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•ESTADO DEMATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

GABINETE DO PREFEITO

Lei Complementar n.0038/2015 Rochedo/M'S 02 de Junho de 2015

"Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Remuneração do Poder Executivo Municipal
de Rochedo - MS estabelece o quadro
permanente e especial de servidores, altera
dispositivos da lei complementar n. 02, de 10
de abril de 1991, e dá outras providências. "

o PREFEITO MUNICIPAL DE ROCHEDO, ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL, no uso de suas atribuições legais Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona e promulga, na conformidade com o disposto no Inciso VI, do Artigo 66, da Lei
Orgânica do Município de Rochedo, a seguinte L E I:

CAPÍTULO I
DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

Art, 1°.A política de recursos humanos do Poder Executivo Municipal de Rochedo - MS,
terá como finalidade a valorização do servidor municipal, a criação de condições favoráveis à
inovação e ao aprimoramento profissional e à manutenção do nível técnico e gerencial, o
oferecimento de remuneração digna e compatível e o dimensionamento da força de trabalho,
visando a eficiência, a continuidade e a qualidade da prestação dos serviços públicos.

Art, 2°. A administração dos recursos humanos se desenvolverá com fundamento nos
princípios constitucionais da legalidade, da igualdade e da eficiência, em obediência às normas
estatutárias.

Art, 3°. As ~ções. da política de recursos humanos do Poder Executivo Municipal de
R?c.hedo - MS, sera~ onentada~ por programas e projetos que visem o desenvolvimento de
atIv~dad:s que ~ermItam a satisfação das necessidades da administração municipal e de
reahzaçao profissional dos seus servidores.

dosse~~~!:~:J;:~=~:~é:s~~~~::ote:-: ~~~:~~ooincentivoàqualificação
desenvolvimento funcional, o treinamento orientado o p fi' s para o crescunenn, e o
formação profissional. ' aper eIçoamento e a complementação da

CAPÍTULO II
DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO

Art, 5°. ?ste PCC, instituído por esta Lei Com lementar . .
cargos em.~arreIras, considerada a natureza a similitul te~ o objetIvo de organizar os
responsabIlIdades ' e e a complexIdade das atri'bu' N. lçoes e Suas
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Art. 6°. Este PCC tem por finalidade democratizar as oportunidades de ascensão
profissional, incentivar a qualificação e a eficiência do servidor e implantar o sistema do mérito
no serviço público municipal.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA DO PLANO

Art. 7°. A estrutura fica constituída por carreiras agrupadas com os seguintes grupos
ocupacionais:

I - Grupo Atividades de Atuação Finalística - integrado pelas carreiras cujos cargos
requerem dos servidores conhecimentos técnicos especializados para a execução de atividades
diretamente vinculadas à execução do serviço prestado à população;

II - Grupo Atividades de Apoio Operacional - constituído pelas carreiras cujos cargos
exigem dos seus ocupantes conhecimentos técnicos básicos para prestar apoio técnico
especializado aos responsáveis pela execução das atividades finalísticas da Prefeitura Municipal;

III - Grupo Atividades Administrativas e Técnicas - composto pelas carreiras cujos
cargos têm atribuições relacionadas às funções técnicas ou administrativas para execução das
atividades de apoio operacional ou auxiliar nos órgãos e entidades do município;

IV - Grupo Direção, Chefia e Assessoramento - constituído dos cargos de provimento em
comissão, criados para dar atendimento às atividades de comando, gerência, chefia, coordenação,
supervisão e planejamento de órgãos e unidades, bem como as atribuições de assessoramento,
apoio e assistência a dirigentes, órgãos e entidades integrantes da estrutura municipal.

§ 1°. As carreiras agrupam os cargos segundo a natureza e complexidade do trabalho, o
grau de escolaridade e níveis de qualificação e habilitação exigidos para o desempenho das
funções que os integram.

§ 2°. O Grupo Ocupacional Direção, Chefia e Assessoramento serão integrados por
cargos isolados, identificados por símbolos, denominações e remuneração fixados nesta Lei
Complementar e cujo provimento é de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS

Art. 8°. As carreiras evidenciam a linha de crescimento funcional do servidor pela adição
cumulativa de responsabilidades, em razão da complexidade do trabalho e da elevação
hierárquica das relações funcionais.

Parágrafo único. Os cargos correspondem à divisão básica da carreiras e
compreendem as funções destinadas a identificar os postos de trabalho.

Art. 9°. As carreiras e os cargos que integram os grupos ocupacionais, são identificados e
classificados conforme as denominações seguintes:
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I - Grupo Atividades de Atuação Finalística:

a) Carreira da Educação;
b) Carreira da Saúde Pública;
c) Carreira da Assistência Social.

II - Grupo Atividades Técnicas e Administrativas:

a) Carreira Técnico-Administrativas;
b) Carreira Fiscalização;
c) Carreira Apoio Auxiliar.

III - Grupo Atividades de Apoio Operacional:

a) Carreira Técnico-Operacionais;
b) Carreira Obras e Serviços Públicos.

CAPÍTULO V
DOS CARGOS EFETIVOS E DAS FUNÇÕES

Art. 10. Os cargos efetivos que compõem as carreiras discriminadas no artigo anterior,
seu código, atribuições, requisitos, carga horária semanal e a respectiva quantidade de vagas, são
as constantes do Anexo Idesta Lei Complementar.

Art. 11. Os requisitos básicos para provimento nos cargos que integram as carreiras são
os discriminados no Anexo Idesta Lei.

§ 1.0 A especialização que for prevista para o exercicio dos cargos corresponde à
formação acadêmica, quando se tratar de profissão regulamentada, ou a curso de formação
específica oferecido por instituição pública ou particular ou por órgão competente da Prefeitura
Municipal.

§ 2.0 O edital de concurso público poderá exigir outros requisitos relacionados a
habilitação ou habilidade para a seleção de candidatos ao exercício das funções que integram os
cargos criados por esta Lei.

Art. 12. Para implantação deste PCC, ficam criados os cargos e vagas previstos no Anexo
Idesta Lei Complementar, que passa a ser o Quadro Permanente da Prefeitura Municipal.

Art. 13. Ficam, transformados ou criados os cargos constantes do Anexo III desta Lei
Complementar.

Parágrafo único. A remuneração base dos cargos transformados ou criados serão fixadas
pela maior entre os cargos envolvidos na transformação.

Art. 14. Os servidores efetivos terão sua gradação salarial, através da progressão
temporal, adicional quinquenal por tempo de serviço e mudança classe estabelecidos nos Anexos
IV.! e IV.2 desta lei.
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CAPÍTULO VI
DOS CARGOS EM COMISSÃO

Art.lS. Os cargos que compõem o Grupo Ocupacional Direção, Chefia e Assessoramento
são agrupados segundo a natureza das funções de direção, Chefia e gerência superiores, e de
assessoramento especializado e técnico e classificam-se segundo o grau de responsabilidade, o
poder decisório, a posição hierárquica e a complexidade das atribuições, nos seguintes
subgrupos:

I - Direção Superior - agrupa os cargos que se destinam ao atendimento de atividades
típicas e características de comando, gerência e coordenação;

II - Assessoramento Superior - agrupa os cargos que se destinam ao atendimento de
atividades típicas e características de planejamento, consultoria e assessoramento técnico
administrativo;

III - Assistência Técnica - agrupa os cargos cujas atribuições e tarefas se destinam a
prestar apoio direto aos dirigentes de órgãos ou unidades administrativas integrantes da estrutura
da Prefeitura Municipal.

Art. 16. Os cargos integrantes do Grupo Ocupacional Direção, Chefia e Assessoramento
são de livre nomeação e exoneração ad nutum, por ato do Prefeito Municipal.

Art. 17. Os cargos de provimento em comissão, seus símbolos, requisitos, quantidade,
carga horária semanal e salários são os constantes do Anexo VI desta lei.

Parágrafo único. Os Secretários Municipais, Procurador Jurídico e Controlador Geral do
Município, agentes políticos da administração, receberão sua remuneração em forma de subsídio,
fixados pela Câmara Municipal, em parcela única, sem direito a nenhuma espécie de gratificação
ou adicional, na forma do Art. 29, V, da Constituição Federal de 1988, conforme previsto no
Anexo V desta lei.

Art. 18. A remuneração dos cargos comissionados é composta do salário base previsto no
Anexo VI desta lei, acrescido de 50% (cinqüenta por cento) pela dedicação exclusiva, e 50%
(cinqüenta por cento) de verba de representação.

Parágrafo único. O servidor efetivo ocupante de cargo comissionado, receberá seus
salário base, de origem, acrescido dos adicionais previstos no caput deste artigo, sem prejuízo de
outras vantagens de caráter permanente, que incidirão somente sobre o valor base do cargo de
origem.

Art. 19. O servidor efetivo, no exercício de função, cuja natureza lhe atribua trabalho ou
responsabilidade maiores do que as originárias do cargo, fará jus ao recebimento de Função
Gratificada, a ser fixada pelo Prefeito, nos termos e quantidades fixadas no Anexo VII desta lei.

