; supervisionar a aplicação de programas de alimentação
escolar; coordenar a distribuição de material didático pelas escolas municipais e
controle de sua utilização; propor ou promover cursos e outras formas de
treinamento e aperfeiçoamento de professores; gerenciar campanhas de
alfabetização no âmbito do Município, em articulação com entidades de outras
esferas de governo; promover a prestação de assistência médica e dentária aos
educandos e a execução de programas de educação sanitária, em articulação com
a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social,
Trabalho e Direitos do Idoso; propor e executar medidas que assegurem processo
contínuo de renovação e aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de ensino;
assegurar às crianças, jovens e adultos, no âmbito do sistema educacional do
Município, as condições necessárias de acesso, permanência e sucesso escolar;
proceder, no âmbito do seu órgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos
orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e recursos
materiais existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados
do Chefe do Poder Executivo e realizar as demais atividades correlatas.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO
PADRÃO DE VENCIMENTOS: Conforme lei específica; FG:7.
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Planejar, coordenar e supervisionar as atividades pertinentes à
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano; promover,
orientar, coordenar e auxiliar o Prefeito nas políticas públicas de prestação dos
serviços urbanos, visando à qualificação da infraestrutura e o desenvolvimento
urbano; coordenar a manutenção e melhoria do ambiente urbano através de ações



de drenagem, iluminação pública, pavimentação, recuperação de vias, limpeza e
manejo dos resíduos; gerenciar, programar e conservar as obras públicas a cargo
do Município; executar, acompanhar e fiscalizar os serviços de utilidade pública de
interesse municipal; coordenar e acompanhar os projetos de urbanização; gerir a
manutenção e a expansão dos serviços de iluminação pública; além de
desempenhar outras atividades afins.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
PADRÃO DE VENCIMENTOS: Conforme lei específica; FG:7.
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Planejar, coordenar e supervisionar as atividades da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Rural; promover, orientar, coordenar, supervisionar e
executar as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento e fomento à
produção rural; gerenciar e buscar a qualificação do sistema viário e da
infraestrutura do interior do Município e demais políticas definidas na Lei Orgânica
Municipal, nos artigos 122, 123, 127, 210 e 21; normatizar complementarmente as
ações e serviços públicos no seu âmbito de atuação; organizar conferências
municipais; submeter à apreciação do Prefeito, projetos, políticas e planos da
secretaria e realizar as demais atividades correlatas.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
PADRÃO DE VENCIMENTOS: Conforme lei específica; FG:7.
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Planejar, coordenar e supervisionar as atividades referentes à
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer; elaborar e propor as políticas
municipais de esportes e lazer em colaboração com o Conselho Municipal de
Esportes; administrar os estabelecimentos esportivos mantidos pelo Município;
articular-se com a Secretaria Municipal de Educação para a elaboração e execução
de projetos de interesse comum; coordenar as atividades de práticas esportivas,
recreativas e de lazer para a população; coordenar a execução de suas atividades
administrativas e financeiras da secretaria e exercer outras atividades destinadas à
consecução de seus objetivos.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PADRÃO DE VENCIMENTOS: Conforme lei específica; FG:7.
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades da Secretaria Municipal do
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação; propor políticas e
estratégias para o desenvolvimento das atividades industriais, comerciais, turísticas,
esportivas e de lazer no Município; articular-se com órgãos municipais afins, visando
à compatibilização das políticas de atração de investimentos com a manutenção e
preservação das condições ambientais e urbanísticas do Município; buscar a
implantação de programas de fomento às atividades agrárias, industriais, comerciais



e de serviços compatíveis com a vocação da economia local; incentivar a formação
de associações e outras modalidades de organização voltadas para as atividades
econômicas do Município; incentivar e orientar empresas que propiciem a ampliação
e diversificação do mercado local de empregos; articular-se com organismos, tanto
no âmbito governamental como na iniciativa privada, visando ao aproveitamento de
incentivos e recursos para o desenvolvimento da indústria, comércio e serviços do
Município; manter intercâmbio com entidades nacionais e internacionais, visando ao
desenvolvimento econômico e tecnológico das atividades industriais e comerciais;
executar a política de apoio às pequenas empresas existentes no Município, bem
como incentivar o comércio do produtor rural; organizar e manter o cadastro
atualizado relativo aos estabelecimentos industriais, comerciais e turísticos do
Município; organizar e planejar planos, programas e eventos que tenham por
objetivo incentivar o turismo no Município, bem como calendário de eventos
turísticos; programar atividades voltadas para o fortalecimento do turismo local;
estimular a realização de eventos e promoções turísticas e de divulgação do
Município e de suas potencialidades, mantendo intercâmbio e integração junto a
órgãos e entidades nas áreas de cultura e turismo local e realizar as demais
atividades correlatas.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E ATENÇÃO À PESSOA COM
DEFICIÊNCIA
PADRÃO DE VENCIMENTOS: Conforme lei específica; FG:7.
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades da Secretaria Municipal de Saúde e
Atenção à Pessoa com Deficiência; elaborar o planejamento operacional e executar
a política municipal de saúde, através da implementação do sistema municipal de
saúde e do desenvolvimento de ações de prevenção, promoção, proteção e
recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividades
assistenciais e preventivas; promover e supervisionar as ações preventivas em
geral, de vigilância e controle sanitário; elaborar, discutir, pactuar e recomendar as
diretrizes básicas do atendimento integral à saúde no seu âmbito de
responsabilidade, em consonância com as diretrizes estaduais e nacionais;
promover campanhas de esclarecimento, visando à preservação da saúde da
população; promover, coordenar e normatizar a organização e o desenvolvimento
da política de assistência farmacêutica em consonância com a Política Nacional de
Medicamentos; articular com outros órgãos e secretarias municipais, estaduais e
federais e entidades da iniciativa privada para o desenvolvimento de programas
conjuntos que visem à promoção da saúde; exercer demais atividades correlatas.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PADRÃO DE VENCIMENTOS: Conforme lei específica; FG:7.
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades da Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo; planejar, coordenar e supervisionar atividades que propiciem a



oportunidade de acesso da população aos benefícios da educação artística e
cultural; manter e administrar as instituições culturais do Município; criar, organizar e
manter rede de bibliotecas gerais, zelando pela atualização e ampliação do acervo
bibliográfico, de acordo com o desenvolvimento da ciência, da técnica, da arte e da
cultura em geral; organizar e gerir a documentação relacionada com a história do
Município; promover, organizar, patrocinar e executar programas visando à difusão e
ao aperfeiçoamento da arte em geral e, especialmente, da música, do canto, e da
dança; planejar e executar medidas necessárias ao levantamento, tombamento e à
defesa do patrimônio artístico e cultural do Município, de acordo com a legislação
vigente; incentivar e prestar assistência artística, técnica e financeira a iniciativas
particulares ou de caráter comunitário, que possam contribuir para elevação do nível
educacional, artístico e cultural da população; desenvolver, mediante programação
própria ou convênios com entidades públicas e particulares, atividades relacionadas
com os vários setores de sua área de atuação; exercer as demais atividades
correlatas.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA
PADRÃO DE VENCIMENTOS: Conforme lei específica; FG:7.
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar e organizar as demandas da Secretaria de Segurança e
Mobilidade Urbana; promover, orientar, coordenar, supervisionar e executar as
políticas públicas de trânsito, mobilidade e de transporte; supervisionar e coordenar
a vigilância dos bens públicos, serviços e instalações municipais e demais
equipamentos comunitários e urbanos, objetivando à proteção, preservação e
segurança pública, atuando em conjunto com a Polícia Civil e a Brigada Militar;
promover as políticas definidas na Lei Orgânica Municipal, nos artigos 140 e 141,
além de desempenhar outras competências afins.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO AO BIOMA
PAMPA
PADRÃO DE VENCIMENTOS: Conforme lei específica; FG:7.
QUANTIDADE: 1
ATRIBUIÇÕES: Coordenar e organizar as demandas e atividades da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Proteção ao Bioma Pampa; promover, coordenar,
orientar, supervisionar e executar políticas públicas voltadas à preservação e
proteção do meio ambiente e do bioma pampa, buscando alternativas viáveis para
serem aplicadas, através da conscientização da população no trato com o meio
ambiente e visando à qualidade de vida da comunidade; desenvolver programas de
conservação do solo urbano e rural do Município; promover a implementação de
pesquisas e atividades que levem ao correto manejo dos resíduos sólidos;
implementar as demais políticas ambientais definidas na Lei Orgânica do Município,
além de desempenhar outras competências afins.

https://bage.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=7254&cdDiploma=9999#a140
https://bage.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=7254&cdDiploma=9999


ANEXO IV



CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO ISOLADOS E SEU SUBSÍDIO

CARGO SUBSÍDIO

Agente Comunitário de Saúde R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e
vinte e quatro reais)



ANEXO V



CARGOS EXTINTOS

CARGOS
Nº DE VAGAS

EXTINTAS
ARMADOR DE FERRAGEM 2
AUXILIAR DE ASSISTENTE SOCIAL 2
AUXILIAR DE CARPINTEIRO 5
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO ESCOLAR 1
AUXILIAR DE TRATORISTA 1
COSTUREIRA 2
FERRAMENTEIRO 2
INSTALADOR HIDRO-SANITÁRIO 2
INSTALADOR SANITÁRIO 2
LAVADEIRA 5
LAVADOR DE VIATURAS 1
MÉDICO DERMATOLOGISTA 2
MÉDICO NEUROLOGISTA INFANTIL 2
MOTORISTA DE VIATURA LEVE 3
NEUROLOGISTA 2
PEDIATRA 1
PORTEIRO 1
PROFESSOR COM ESPECIALIZAÇÃO DE 3º GRAU 1
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1
PSIQUIATRA 1
SECRETÁRIO E/OU RECEPCIONISTA 10
SECRETÁRIO PRONTUÁRIOS 1
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 2
TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 1
TÉCNICO EM LABORATÓRIO 1
TÉCNICO EM PSICOMOTRICIDADE 4



CARGOS EM EXTINÇÃO

CARGOS VAGAS
AUXILIAR DE ELETRICISTA 7
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 10
AUXILIAR DE MECÂNICO 7
AUXILIAR DE OPERADOR DE
MÁQUINA 13
AUXILIAR DE PEDREIRO 8
AUXILIAR DE SANEAMENTO 2
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 3
CALDEIREIRO 3
CHAPISTA 2
CONTÍNUO 25
DESENHISTA 5
DIGITADOR DE DADOS 6
EDUCADOR 65
EDUCADOR ESPECIAL 1
ENGENHEIRO 2
FISCAL RODOVIÁRIO (INSPETOR) 3
JARDINEIRO 4
OPERADOR DE COMPUTADOR 5
OPERÁRIO 22
PROFESSOR ESPECIALISTA EM
EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS 1
PROFESSOR ESPECIALISTA EM
SUPERVISÃO ESCOLAR 1
PSICOPEDAGOGO CLÍNICO 1
RECEPCIONISTA 87
SERVENTE 82
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 2

QUADRO DE CARGOS COM A NOMENCLATURA ALTERADA



NOMENCLATURA ANTERIOR NOVA NOMENCLATURA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
(Fotográfico/Cinegrafista/Editor)

ASSESSOR DE PRODUÇÃO
AUDIOVISUAL
(Fotográfico/Cinegrafista/Editor)

EDUCADORES EDUCADOR

ENGENHEIRO-AGRÔNOMO ENGENHEIRO AGRÔNOMO

INSTRUTORES OFICINEIROS INSTRUTOR OFICINEIRO

INTÉRPRETE EM LIBRAS INTÉRPRETE DE LIBRAS

MÉDICOS CLÍNICOS ESPECIALISTAS MÉDICO CLÍNICO ESPECIALISTA

OPERADOR DE USINA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO

SERVENTE MERENDEIRA SERVENTE DE MERENDEIRA

OPERADOR ELETRO CARDIOGRAMA OPERADOR DE ELETROCARDIOGRAMA

PSICOPEDAGOGA CLÍNICA PSICOPEDAGOGO CLÍNICO

DENTISTA ODONTÓLOGO



JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

O presente Projeto de Lei que ora apresentamos para apreciação dessa
Colenda Casa Legislativa tem por finalidade estabelecer a nova estrutura
administrativa do Município de Bagé, o novo Plano de Carreiras do funcionalismo
público municipal, o auxílio-alimentação dos servidores públicos, o piso do
magistério, o subsídio do cargo de agente comunitário de saúde, o adicional de
insalubridade estabelecido para este cargo, entre outras providências.

Através deste projeto, é proposta uma nova estrutura administrativa para o
Município, composta de 14 secretarias. Foram implementadas 2 novas secretarias,
quais sejam, a Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher e a Secretaria de
Habitação e Regularização Fundiária.

A criação da Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher justifica-se pela
necessidade de um órgão público específico que exerça a implantação e
desenvolvimento de políticas públicas de promoção e garantia dos direitos das
mulheres, sejam eles sociais, econômicos, políticos, culturais e políticas de gênero
para a melhoria da qualidade de vida da mulher, sua autonomia e maior participação
na sociedade.

A Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária mostra-se como
instrumento fundamental para o Município executar a política de habitação de
interesse social e de desenvolvimento urbano. Através desta secretaria, serão
implementadas ações de regularização urbana e fundiária, como regularização de
assentamentos precários, loteamentos e parcelamentos irregulares.

No que tange a cargos, a Constituição Federal disciplina que as funções de
confiança e os cargos em comissão destinam-se às atribuições de direção, chefia e
assessoramento (art. 37, V, CF). Assim, são de fundamental importância para a
execução das políticas públicas municipais, em consonância com as diretrizes do
governo municipal.

A nova composição do quadro de cargos em comissão, funções gratificadas
e gratificações de função visa racionalizar e desenvolver os setores públicos,



tornando-os alinhados às metas e objetivos da gestão pública municipal, a fim de
melhor atender o interesse público.

Assim, a administração extinguiu funções gratificadas, gratificações de
função e cargos em comissão e em substituição a estes criou novas direções,
chefias e assessoramentos na mesma forma de FG, GF e CC, contudo utilizando-se
de atribuições modernas de modo a tornar a administração mais maleável na
tomada de decisões e evitando o engessamento e vinculação dos cargos à única
secretaria. É o caso dos novos Assessores Administrativos.

O Assessor Administrativo desempenhará suas funções promovendo a
gestão integrada de todas as secretarias municipais, tendo em vista que poderá ser
lotado e relotado, de acordo com o interesse da administração pública, na secretaria
em que houver maior necessidade no momento.

O presente projeto de lei também pretende aumentar o auxílio-alimentação
dos servidores públicos municipais e servidores do magistério. O
auxílio-alimentação visa suprir as necessidades básicas do servidor e sua família,
por isso trata-se de uma verba de suma importância para o servidor.

O projeto que ora é apresentado propõe reajustes de acordo com o nível no
qual se enquadra o servidor. Dessa maneira, almeja-se conceder um aumento mais
expressivo aos que recebem menor remuneração.

A título de exemplo, ao servidor que pertence ao nível 1, nos termos deste
projeto de lei complementar, será concedido um auxílio-alimentação de R$ 38,10
(trinta e oito reais e dez centavos) por dia trabalhado, somando o montante de R$
800,00 (oitocentos reais) ao mês, considerando uma média de 21 dias trabalhados.
Comparado ao que é pago atualmente, tem-se um aumento de 109,86%, ou seja,
serão pagos R$ 419,00 (quatrocentos e dezenove reais) a mais de auxílio.

Já para os servidores do nível 5, maior existente, o auxílio-alimentação será
de cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao mês. Isto é, em que pese o aumento
menor em comparação aos demais, ainda representa um acréscimo significativo de
31,12% em relação ao que é pago hoje em dia.

Cabe salientar que o acréscimo no auxílio-alimentação será um valor
repassado integralmente ao servidor, sem sofrer quaisquer descontos, logo, trata-se
de um aumento real que beneficiará o funcionalismo público municipal, trazendo
reflexos em toda economia local.



De acordo com a proposta, o auxílio-alimentação também será pago aos
cargos em comissão, totalizando R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) ao mês,
numa média de 21 dias trabalhados.

Os profissionais do magistério, na forma da Lei Complementar 38/2012,
receberão, segundo o presente projeto, um auxílio-alimentação de R$ 1.000,00 (um
mil reais) ao mês, ou seja, R$ 47,62 (quarenta e sete reais e sessenta e dois
centavos) por dia efetivamente laborado. Assim, será concedido um aumento de
162,31% no auxílio-alimentação dos profissionais do magistério, acrescentando
quase R$ 30,00 (trinta reais) ao valor pago por dia.

O presente projeto também propõe implantar o subsídio como forma de
retribuição pecuniária paga ao cargo de Agente Comunitário de Saúde. O valor é
pago ao servidor ocupante de cargo isolado no âmbito da administração pública. Por
meio deste projeto, objetiva-se fixar o subsídio do referido cargo em R$ 2.424,00
(dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais), ou seja, o correspondente a dois
salários mínimos vigentes no país, em observância à Emenda Constitucional n. 120
de 5 maio de 2022.

Tal valor expressa um aumento considerável a ser pago para o servidor. Essa
medida é importante para a valorização do profissional, fundamental ao Município,
sobretudo frente aos desafios enfrentados no combate à pandemia da Covid-19.

Ademais, através deste projeto pretende-se estabelecer em lei o adicional de
insalubridade aos mesmos profissionais.

Tal verba fundamenta-se em razão dos riscos inerentes às funções
desempenhadas por estes agentes. Dessa forma, o presente projeto visa dar
cumprimento ao disposto na Emenda Constitucional n. 120 de 05 de maio de 2022,
que fixa o adicional de insalubridade.

O projeto também estabelece o pagamento do piso salarial do magistério.
Pretende-se fixar o piso do magistério em R$ 1.443,12 (um mil quatrocentos e
quarenta e três reais e doze centavos).

Propõe-se, através deste projeto, a criação de vagas, a extinção e colocação
em extinção de cargos do Quadro de Provimento Efetivo da Prefeitura Municipal de
Bagé, objetivando dar continuidade ao processo de modernização e otimização de
sua estrutura funcional.

Por um lado, é objetivo da administração a criação de cargos como forma de
minimizar a problemática do provimento efetivo de carreira dos candidatos
aprovados em concurso.



Por outro lado, o projeto de lei busca a extinção de cargos que atualmente
encontram-se em dissonância com as necessidades dos serviços atualmente
prestados pela Prefeitura de Bagé.

Trata também o projeto de lei da colocação em extinção de cargos desse
mesmo quadro. Tais cargos não são extintos imediatamente pelo fato de existirem
servidores ativos ocupando algumas vagas, sendo então extintas apenas
atualmente não ocupadas.

Cabe ressaltar a importância do enfrentamento, muito mais racional e
razoável, da demanda por meio da adoção de uma moderna política de recursos
humanos, exatamente com o propósito de resolvê-la, sem retrabalho e por meio de
pessoas qualificadas, seja por meio de treinamento, seja por acompanhamento
qualificado e constante fiscalização de resultados.

Assim, propõe-se uma medida que visa compensar a inexistência de cargos
em número suficiente para atender às demandas da sociedade, bem como a
extinção de outros que hoje são considerados obsoletos para a administração
municipal.



Cargos Criados - Meses Out a Dez/22 + Proporcional 13º Salário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CARGOS EFETIVOS - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO COMPLETO

RESUMO IMPACTO FINANCEIRO - CARGOS EFETIVOS

1.213.508,64
Valores

Cargos Extintos - Meses Out a Dez/22 + Proporcional 13º Salário
FUNPAS Patronal sobre Cargos Extintos - Meses Out a Dez/22 + Proporcional 13º Salário

TOTAL (IMPACTO FINANCEIRO COM REDUÇÃO) - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Descrição

Cargos Criados - Exercícios 2023 e 2024
FUNPAS Patronal sobre Cargos Criados - Exercícios 2023 e 2024
Cargos Extintos - Exercícios 2023 e 2024
FUNPAS Patronal sobre Cargos Extintos - Exercícios 2023 e 2024
Complementar FUNPAS - Cargos Criados - Out a Dez/22 + Proporcional 13º Salário + Exercícios 2023 e 2024
Complementar FUNPAS - Cargos Extintos - Out a Dez/22 + Proporcional 13º Salário + Exercícios 2023 e 2024

FUNPAS Patronal sobre Cargos Criados - Meses Out a Dez/22 + Proporcional 13º Salário 169.891,21
-5.141.323,88

-776.794,93
9.708.069,15

-59.180.898,62

1.359.129,68
-41.130.591,06

-6.214.359,47
5.674.973,17

-24.043.401,14



Descrição dos Cargos Criação Extinção Nível Índice

Acrescimos 

Cargos 

Out/2022

Acrescimos 

Obrigações 

Patronais 

Out/22

Reduções 

Cargos Out/22

Reduções 

Obrigações 

Patronais 

Out/22

Compl. FUNPAS 

Out/22 

Redução FUNPAS 

Out/22
Total Por Cargo

ASFALTADOR 4 0 1 1,1 4.848,00 678,72 0,00 0,00 2.087,06 0,00 7.613,78

AUXILIAR DE ELETRICISTA 0 6 1 1,1 0,00 0,00 7.272,00 1.018,08 0,00 3.130,60 -11.420,68

AUXILIAR DE MECANICO 0 5 1 1,1 0,00 0,00 6.060,00 848,40 0,00 2.608,83 -9.517,23

AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINAS 0 11 1 1,1 0,00 0,00 13.332,00 1.866,48 0,00 5.739,43 -20.937,91

AUXILIAR DE PEDREIRO 0 7 1 1,1 0,00 0,00 8.484,00 1.187,76 0,00 3.652,36 -13.324,12

AUXILIAR DE TOPOGRAFO 0 2 1 1,1 0,00 0,00 2.424,00 339,36 0,00 1.043,53 -3.806,89

AUXILIAR DE TRATORISTA 0 1 1 1,1 0,00 0,00 1.212,00 169,68 0,00 521,77 -1.903,45

CALCETEIRO 0 5 1 1,1 0,00 0,00 6.060,00 848,40 0,00 2.608,83 -9.517,23

CONTINUO 0 15 1 1,1 0,00 0,00 18.180,00 2.545,20 0,00 7.826,49 -28.551,69

FERRAMENTEIRO 0 2 1 1,1 0,00 0,00 2.424,00 339,36 0,00 1.043,53 -3.806,89

JARDINEIRO 0 2 1 1,1 0,00 0,00 2.424,00 339,36 0,00 1.043,53 -3.806,89

LAVADEIRA 0 5 1 1,1 0,00 0,00 6.060,00 848,40 0,00 2.608,83 -9.517,23

LAVADOR DE VIATURAS 0 1 1 1,1 0,00 0,00 1.212,00 169,68 0,00 521,77 -1.903,45

OPERARIO 0 20 1 1,1 0,00 0,00 24.240,00 3.393,60 0,00 10.435,32 -38.068,92

PORTEIRO 0 1 1 1,1 0,00 0,00 1.212,00 169,68 0,00 521,77 -1.903,45

RONDA 14 0 1 1,1 16.968,00 2.375,52 0,00 0,00 7.304,72 0,00 26.648,24

SERVENTE 0 58 1 1,1 0,00 0,00 70.296,00 9.841,44 0,00 30.262,43 -110.399,87

SERVENTE DE MERENDEIRA 0 39 1 1,1 0,00 0,00 47.268,00 6.617,52 0,00 20.348,87 -74.234,39

SERVICOS GERAIS 77 0 1 1,1 93.324,00 13.065,36 0,00 0,00 40.175,98 0,00 146.565,34

ARMADOR DE FERRAGEM 0 2 2 1,3 0,00 0,00 2.424,00 339,36 0,00 1.043,53 -3.806,89

auxiliar de carpinteiro 0 5 2 1,3 0,00 0,00 6.060,00 848,40 0,00 2.608,83 -9.517,23

CALDEIREIRO 0 1 2 1,3 0,00 0,00 1.212,00 169,68 0,00 521,77 -1.903,45

CARPINTEIRO 0 3 2 1,3 0,00 0,00 3.636,00 509,04 0,00 1.565,30 -5.710,34

CHAPISTA 0 1 2 1,3 0,00 0,00 1.212,00 169,68 0,00 521,77 -1.903,45

COSTUREIRA 0 2 2 1,3 0,00 0,00 2.424,00 339,36 0,00 1.043,53 -3.806,89

ELETRICISTA 9 0 2 1,3 10.908,00 1.527,12 0,00 0,00 4.695,89 0,00 17.131,01

INSTALADOR HIDRO0SANITÁRIO 0 2 2 1,3 0,00 0,00 2.424,00 339,36 0,00 1.043,53 -3.806,89

INSTALADOR SANITARIO 0 2 2 1,3 0,00 0,00 2.424,00 339,36 0,00 1.043,53 -3.806,89

PREFEITURA DE BAGÉ - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA CARGOS EFETIVOS - DEMONSTRATIVO MENSAL (REF. OUTUBRO/2022) - COMPLETO



MECANICO 6 0 2 1,3 7.272,00 1.018,08 0,00 0,00 3.130,60 0,00 11.420,68

MOTORISTA 11 0 2 1,3 13.332,00 1.866,48 0,00 0,00 5.739,43 0,00 20.937,91

MOTORISTA DE VIATURA LEVE 0 3 2 1,3 0,00 0,00 3.636,00 509,04 0,00 1.565,30 -5.710,34

MUSICO 0 17 2 1,3 0,00 0,00 20.604,00 2.884,56 0,00 8.870,02 -32.358,58

OPERADOR DE MAQUINAS VIARIAS 9 0 2 1,3 10.908,00 1.527,12 0,00 0,00 4.695,89 0,00 17.131,01

PEDREIRO 1 0 2 1,3 1.212,00 169,68 0,00 0,00 521,77 0,00 1.903,45

TRATORISTA 0 2 2 1,3 0,00 0,00 2.424,00 339,36 0,00 1.043,53 -3.806,89

ALMOXARIFE 0 10 3 1,5 0,00 0,00 12.120,00 1.696,80 0,00 5.217,66 -19.034,46

ATENDENTE DE BERCARIO 0 20 3 1,5 0,00 0,00 24.240,00 3.393,60 0,00 10.435,32 -38.068,92

ATENDENTE DE FARMACIA 0 6 3 1,5 0,00 0,00 7.272,00 1.018,08 0,00 3.130,60 -11.420,68

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 30 0 3 1,5 36.360,00 5.090,40 0,00 0,00 15.652,98 0,00 57.103,38