Art. 20. O servidor ocupante do cargo de Diretor de Escola - CC3, previsto no anexo VI
desta lei, deverá ter habilitação mínima para o exercício do cargo das funções de diretor das
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escolas, Licenciatura Plena, e cumulativa pertencer ao quadro permanente do Magistério
municipal.

CAPÍTULO VII
DO QUADRO PERMANENTE

Art. 21. Os cargos e as funções que integram as carreiras que compõem os anexos deste
PCC, formam o Quadro Permanente da Prefeitura Municipal, observados os seguintes critérios:

I - O Quadro Permanente será integrado por todas as carreiras e cargos criados para
permitir à Prefeitura Municipal executar as atividades de sua competência;

II - Cada Secretaria Municipal ou órgão subordinado diretamente ao Prefeito Municipal
terá Tabela de Pessoal que identificará sua lotação, a qual será integrada pelo número de cargos e
funções necessários à consecução das atribuições do órgão.

§ 1.0 O Quadro Permanente e as Tabelas de Pessoal identificarão os cargos efetivos, as
funções permanentes, os cargos em comissão e as funções gratificadas pelos quantitativos,
denominações e símbolos.

§ 2.0 Os cargos constantes do Anexo I-Quadro Permanente - serão distribuídos por ato
do Prefeito Municipal, destinando-os, segundo as necessidades de recursos humanos de cada
órgão.

CAPÍTULO VIII
DO QUADRO ESPECIAL

Art. 22. Os cargos e as funções que integram as carreiras que compõem o Anexo IIdesta
lei, formam o Quadro Especial da Prefeitura Municipal, observados os seguintes critérios:

§ r. O Quadro Especial será integrado por todas as carreiras e cargos criados para
permitir à Prefeitura Municipal executar as atividades e programas mantidos com recursos da
União ou do Estado.

§ 2.0 O Quadro Especial e suas Tabelas de Pessoal identificarão os cargos efetivos, as
funções, quantitativos, denominações e símbolos.

§ 3.0 Os cargos constantes do Anexo II-Quadro Especial - serão distribuídos por ato
do Prefeito Municipal, destinando-os, segundo as necessidades de recursos humanos de cada
órgão.

Art. 23. O exercício de cargos e funções descritos neste capítulo, ficam condicionadosa
existênciade programasde saúde e assistênciasocial,objeto de convêniose programasmantidospelo
Municípioem conjuntocom a UniãoFederalou o EstadodeMatoGrossodo Sul.

Art. 24. Em caso de extinção de programas mantidos nos termos do artigo 23, a
administração poderá aproveitar os profissionais em atividades correlatas ou declarar a
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•
desnecessidade dos cargos com conseqüente exoneração de seu ocupante, conforme aconveniência administrativa.

Art. 25. O Agente Comunitário de Saúde, tem como responsabilidade à execução de
atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou
comunitárias, individuais, familiares ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as
diretrizes emanadas do Ministério da Saúde, SUS, FNS.

§1°. Para o exercício das funções dos cargos de Agente Comunitário de Saúde, o
profissional deverá preencher os seguintes requisitos:

I - residir na área da comunidade em que irá atuar, conforme delimitação geográficaestabelecida pela secretaria de saúde,

II - possuir a formação de ensino fundamental;

III - ter concluído com aproveitamento satisfatório, o curso de qualificação básica.

§2°. Os agentes comunitários de saúde e agentes de combate as endemias, contratados até
14 de fevereiro de 2006, serão efetivados nos respectivos cargos, passando ao quadro
permanente de Servidores do Município de Rochedo - MS, desde que tenham sido contratados a
partir de anterior processo de Seleção Pública, garantido a todos o direito à participação no
certame, assegurado a publicidade, a objetividade e a impessoalidade do processo.

CAPÍTULO IX
DO INGRESSO

Art. 26. O provimento dos cargos que compõem os quadros Permanente e Especial, dar
se-á na gradação salarial inicial - I, após aprovação em concurso público de provas ou de provas
e títulos, atendidos os requisitos legais, regulamentos e condições estabelecidas no edital doconcurso.

§ 1°. As condições relativas às exigências para o recrutamento e seleção dos candidatos
a provimento, bem como ao prazo de validade do concurso, serão fixadas em Edital, que deverá
ter ampla divulgação na imprensa oficial.

§ 2°. O concurso público selecionará os candidatos para ocupar os cargos segundo as
funções, as áreas de atuação e especialização.

§ 3°. As vagas oferecidas no concurso público serão identificadas, nominal e
quantitativamente, por cargo, seus requisitos e atribuições.

Art. 27. Será reservado nos concursos públicos, para as pessoas portadoras de
necessidades especiais, atendidos os requisitos exigidos e considerada a compatibilidade para o
exercício do cargo, o percentual de no mínimo 5% (cinco por cento) das vagas disponíveis para

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!
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cada cargo, desprezando [rações menores que meio e arredondando para uma, as frações maiores
que meio.

Art. 28. O candidato nomeado em virtude de aprovação em concurso público
permanecerá em estágio probatório, por 03 (três) anos, não podendo, afastar-se do exercício de
suas funções.

§ 1°. O servidor em estágio probatório poderá ocupar cargo em comissão ou função
gratificada, desde que em órgãos ou entidades da Prefeitura Municipal e se as atribuições destes
tiverem relação com as tarefas inerentes à respectiva função.

§ 2°. O servidor em estágio probatório será avaliado trimestralmente, através de
critérios definidos em regulamento aprovado por ato do Prefeito Municipal.

§ 3°. O servidor que tiver avaliação negativa por duas vezes consecutivas ou três
alternadas será considerado reprovado no estágio probatório e exonerado automaticamente,
independentemente de condenação em processo administrativo disciplinar.

Art. 29. O servidor ao ser empossado estará aceitando, formalmente, as funções,
atribuições, deveres e responsabilidades do cargo, mediante o compromisso de bem desempenhá
lo, em observância às leis, normas e regulamentos, devendo apresentar sua declaração de bens
nos termos da legislação vigente.

Art. 30. O efetivo exercício do servidor será contado a partir da data de início do
desempenho no cargo e função para a qual tenha sido nomeado e empossado, após lotação em
órgão da administração municipal, sendo declarado aprovado no Estágio Probatório e estável no
serviço público municipal, 30 (trinta) dias após a realização de sua ultima avaliação.

CAPÍTULO X
DA REMUNERAÇÃO E ASCENSÃO

Art. 31. Para os efeitos desta Lei, compreende-se como:

I - vencimento: a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado
em lei;

II - remuneração: o vencimento do cargo efetivo fixado em lei acrescido das vantagens
pecuniárias pagas em caráter temporário e permanente.

Art. 32. O vencimento inicial é o valor fixado nesta lei, nos anexos I e II, com acréscimos
previstos nos anexos IV.1 e IV.2, respeitando o respectivo nível de escolaridade do servidor,
com base no critério a seguir;

I - Nível Fundamental Incompleto:

a - classe IA - Fundamental Incompleto;
b - classe IB - Fundamental Completo;
c - classe IC - Médio;
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d - classe ID - Superior.

II - Nível Fundamental Completo:

a - classe FA - Fundamental Completo;
b - classe FB - Médio;
c - classe FC - Superior;
d - classe FD - Especialização - pós graduação tatu senso , mínimo 360 horas em
instituição reconhecida ou autorizada pelo MEC.

III - Nível Médio:

a - classe MA - Médio;
b - classe MB - Superior;
c - classe MC- Especialização - pós graduação tatu senso, mínimo 360 horas em
instituição reconhecida ou autorizada pelo MEC;
d- classe MD - Mestrado - com titulação outorgada por instituição reconhecida ou
autorizada pelo MEC;
e - classe ME - Doutorado - com titulação outorgada por instituição reconhecida ou
autorizada pelo MEC.

IV - Nível Superior:

a - classe SA - Superior;
b - classe SB - Especialização - pós graduação tatu senso , mínimo 360 horas em
instituição reconhecida ou autorizada pelo MEC;
c - classe SC - Mestrado - com titulação outorgada por instituição reconhecida ou
autorizada pelo MEC;
d - classe SD - Doutorado - com titulação outorgada por instituição reconhecida ou
autorizada pelo MEC;
e - classe SE - Pós doutorado - com titulação outorgada por instituição reconhecida
ou autorizada pelo MEC.

Art. 33. A mudança por progressão temporal dar-se-á pelo tempo de exercicio
profissional à razão de 5% (cinco por cento) a cada cinco anos, contanto da data de seu concurso
vigente, aplicados no salário base.

Art. 34. A mudança por adicional quinquenal por tempo de serviço é devido à razão de
5% (cinco por cento) a cada cinco anos, aplicados sobre o salário base.

Parágrafo único. O servidor contará, para este efeito, todo o tempo de serviço prestado
ao município, inclusive na condição de contratado.

Art. 35. A mudança de classe dar-se-á à razão de 10% (dez por cento) a cada nível de
escolaridade ou titulação superior àquela mínima exigida para o provimento do cargo, ou
anteriormente ocupada, aplicados sobre o salário base, e será concedida e processada mediante
requerimento do servidor ao setor de pessoal, comprovando a conclusão.
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Parágrafo único. A mudança de classe descrita no caput deste artigo, só poderá ser
concedida ao servidor, após o cumprimento integral e aprovação no estágio probatório.

Art. 36. Somente será considerado para efeito de mudança de classe o título de pós
graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, cuja afinidade com o cargo de carreira
ocupado seja previamente apreciada e aprovada no âmbito do Poder Executivo.

Art. 37. Os atuais servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo do Poder
Executivo, serão automaticamente enquadrados nos cargos previstos nos Anexos I e II, bem
como, as mudanças salariais descritas nos artigos 33, 34 e 35 da presente Lei.

§1°. Do enquadramento não poderá resultar redução de vencimentos, ressalvadas as
hipóteses previstas no art. 37, XV da Constituição Federal.

§2°. Caso o vencimento do servidor seja superior ao valor do último padrão de
vencimento da faixa, ser-Ihe-á garantida a percepção do vencimento maior.

CAPÍTULO XI
DAS INDENIZAÇÕES E DOS ADICIONAIS

Art. 38. Os serviços extraordinários são aqueles que excedem a carga horária estipulada
nesta Lei, e serão indenizados pela hora extra trabalhada, cujo valor será obtido pela divisão do
salário base do servidor pelo produto da multiplicação da carga horária mensal, adicionada de
50% (cinqüenta por centro) sobre a hora normal.

Parágrafo único. Será acrescido do adicional noturno quando o trabalho for realizado
entre as 22h e as 05h do dia seguinte.

Art. 39. Em razão de necessidade de serviço, a administração poderá convocar o servidor
em férias em no máximo, um terço de seu período de férias, mediante remuneração extra,
calculada nos moldes do caput do art. 39.

Art. 40. Serão pagos adicionais de insalubridade e a periculosidade assegura a percepção
de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por
cento) sobre o salário base, não acumuláveis, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio
e mínimo, àquelas categorias ou funções determinadas em laudo pericial expedido por médico do
trabalho.

Parágrafo único. A administração promoverá a contratação da perícia descrita no caput
deste artigo.

Art. 41. O local de dificil acesso, caracteriza-se pelo desenvolvimento das funções na
zona rural em locais desprovidos de transporte coletivo e será remunerado pelo quilometro
rodado, quando o servidor se utilizar de veículo próprio.

Parágrafo único. Em no máximo 60 (sessenta dias) da promulgação desta lei, a
administração fixará o valor da remuneração devida por quilometro rodado, mediante portaria.
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CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 42. O servidor poderá requerer ao Prefeito Municipal a revisao do seu
enquadramento, em decorrência de erro, omissão ou outro assemelhado, no prazo de até noventa
dias, a contar da data de publicação desta lei, mediante petição fundamentada.

Art. 43. Os cargos do quadro permanente de servidores do município, com suas
atribuições, cargas horárias, requisitos e quantidades passam a ser unicamente os constantes dos
anexos desta lei.

Art. 44. Os cargos cujas cargas horárias são estabelecidas em regime de plantão ou
escala, deverão respeitar o limite semanal de horas, não se acumulando.

Parágrafo único - Para estes cargos, as folgas deverão ser obrigatoriamente em finais de
semana, pelo menos duas vezes por mês.

Art. 45. Aqueles funcionários que ocupem vagas, cujos requisitos tenham sido alterados
por esta lei, manterão seus cargos, direitos e deveres na situação anterior, até sua aposentadoria
ou exoneração.

Art. 46. A data base do funcionalismo Municipal, inclusive da classe do magistério será a
mesma data de fixação do salário mínimo nacional.

Art. 47. Havendo uma mudança relevante de categoria, decorrente da transformação ou
agrupamento dos cargos, o Município será responsável pela devida capacitação e adequação do
servidor para o exercício da nova função.

Art. 48. Serão automaticamente extintos os cargos efetivos, quando vagos:

I - Artífice de cozinha I;

II - Assistente de Administração I;

III - Fiscal de Tributação II;

IV - Engenheiro/ Arquiteto II;

V - Agente de Vigilância Sanitária.

Art. 49. As despesas decorrentes da implantação desta Lei correrão à conta de dotações
próprias dos orçamentos vigentes do Município, suplementadas se necessário.

Art. 50. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em
contrário, especialmente as constantes na Lei Municipal n. 518/2005, artigos, 23, 24,25, 26, 27,
29,30,31,44,45,46,49,50,51,57,58,59,60,61,62, bem como as Leis Complementares n.
14/2010, 15/2011,21/2011,26/2013,32/2014,35/2014.36/2015.

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!
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ANEXO I - QUADRO PERMANENTE
CONSOLIDA ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR 038/2015

Símbolo, cargo, carga horária, atribuição, requisito e quantidade

GRUPO:ATIVIDADES TÉCNICAS EADMINISTRATIVAS
CARREIRA: Técnico-Administrativo

Símbolo SaláríoCargo Carga
horária

Atribuições Requisitos Quant.

QP-TA S Advogado 20 Representação e postulação do município ou
de seus servidores ou representantes no
exercício de atividades oficiais a qualquer
órgão do Poder Judiciário e do Tribunal de
Contas, inclusive a impetração de habeas
corpus e mandado de segurança, atividades de
consultoria, assessoria, elaboração de
pareceres em procedimento
administrativo/pessoal.

Superior com registro 02
naOAB

2.541,12

QP-TA S Contabilista 40 Coordenar, organizar e orientar os trabalhos
relativos à contabilidade, planejando sua
execução de acordo com o plano de contas
vigente, e as exigências legais e
administrativas; participar na elaboração dos
planos e leis orçamentárias e financeiras e
controle geral de patrimônio; elaborar balanço
e balancetes e atuar nas demais atividades

R: JoaquimMurtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122

Superior com registro 01
noCRC

2.541,12

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!
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QP-TA 5 ControladorInterno 40
inerentes.
Avaliar a execução dos orçamentos da
Administração Direta, Indireta, Autárquica e
Fundacional, bem como de entidades e
empresas que possuem vínculo com o
Município; fiscalizar a implementaçãoe avaliar
a execução dos programas de governo; fazer
auditorias sobre a gestão dos recursos
públicos sob a responsabilidadedos órgãos da
Administração Direta e Indireta do Município;
avaliar o cumprimentodas metas previstas no
plano plurianual; comprovar a legalidade e
avaliar os resultados, quanto à eficácia e
eficiência da gestão orçamentária,financeira e
patrimonial nos órgãos e entidades que
possuem vínculo com a administração
municipal; e apoiar o controle externo no
exercíciode sua missão institucional,alertando
formalmente as autoridades administrativas
para que promovam, sob pena e
responsabilidade solidária, as ações
destinadas a apurar os atos ou fatos ilegais,
ilegítimos ou outros incompatíveis com a
prática da administração pública e que
resultemem prejuízoao erário.

Superior em
Administra_Qão ou

01

2.541,12QP-TA 5 Gestorde
RecursosHumanos

40 Supervisionar as atividades da área de
recursos humanos envolvendo recrutamento e

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122

Superior em
Administração,
Contabilidade, Direito
Economia ou Gestão
Pública com registro
no respectivo
conselho fiscalizador
de classe.

2.541,12

01
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CARREIRA F r

seleção, administração salarial, treinamento, Gestão de RH com
folha de pagamento, benefícios, registros etc. registro no respectivo
Desenvolver e/ou participar de pesquisas conselho fiscalizador
salariais, coordenar a elaboração e de classe.
manutenção de planos de cargos e salários,
acompanhar os programas de treinamento e
controlar serviços prestados por terceiros.
Participar e/ou acompanhar negociações de
acordo salariais e a realização de concursos
_Q_úblicose_Qrocessosseletivos.

Isca Iz~çao
Símbolo Cargo Carga Atribuições Requisitos Quant. Salário

horária
QP-F 5 Fiscal de 40 Executar tarefas de fiscalização de tributos da Superior em 02 2.541,12

Tributação I municipalidade; analisar a escrituração fiscal administração,
de prestadores de serviços e de mapas de contabilidade, direito
valores imobiliários, realizar buscas e ou economia com
apreensões de documentos fiscais, autuar registro no respectivo
contribuintes em infração; participar de conselho fiscalizador
programas de planejamento e de programação de classe.
fiscal; atender e prestar informações ao
contribuinte; realizar vistorias técnicas e
diligências fiscais, tudo para a correta e total
aplicação da legislação tributária municipal.

QP-FM Fiscal de 40 Auxiliar tarefas de execução de fiscalização de Médio Completo 01 1.321,71
Tributação II tributos da municipalidade; analisar a

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122
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escrituração fiscal de prestadores de serviços
e de mapas de valores imobiliários, realizar
buscas e apreensões de documentos fiscais,
autuar contribuintes em infração; participar de
programas de planejamento e de programação
fiscal; atender e prestar informações ao
contribuinte; realizar vistorias técnicas e
diligências fiscais.