AUXILIAR FAZENDARIO 0 6 3 1,5 0,00 0,00 7.272,00 1.018,08 0,00 3.130,60 -11.420,68

FISCAL 0 3 3 1,5 0,00 0,00 3.636,00 509,04 0,00 1.565,30 -5.710,34

FISCAL DE OBRAS 4 0 3 1,5 4.848,00 678,72 0,00 0,00 2.087,06 0,00 7.613,78

FISCAL DE TRANSPORTES 0 10 3 1,5 0,00 0,00 12.120,00 1.696,80 0,00 5.217,66 -19.034,46

FISCAL RODOVIARIO (INSPETOR) 0 1 3 1,5 0,00 0,00 1.212,00 169,68 0,00 521,77 -1.903,45

INSTRUTOR PROFISSIONAL 0 19 3 1,5 0,00 0,00 23.028,00 3.223,92 0,00 9.913,55 -36.165,47

RECEPCIONISTA 0 22 3 1,5 0,00 0,00 26.664,00 3.732,96 0,00 11.478,85 -41.875,81

SECRETÁRIO OU RECEPCIONISTA 0 10 3 1,5 0,00 0,00 12.120,00 1.696,80 0,00 5.217,66 -19.034,46

SECRETÁRIO PRONTUARISTA 0 1 3 1,5 0,00 0,00 1.212,00 169,68 0,00 521,77 -1.903,45

TELEFONISTA 0 2 3 1,5 0,00 0,00 2.424,00 339,36 0,00 1.043,53 -3.806,89

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 8 0 4 1,7 9.696,00 1.357,44 0,00 0,00 4.174,13 0,00 15.227,57

AUXILIAR DE ASSISTENTE SOCIAL 0 2 4 1,7 0,00 0,00 2.424,00 339,36 0,00 1.043,53 -3.806,89

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0 5 4 1,7 0,00 0,00 6.060,00 848,40 0,00 2.608,83 -9.517,23

AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO ESCOLAR 0 1 4 1,7 0,00 0,00 1.212,00 169,68 0,00 521,77 -1.903,45

AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 25 0 4 1,7 30.300,00 4.242,00 0,00 0,00 13.044,15 0,00 47.586,15

DESENHISTA 0 4 4 1,7 0,00 0,00 4.848,00 678,72 0,00 2.087,06 -7.613,78

DIGITADOR DE DADOS 0 4 4 1,7 0,00 0,00 4.848,00 678,72 0,00 2.087,06 -7.613,78

EDUCADOR 0 58 4 1,7 0,00 0,00 70.296,00 9.841,44 0,00 30.262,43 -110.399,87

FISCAL AMBIENTAL 7 0 4 1,7 8.484,00 1.187,76 0,00 0,00 3.652,36 0,00 13.324,12

FISCAL DE TRIBUTOS 1 0 4 1,7 1.212,00 169,68 0,00 0,00 521,77 0,00 1.903,45

INTERPRETE DE LIBRAS 6 0 4 1,7 7.272,00 1.018,08 0,00 0,00 3.130,60 0,00 11.420,68

OFICIAL ADMINISTRATIVO 0 43 4 1,7 0,00 0,00 52.116,00 7.296,24 0,00 22.435,94 -81.848,18

OFICIAL FAZENDARIO 0 12 4 1,7 0,00 0,00 14.544,00 2.036,16 0,00 6.261,19 -22.841,35

OPERADOR DE COMPUTADOR 0 4 4 1,7 0,00 0,00 4.848,00 678,72 0,00 2.087,06 -7.613,78

OPERADOR DE ELETROCARDIOGRAMA 0 12 4 1,7 0,00 0,00 14.544,00 2.036,16 0,00 6.261,19 -22.841,35

OPERADOR DE ELETROENCEFALOGRAMA 1 0 4 1,7 1.212,00 169,68 0,00 0,00 521,77 0,00 1.903,45

PREFEITURA DE BAGÉ - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA CARGOS EFETIVOS - DEMONSTRATIVO MENSAL (REF. OUTUBRO/2022) - COMPLETO



TECNICO EM CONTABILIDADE 0 2 4 1,7 0,00 0,00 2.424,00 339,36 0,00 1.043,53 -3.806,89

TECNICO EM EDIFICACAO 0 1 4 1,7 0,00 0,00 1.212,00 169,68 0,00 521,77 -1.903,45

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 0 1 4 1,7 0,00 0,00 1.212,00 169,68 0,00 521,77 -1.903,45

TECNICO EM INFORMATICA 0 3 4 1,7 0,00 0,00 3.636,00 509,04 0,00 1.565,30 -5.710,34

TÉCNICO EM LABORATÓRIO 0 1 4 1,7 0,00 0,00 1.212,00 169,68 0,00 521,77 -1.903,45

TECNICO EM MUSICA E DANCA 0 1 4 1,7 0,00 0,00 1.212,00 169,68 0,00 521,77 -1.903,45

TESOUREIRO 0 2 4 1,7 0,00 0,00 2.424,00 339,36 0,00 1.043,53 -3.806,89

TOPOGRAFO 0 3 4 1,7 0,00 0,00 3.636,00 509,04 0,00 1.565,30 -5.710,34

ARQUITETO 4 0 5 4,5 6.896,70 965,54 0,00 0,00 2.969,03 0,00 10.831,27

ARQUIVISTA 3 0 5 4,5 5.172,53 724,15 0,00 0,00 2.226,77 0,00 8.123,45

ASSISTENTE SOCIAL 0 19 5 4,5 0,00 0,00 32.759,33 4.586,31 0,00 14.102,89 -51.448,52

CONTADOR 2 0 5 4,5 3.448,35 482,77 0,00 0,00 1.484,51 0,00 5.415,63

ENFERMEIRO 10 0 5 4,5 17.241,75 2.413,85 0,00 0,00 7.422,57 0,00 27.078,17

ENGENHEIRO 0 1 5 4,5 0,00 0,00 1.724,18 241,38 0,00 742,26 -2.707,82

ENGENHEIRO CIVIL 2 0 5 4,5 3.448,35 482,77 0,00 0,00 1.484,51 0,00 5.415,63

FARMACEUTICO 6 0 5 4,5 10.345,05 1.448,31 0,00 0,00 4.453,54 0,00 16.246,90

FISIOTERAPEUTA 2 0 5 4,5 3.448,35 482,77 0,00 0,00 1.484,51 0,00 5.415,63

JORNALISTA 8 0 5 4,5 13.793,40 1.931,08 0,00 0,00 5.938,06 0,00 21.662,53

MEDICO CLINICO ESPECIALISTA 0 30 5 4,5 0,00 0,00 51.725,25 7.241,54 0,00 22.267,72 -81.234,51

MEDICO CLINICO GERAL 2 0 5 4,5 3.448,35 482,77 0,00 0,00 1.484,51 0,00 5.415,63

MÉDICO DERMATOLOGISTA 0 2 5 4,5 0,00 0,00 3.448,35 482,77 0,00 1.484,51 -5.415,63

MÉDICO ESPECIALISTA DERMATOLOGISTA 2 0 5 4,5 3.448,35 482,77 0,00 0,00 1.484,51 0,00 5.415,63

MÉDICO ESPECIALISTA NEUROLOGISTA 2 0 5 4,5 3.448,35 482,77 0,00 0,00 1.484,51 0,00 5.415,63

MÉDICO ESPECIALISTA NEUROPEDIATRA 2 0 5 4,5 3.448,35 482,77 0,00 0,00 1.484,51 0,00 5.415,63

MEDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA 1 0 5 4,5 1.724,18 241,38 0,00 0,00 742,26 0,00 2.707,82

MÉDICO NEUROLOGISTA INFANTIL 0 2 5 4,5 0,00 0,00 3.448,35 482,77 0,00 1.484,51 -5.415,63

MEDICO PEDIATRA 3 0 5 4,5 5.172,53 724,15 0,00 0,00 2.226,77 0,00 8.123,45

MÉDICO PSIQUIATRA 1 0 5 4,5 1.724,18 241,38 0,00 0,00 742,26 0,00 2.707,82

NEUROLOGISTA 0 2 5 4,5 0,00 0,00 3.448,35 482,77 0,00 1.484,51 -5.415,63

OTORRINOLARINGOLOGISTA 1 0 5 4,5 1.724,18 241,38 0,00 0,00 742,26 0,00 2.707,82

PEDIATRA 0 1 5 4,5 0,00 0,00 1.724,18 241,38 0,00 742,26 -2.707,82

PROFESSOR ESPECIALISTA EM MUSICA E DANCA 0 10 NA 1443,12 0,00 0,00 14.431,20 2.329,20 0,00 6.212,63 -22.973,03

PROFESSOR 0 557 NA 1443,12 0,00 0,00 803.817,84 129.736,20 0,00 346.043,58 -1.279.597,62

PROFESSOR ESPECIALISTA EM 3º GRAU 0 1 NA 1443,12 0,00 0,00 1.443,12 232,92 0,00 621,26 -2.297,30

PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 0 1 5 4,5 0,00 0,00 1.724,18 241,38 0,00 742,26 -2.707,82

PSICOLOGO 0 14 5 4,5 0,00 0,00 24.138,45 3.379,38 0,00 10.391,60 -37.909,44

PREFEITURA DE BAGÉ - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA CARGOS EFETIVOS - DEMONSTRATIVO MENSAL (REF. OUTUBRO/2022) - COMPLETO



PSICOLOGO ORGANIZACIONAL 2 0 5 4,5 3.448,35 482,77 0,00 0,00 1.484,51 0,00 5.415,63

PSIQUIATRA 0 1 5 4,5 0,00 0,00 1.724,18 241,38 0,00 742,26 -2.707,82

TÉCNICO EM PSICOMOTRICIDADE 0 4 5 4,5 0,00 0,00 6.896,70 965,54 0,00 2.969,03 -10.831,27

VETERINARIO 0 1 5 4,5 0,00 0,00 1.724,18 241,38 0,00 742,26 -2.707,82

SUB-TOTAIS 266 1135 349.537,28 48.935,22 1.546.845,81 234.099,83 150.475,80 665.917,12 -1.897.914,47

Valores

TOTAL (IMPACTO FINANCEIRO MENSAL) - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA 

PREFEITURA DE BAGÉ - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA CARGOS EFETIVOS - DEMONSTRATIVO MENSAL (REF. OUTUBRO/2022) - COMPLETO

IMPACTO MENSAL CARGOS CRIADOS (REF. OUTUBRO/2022) 548.948,29

IMPACTO MENSAL CARGOS EXTINTOS (REF. OUTUBRO/2022) -2.446.862,76

DIFERENÇA -1.897.914,47

Complementar FUNPAS - Cargos Extintos - Mensal (Ref. Outubro/2022) -665.917,12

-1.897.914,47

Complementar FUNPAS - Cargos Criados -Mensal (Ref. Outubro/2022) 150.475,80

Cargos Extintos FUNPAS Patronal - Mensal (Ref. Outubro/2022) -234.099,83

Cargos Criados FUNPAS Patronal - Mensal (Ref. Outubro/2022) 48.935,22

Cargos Extintos - Mensal (Ref. Outubro/2022) -1.546.845,81

PREFEITURA DE BAGÉ - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA CARGOS EFETIVOS - DEMONSTRATIVO MENSAL (REF. OUTUBRO/2022)

RESUMO IMPACTO FINANCEIRO MENSAL 2022 - CARGOS EFETIVOS

Descrição

Cargos Criados - Mensal (Ref. Outubro/2022) 349.537,28

TOTAIS 398.472,49 -1.780.945,64 -515.441,32 -1.897.914,47



Descrição dos Cargos Criação Extinção Nível Índice

Acrescimos 

Cargos 

Out/2022

Acrescimos 

Obrigações 

Patronais 

Out/22

Reduções 

Cargos Out/22

Reduções 

Obrigações 

Patronais 

Out/22

Compl. FUNPAS 

Out/22 

Redução FUNPAS 

Out/22
Total Por Cargo

PROFESSOR ESPECIALISTA EM MUSICA E DANCA 0 10 NA 1.443,12 0,00 0,00 14.431,20 2.329,20 0,00 6.212,63 -22.973,03

PROFESSOR 0 557 NA 1.443,12 0,00 0,00 803.817,84 129.736,20 0,00 346.043,58 -1.279.597,62

PROFESSOR ESPECIALISTA EM 3º GRAU 0 1 NA 1.443,12 0,00 0,00 1.443,12 232,92 0,00 621,26 -2.297,30

SUB-TOTAIS 0 568 0,00 0,00 819.692,16 132.298,31 0,00 352.877,47 -6.478.970,59

Valores

IMPACTO MENSAL CARGOS EXTINTOS (REF. OUTUBRO/2022) -1.304.867,95

DIFERENÇA -1.304.867,95

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Complementar FUNPAS - Cargos Extintos - Mensal (Ref. Outubro/2022) -352.877,47