QP-F 5 Fiscal de Obras e 40 Fiscaliza o cumprimento das normas contidas Superior na área de 02 2.541,12
Posturas na legislação Municipal sobre obras públicas e engenharia ou

particulares e de posturas, notificando, arquitetura
relatando e aplicando as sanções previstas.
Elaboração e execução dos projetos de infra-
estrutura, urbanismo e construções municipais,
dentro das atribuições previstas na
regulamentação profissional.

CARREIRA: Apoio Auxiliar

Símbolo Cargo Carga Atribuições Requisitos Quant. Salário
horária

QP-AA M Assistente de 40 Supervisionar e atender o público em geral, Médio com 01 1.321,71
administração I pessoalmente ou por telefone, prestando conhecimentos de

orientações e realizando encaminhamentos; informática
orientar os servidores quanto às normas

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!
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disciplinarese as rotinasde funcionamentoda
Unidade; acompanhar Processos judiciais
junto a cartórios e varas cíveis; localizar e
entregar livros, auxiliando na procura dos
temas; manter organizados e atualizados os
arquivose seus controles;executar atividades
pertinentes à área de pessoal como
frequência, férias, benefícios, cálculos,
cadastroe outras; elaborare digitar planilhase
correspondências;atualizar tabelas e quadros
demonstrativos; emitir relatórios e listagens;
receber e enviar correspondências e
documentos; cadastrar, organizar, arquivar e
consultar prontuários; controlar e corrigir
planilhas de produção; ler e arquivar
publicações do Diário Oficial do Município;
receber e dar encaminhamento às
reclamações; organizar e confeccionar
quadrosde avisos; recebere prestarcontasde
verbas de adiantamento; receber, controlar e
distribuir material de consumo; relacionar e
controlar bens patrimoniais; solicitar
manutenção predial e de equipamentos; tirar
cópias; atender telefones, anotar e transmitir
recados, passar e receber fax; receber e abrir
correspondências; redigir e digitar textos;
_preencher formulários, relatórios e outros

R: JoaquimMurtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122
ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!
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34 1.092,68QP-AA M Assistente de
administração II

40

documentos; verificar os pedidos de
suprimentos recebidos e prazos de entrega;
auxiliar nas pesquisas de mercado; controlar
estoque mínimo e requisição de material;
atualizar e manter arquivos organizados;
verificar comprovantes e documentos relativos
a pagamentos e outras transações financeiras;
preparar relação de cobrança e pagamentos
efetuados; controlar a arrecadação de
impostos; auxiliar na elaboração de
balancetes, balanços e outros demonstrativos
contábeis; executar atividades administrativas
em Unidades escolares, verificando
documentos referentes às matrículas e
transferências de alunos, atualizando
prontuários e fichários, emitindo históricos,
atestados escolares, instruções e avisos;
acompanhar reuniões de trabalho; zelar pela
guarda e conservação dos equipamentos e
materiais utilizados, utilizando-se para todas
as suas atividades dos formulários e sistemas
operacionais de processamento de dados
disponíveis na administração.
Atender o público em geral, pessoalmente ou Médio com
por telefone, prestando orientações e conhecimentos de
realizando encaminhamentos; orientar os informática
servidores quanto às normas disciplinares e as

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122 1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

GABINETE DO PREFEITO

rotinas de funcionamento da Unidade;
acompanhar Processos judiciais junto a
cartórios e varas cíveis; localizar e entregar
livros, auxiliando na procura dos temas;
manter organizadose atualizados os arquivos
e seus controles; executar atividades
pertinentes à área de pessoal como
freqüência, férias, benefícios, cálculos,
cadastroe outras;elaborare digitar planilhase
correspondências;atualizar tabelas e quadros
demonstrativos; emitir relatórios e listagens;
receber e enviar correspondências e
documentos; cadastrar, organizar, arquivar e
consultar prontuários; controlar e corrigir
planilhas de produção; ler e arquivar
publicações do Diário Oficial do Município;
receber e dar encaminhamento às
reclamações; organizar e confeccionar
quadrosde avisos; recebere prestarcontasde
verbas de adiantamento; receber, controlar e
distribuir material de consumo; relacionar e
controlar bens patrimoniais; solicitar
manutenção predial e de equipamentos; tirar
cópias; atender telefones, anotar e transmitir
recados, passar e receberfax; receber e abrir
correspondências; redigir e digitar textos;
_greencher formulários, relatórios e outros

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122
ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!
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documentos; verificar os pedidos de
suprimentos recebidos e prazos de entrega;
auxiliar nas pesquisas de mercado; controlar
estoque mínimo e requisição de material;
atualizar e manter arquivos organizados;
verificar comprovantes e documentos relativos
a pagamentose outras transaçõesfinanceiras;
preparar relação de cobrança e pagamentos
efetuados; controlar a arrecadação de
impostos; auxiliar na elaboração de
balancetes, balanços e outros demonstrativos
contábeis; executar atividades administrativas
em Unidades escolares, verificando
documentos referentes às matrículas e
transferências de alunos, atualizando
prontuários e fichários, emitindo históricos,
atestados escolares, instruções e avisos;
acompanhar reuniões de trabalho; zelar pela
guarda e conservação dos equipamentos e
materiais utilizados, utilizando-se para todas
as suas atividades dos formuláriose sistemas
operacionais de processamento de dados
disponíveisna administração.

de 40
1.092,68

QP-AA M Técnico
contabilidade Executar escrituração, classificação, Médio com curso 02

conciliação, balanços, balancetes e outras profissionalizante e
atividadescontábeisde acordocom o planode registrono CRC
contas; verificar e conciliar receitas;elaborar e

R: JoaquimMurtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122
ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!
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05 965,63QP-AA F Agente de
administração

40

providenciar relatórios específicos, extraídos
do sistema contábil, auxiliando o contabilista
em todas as suas atividades.
Atender o público em geral, pessoalmente ou Fundamental
por telefone, prestando orientações e Completo
realizando encaminhamentos; elaborar e
digitar planilhas e correspondências; receber e
enviar correspondências e documentos;
cadastrar, organizar, arquivar e consultar
prontuários; ler e arquivar publicações do
Diário Oficial do Município; receber e dar
encaminhamento às reclamações; organizar e
confeccionar quadros de avisos; solicitar
manutenção predial e de equipamentos; tirar
cópias; atender telefones, anotar e transmitir
recados, passar e receber fax; receber e abrir
correspondências; redigir e digitar textos;
preencher formulários, relatórios e outros
documentos; atualizar e manter arquivos
organizados; realizar a leitura das faturas de
conta de água e auxiliar a assistência
administrativa em todas as suas atribuições.

GRUPO: ATIVIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS:
CARREIRA: Técnico-Operacionais

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!

1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

GABINETE DO PREFEITO

Cargo
Salário

Símbolo Carga
horári

a

Atribuições Requisitos Quant.

QP_TO 5 Engenheiro/Arquiteto 40
I Desenvolver e Supervisionar projetos de Superior em 01

infra-estruturae estruturais de loteamentos engenharia civil ou
e urbanização de favelas; elaborar arquitetura com
orçamentos de empreendimentos;preparar registro no CREA
pastas técnicas para obtenção de recursos
externos e processos Iicitatórios; dirigir e
acompanhar a execução de obras; avaliar
situações de risco envolvendo inundações,
desmoronamentos, deslizamentos, risco
em edificações;avaliar as condiçõesfísicas
dos prédios municipais; emitir pareceres
em protocolos de reformas, demolições e
construções em áreas envoltórias e bens
tombados; promover vistoria técnica; emitir
e calcular laudos e cálculos estruturais;
analisar protocolos e plantas do município;
estabelecer diretrizes viárias; avaliar
imóveis; orientar e coordenar equipes de
trabalho junto às obras e reformas;atender
e orientaro públicoem geral.

2.541,12

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122
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QP_TO S EngenheiroIArquiteto 20

" Desenvolver projetos de infra-estrutura e Superior em 01
estruturais de loteamentos e urbanização engenharia civil ou
de favelas; elaborar orçamentos de arquitetura com
empreendimentos; preparar pastas registrono CREA
técnicas para obtenção de recursos
externos e processos licitatórios; dirigir e
acompanhar a execução de obras; avaliar
situações de risco envolvendo inundações,
desmoronamentos, deslizamentos, risco
em edificações;avaliaras condiçõesfísicas
dos prédios municipais; emitir pareceres
em Protocolos de reformas, demolições e
construções em áreas envoltórias e bens
tombados; promovervistoria técnica; emitir
e calcular laudos e cálculos estruturais;
analisar protocolose plantas do município;
estabelecer diretrizes viárias; avaliar
imóveis; orientar e coordenar equipes de
trabalhojunto às obras e reformas;atender
e orientaro públicoemgeral.

965,63

2.121,84

QP_TO F Artíficede construção 40
Atuar na construção, manutenção, Fundamental 04
conservação e recuperaçãodo patrimônio completo com
público; executar obras de alvenaria em conhecimentos
paredes, pisos e telhados em estruturas técnicos de
internas e externas; realizar reparos, construção,
adequações,revestimentose acabamentos eletricidade,
em estruturas elétricas, hidráulicas e hidráulica,

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122
ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!



QP-TO F Artífice de mecânica

QP-TO F Atendente

Prestar assistência aos veículos dos Fundamental
órgãos públicos municipais, revisando, completo com
trocando peças, fazendo pedido de peças, conhecimentos de
serviços e materiais, consertando, mecânica geral de
reparandoe mantendo em bom estado de veículos a gasolina,
funcionamentoos motorese veículos. álcool e diesel,

máquinaspesadas e
eletricidadeveicular.

fi
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
GABINETE DO PREFEITO

40

sanitárias;zelar pela guardae conservação carpintaria,
dos equipamentose materiaisutilizados.

40 Realizar a assistência a pessoa idosa Fundamental
atendida pelo Centro de Convivênciaao completo
Idoso e a criança atendida pelo Centro de
Educação Infantil (CEI), e todosaqueles
atendidos e sob a proteção do órgão de
assistência social e educação, atuando
como elo entre a pessoa cuidada, família e
equipe. Ajudar nos cuidados de higiene,
vestimenta e alimentação da pessoa
cuidada, estimulando e ajudando nas
atividades psicológicas, físicas e outras
prescritas pelos profissionaisde saúde ao
cuidado.

15

04

965,63

965,63

R: JoaquimMurtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122
ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!
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QP-TO I Auxiliar de Serviços 40 em
Gerais regim

e de
escala

Carregar e descarregar veículos de Fundamental
transporte de cargas; distribuir e efetuar incompleto- 4a série
reparos em ferramentas; efetuar serviços
de apoio na montagemde eventos; operar
bomba de combustível para abastecer
veículos; controlar o nível de combustível
nos tanques; lavar, limpar e lubrificar
veículos; preparar e operar máquinas
martelete e compactador; zelar pela
limpeza e conservação de ferramentas ,
equipamentos e dependências. Atuar em
atividades de manutenção, conservaçãoe
recuperação do patrimônio público
auxiliando mecânicos, eletricistas,
encanadores, marceneiros, pedreiros,
topógrafos, agrimensores e outros; zelar
pela limpeza e conservação de
ferramentas, equipamentos e
dependências, efetuar a limpeza em
prédios,pátios, salas, banheiros,vestiários,
cozinhas e outros locais, varrendo, tirando
o pó, encerando,lustrandomóveis, lavando
vidraçase instalações,arrumandoarmários
e estantes; executar a higienização e
desinfecção em salas, móveis, objetos e
outros.

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122

51 788,00
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QP- TO I Coveiro
788,00

QP- TO F Operador de
máquinas e tratores 1.016,45

40 em
regim
ede
escala

Zelar pela manutenção do cemitério e
capela; preparar sepultura para
recebimento das urnas; atender e orientar
familiares ou amigos na localização das
sepulturas.

Ensino fundamental
incompleto

QP- TO I Vigia
788,00

02

40em
regim
ede
escala

Efetuar ronda diurna e noturna nas
dependências de unidades públicas,
controlar a movimentação de pessoas e
materiais, verificar instalações hidráulicas e
elétricas e_grestarinformações gerais.

Ensino fundamental
incompleto

02

QP- TO F Motorista cat. D
1.016,45

40em
regim
e de
escala

Dirigir veículo leve, caminhão ou ônibus,
acionando os comandos de marcha e
direção, e conduzindo-o em trajetos
determinados e segundo as normas do
Código de Trânsito Brasileiro, para
transportar passageiros ou cargas,
verificando as condições gerais do veículo
e sua manute~ção.

Fundamental
completo e CNH
categoria D

30

40 Operar máquinas, implementos agrícolas e
rodoviários, como: trator, pá-mecânica,
retro escavadeira, moto niveladora, patrola,
máquinas de beneficiamento agrícola e
outros similares, verificando as condições
_g_eraisdo e_g_uipamentoe sua manutenção.

Fundamental
completo, CNH
categoria C e 03
anos de experiência.

06

QP- TO F Artífice de cozinha I 40 Organizar e supervisionar serviços de
cozinha e locais de refeições; executar
cardápios e elaborar o _pré-preparo, o

Fundamental
Completo - com
conhecimentos de

01 965,63

ROCHEDOMELHOR PARA TODOS!
R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122
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preparo e finalização dos alimentos, culinária e padaria.observando métodos e padrões de
qualidade. Manter limpos e organizados os
utensílios as cozinhas e refeitórios. Acatar
as orienté!_Ç_õesdo sl!Q_eriorimediato.QP-TO F Artífice de cozinha II 40 Organizar serviços de cozinha e locais de Fundamental 08 788,00refeições; executar cardápios e elaborar o incompleto - 4 sériepré-preparo, o preparo e finalização dos com conhecimentosalimentos, observando métodos e padrões de culinária ede qualidade. Manter limpos e organizados padaria.os utensílios as cozinhas e refeitórios.
Acatar as orientações do superior imediato.

GRUPO: ATIVIDADES FINALíSTICAS
CARREIRA: Saúde Pública
Símbolo Cargo Carga Atríbuições Requisitos Quant. SalárioHorária
QP-SP F Agente de endemias 40 Contribuir para a promoção da saúde Fundamental 06 1.014,00individual e coletiva e prevenção de doenças completo.

endemias e controles de vetores e zoonoses,
através de visitas domiciliares de orientação,
cuidados e ações de combate a doenças em
conformidade com as normas emanadas pelo
Ministério da Saúde.QP-SP S Fiscal de vigilância 40 Coleta de dados visando obtenção de Superior em Biologia, 02 2.541,12Sanitária I diagnósticos sobre a implantação de serviços Veterinária

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122
ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

GABINETE DO PREFEITO

e obras de melhorias sanitárias. Fiscalização
das obras e serviços tais como ligações
prediais de água e esgoto, fossas,
instalações de tanques, chuveiros. Fiscalizar
e orientar e a limpeza e assepsia de caixa
d'água e limpeza de terrenos. Visitar
periodicamente estabelecimento de comércio
varejista; fiscalizar condições de higiene em
estabelecimento comerciais e industriais;
orientar e determinar ações para pronta
solução de irregularidades; providenciar a
retirada de produtos que apresentam
condições impróprias ao consumo; vistoriar
boxes e bancas de vendas de produtos
alimentícios, tudo em conformidade com as
normas da ANVISA - Agencia Nacional de
V!gilância Sanitária.

Sanitarismo ou Meio
Ambiente.

01 965,63

QP-SP F Agente de Vigilância
Sanitária Coleta de dados visando obtenção de

diagnósticos sobre a implantação de serviços
e obras de melhorias sanitárias. Execução
das obras e serviços tais como ligações
prediais de água e esgoto, privadas, fossas,
instalações de tanques, chuveiros. Fiscalizar
e orientar e a limpeza e assepsia de caixa
d'é!guae lil'l'!Q_ezade terrenos.

Ensino Fundamental
Completo

QP-SP 5 MédicoVeterinário 20 a prática da clínica em todas as suas
modalidades; a dire~ão dos hos_Q_itais_Qara

Superior
veterinária

em 01
com

2.121,84

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122
ROCHEDOMELHOR PARA TODOS!



ESTADO DE MA TO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

GABINETE DO PREFEITO

animais; a assistênciatécnica e sanitária aos registro profissional
animais sob qualquer forma; o planejamento no CRMV
e a execução da defesa sanitária animal; a
direção técnica sanitária dos
estabelecimentos industriais e, sempre que
possível, dos comerciais ou de finalidades
recreativas,desportivasou de proteçãoonde
estejam, permanentemente, em exposição,
em serviço ou para qualquer outro fim
animais ou produtos de sua origem; a
inspeção e a fiscalização sob o ponto-de-
vista sanitário, higiênico e tecnológico dos
matadouros, frigoríficos, fábricas de
conservas de carne e de pescado, fábricas
de banha e gorduras em que se empregam
produtosde origemanimal, usinas e fábricas
de laticínios, entrepostos de carne, leite,
peixe, ovos, mel, cera e demais derivadosda
indústria pecuária e, de um modo geral,
quando possível, de todos os produtos de
origem animal nos locais de produção,
manipulação, armazenagem e
comercialização; peritagem sobre animais,
identificação, defeitos, vícios, doenças,
acidentes, e exames técnicos em questões
judiciais; as perícias, os exames e as
pesquisas reveladoras de fraudes ou

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122
ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!