TOTAL (IMPACTO FINANCEIRO MENSAL) - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA -1.304.867,95

IMPACTO MENSAL CARGOS CRIADOS (REF. OUTUBRO/2022) 0,00

Cargos Extintos - Mensal (Ref. Outubro/2022) -819.692,16

Cargos Extintos FUNPAS Patronal - Mensal (Ref. Outubro/2022) -132.298,31

Complementar FUNPAS - Cargos Criados -Mensal (Ref. Outubro/2022) 0,00

PREFEITURA DE BAGÉ - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA CARGOS EFETIVOS - DEMONSTRATIVO MENSAL (REF. OUTUBRO/2022)

RESUMO IMPACTO FINANCEIRO MENSAL 2022 - CARGOS EFETIVOS

Descrição

Cargos Criados - Mensal (Ref. Outubro/2022) 0,00

Cargos Criados FUNPAS Patronal - Mensal (Ref. Outubro/2022) 0,00

TOTAIS 0,00 -951.990,47 -352.877,47 -1.304.867,95

PREFEITURA DE BAGÉ - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA CARGOS EFETIVOS - DEMONSTRATIVO MENSAL (REF. OUTUBRO/2022) - SMED



Descrição dos Cargos Criação Extinção Nível

Acrescimos 

Cargos Out/22 a 

13º/22

Acrescimos 

Obrigações 

Patronais 

Out/22 a 

13º/22

Reduções 

Cargos Out/22 a 

13º/22

Reduções 

Obrigações 

Patronais 

Out/22 a 

13º/22

Acréscimos 

Cargos 2023 e 

2024

Acréscimos 

Obrigações 

Patronais 2023 

e 2024

Reduções Cargos 2023 

e 2024

Reduções 

Obrigações 

Patronais 2023 

e 2024

Compl. FUNPAS 

Out/22 A 

Dez/24

Redução FUNPAS 

Out/22 a Dez/24
Total Por Cargo

ASFALTADOR 4 0 1 15.756,00 2.205,84 0,00 0,00 126.048,00 17.646,72 0,00 0,00 73.682,93 0,00 235.339,49

AUXILIAR DE 

ELETRICISTA
0 6 1 0,00 0,00 23.634,00 3.308,76 0,00 0,00 189.072,00 26.470,08 0,00 110.524,40 -353.009,24

AUXILIAR DE 

MECANICO
0 5 1 0,00 0,00 19.695,00 2.757,30 0,00 0,00 157.560,00 22.058,40 0,00 92.103,67 -294.174,37

AUXILIAR DE 

OPERADOR DE 

MÁQUINAS

0 11 1 0,00 0,00 43.329,00 6.066,06 0,00 0,00 346.632,00 48.528,48 0,00 202.628,07 -647.183,61

AUXILIAR DE PEDREIRO 0 7 1 0,00 0,00 27.573,00 3.860,22 0,00 0,00 220.584,00 30.881,76 0,00 128.945,13 -411.844,11

AUXILIAR DE 

TOPOGRAFO
0 2 1 0,00 0,00 7.878,00 1.102,92 0,00 0,00 63.024,00 8.823,36 0,00 36.841,47 -117.669,75

AUXILIAR DE 

TRATORISTA
0 1 1 0,00 0,00 3.939,00 551,46 0,00 0,00 31.512,00 4.411,68 0,00 18.420,73 -58.834,87

CALCETEIRO 0 5 1 0,00 0,00 19.695,00 2.757,30 0,00 0,00 157.560,00 22.058,40 0,00 92.103,67 -294.174,37

CONTINUO 0 15 1 0,00 0,00 59.085,00 8.271,90 0,00 0,00 472.680,00 66.175,20 0,00 276.311,00 -882.523,10

FERRAMENTEIRO 0 2 1 0,00 0,00 7.878,00 1.102,92 0,00 0,00 63.024,00 8.823,36 0,00 36.841,47 -117.669,75

JARDINEIRO 0 2 1 0,00 0,00 7.878,00 1.102,92 0,00 0,00 63.024,00 8.823,36 0,00 36.841,47 -117.669,75

LAVADEIRA 0 5 1 0,00 0,00 19.695,00 2.757,30 0,00 0,00 157.560,00 22.058,40 0,00 92.103,67 -294.174,37

LAVADOR DE 

VIATURAS
0 1 1 0,00 0,00 3.939,00 551,46 0,00 0,00 31.512,00 4.411,68 0,00 18.420,73 -58.834,87

OPERARIO 0 20 1 0,00 0,00 78.780,00 11.029,20 0,00 0,00 630.240,00 88.233,60 0,00 368.414,67 -1.176.697,47

PORTEIRO 0 1 1 0,00 0,00 3.939,00 551,46 0,00 0,00 31.512,00 4.411,68 0,00 18.420,73 -58.834,87

RONDA 14 0 1 55.146,00 7.720,44 0,00 0,00 441.168,00 61.763,52 0,00 0,00 257.890,27 0,00 823.688,23

SERVENTE 0 58 1 0,00 0,00 228.462,00 31.984,68 0,00 0,00 1.827.696,00 255.877,44 0,00 1.068.402,54 -3.412.422,66

SERVENTE DE 

MERENDEIRA
0 39 1 0,00 0,00 153.621,00 21.506,94 0,00 0,00 1.228.968,00 172.055,52 0,00 718.408,61 -2.294.560,07

SERVICOS GERAIS 77 0 1 303.303,00 42.462,42 0,00 0,00 2.426.424,00 339.699,36 0,00 0,00 1.418.396,48 0,00 4.530.285,26

ARMADOR DE 

FERRAGEM
0 2 2 0,00 0,00 7.878,00 1.102,92 0,00 0,00 63.024,00 8.823,36 0,00 36.841,47 -117.669,75

auxiliar de carpinteiro 0 5 2 0,00 0,00 19.695,00 2.757,30 0,00 0,00 157.560,00 22.058,40 0,00 92.103,67 -294.174,37

CALDEIREIRO 0 1 2 0,00 0,00 3.939,00 551,46 0,00 0,00 31.512,00 4.411,68 0,00 18.420,73 -58.834,87

CARPINTEIRO 0 3 2 0,00 0,00 11.817,00 1.654,38 0,00 0,00 94.536,00 13.235,04 0,00 55.262,20 -176.504,62

CHAPISTA 0 1 2 0,00 0,00 3.939,00 551,46 0,00 0,00 31.512,00 4.411,68 0,00 18.420,73 -58.834,87

COSTUREIRA 0 2 2 0,00 0,00 7.878,00 1.102,92 0,00 0,00 63.024,00 8.823,36 0,00 36.841,47 -117.669,75

ELETRICISTA 9 0 2 35.451,00 4.963,14 0,00 0,00 283.608,00 39.705,12 0,00 0,00 165.786,60 0,00 529.513,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CARGOS EFETIVOS - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO SEM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



INSTALADOR 

HIDRO0SANITÁRIO
0 2 2 0,00 0,00 7.878,00 1.102,92 0,00 0,00 63.024,00 8.823,36 0,00 36.841,47 -117.669,75

INSTALADOR 

SANITARIO
0 2 2 0,00 0,00 7.878,00 1.102,92 0,00 0,00 63.024,00 8.823,36 0,00 36.841,47 -117.669,75

MECANICO 6 0 2 23.634,00 3.308,76 0,00 0,00 189.072,00 26.470,08 0,00 0,00 110.524,40 0,00 353.009,24

MOTORISTA 11 0 2 43.329,00 6.066,06 0,00 0,00 346.632,00 48.528,48 0,00 0,00 202.628,07 0,00 647.183,61

MOTORISTA DE 

VIATURA LEVE
0 3 2 0,00 0,00 11.817,00 1.654,38 0,00 0,00 94.536,00 13.235,04 0,00 55.262,20 -176.504,62

MUSICO 0 17 2 0,00 0,00 66.963,00 9.374,82 0,00 0,00 535.704,00 74.998,56 0,00 313.152,47 -1.000.192,85

OPERADOR DE 

MAQUINAS VIARIAS
9 0 2 35.451,00 4.963,14 0,00 0,00 283.608,00 39.705,12 0,00 0,00 165.786,60 0,00 529.513,86

PEDREIRO 1 0 2 3.939,00 551,46 0,00 0,00 31.512,00 4.411,68 0,00 0,00 18.420,73 0,00 58.834,87

TRATORISTA 0 2 2 0,00 0,00 7.878,00 1.102,92 0,00 0,00 63.024,00 8.823,36 0,00 36.841,47 -117.669,75

ALMOXARIFE 0 10 3 0,00 0,00 39.390,00 5.514,60 0,00 0,00 315.120,00 44.116,80 0,00 184.207,34 -588.348,74

ATENDENTE DE 

BERCARIO
0 20 3 0,00 0,00 78.780,00 11.029,20 0,00 0,00 630.240,00 88.233,60 0,00 368.414,67 -1.176.697,47

ATENDENTE DE 

FARMACIA
0 6 3 0,00 0,00 23.634,00 3.308,76 0,00 0,00 189.072,00 26.470,08 0,00 110.524,40 -353.009,24

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO
30 0 3 118.170,00 16.543,80 0,00 0,00 945.360,00 132.350,40 0,00 0,00 552.622,01 0,00 1.765.046,21

AUXILIAR FAZENDARIO 0 6 3 0,00 0,00 23.634,00 3.308,76 0,00 0,00 189.072,00 26.470,08 0,00 110.524,40 -353.009,24

FISCAL 0 3 3 0,00 0,00 11.817,00 1.654,38 0,00 0,00 94.536,00 13.235,04 0,00 55.262,20 -176.504,62

FISCAL DE OBRAS 4 0 3 15.756,00 2.205,84 0,00 0,00 126.048,00 17.646,72 0,00 0,00 73.682,93 0,00 235.339,49

FISCAL DE 

TRANSPORTES
0 10 3 0,00 0,00 39.390,00 5.514,60 0,00 0,00 315.120,00 44.116,80 0,00 184.207,34 -588.348,74

FISCAL RODOVIARIO 

(INSPETOR)
0 1 3 0,00 0,00 3.939,00 551,46 0,00 0,00 31.512,00 4.411,68 0,00 18.420,73 -58.834,87

INSTRUTOR 

PROFISSIONAL
0 19 3 0,00 0,00 74.841,00 10.477,74 0,00 0,00 598.728,00 83.821,92 0,00 349.993,94 -1.117.862,60

RECEPCIONISTA 0 22 3 0,00 0,00 86.658,00 12.132,12 0,00 0,00 693.264,00 97.056,96 0,00 405.256,14 -1.294.367,22

SECRETÁRIO OU 

RECEPCIONISTA
0 10 3 0,00 0,00 39.390,00 5.514,60 0,00 0,00 315.120,00 44.116,80 0,00 184.207,34 -588.348,74

SECRETÁRIO 

PRONTUARISTA
0 1 3 0,00 0,00 3.939,00 551,46 0,00 0,00 31.512,00 4.411,68 0,00 18.420,73 -58.834,87

TELEFONISTA 0 2 3 0,00 0,00 7.878,00 1.102,92 0,00 0,00 63.024,00 8.823,36 0,00 36.841,47 -117.669,75

AGENTE DE COMBATE 

ÀS ENDEMIAS
8 0 4 31.512,00 4.411,68 0,00 0,00 252.096,00 35.293,44 0,00 0,00 147.365,87 0,00 470.678,99

AUXILIAR DE 

ASSISTENTE SOCIAL
0 2 4 0,00 0,00 7.878,00 1.102,92 0,00 0,00 63.024,00 8.823,36 0,00 36.841,47 -117.669,75

AUXILIAR DE 

ENFERMAGEM
0 5 4 0,00 0,00 19.695,00 2.757,30 0,00 0,00 157.560,00 22.058,40 0,00 92.103,67 -294.174,37

AUXILIAR DE 

ESCRITURAÇÃO 

ESCOLAR

0 1 4 0,00 0,00 3.939,00 551,46 0,00 0,00 31.512,00 4.411,68 0,00 18.420,73 -58.834,87
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AUXILIAR DE SAUDE 