QP-SP 5

Enfermeiro Planejar, organizar, supervisionare executar Superior com registro
os serviços de enfermagem em postos de no COREN
saúde, hospitais, unidades assistenciais e
ambulatoriais, bem como participar da
elaboração e execução de programas de
saúde pública; executar atividades
complementares de apoio ao médico no
tratamentode doentes; cuidadose educação
sanitária de doentes e gestantes; aplicar
medicamentos e orientar e supervisionar
serviços de enfermagem preventiva e
serviços de grupos, coordenar os trabalhos
das unidades básicas de saúde e do
programa da saúde da família e todo o
dispostoem sua regulamentaçãoprofissional.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

GABINETE DO PREFEITO

40

02 2.541,12
QP-SP 5

operação dolosa nos animais inscritos nas
competições desportivas ou nas exposições
pecuárias

40
horas
em

Regime
de

plantão

10.164,51
Médico Recepcionar e identificar o paciente, Superior com registro

explicando os procedimentos a serem no CRM
realizados; atuar como médico em equipe
multiprofissional, inclusive residentes em
treinamento, no desenvolvimentode projetos
terapêuticosindividuais,familiarese coletivos
em unidade de saúde e nas comunidades

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122
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ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!



•ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

GABINETE DO PREFEITO

Realizar ensaios, análises químicas e físico- Superior em Química
químicas, desenvolver metodologias com registrono
analíticas, monitorar impacto ambiental de
substâncias, acompanhar as atividades
químicas laboratoriais nas estações de
tratamento de água, esgoto e demais
efluentes, controlar e fiscalizar a qualidade
dos insumospara as estaçõesde tratamento,
realizar medições e testes de aferição,
pesquisar novas tecnologias, elaborar
relatórios de serviços, registrar ocorrências
de anomalias, executar outras tarefas
compatíveis com a natureza do cargo e

locais, realizando clínica ampliada; realizar
atendimentoao acidentadodo trabalho;emitir
atestado de óbito, realizar procedimentos
cirúrgicos simples, primeiros socorros e
urgências com encaminhamentos com ou
sem preenchimentodos prontuários;articular
os recursos intersetoriais disponíveis para
diminuição dos agravos à saúde dos
pacientes; estar disponível como apoio
matricial de capacitação na sua área
específica, e todo o disposto em sua
regulamentaçãoprofissional.

QP-SP 5 Químico 40 01 2.541,12

R: JoaquimMurtinho,203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

GABINETE DO PREFEITO

função descritos na CBO código 3111-05,
Quandosolicitadoou designadopela chefia

QP-SP5 Farmacêuticol
Bioquímico

20 Recepcionar e identificar o paciente, Superior com registro 01
apresentandoe explicandoos procedimentos no CRF
a serem realizados; atuar em equipe
multiprofissional no desenvolvimento de
projetos terapêuticosem Unidadesde Saúde;
atuar em equipe multiprofissional
assegurando a assistência terapêutica
universalizada na promoção, proteção e
recuperação da saúde da população, em
seus aspectos individuais e coletivos;
desenvolver atividades de planejamento,
pesquisa, manipulação, produção, controle
de qualidade, vigilância epidemiológica,
farmacológica e sanitária dos medicamentos
e produtosfarmacêuticos;atuar no controlee
gerenciamentode medicamentose correlatos
(políticas de saúde e de medicamentos);
prestar assistência farmacêutica na
dispensaçãoe distribuiçãode medicamentos
e correlatos envolvendo revisão, atualização,
inspeção e fiscalização, elaboração de
laudos técnicos e a realização de perícias
técnico-legais relacionadas com atividades,
produtos, fórmulas, processos e métodos
farmacêuticos ou de natureza farmacêutica;

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122

~.121,84

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

GABINETE DO PREFEITO

Recepcionar e identificar o paciente, Superior com registro 01
apresentandoe explicandoos procedimentos no CRF
a serem realizados; atuar em equipe
multiprofissional no desenvolvimento de
projetosterapêuticosem Unidadesde Saúde;
atuar em equipe multiprofissional
assegurando a assistência terapêutica
universalizada na promoção, proteção e
recuperação da saúde da população, em
seus aspectos individuais e coletivos;
desenvolver atividades de planejamento,

40

atuar na seleção (padronização), compra
(licitaçãoe opção técnica), armazenamentoe
distribuição de medicamentos e correlatos;
atuar no controle de qualidade, inoqüidadee
eficácia dos medicamentos; desenvolver
atividadesde formaçãoe educação;facilitar o
acesso e participação do paciente e seus
familiares no processo de tratamento,
incentivando o auto - cuidado e as práticas
de educação em saúde; participar do
planejamento, coordenação e supervisão de
atividades desenvolvidas na instituição por
estagiários e voluntários; atuar na
comunidadeatravés de ações intersetoriaise
todo o disposto em sua regulamentação
profissional.

QP-SP 5 Farmacêutico/
Bioquímico

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122

2.541,12

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

GABINETE DO PREFEITO

pesquisa, manipulação, produção, controle
de qualidade, vigilância epidemiológica,
farmacológica e sanitária dos medicamentos
e produtos farmacêuticos; atuar no controle e
gerenciamento de medicamentos e correlatos
(políticas de saúde e de medicamentos);
prestar assistência farmacêutica na
dispensação e distribuição de medicamentos
e correlatos envolvendo revisão, atualização,
inspeção e fiscalização, elaboração de
laudos técnicos e a realização de perícias
técnico-legais relacionadas com atividades,
produtos, fórmulas, processos e métodos
farmacêuticos ou de natureza farmacêutica;
atuar na seleção (padronização), compra
(licitação e opção técnica), armazenamento e
distribuição de medicamentos e correlatos;
atuar no controle de qualidade, inoqüidade e
eficácia dos medicamentos; desenvolver
atividades de formação e educação; facilitar o
acesso e participação do paciente e seus
familiares no processo de tratamento,
incentivando o auto - cuidado e as práticas
de educação em saúde; participar do
planejamento, coordenação e supervisão de
atividades desenvolvidas na instituição por
estagiários e voluntários; atuar na

R: JoaquimMurtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!
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20

comunidadeatravésde ações intersetoriaise
todo o disposto em sua regulamentação
profissional.

QP-SP 5 Odontólogo Atendimento odontológico preventivo à Superior com registro 02
comunidade através de postos fixos ou no CRO
ambulantes com serviços odontológicos;
colaborar nos programas relacionadoscom a
higiene bucal; executar outras tarefas afins;
executar e coordenaros trabalhos relativosa
diagnóstico e tratamento de afecções da
boca, dentes e região maxilofacial, utilizando
processos clínicos e instrumentos
adequados, para manter ou recuperar a
saúde oral em todas as suas especialidades
e todo o disposto em sua regulamentação
profissional.

2.121,84

QP-SP M Auxiliar
consultório
odontológico

Recepcionare identificaro paciente; explicar Médio com registro 01
os procedimentos a serem realizados; no CRO.
organizar a sala para atendimento; observar
as normas de vigilância à saúde e à saúde
ambiental; realizar procedimentos de
biosegurança; preparar o paciente para o
atendimento; auxiliar o Cirurgião Dentista
(CD) e o Técnico em Higiene Dental (THD)
junto a cadeira operatória; promover
isolamentode campo operatório e manipular
materiais de uso odontológico; orientar o

de 40

R: Joaquim Murtinho,203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122

1.092,68

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

GABINETE DO PREFEITO

paciente no pré e no pós operatório e na
higiene bucal; realizar trabalhos de
prevenção e promoção de saúde
individualmente e em grupos; elaborar
materiais didáticos para educação em saúde
bucal; marcar consultas; preencher e anotar
fichas clínicas; selecionar moldeiras; revelar
e montar radiografias intra-orais; zelar pela
conservação e manutenção dos
equipamentos; manter atualizado e organizar
arquivos; fichários e controle de estoques;
participar de levantamentos epidemiológicos
e visitas domiciliares.

QP-SP 5 Nutricionista 40 Atuar nas áreas de alimentação coletiva em Superior com registro 01
creches e escolas, supervisão dos cardápios, no CRN.
educação alimentar dos educandos; efetuar
testes de aceitabilidade para alimentos e
preparo de cardápio; responsável pelo
programa de alimentação da rede de saúde
pública e na de ensino, executar trabalhos de
conscientização coletiva sobre alimentação
saudável, e todo o disposto em sua
regulamentação profissional.

2.541,12

QP-SP M Técnico
enfermagem

de 40
horas
em

regime

Orientar e acompanhar os trabalhos de Médio com registro 15
enfermagem em grau auxiliar, e participar do no COREN.
planejamento da assistência de enfermagem,
cabendo-lhe especialmente: executar ações

1.092,68

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

GABINETE DO PREFEITO

de assistenciais de enfermagem, exceto as
plantões privativas do Enfermeiro e participar da

orientação e supervisão de trabalhos de
enfermagem em grau auxiliar e compor a
equipe de saúde; executar outras atividades
correlatas ao cargo e todo o disposto em sua
regulamentação profissional.

CARREIRA: Assistência Social
QP-AS 5 Assistente Social 20 Prestar serviços de assistência Superior com registro no 02 2.121,84

social a indivíduos e grupos, CRESS
identificando e analisando
problemas e necessidades
matérias, psicológicas ou de outra
ordem. Analisar, elaborar e
executar projetos ..sociais;
implementar as políticas sociais no
Município em todas as esferas.
Fazer o atendimento direto aos
indivíduos e famílias, elaborar
laudo social quando solicitado,
acompanhar a colocação de
crianças e adolescentes em casas
de acolhimento. Executar outras
tarefas afins, especialmente
aquelas vinculadas a programas,

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!

R: JoaquimMurtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

GABINETE DO PREFEITO

projetos e atividades
desenvolvidas em parceria com
outras esferas de governo e todo o
disposto em sua regulamentação
profissional, e nas políticas
públicas de acordo com a LOAS
(Lei Orgânica da Assistência
Social), visando as políticas dos
programas sociais vigentes no
país em parceria com outras
esferas de governo.

CARREIRA Educaçao
Símbolo Cargo Carga Atribuições Requisitos Quant. Salário

Horária
QP-EM Instrutor de 40 Participar da elaboração da Proposta Médio com curso 05 1.092,68

Informática Pedagógica da Unidade Escolar, inserindo a técnico-
utilização da informática como ferramenta de profissionalizante em
aprendizagem, aplicar o conteúdo teórico e informática.
prático previamente estabelecido, avaliando
os alunos de acordo com o calendário
escolar, participar das reuniões pedagógicas
e participar das atividades educativas
promovidas pela comunidade escolar;
executar e manter atualizados os registros
relativos às suas atividades e fornecer
informações conforme norma estabelecida;

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

GABINETE DO PREFEITO

QP-EM Agente Cultural 40 Elaborar, executar, coordenar, projetos Médio com cursos na 01 1.092,68culturais; assessorar a administração na área das artes
elaboração de políticas públicas de fomento à cênicas, plásticas,
cultura; avaliar projetos culturais realizados música ou dança,
pela administração. com no mínimo 180

horas totais.

participar da escolha de livros; acatar as
orientações dos superiores e tratar com
respeito e urbanidade os colegas e os
usuários dos serviços educacionais; zelar
pelo uso adequado do material de consumo e
permanente, conservando o que for confiado
a sua guarda e uso; ser pontual a entrega de
diários e documentos a secretaria da unidade
escolar; utilizar metodologia de ensino
adequada e compatível com os objetos da
unidade escolar; fornecer ao coordenador
pedagógico o plano de aula referente à sua
área de atuação.

03
QP-ES Especialista

Educação
de 30 Articular o trabalho pedagógico da escola, Superior

coordenando e integrando o trabalho dos pedagogia
coordenadores de área, dos docentes, dos habilitação
alunos e de seus familiares em torno de um su_pervisão,

em
com
em

2.591,95

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122
ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!
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GABINETE DO PREFEITO

eixo comum: o ensino-aprendizagem pelo administração e
qual perpassamas questõesdo professor,do supervisãoescolar.
aluno e da família, atuando no
acompanhamento e assessoramento,
avaliação e pesquisas do processo
administrativo pedagógico das unidades
educacionais; integrar as equipes de
trabalho, responder pela orientação das
mesmas, de acordo com a política
educacional e legislação em vigor e na
elaboração das normas e procedimentos
legais necessários ao cumprimento da
legislação em vigor e na elaboração,
coordenação e avaliação dos trabalhos,
projetos e grupos de estudos propostos e
desenvolvidospela rede municipalde ensino
e por outros órgãos educacionais públicos e
participar da implantação, execução e
avaliação do projeto político pedagógico da
unidade escolar juntamente com a equipe
escolare o conselhode escola

QP-ES Participar da elaboração da Proposta Nível médio com 01
Pedagógica da Unidade Escolar; elaborar e habilitação para o
executar a programaçãoreferenteà regência magistério.
de classe e atividades afins; executar
atividades de exame final de alunos nos
períodos previstos no calendário escolar;

Professor
normalista

20 996,62

R: JoaquimMurtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122
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QP-E 5 Professordas series
iniciais

20

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
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participar das reuniões pedagógicas e
participar das atividades educativas
promovidas pela comunidade escolar;
executar e manter atualizados os registros
relativos às suas atividades e fornecer
informações conforme norma estabelecida;
participar da escolha de livros; acatar as
orientações dos superiores e tratar com
respeito e urbanidade os colegas e os
usuários dos serviços educacionais; zelar
pelo usoadequadodo materialde consumoe
permanente,conservandoo que for confiado
a sua guardae uso; analisar,juntamentecom
o coordenador pedagógico as ementas
curriculares dos alunos, a fim de definir as
adaptações necessárias e o aproveitamento
de estudos quando for o caso; ser pontual a
entregade diários e documentosa secretaria
da unidade escolar; utilizar metodologia de
ensino adequada e compatível com os
objetos da unidade escolar; fornecer ao
coordenadorpedagógicoo planode aula.
Participar da elaboração da Proposta Licenciatura plena
Pedagógica da Unidade Escolar; elaborar e com habilitação para
executar a programaçãoreferenteà regência o magistério nas
de classe e atividades afins; executar séries iniciais.
atividades de exame final de alunos nos

24 1.334,09

R: JoaquimMurtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122
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18 1.334,09

períodos previstos no calendário escolar;
participar das reuniões pedagógicas e
participar das atividades educativas
promovidas pela comunidade escolar;
executar e manter atualizados os registros
relativos às suas atividades e fornecer
informações conforme norma estabelecida;
participar da escolha de livros; acatar as
orientações dos superiores e tratar com
respeito e urbanidade os colegas e os
usuários dos serviços educacionais; zelar
pelo uso adequado do material de consumo e
permanente, conservando o que for confiado
a sua guarda e uso; analisar, juntamente com
o coordenador pedagógico as ementas
curriculares dos alunos, a fim de definir as
adaptações necessárias e o aproveitamento
de estudos quando for o caso; ser pontual a
entrega de diários e documentos a secretaria
da unidade escolar; utilizar metodologia de
ensino adequada e compatível com os
objetos da unidade escolar; fornecer ao
coordenador pedagógico o plano de aula.

QP-E 5 Professor da
educação infantil

20 Participar da elaboração da Proposta Licenciatura Plena
Pedagógica da Unidade Escolar; elaborar e com habilitação para
executar aprogramação referente à regência o magistério da

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122
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de classe e atividades afins; executar educação infantil.
atividades de exame final de alunos nos
períodos previstos no calendário
escolar;participar das reuniões pedagógicas
e participar das atividades educativas
promovidas pela comunidade escolar;
executar e manter atualizados os registros
relativos às suas atividades e fornecer
informações conforme norma estabelecida;
participar da escolha de livros. *acatar as
orientações dos superiores e tratar com
respeito e urbanidade os colegas e os
usuários dos serviços educacionais; zelar
pelo uso adequado do material de consumo e
permanente, conservando o que for confiado
a sua guarda e uso; analisar, juntamente com
o coordenador pedagógico as ementas
curriculares dos alunos, a fim de definir as
adaptações necessárias e o aproveitamento
de estudos quando for o caso; ser pontual a
entrega de diários e documentos a secretaria
da unidade escolar; utilizar metodologia de
ensino adequada e compatível com os
objetos da unidade escolar; fornecer ao
coordenador pedagógico o plano de aula.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

GABINETE DO PREFEITO

20 04 1.334,09Participar da elaboração da Proposta LicenciaturaQP-ES Professor de letras

R: JoaquimMurtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122

plena

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!

1



- português e inglês

•ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

GABINETE DO PREFEITO

Pedagógica da Unidade Escolar; elaborar e com habilitação para
executar a programaçãoreferenteà regência o magistério da
de classe e atividades afins; executar língua portuguesa e
atividades de exame final de alunos nos estrangeira(Inglês).
períodos previstos no calendário escolar;
participar das reuniões pedagógicas e
participar das atividades educativas
promovidas pela comunidade escolar;
executar e manter atualizados os registros
relativos às suas atividades e fornecer
informações conforme norma estabelecida;
participar da escolha de livros; acatar as
orientações dos superiores e tratar com
respeito e urbanidade os colegas e os
usuários dos serviços educacionais; zelar
pelo uso adequadodo materialde consumoe
permanente, conservandoo que for confiado
a sua guardae uso; analisar,juntamentecom
o coordenador pedagógico as ementas
curriculares dos alunos, a fim de definir as
adaptações necessárias e o aproveitamento
de estudos quando for o caso; ser pontual a
entrega de diários e documentosa secretaria
da unidade escolar; utilizar metodologia de
ensino adequada e compatível com os
objetos da unidade escolar; fornecer ao
coordenadorpedagógicoo planode aula.

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!
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QP-E 5 Professor de
educaçãofísica

20 Participar da elaboração da Proposta Licenciatura plena
Pedagógica da Unidade Escolar; elaborar e com habilitação para
executar a programaçãoreferenteà regência o magistério em
de classe e atividades afins; executar educaçãofísica.
atividades de exame final de alunos nos
períodos previstos no calendário escolar;
participar das reuniões pedagógicas e
participar das atividades educativas
promovidas pela comunidade escolar;
executar e manter atualizados os registros
relativos às suas atividades e fornecer
informações conforme norma estabelecida;
participar da escolha de livros; acatar as
orientações dos superiores e tratar com
respeito e urbanidade os colegas e os
usuários dos serviços educacionais; zelar
pelo uso adequadodo materialde consumoe
permanente, conservandoo que for confiado
a sua guardae uso; analisar,juntamente com
o coordenador pedagógico as ementas
curriculares dos alunos, a fim de definir as
adaptações necessáriase o aproveitamento
de estudos quando for o caso. *ser pontual a
entrega de diários e documentosa secretaria

1.334,0904

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122 1
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GABINETE DO PREFEITO

20 02 1.334,09QP-ES Professorde
história

da unidade escolar; utilizar metodologia de
ensino adequada e compatível com os
objetos da unidade escolar;fornecer ao
coordenadorpedagógicoo planode aula.