BUCAL
25 0 4 98.475,00 13.786,50 0,00 0,00 787.800,00 110.292,00 0,00 0,00 460.518,34 0,00 1.470.871,84

DESENHISTA 0 4 4 0,00 0,00 15.756,00 2.205,84 0,00 0,00 126.048,00 17.646,72 0,00 73.682,93 -235.339,49

DIGITADOR DE DADOS 0 4 4 0,00 0,00 15.756,00 2.205,84 0,00 0,00 126.048,00 17.646,72 0,00 73.682,93 -235.339,49

EDUCADOR 0 58 4 0,00 0,00 228.462,00 31.984,68 0,00 0,00 1.827.696,00 255.877,44 0,00 1.068.402,54 -3.412.422,66

FISCAL AMBIENTAL 7 0 4 27.573,00 3.860,22 0,00 0,00 220.584,00 30.881,76 0,00 0,00 128.945,13 0,00 411.844,11

FISCAL DE TRIBUTOS 1 0 4 3.939,00 551,46 0,00 0,00 31.512,00 4.411,68 0,00 0,00 18.420,73 0,00 58.834,87

INTERPRETE DE LIBRAS 6 0 4 23.634,00 3.308,76 0,00 0,00 189.072,00 26.470,08 0,00 0,00 110.524,40 0,00 353.009,24

OFICIAL 

ADMINISTRATIVO
0 43 4 0,00 0,00 169.377,00 23.712,78 0,00 0,00 1.355.016,00 189.702,24 0,00 792.091,54 -2.529.899,56

OFICIAL FAZENDARIO 0 12 4 0,00 0,00 47.268,00 6.617,52 0,00 0,00 378.144,00 52.940,16 0,00 221.048,80 -706.018,48

OPERADOR DE 

COMPUTADOR
0 4 4 0,00 0,00 15.756,00 2.205,84 0,00 0,00 126.048,00 17.646,72 0,00 73.682,93 -235.339,49

OPERADOR DE 

ELETROCARDIOGRAMA
0 12 4 0,00 0,00 47.268,00 6.617,52 0,00 0,00 378.144,00 52.940,16 0,00 221.048,80 -706.018,48

OPERADOR DE 

ELETROENCEFALOGRA

MA

1 0 4 3.939,00 551,46 0,00 0,00 31.512,00 4.411,68 0,00 0,00 18.420,73 0,00 58.834,87

TECNICO EM 

CONTABILIDADE
0 2 4 0,00 0,00 7.878,00 1.102,92 0,00 0,00 63.024,00 8.823,36 0,00 36.841,47 -117.669,75

TECNICO EM 

EDIFICACAO
0 1 4 0,00 0,00 3.939,00 551,46 0,00 0,00 31.512,00 4.411,68 0,00 18.420,73 -58.834,87

TÉCNICO EM 

ELETROMECÂNICA
0 1 4 0,00 0,00 3.939,00 551,46 0,00 0,00 31.512,00 4.411,68 0,00 18.420,73 -58.834,87

TECNICO EM 

INFORMATICA
0 3 4 0,00 0,00 11.817,00 1.654,38 0,00 0,00 94.536,00 13.235,04 0,00 55.262,20 -176.504,62

TÉCNICO EM 

LABORATÓRIO
0 1 4 0,00 0,00 3.939,00 551,46 0,00 0,00 31.512,00 4.411,68 0,00 18.420,73 -58.834,87

TECNICO EM MUSICA E 

DANCA
0 1 4 0,00 0,00 3.939,00 551,46 0,00 0,00 31.512,00 4.411,68 0,00 18.420,73 -58.834,87

TESOUREIRO 0 2 4 0,00 0,00 7.878,00 1.102,92 0,00 0,00 63.024,00 8.823,36 0,00 36.841,47 -117.669,75

TOPOGRAFO 0 3 4 0,00 0,00 11.817,00 1.654,38 0,00 0,00 94.536,00 13.235,04 0,00 55.262,20 -176.504,62

ARQUITETO 4 0 5 28.264,28 3.957,00 0,00 0,00 226.114,20 31.655,99 0,00 0,00 132.177,88 0,00 422.169,34

ARQUIVISTA 3 0 5 21.198,21 2.967,75 0,00 0,00 169.585,65 23.741,99 0,00 0,00 99.133,41 0,00 316.627,01

ASSISTENTE SOCIAL 0 19 5 0,00 0,00 134.255,31 18.795,74 0,00 0,00 1.074.042,45 150.365,94 0,00 627.844,94 -2.005.304,38

CONTADOR 2 0 5 14.132,14 1.978,50 0,00 0,00 113.057,10 15.827,99 0,00 0,00 66.088,94 0,00 211.084,67

ENFERMEIRO 10 0 5 70.660,69 9.892,50 0,00 0,00 565.285,50 79.139,97 0,00 0,00 330.444,71 0,00 1.055.423,36

ENGENHEIRO 0 1 5 0,00 0,00 7.066,07 989,25 0,00 0,00 56.528,55 7.914,00 0,00 33.044,47 -105.542,34

ENGENHEIRO CIVIL 2 0 5 14.132,14 1.978,50 0,00 0,00 113.057,10 15.827,99 0,00 0,00 66.088,94 0,00 211.084,67

FARMACEUTICO 6 0 5 42.396,41 5.935,50 0,00 0,00 339.171,30 47.483,98 0,00 0,00 198.266,82 0,00 633.254,02

FISIOTERAPEUTA 2 0 5 14.132,14 1.978,50 0,00 0,00 113.057,10 15.827,99 0,00 0,00 66.088,94 0,00 211.084,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CARGOS EFETIVOS - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO SEM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



JORNALISTA 8 0 5 56.528,55 7.914,00 0,00 0,00 452.228,40 63.311,98 0,00 0,00 264.355,76 0,00 844.338,69

MEDICO CLINICO 

ESPECIALISTA
0 30 5 0,00 0,00 211.982,06 29.677,49 0,00 0,00 1.695.856,50 237.419,91 0,00 991.334,12 -3.166.270,08

MEDICO CLINICO 

GERAL
2 0 5 14.132,14 1.978,50 0,00 0,00 113.057,10 15.827,99 0,00 0,00 66.088,94 0,00 211.084,67

MÉDICO 

DERMATOLOGISTA
0 2 5 0,00 0,00 14.132,14 1.978,50 0,00 0,00 113.057,10 15.827,99 0,00 66.088,94 -211.084,67

MÉDICO ESPECIALISTA 

DERMATOLOGISTA
2 0 5 14.132,14 1.978,50 0,00 0,00 113.057,10 15.827,99 0,00 0,00 66.088,94 0,00 211.084,67

MÉDICO ESPECIALISTA 

NEUROLOGISTA
2 0 5 14.132,14 1.978,50 0,00 0,00 113.057,10 15.827,99 0,00 0,00 66.088,94 0,00 211.084,67

MÉDICO ESPECIALISTA 

NEUROPEDIATRA
2 0 5 14.132,14 1.978,50 0,00 0,00 113.057,10 15.827,99 0,00 0,00 66.088,94 0,00 211.084,67

MEDICO 

GINECOLOGISTA 

OBSTETRA

1 0 5 7.066,07 989,25 0,00 0,00 56.528,55 7.914,00 0,00 0,00 33.044,47 0,00 105.542,34

MÉDICO 

NEUROLOGISTA 

INFANTIL

0 2 5 0,00 0,00 14.132,14 1.978,50 0,00 0,00 113.057,10 15.827,99 0,00 66.088,94 -211.084,67

MEDICO PEDIATRA 3 0 5 21.198,21 2.967,75 0,00 0,00 169.585,65 23.741,99 0,00 0,00 99.133,41 0,00 316.627,01

MÉDICO PSIQUIATRA 1 0 5 7.066,07 989,25 0,00 0,00 56.528,55 7.914,00 0,00 0,00 33.044,47 0,00 105.542,34

NEUROLOGISTA 0 2 5 0,00 0,00 14.132,14 1.978,50 0,00 0,00 113.057,10 15.827,99 0,00 66.088,94 -211.084,67

OTORRINOLARINGOLO

GISTA
1 0 5 7.066,07 989,25 0,00 0,00 56.528,55 7.914,00 0,00 0,00 33.044,47 0,00 105.542,34

PEDIATRA 0 1 5 0,00 0,00 7.066,07 989,25 0,00 0,00 56.528,55 7.914,00 0,00 33.044,47 -105.542,34

PROGRAMADOR DE 

COMPUTADOR
0 1 5 0,00 0,00 7.066,07 989,25 0,00 0,00 56.528,55 7.914,00 0,00 33.044,47 -105.542,34

PSICOLOGO 0 14 5 0,00 0,00 98.924,96 13.849,49 0,00 0,00 791.399,70 110.795,96 0,00 462.622,59 -1.477.592,70

PSICOLOGO 

ORGANIZACIONAL
2 0 5 14.132,14 1.978,50 0,00 0,00 113.057,10 15.827,99 0,00 0,00 66.088,94 0,00 211.084,67

PSIQUIATRA 0 1 5 0,00 0,00 7.066,07 989,25 0,00 0,00 56.528,55 7.914,00 0,00 33.044,47 -105.542,34

TÉCNICO EM 

PSICOMOTRICIDADE
0 4 5 0,00 0,00 28.264,28 3.957,00 0,00 0,00 226.114,20 31.655,99 0,00 132.177,88 -422.169,34

VETERINARIO 0 1 5 0,00 0,00 7.066,07 989,25 0,00 0,00 56.528,55 7.914,00 0,00 33.044,47 -105.542,34

SUB-TOTAIS 266 567 1.213.508,64 169.891,21 2.477.324,36 346.825,41 9.708.069,15 1.359.129,68 19.818.594,90 2.774.603,29 5.674.973,17 11.585.207,38 -18.876.983,48

TOTAIS 1.383.399,85 -2.824.149,77 11.067.198,83 -22.593.198,19 -5.910.234,21 -18.876.983,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CARGOS EFETIVOS - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO SEM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



Valores

1.359.129,68

-19.818.594,90

-2.774.603,29

5.674.973,17

-11.585.207,38

-18.876.983,48TOTAL (IMPACTO FINANCEIRO COM REDUÇÃO) - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA 

RESUMO IMPACTO FINANCEIRO - CARGOS EFETIVOS

1.213.508,64

169.891,21

-2.477.324,36

-346.825,41

9.708.069,15

FUNPAS Patronal sobre Cargos Extintos - Exercícios 2023 e 2024

Complementar FUNPAS - Cargos Criados - Out a Dez/22 + Proporcional 13º Salário + Exercícios 2023 e 2024

Complementar FUNPAS - Cargos Extintos - Out a Dez/22 + Proporcional 13º Salário + Exercícios 2023 e 2024

Cargos Criados - Exercícios 2023 e 2024

FUNPAS Patronal sobre Cargos Criados - Exercícios 2023 e 2024

Cargos Extintos - Exercícios 2023 e 2024

FUNPAS Patronal sobre Cargos Criados - Meses Out a Dez/22 + Proporcional 13º Salário

Cargos Extintos - Meses Out a Dez/22 + Proporcional 13º Salário

FUNPAS Patronal sobre Cargos Extintos - Meses Out a Dez/22 + Proporcional 13º Salário

Descrição

Cargos Criados - Meses Out a Dez/22 + Proporcional 13º Salário

18.125.571,86

-37.002.555,34

-18.876.983,48

IMPACTO CARGOS CRIADOS 

IMPACTO CARGOS EXTINTOS

DIFERENÇA



Descrição dos Cargos

Redução 

de Vagas 

de Cargos 

em 

Extinção

Índice

Reduções 

Cargos Out/22 

a 13º/22

Reduções 

Obrigações 

Patronais 

Out/22 a 

13º/22

Reduções 

Cargos 2023 e 

2024

Reduções 

Obrigações 

Patronais 

2023 e 2024

Redução 

Compl. 

FUNPAS 2022 

Out/22 a 

13º/22 

Redução 

Compl. 

FUNPAS 2023

Redução 

Compl. 

FUNPAS 2024

Total Por Cargo

PROFESSOR ESPECIALISTA EM 

MUSICA E DANCA
10 1.443,12 46.901,40 7.569,89 375.211,20 60.559,09 20.191,05 94.834,63 104.308,71 709.575,97

PROFESSOR 557 1.443,12 2.612.407,98 421.642,65 20.899.263,84 3.373.141,18 1.124.641,64 5.282.288,94 5.809.995,35 39.523.381,57

PROFESSOR ESPECIALISTA EM 3º 

GRAU
1 1.443,12 4.690,14 756,99 37.521,12 6.055,91 2.019,11 9.483,46 10.430,87 70.957,60

SUB-TOTAIS 568 2.663.999,52 429.969,52 21.311.996,16 3.439.756,18 1.146.851,79 5.386.607,03 5.924.734,93 40.303.915,14

Cargos Extintos - Meses Out a Dez/22 + Proporcional 13º Salário

FUNPAS Patronal sobre Cargos Extintos - Meses Out a Dez/22 + Proporcional 13º Salário

Cargos Extintos - Exercícios 2023 e 2024

FUNPAS Patronal sobre Cargos Extintos - Exercícios 2023 e 2024

Complementar FUNPAS - Cargos Extintos - Out a Dez/22 + Proporcional 13º Salário + Exercícios 2023 e 2024

TOTAL (IMPACTO FINANCEIRO COM REDUÇÃO) - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

0,00

-40.303.915,14

0,00

IMPACTO CARGOS CRIADOS 

IMPACTO CARGOS EXTINTOS

DIFERENÇA

3.439.756,18

12.458.193,76

-40.303.915,14

RESUMO IMPACTO FINANCEIRO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CARGOS EFETIVOS - DEMONSTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TOTAIS -3.093.969,04 -24.751.752,34 -12.458.193,76

21.311.996,16

-40.303.915,14

ValoresDescrição

2.663.999,52

429.969,52



Proventos

Base no 

Piso S/N? - 

S=1/N=0

Índice

ACRÉSCIMO 

MENSAL 

SALÁRIO

ACRÉSCIMO 

MENSAL 

FUNPAS

ACRÉSCIMO 

MENSAL 

COMPL. FUNPAS

Acréscimo 

Out/22 a 

Dez/24

Obrigações 

Patronais 

Out/22 a 

Dez/24

Compl. 

FUNPAS 

Out/22 a 

13º/22

Compl. 

FUNPAS 2023

Compl. 

FUNPAS 2024
Total Geral

8.455,64 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.632,32 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.074,63 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.612,57 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.952,04 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.333,93 1 0,08186 109,20 17,62 47,01 3.193,97 515,51 152,78 717,58 789,27 5.369,10
1.067,16 1 0,08186 87,36 14,10 37,61 2.555,21 412,41 122,22 574,07 631,42 4.295,34
41.084,89 1 0,08186 3.363,21 542,82 1.447,86 98.373,87 15.877,54 4.705,55 22.101,33 24.309,28 165.367,56
748.948,43 1 0,08186 61.308,92 9.895,26 26.393,49 1.793.285,87 289.436,34 85.778,84 402.891,56 443.140,86 3.014.533,47
36.016,38 1 0,08186 2.948,30 475,86 1.269,24 86.237,80 13.918,78 4.125,04 19.374,76 21.310,32 144.966,70
102.423,69 1 0,08186 8.384,40 1.353,24 3.609,49 245.243,80 39.582,35 11.730,83 55.098,11 60.602,47 412.257,55
35.643,00 1 0,08186 2.917,74 470,92 1.256,09 85.343,78 13.774,49 4.082,28 19.173,90 21.089,40 143.463,84
16.297,80 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

652,32 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
265.652,92 1 0,08186 21.746,35 3.509,86 9.361,80 636.080,68 102.663,42 30.425,86 142.906,13 157.182,60 1.069.258,69

193,28 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
873,99 1 0,08186 71,54 11,55 30,80 2.092,69 337,76 100,10 470,16 517,13 3.517,83

312.739,98 1 0,08186 25.600,89 4.131,98 11.021,19 748.826,17 120.860,54 35.818,85 168.236,28 185.043,27 1.258.785,12
1.344.156,80 1 0,08186 110.032,68 17.759,27 47.369,07 3.218.455,76 519.458,76 153.949,47 723.079,73 795.316,18 5.410.259,90
129.391,21 1 0,08186 10.591,96 1.709,54 4.559,84 309.814,96 50.004,13 14.819,48 69.605,09 76.558,72 520.802,39
80.035,50 1 0,08186 6.551,71 1.057,45 2.820,51 191.637,40 30.930,28 9.166,66 43.054,54 47.355,73 322.144,60
2.667,88 1 0,08186 218,39 35,25 94,02 6.387,99 1.031,02 305,56 1.435,17 1.578,54 10.738,27
3.476,58 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339,27 1 0,08186 27,77 4,48 11,96 812,35 131,11 38,86 182,51 200,74 1.365,57
133,39 1 0,08186 10,92 1,76 4,70 319,39 51,55 15,28 71,76 78,92 536,90
106,71 1 0,08186 8,74 1,41 3,76 255,51 41,24 12,22 57,40 63,14 429,51
960,43 1 0,08186 78,62 12,69 33,85 2.299,66 371,16 110,00 516,66 568,27 3.865,75

6.402,88 1 0,08186 524,14 84,60 225,64 15.331,09 2.474,44 733,34 3.444,38 3.788,48 25.771,73
6.669,68 1 0,08186 545,98 88,12 235,04 15.969,92 2.577,54 763,89 3.587,91 3.946,34 26.845,60
933,76 1 0,08186 76,44 12,34 32,91 2.235,80 360,86 106,95 502,31 552,49 3.758,40

PREFEITURA DE BAGÉ - IMPACTO FINANCEIRO FIXAÇÃO PISO MUNICIPAL PROFISSIONAL MAGISTÉRIO 

DEMONSTRATIVO - OUTUBRO/2022 E EXERCÍCIOS 2023 E 2024



Proventos

Base no 

Piso S/N? - 

S=1/N=0

Índice

ACRÉSCIMO 

MENSAL 

SALÁRIO

ACRÉSCIMO 

MENSAL 

FUNPAS

ACRÉSCIMO 

MENSAL 

COMPL. FUNPAS

Acréscimo 

Out/22 a 

Dez/24

Obrigações 

Patronais 

Out/22 a 

Dez/24

Compl. 

FUNPAS 

Out/22 a 

13º/22

Compl. 

FUNPAS 2023

Compl. 

FUNPAS 2024
Total Geral

3.068,04 1 0,08186 251,15 40,54 108,12 7.346,13 1.185,67 351,39 1.650,43 1.815,31 12.348,93
7.247,76 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.447,08 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.889,76 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.551,19 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.712,62 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47.754,65 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.155,72 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52.156,61 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.408,82 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73.837,19 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.003,15 1 0,08186 573,28 92,53 246,80 16.768,38 2.706,42 802,09 3.767,30 4.143,65 28.187,83
556,70 1 0,08186 45,57 7,36 19,62 1.332,97 215,14 63,76 299,47 329,39 2.240,73
24,16 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
628,14 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

126.278,71 1 0,08186 10.337,18 1.668,42 4.450,15 302.362,37 48.801,29 14.463,00 67.930,75 74.717,10 508.274,51
22.009,90 1 0,08186 1.801,73 290,80 775,64 52.700,61 8.505,88 2.520,85 11.840,07 13.022,91 88.590,32
1.642,81 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
599,63 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

148.822,54 1 0,08186 12.182,61 1.966,27 5.244,61 356.341,43 57.513,51 17.045,00 80.058,04 88.055,93 599.013,91
6.669,70 1 0,08186 545,98 88,12 235,05 15.969,96 2.577,55 763,90 3.587,92 3.946,36 26.845,69
622,50 1 0,08186 50,96 8,22 21,94 1.490,52 240,57 71,30 334,87 368,32 2.505,58

5.792,62 1 0,08186 474,18 76,53 204,14 13.869,88 2.238,60 663,44 3.116,10 3.427,40 23.315,42
4.168,52 1 0,08186 341,24 55,08 146,90 9.981,13 1.610,95 477,43 2.242,43 2.466,45 16.778,38
2.667,87 1 0,08186 218,39 35,25 94,02 6.387,96 1.031,02 305,56 1.435,16 1.578,54 10.738,23
24.246,75 1 0,08186 1.984,84 320,35 854,47 58.056,54 9.370,33 2.777,04 13.043,37 14.346,42 97.593,69

PREFEITURA DE BAGÉ - IMPACTO FINANCEIRO FIXAÇÃO PISO MUNICIPAL PROFISSIONAL MAGISTÉRIO 

DEMONSTRATIVO - OUTUBRO/2022 E EXERCÍCIOS 2023 E 2024



Proventos

Base no 

Piso S/N? - 

S=1/N=0

Índice

ACRÉSCIMO 

MENSAL 

SALÁRIO

ACRÉSCIMO 

MENSAL 

FUNPAS

ACRÉSCIMO 

MENSAL 

COMPL. FUNPAS

Acréscimo 

Out/22 a 

Dez/24

Obrigações 

Patronais 

Out/22 a 

Dez/24

Compl. 

FUNPAS 

Out/22 a 

13º/22

Compl. 

FUNPAS 2023

Compl. 

FUNPAS 2024
Total Geral

1.449,53 1 0,08186 118,66 19,15 51,08 3.470,76 560,18 166,02 779,76 857,66 5.834,39
36.241,20 1 0,08186 2.966,70 478,83 1.277,17 86.776,11 14.005,66 4.150,79 19.495,70 21.443,34 145.871,61
2.899,08 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
637,80 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.430,41 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.343,97 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78.701,87 1 0,08186 6.442,54 1.039,83 2.773,51 188.444,15 30.414,89 9.013,91 42.337,12 46.566,64 316.776,71
11.015,88 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.758,13 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
872,62 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.324,47 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.667,86 1 0,08186 218,39 35,25 94,02 6.387,94 1.031,01 305,56 1.435,16 1.578,53 10.738,19
10.819,20 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.983.054,22 293.758,65 47.412,65 126.463,10 8.592.440,48 1.386.819,89 411.005,07 1.930.434,96 2.123.287,51 14.443.987,92

Valor

Base no 

Piso S/N? - 

S=1/N=0

Índice

ACRÉSCIMO 

MENSAL 

SALÁRIO

ACRÉSCIMO 

MENSAL 

FUNPAS

ACRÉSCIMO 

MENSAL 

COMPL. FUNPAS

Acréscimo 

Out/22 a 

Dez/24

Obrigações 

Patronais 

Out/22 a 

Dez/24

Compl. 

FUNPAS 

Out/22 a 

13º/22

Compl. 

FUNPAS 2023

Compl. 

FUNPAS 2024
Total Geral

483,15 1 1,30000 38.941,89 0,00 0,00 1.139.050,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.139.050,28

2.123.287,51

0,00 0,00

PREFEITURA DE BAGÉ - IMPACTO FINANCEIRO FIXAÇÃO PISO MUNICIPAL PROFISSIONAL MAGISTÉRIO 

DEMONSTRATIVO - OUTUBRO/2022 E EXERCÍCIOS 2023 E 2024

0,00 1.139.050,28

467.634,39TOTAIS

PREFEITURA DE BAGÉ - IMPACTO FINANCEIRO FUNÇÃO GRATIFICADA - SUPERVISOR DE ESCOLA

DEMONSTRATIVO - OUTUBRO/2022 E EXERCÍCIOS 2023 E 2024

TOTAIS 38.941,89

14.443.987,92

1.139.050,28 0,00

8.592.440,48 1.386.819,89 411.005,07 1.930.434,96



Descrição dos Cargos Nível Vagas Ocupadas

Impacto Vale 

Alimentação 

Mensal

Impacto Vale 

Alimentação 

Out/2022 a 

Dez/2022 

Impacto Vale 

Alimentação 

2023

Impacto Vale 

Alimentação 

2024

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3 128 40.832,00 122.496,00 489.984,00 489.984,00

AGENTE DE CAMPO 4 0 0,00 0,00 0,00 0,00

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 4 34 7.446,00 22.338,00 89.352,00 89.352,00

ALMOXARIFE 3 3 957,00 2.871,00 11.484,00 11.484,00

ANTROPÓLOGO 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

ARMADOR DE FERRAGEM 2 0 0,00 0,00 0,00 0,00

ARQUEÓLOGO 5 1 119,00 357,00 1.428,00 1.428,00

ARQUITETO 5 3 357,00 1.071,00 4.284,00 4.284,00

ARQUIVISTA 5 3 357,00 1.071,00 4.284,00 4.284,00

ASFALTADOR 1 5 2.095,00 6.285,00 25.140,00 25.140,00

ASSESSOR DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL (Fotográfico/Cinegrafista/Editor) 4 1 219,00 657,00 2.628,00 2.628,00

ASSISTENTE CULTURAL 4 10 2.190,00 6.570,00 26.280,00 26.280,00

ASSISTENTE SOCIAL 5 32 3.808,00 11.424,00 45.696,00 45.696,00

ATENDENTE DE BERÇÁRIO 3 64 20.416,00 61.248,00 244.992,00 244.992,00

ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3 61 19.459,00 58.377,00 233.508,00 233.508,00

ATENDENTE DE FARMÁCIA 3 15 4.785,00 14.355,00 57.420,00 57.420,00

AUDITOR 5 1 119,00 357,00 1.428,00 1.428,00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 44 14.036,00 42.108,00 168.432,00 168.432,00

AUXILIAR DE ASSISTENTE SOCIAL 4 0 0,00 0,00 0,00 0,00

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 3 7 2.233,00 6.699,00 26.796,00 26.796,00

AUXILIAR DE CÂMARA ESCURA 4 11 2.409,00 7.227,00 28.908,00 28.908,00

AUXILIAR DE CARPINTEIRO 2 0 0,00 0,00 0,00 0,00

AUXILIAR DE ELETRICISTA 1 1 419,00 1.257,00 5.028,00 5.028,00

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 4 5 1.095,00 3.285,00 13.140,00 13.140,00

AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO ESCOLAR 4 0 0,00 0,00 0,00 0,00

AUXILIAR DE LABORATÓRIO 4 2 438,00 1.314,00 5.256,00 5.256,00
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AUXILIAR DE MECÂNICO 1 2 838,00 2.514,00 10.056,00 10.056,00

AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA 1 2 838,00 2.514,00 10.056,00 10.056,00

AUXILIAR DE PEDREIRO 1 1 419,00 1.257,00 5.028,00 5.028,00

AUXILIAR DE SANEAMENTO 2 2 738,00 2.214,00 8.856,00 8.856,00

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 4 7 1.533,00 4.599,00 18.396,00 18.396,00

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 1 1 419,00 1.257,00 5.028,00 5.028,00

AUXILIAR DE TRATORISTA 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00

AUXILIAR FAZENDÁRIO 3 6 1.914,00 5.742,00 22.968,00 22.968,00

BIBLIOTECÁRIO 5 2 238,00 714,00 2.856,00 2.856,00

BIÓLOGO 5 2 238,00 714,00 2.856,00 2.856,00

CALCETEIRO 1 15 6.285,00 18.855,00 75.420,00 75.420,00

CALDEIREIRO 2 2 738,00 2.214,00 8.856,00 8.856,00

CARPINTEIRO 2 3 1.107,00 3.321,00 13.284,00 13.284,00

CHAPISTA 2 1 369,00 1.107,00 4.428,00 4.428,00

CONDUTOR SOCORRISTA 4 3 657,00 1.971,00 7.884,00 7.884,00

CONTADOR 5 11 1.309,00 3.927,00 15.708,00 15.708,00

CONTÍNUO 1 10 4.190,00 12.570,00 50.280,00 50.280,00

COSTUREIRA 2 0 0,00 0,00 0,00 0,00

COZINHEIRO 1 5 2.095,00 6.285,00 25.140,00 25.140,00

DESENHISTA 4 1 219,00 657,00 2.628,00 2.628,00

DIGITADOR DE DADOS 4 2 438,00 1.314,00 5.256,00 5.256,00

ECONOMISTA 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUCADOR 6 7 4.333,00 12.999,00 51.996,00 51.996,00

EDUCADOR ESPECIAL 5 1 119,00 357,00 1.428,00 1.428,00

ELETRICISTA 2 8 2.952,00 8.856,00 35.424,00 35.424,00

ELETRICISTA MECÂNICO 2 0 0,00 0,00 0,00 0,00
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ENFERMEIRO 5 54 6.426,00 19.278,00 77.112,00 77.112,00

ENGENHEIRO 5 1 119,00 357,00 1.428,00 1.428,00

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 5 4 476,00 1.428,00 5.712,00 5.712,00

ENGENHEIRO AMBIENTAL 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

ENGENHEIRO CIVIL 5 6 714,00 2.142,00 8.568,00 8.568,00

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

ENGENHEIRO DE TRÂNSITO 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

ENGENHEIRO ELETRICISTA 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

ENGENHEIRO QUÍMICO 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPECIALISTA EM ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

FARMACÊUTICO 5 3 357,00 1.071,00 4.284,00 4.284,00

FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 5 11 1.309,00 3.927,00 15.708,00 15.708,00

FERRAMENTEIRO 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00

FISCAL 3 3 957,00 2.871,00 11.484,00 11.484,00

FISCAL AMBIENTAL 4 3 657,00 1.971,00 7.884,00 7.884,00

FISCAL DE OBRAS 3 6 1.914,00 5.742,00 22.968,00 22.968,00

FISCAL DE TRANSPORTES 3 1 319,00 957,00 3.828,00 3.828,00

FISCAL DE TRIBUTOS 4 12 2.628,00 7.884,00 31.536,00 31.536,00

FISCAL RODOVIÁRIO (INSPETOR) 3 2 638,00 1.914,00 7.656,00 7.656,00

FISCAL SANITÁRIO 4 6 1.314,00 3.942,00 15.768,00 15.768,00

FISIOTERAPEUTA 5 30 3.570,00 10.710,00 42.840,00 42.840,00

FONOAUDIÓLOGO 5 3 357,00 1.071,00 4.284,00 4.284,00

FONOAUDIÓLOGO ESPECIALISTA EM AUDIOLOGIA 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

GEÓLOGO 5 1 119,00 357,00 1.428,00 1.428,00

GEOMENSOR 4 0 0,00 0,00 0,00 0,00
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GUARDA MUNICIPAL 4 0 0,00 0,00 0,00 0,00

HISTORIADOR 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMATA 5 6 714,00 2.142,00 8.568,00 8.568,00

INSTALADOR HIDRO-SANITÁRIO 2 0 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTALADOR SANITÁRIO 2 0 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTRUTOR OFICINEIRO 3 0 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTRUTOR PROFISSIONAL 3 11 3.509,00 10.527,00 42.108,00 42.108,00

INTÉRPRETE DE LIBRAS 4 3 657,00 1.971,00 7.884,00 7.884,00

JARDINEIRO 1 2 838,00 2.514,00 10.056,00 10.056,00

JORNALISTA 5 3 357,00 1.071,00 4.284,00 4.284,00

LABORATORISTA DE SOLO ASFALTO E CONCRETO 4 0 0,00 0,00 0,00 0,00

LAVADEIRA 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00

LAVADOR DE VIATURAS 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00

MARCENEIRO 3 1 319,00 957,00 3.828,00 3.828,00

MECÂNICO 2 7 2.583,00 7.749,00 30.996,00 30.996,00

MÉDICO CARDIOLOGISTA 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

MÉDICO CLÍNICO ESPECIALISTA 5 14 1.666,00 4.998,00 19.992,00 19.992,00

MÉDICO CLÍNICO GERAL 5 4 476,00 1.428,00 5.712,00 5.712,00

MÉDICO DERMATOLOGISTA 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

MÉDICO DO TRABALHO 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

MÉDICO ECOGRAFISTA 5 1 119,00 357,00 1.428,00 1.428,00

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

MÉDICO ESPECIALISTA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

MÉDICO ESPECIALISTA DERMATOLOGISTA 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

MÉDICO ESPECIALISTA NEUROLOGISTA 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

MÉDICO ESPECIALISTA NEUROPEDIATRA 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00
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MÉDICO ESPECIALISTA PATOLOGISTA 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

MÉDICO ESPECIALISTA TRAUMATOLOGISTA 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

MÉDICO GERIATRA 5 1 119,00 357,00 1.428,00 1.428,00

MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA 5 4 476,00 1.428,00 5.712,00 5.712,00

MÉDICO NEUROLOGISTA INFANTIL 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

MÉDICO ONCOLOGISTA 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

MÉDICO PEDIATRA 5 5 595,00 1.785,00 7.140,00 7.140,00

MÉDICO PSIQUIATRA 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

MÉDICO TRAUMATOLOGISTA 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

MÉDICO UROLOGISTA 5 1 119,00 357,00 1.428,00 1.428,00

MÉDICO VASCULAR 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

MONITOR 4 5 1.095,00 3.285,00 13.140,00 13.140,00

MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 4 0 0,00 0,00 0,00 0,00

MOTORISTA 2 86 31.734,00 95.202,00 380.808,00 380.808,00

MOTORISTA DE VIATURA LEVE 2 0 0,00 0,00 0,00 0,00

MOTORISTA DE VIATURA PESADA 2 57 21.033,00 63.099,00 252.396,00 252.396,00

MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK 2 1 369,00 1.107,00 4.428,00 4.428,00

MÚSICO 2 3 1.107,00 3.321,00 13.284,00 13.284,00

NEUROLOGISTA 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

NUTRICIONISTA 5 12 1.428,00 4.284,00 17.136,00 17.136,00

ODONTÓLOGO (DENTISTA) 5 33 3.927,00 11.781,00 47.124,00 47.124,00

ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM ENDODONTIA 5 1 119,00 357,00 1.428,00 1.428,00

ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM CIRURGIA MAXILO FACIAL 5 1 119,00 357,00 1.428,00 1.428,00

ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM ODONTOPEDIATRIA 5 1 119,00 357,00 1.428,00 1.428,00

ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM PERIODONTIA 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

ODONTÓLOGO PROTESISTA 5 1 119,00 357,00 1.428,00 1.428,00
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OFICIAL ADMINISTRATIVO 4 53 11.607,00 34.821,00 139.284,00 139.284,00

OFICIAL FAZENDÁRIO 4 23 5.037,00 15.111,00 60.444,00 60.444,00

OFTALMOLOGISTA 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERADOR DE COMPUTADOR 4 1 219,00 657,00 2.628,00 2.628,00

OPERADOR DE ELETROCARDIOGRAMA 4 4 876,00 2.628,00 10.512,00 10.512,00

OPERADOR DE ELETROENCEFALOGRAMA 4 2 438,00 1.314,00 5.256,00 5.256,00

OPERADOR DE MÁQUINAS VIÁRIAS 2 13 4.797,00 14.391,00 57.564,00 57.564,00

OPERADOR DE USINA DE ASFALTO 2 1 369,00 1.107,00 4.428,00 4.428,00

OPERÁRIO 1 2 838,00 2.514,00 10.056,00 10.056,00

ORIENTADOR EDUCACIONAL 5 34 4.046,00 12.138,00 48.552,00 48.552,00

OTORRINOLARINGOLOGISTA 5 1 119,00 357,00 1.428,00 1.428,00

PEDAGOGO 5 1 119,00 357,00 1.428,00 1.428,00

PEDIATRA 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

PEDREIRO 2 14 5.166,00 15.498,00 61.992,00 61.992,00

PINTOR 2 7 2.583,00 7.749,00 30.996,00 30.996,00

PORTEIRO 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00

PROCURADOR JURÍDICO 5 6 714,00 2.142,00 8.568,00 8.568,00

PROFESSOR 6 618 382.542,00 1.147.626,00 4.590.504,00 4.590.504,00

PROFESSOR BERÇARISTA 6 25 15.475,00 46.425,00 185.700,00 185.700,00

PROFESSOR DE ADMINISTRAÇÃO 6 3 1.857,00 5.571,00 22.284,00 22.284,00

PROFESSOR DE ARQUITETURA 6 0 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFESSOR DE CIÊNCIAS 6 20 12.380,00 37.140,00 148.560,00 148.560,00

PROFESSOR DE COMUNICAÇÃO 6 1 619,00 1.857,00 7.428,00 7.428,00

PROFESSOR DE CONTABILIDADE 6 2 1.238,00 3.714,00 14.856,00 14.856,00

PROFESSOR DE DIREITO 6 1 619,00 1.857,00 7.428,00 7.428,00

PROFESSOR DE ECONOMIA 6 1 619,00 1.857,00 7.428,00 7.428,00
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 6 16 9.904,00 29.712,00 118.848,00 118.848,00

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 6 0 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 6 26 16.094,00 48.282,00 193.128,00 193.128,00

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 6 125 77.375,00 232.125,00 928.500,00 928.500,00

PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 6 0 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFESSOR DE ESPANHOL 6 7 4.333,00 12.999,00 51.996,00 51.996,00

PROFESSOR DE GEOGRAFIA 6 9 5.571,00 16.713,00 66.852,00 66.852,00

PROFESSOR DE HISTÓRIA 6 5 3.095,00 9.285,00 37.140,00 37.140,00

PROFESSOR DE INFORMÁTICA 6 2 1.238,00 3.714,00 14.856,00 14.856,00

PROFESSOR DE INGLÊS 6 0 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFESSOR DE LIBRAS 6 0 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFESSOR DE MATEMÁTICA 6 28 17.332,00 51.996,00 207.984,00 207.984,00

PROFESSOR DE PORTUGUÊS 6 17 10.523,00 31.569,00 126.276,00 126.276,00

PROFESSOR DE PSICOLOGIA 6 1 619,00 1.857,00 7.428,00 7.428,00

PROFESSOR DE SALA DE RECURSOS 6 16 9.904,00 29.712,00 118.848,00 118.848,00

PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS 6 111 68.709,00 206.127,00 824.508,00 824.508,00

PROFESSOR DE TECNOLOGIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 6 2 1.238,00 3.714,00 14.856,00 14.856,00

PROFESSOR COM ESPECIALIZAÇÃO DE 3º GRAU 6 0 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFESSOR ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 6 1 619,00 1.857,00 7.428,00 7.428,00

PROFESSOR ESPECIALISTA EM MÚSICA E DANÇA 6 2 1.238,00 3.714,00 14.856,00 14.856,00

PROFESSOR ESPECIALISTA EM SUPERVISÃO ESCOLAR 6 1 619,00 1.857,00 7.428,00 7.428,00

PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 4 0 0,00 0,00 0,00 0,00

PSICÓLOGO 5 29 3.451,00 10.353,00 41.412,00 41.412,00

PSICÓLOGO CLÍNICO 5 3 357,00 1.071,00 4.284,00 4.284,00

PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL 5 4 476,00 1.428,00 5.712,00 5.712,00

PSICOPEDAGOGO CLÍNICO 5 1 119,00 357,00 1.428,00 1.428,00
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PSICOPEDAGOGO 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

PSIQUIATRA 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

PSIQUIATRA DA INFANCIA E ADOLESCENCIA 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

PUBLICITÁRIO 5 1 119,00 357,00 1.428,00 1.428,00

RADIOLOGISTA 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEPCIONISTA 3 65 20.735,00 62.205,00 248.820,00 248.820,00

RELAÇÕES PÚBLICAS 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

RONDA 1 93 38.967,00 116.901,00 467.604,00 467.604,00

SECRETÁRIO DE ESCOLA 4 27 5.913,00 17.739,00 70.956,00 70.956,00

SECRETÁRIO E/OU RECEPCIONISTA 3 0 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETÁRIO PRONTUÁRIOS 3 0 0,00 0,00 0,00 0,00

SERRALHEIRO 2 1 369,00 1.107,00 4.428,00 4.428,00

SERVENTE 1 24 10.056,00 30.168,00 120.672,00 120.672,00

SERVENTE DE MERENDEIRA 1 196 82.124,00 246.372,00 985.488,00 985.488,00

SERVICOS GERAIS 1 77 32.263,00 96.789,00 387.156,00 387.156,00

SOLDADOR 2 3 1.107,00 3.321,00 13.284,00 13.284,00

TÉCNICO AGRÍCOLA 4 1 219,00 657,00 2.628,00 2.628,00

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 4 0 0,00 0,00 0,00 0,00

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 4 1 219,00 657,00 2.628,00 2.628,00

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 4 0 0,00 0,00 0,00 0,00

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 4 67 14.673,00 44.019,00 176.076,00 176.076,00

TÉCNICO EM ESCRITURAÇÃO ESCOLAR 4 0 0,00 0,00 0,00 0,00

TECNICO EM INFORMATICA 4 25 5.475,00 16.425,00 65.700,00 65.700,00

TÉCNICO EM LABORATÓRIO 4 0 0,00 0,00 0,00 0,00

TECNICO EM MUSICA E DANCA 4 7 1.533,00 4.599,00 18.396,00 18.396,00

TECNICO EM PROTESE DENTARIA 4 1 219,00 657,00 2.628,00 2.628,00
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TÉCNICO EM PSICOMOTRICIDADE 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00

TÉCNICO EM RAIO X 4 9 1.971,00 5.913,00 23.652,00 23.652,00

TÉCNICO EM RH 4 0 0,00 0,00 0,00 0,00

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 4 1 219,00 657,00 2.628,00 2.628,00

TÉCNICO EM TURISMO 4 1 219,00 657,00 2.628,00 2.628,00

TELEFONISTA 3 32 10.208,00 30.624,00 122.496,00 122.496,00

TERAPEUTA OCUPACIONAL 5 1 119,00 357,00 1.428,00 1.428,00

TESOUREIRO 5 1 119,00 357,00 1.428,00 1.428,00

TOPÓGRAFO 4 1 219,00 657,00 2.628,00 2.628,00

TORNEIRO MECÂNICO 2 1 369,00 1.107,00 4.428,00 4.428,00

TRATORISTA 2 12 4.428,00 13.284,00 53.136,00 53.136,00

TURISMÓLOGO 5 1 119,00 357,00 1.428,00 1.428,00

VETERINÁRIO 5 3 357,00 1.071,00 4.284,00 4.284,00

VISITADOR DO PIM 4 30 6.570,00 19.710,00 78.840,00 78.840,00

VISITADOR SOCIAL 4 6 1.314,00 3.942,00 15.768,00 15.768,00

TOTAIS 1.176.678,00 3.530.034,00 14.120.136,00 14.120.136,00
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EDUCADOR 6 7 4.333,00 12.999,00 51.996,00 51.996,00

PROFESSOR 6 618 382.542,00 1.147.626,00 4.590.504,00 4.590.504,00

PROFESSOR BERÇARISTA 6 25 15.475,00 46.425,00 185.700,00 185.700,00

PROFESSOR DE ADMINISTRAÇÃO 6 3 1.857,00 5.571,00 22.284,00 22.284,00

PROFESSOR DE ARQUITETURA 6 0 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFESSOR DE CIÊNCIAS 6 20 12.380,00 37.140,00 148.560,00 148.560,00

PROFESSOR DE COMUNICAÇÃO 6 1 619,00 1.857,00 7.428,00 7.428,00

PROFESSOR DE CONTABILIDADE 6 2 1.238,00 3.714,00 14.856,00 14.856,00

PROFESSOR DE DIREITO 6 1 619,00 1.857,00 7.428,00 7.428,00

PROFESSOR DE ECONOMIA 6 1 619,00 1.857,00 7.428,00 7.428,00

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 6 16 9.904,00 29.712,00 118.848,00 118.848,00

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 6 125 77.375,00 232.125,00 928.500,00 928.500,00

PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 6 0 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFESSOR DE ESPANHOL 6 7 4.333,00 12.999,00 51.996,00 51.996,00

PROFESSOR DE GEOGRAFIA 6 9 5.571,00 16.713,00 66.852,00 66.852,00

PROFESSOR DE HISTÓRIA 6 5 3.095,00 9.285,00 37.140,00 37.140,00

PROFESSOR DE INFORMÁTICA 6 2 1.238,00 3.714,00 14.856,00 14.856,00

PROFESSOR DE INGLÊS 6 0 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFESSOR DE LIBRAS 6 0 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFESSOR DE MATEMÁTICA 6 28 17.332,00 51.996,00 207.984,00 207.984,00

PROFESSOR DE PORTUGUÊS 6 17 10.523,00 31.569,00 126.276,00 126.276,00

PROFESSOR DE PSICOLOGIA 6 1 619,00 1.857,00 7.428,00 7.428,00

PROFESSOR DE SALA DE RECURSOS 6 16 9.904,00 29.712,00 118.848,00 118.848,00

PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS 6 111 68.709,00 206.127,00 824.508,00 824.508,00

PROFESSOR DE TECNOLOGIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 6 2 1.238,00 3.714,00 14.856,00 14.856,00

PROFESSOR COM ESPECIALIZAÇÃO DE 3º GRAU 6 0 0,00 0,00 0,00 0,00

PROFESSOR ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 6 1 619,00 1.857,00 7.428,00 7.428,00

PROFESSOR ESPECIALISTA EM MÚSICA E DANÇA 6 2 1.238,00 3.714,00 14.856,00 14.856,00

PROFESSOR ESPECIALISTA EM SUPERVISÃO ESCOLAR 6 1 619,00 1.857,00 7.428,00 7.428,00

TOTAIS 631.999,00 1.895.997,00 7.583.988,00 7.583.988,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ - IMPACTO FINANCEIRO VALE ALIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL - OUTUBRO/2022 E EXERCÍCIOS 2023 E 2024



Total de Cargos em Comissão
Impacto Vale 

Alimentação Mensal

Impacto Vale 

Alimentação 

Out/2022 a 

Dez/2022 

Impacto Vale 

Alimentação 

2023

Impacto Vale 

Alimentação 

2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ - IMPACTO FINANCEIRO VALE ALIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO CARGOS EM COMISSÃO - OUTUBRO/2022 E EXERCÍCIOS 2023 E 2024

VALOR MENSAL

256 250,00 64.000,00 192.000,00 768.000,00 768.000,00



TOTAL 1.728.000,00

TOTAL GERAL 33.498.306,00

Cargos em Comissão - Outubro/2022 a Dezembro/2022 192.000,00

Cargos em Comissão - Exercício 2023 768.000,00

Cargos em Comissão - Exercício 2024 768.000,00

Cargos Efetivos (Exceto SMED) - Exercício 2024 6.536.148,00

TOTAL 14.706.333,00

Cargos em Comissão - Valor Mensal 64.000,00

Descrição

631.999,00

1.895.997,00

Cargos Efetivos SMED - Valor Mensal

Cargos Efetivos SMED - Outubro/2022 a Dezembro/2022

31.770.306,00

Cargos Efetivos (Completo) - Outubro/2022 a Dezembro/2022

Cargos Efetivos (Completo) - Exercício 2023

Cargos Efetivos (Completo) - Exercício 2024

3.530.034,00

TOTAL

14.120.136,00

14.120.136,00

544.679,00

1.634.037,00

6.536.148,00

Cargos Efetivos SMED - Exercício 2023

Cargos Efetivos SMED - Exercício 2024

Cargos Efetivos (Exceto SMED) - Valor Mensal

Cargos Efetivos (Exceto SMED) - Outubro/2022 a Dezembro/2022

Cargos Efetivos (Exceto SMED) - Exercício 2023

17.063.973,00TOTAL

7.583.988,00

7.583.988,00

Cargos Efetivos (Completo) - Valor Mensal

VALE ALIMENTAÇÃO - IMPACTO FINANCEIRO - RESUMO

Valores

1.176.678,00



Base Índice

Acréscimo 

Mensal 

Salário

Acréscimo 

Mensal 

FUNPAS

Acréscimo 

Mensal 

Compl. 

FUNPAS

Acréscimo 

Out/22 a 

Dez/24

Obrigações 

Patronais 

Out/22 a 

Dez/24

Compl. 

FUNPAS 

Out/22 a 

13º/22

Compl. 

FUNPAS 2023

Compl. 

FUNPAS 2024
Total Geral

1.944,88 0,24635 60.848,39 8.518,77 26.195,23 1.779.815,43 249.174,16 85.134,50 399.865,20 439.812,17 2.953.801,47

2.424,00 0,40000 123.139,20 0,00 0,00 3.601.821,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3.601.821,60

183.987,59 8.518,77 26.195,23
TOTAIS

218.701,60
5.381.637,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ - IMPACTO FINANCEIRO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO CRIAÇÃO SUBSÍDIO ACS - OUTUBRO/2022 E EXERCÍCIOS 2023 E 2024

Descrição

AGENTE 

COMUNITÁRIO 

DE SAÚDE

40% 

INSALUBRIDADE

249.174,16 85.134,50 399.865,20 439.812,17 6.555.623,07



Descrição Quant. Índice

ACRÉSCIMO 

MENSAL 

SALÁRIO

ACRÉSCIMO 

MENSAL 

RPPS/RGPS

ACRÉSCIMO 

MENSAL 

COMPL. FUNPAS

Acréscimo 

Out/22 a 

Dez/24

Obrigações 

Patronais 

Out/22 a 

Dez/24

Compl. 

FUNPAS 

Out/22 a 

13º/22

Compl. 

FUNPAS 

2023

Compl. 

FUNPAS 2024
Total Geral

FUNÇÃO GRATIFICADA-

FG-05
6 2,30000 6.667,47 0,00 0,00 195.023,50 0,00 0,00 0,00 0,00 195.023,50

FUNÇÃO GRATIFICADA 

FG-06
6 3,30000 9.566,37 0,00 0,00 279.816,32 0,00 0,00 0,00 0,00 279.816,32

FUNÇÃO GRATIFICADA 

FG-07
4 4,30000 8.310,18 0,00 0,00 243.072,77 0,00 0,00 0,00 0,00 243.072,77

FUNÇÃO GRATIFICADA 

FG-08
3 8,00000 11.595,60 0,00 0,00 339.171,30 0,00 0,00 0,00 0,00 339.171,30

CARGO EM COMISSÃO CC-

06
10 6,00000 28.989,00 0,00 0,00 847.928,25 0,00 0,00 0,00 0,00 847.928,25

CARGO EM COMISSÃO CC-

07
6 7,00000 20.292,30 0,00 0,00 593.549,78 0,00 0,00 0,00 0,00 593.549,78

Secretário de Políticas 

Públicas para a Mulher - 

Regime Geral

1 Lei 6265/2020 5.886,53 647,52 0,00 172.181,00 18.939,91 0,00 0,00 0,00 191.120,91

Secretário de Habitação e 

Regularização Fundiária - 

Regime Geral

1 Lei 6265/2020 5.886,53 647,52 0,00 172.181,00 18.939,91 0,00 0,00 0,00 191.120,91

97.193,98 1.295,04 0,00 2.842.923,92 37.879,82 0,00 0,00 0,00 2.880.803,74

2.842.923,92 37.879,82 0,00 0,00

PREFEITURA DE BAGÉ - IMPACTO FINANCEIRO CRIAÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES

SECRETÁRIOS, FUNÇÕES GRAFITICADAS E CARGOS EM COMISSÃO

TOTAIS
0,00 2.880.803,7498.489,02



Descrição Quant. Lei  

ACRÉSCIMO 

MENSAL 

SALÁRIO

ACRÉSCIMO 

MENSAL RPPS

ACRÉSCIMO 

MENSAL 

COMPL. FUNPAS

Acréscimo 

Out/22 a 

Dez/24

Obrigações 

Patronais 

Out/22 a 

Dez/24

Compl. 

FUNPAS 

Out/22 a 

13º/22

Compl. 

FUNPAS 

2023

Compl. 

FUNPAS 2024
Total Geral

Secretário de Políticas 

Públicas para a Mulher - 

Regime Geral

1 Lei 6265/2020 5.886,53 824,11 2.534,15 172.181,00 24.105,34 8.235,99 38.683,33 42.547,84 285.753,50

Secretário de Habitação e 

Regularização Fundiária - 

Regime Geral

1 Lei 6265/2020 5.886,53 824,11 2.534,15 172.181,00 24.105,34 8.235,99 38.683,33 42.547,84 285.753,50

11.773,06 1.648,23 5.068,30 344.362,01 48.210,68 16.471,98 77.366,66 85.095,68 571.507,01

77.366,66 85.095,68 571.507,01

PREFEITURA DE BAGÉ - IMPACTO FINANCEIRO CRIAÇÃO DE 02 (DOIS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS)

DEMONSTRATIVO EM CASO DE SECRETÁRIO SER SERVIDOR EFETIVO 

TOTAIS
18.489,59 344.362,01 48.210,68 16.471,98