Participar da elaboração da Proposta Licenciatura plena
Pedagógica da Unidade Escolar; elaborar e com habilitação para
executar a programaçãoreferente à regência o magistério de
de classe e atividades afins; executar história.
atividades de exame final de alunos nos
períodos previstos no calendário escolar;
participar das reuniões pedagógicas e
participar das atividades educativas
promovidas pela comunidade
escolar;executar e manter atualizados os
registros relativos às suas atividades e
fornecer informações conforme norma
estabelecida;*participarda escolha de livros;
acatar as orientaçõesdos superiores e tratar
com respeito e urbanidade os colegas e os
usuários dos serviços educacionais; zelar
pelo uso adequadodo materialde consumoe
permanente, conservandoo que for confiado
a sua guardae uso; analisar,juntamente com
o coordenador pedagógico as ementas
curriculares dos alunos, a fim de definir as
adaptações necessárias e o aproveitamento

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
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QP-E S Professor
geografia

de 20

de estudos quando for o caso; ser pontual a
entrega de diários e documentosa secretaria
da unidade escolar; utilizar metodologia de
ensino adequada e compatível com os
objetos da unidade escolar;fornecer ao
coordenadorpedagógicoo planode aula.

Participar da elaboração da Proposta Licenciatura plena
Pedagógica da Unidade Escolar; elaborar e com habilitação para
executar a programaçãoreferenteà regência o magistério de
de classe e atividades afins; executar geografia.
atividades de exame final de alunos nos
períodos previstos no calendário escolar;
participar das reuniões pedagógicas e
participar das atividades educativas
promovidas pela comunidade escolar;
executar e manter atualizados os registros
relativos às suas atividades e fornecer
informações conforme norma estabelecida;
participar da escolha de livros; acatar as
orientações dos superiores e tratar com
respeito e urbanidade os colegas e os
usuários dos serviços educacionais; zelar
pelo uso adequadodo materialde consumoe
permanente,conservandoo que for confiado
a sua guardae uso; analisar,juntamentecom
o coordenador pedagógico as ementas

02 1.334,09

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!
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GABINETE DO PREFEITO

de 20QP-E 5 Professor
ciências

curriculares dos alunos, a fim de definir as
adaptações necessárias e o aproveitamento
de estudos quando for o caso; ser pontual a
entrega de diários e documentos a secretaria
da unidade escolar; utilizar metodologia de
ensino adequada e compatível com os
objetos da unidade escolar; fornecer ao
coordenador pedagógico o plano de aula.

Participar da elaboração da Proposta Licenciatura plena
Pedagógica da Unidade Escolar; elaborar e com habilitação para
executar a programação referente à regência o magistério de
de classe e atividades afins; executar ciências.
atividades de exame final de alunos nos
períodos previstos no calendário escolar;
participar das reuniões pedagógicas e
participar das atividades educativas
promovidas pela comunidade escolar;
executar e manter atualizados os registros
relativos às suas atividades e fornecer
informações conforme norma estabelecida;
participar da escolha de livros; acatar as
orientações dos superiores e tratar com
respeito e urbanidade os colegas e os
usuários dos serviços educacionais; zelar
pelo uso adequado do material de consumo e
permanente, conservando o Que for confiado

01 1.334,09

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122



•ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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GABINETE DO PREFEITO

de 20 02 1.334,09QP-E 5 Professor
matemática

a sua guardae uso; analisar,juntamentecom
o coordenador pedagógico as ementas
curriculares dos alunos, a fim de definir as
adaptações necessárias e o aproveitamento
de estudos quando for o caso; ser pontual a
entrega de diários e documentosa secretaria
da unidade escolar; utilizar metodologia de
ensino adequada e compatível com os
objetos da unidade escolar;fornecer ao
coordenadorpedagógicoo planode aula.

Participar da elaboração da Proposta Licenciatura plena
Pedagógica da Unidade Escolar; elaborar e com habilitação para
executar a programaçãoreferenteà regência o magistério de
de classe e atividades afins; executar matemática.
atividades de exame final de alunos nos
períodos previstos no calendário escolar;
participar das reuniões pedagógicas e
participar das atividades educativas
promovidas pela comunidade escolar;
executar e manter atualizados os registros
relativos às suas atividades e fornecer
informações conforme norma
estabelecida;participarda escolha de livros;
acatar as orientações dos superiorese tratar
com respeito e urbanidade os colegas e os
usuários dos serviços educacionais; zelar

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!

R: JoaquimMurtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122 1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

GABINETE DO PREFEITO

pelo uso adequado do material de consumo e
permanente, conservando o que for confiado
a sua guarda e uso; analisar, juntamente com
o coordenador pedagógico as ementas
curriculares dos alunos, a fim de definir as
adaptações necessárias e o aproveitamento
de estudos quando for o caso; ser pontual a
entrega de diários e documentos a secretaria
da unidade escolar; utilizar metodologia de
ensino adequada e compatível com os
objetos da unidade escolar; fornecer ao
coordenador pedagógico o plano de aula.

ANEXO II - QUADRO ESPECIAL
CONSOLIDA ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR 038/2015

Símbolo, cargo, carga horária, atribuição, requisito e quantidade

GRUPO: ATIVIDADES FINALíSTICAS
CARREIRA: Saúde Pública
Símbolo Cargo Carga Atribuições Requisitos Quant. Salário R$

horária
QE-SP S Enfermeiro 40 Planejar, organizar, supervisionar e executar Superior com 02 2.541,12

os serviços de enfermagem em postos de registro no COREN
saúde, hospitais, unidades assistenciais e
ambulatoriais, bem como participar da

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

GABINETE DO PREFEITO

elaboração e execução de programas de
saúde pública; executar atividades
complementares de apoio ao médico no
tratamento de doentes; cuidados e educação
sanitária de doentes e gestantes; aplicar
medicamentos e orientar e supervisionar
serviços de enfermagem preventiva e
serviços de grupos, coordenar os trabalhos
das unidades básicas de saúde e do
programa da saúde da família e todo o
disposto em sua regulamentação profissional.

QE-SP 5 2.121,84Fisioterapeuta 20 Execução de métodos e técnicas
fisioterápicas com a finalidade de restaurar,
desenvolver e conservar a capacidade física
do paciente, definir procedimentos
fisioterápicos de acordo com prescrição
médica e no caso de internados observando
os prontuários para acompanhamento e todo
o disposto em sua regulamentação
profissional.

Superior
registro
CREFITO

com 02
no

QE-SP 5 Fonoaudiólogo 40 Atuar em equipes multifuncionais, no
desenvolvimento de projetos terapêuticos em
Unidade de Saúde; abordar os distúrbios da
comunicação, prevenindo, avaliando,
diagnosticando e reabilitando alterações na
audição, voz, fala, linguagem, motricidade
oral e leitura escrita, oferecendo atendimento

Superior com 01
registro no CFRa

2.541,12

R: JoaquimMurtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!
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40QE-SP 5 Médico

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

GABINETE DO PREFEITO

02 10.164,51

a todas as idades; realizar ações individuais
e coletivas na assistência, vigilância e
educação em saúde; facilitar o acesso e a
participação do paciente e seus familiares no
processo de tratamento, incentivando o auto
- cuidado e as práticas de educação em
saúde; participar do planejamento,
coordenação e supervisão de atividades
desenvolvidas na instituição por estagiários e
voluntários; atuar na comunidade através de
ações intersetoriais e todo o disposto em sua
regulamentação profissional.
Recepcionar e identificar o paciente, Superior com
explicando os procedimentos a serem registro no CRM
realizados; atuar como médico em equipe
multiprofissional, inclusive residentes em
treinamento, no desenvolvimento de projetos
terapêuticos individuais, familiares e coletivos
em unidade de saúde e nas comunidades
locais, realizando clínica ampliada; realizar
atendimento ao acidentado do trabalho; emitir
atestado de óbito, realizar procedimentos
cirúrgicos simples, primeiros socorros e
urgências com encaminhamentos com ou
sem preenchimento dos prontuários; articular
os recursos intersetoriais disponíveis para
diminuição dos agravos à saúde dos

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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QE-SP S Nutricionista 40

pacientes; estar disponível como apoio
matricial de capacitação na sua área
específica, e especialmente no atendimento
do PSF - Programa Saúde da Família,
normatizado pelo SUS e todo o disposto em
sua regulamentação profissional.
Atuar nas áreas de alimentação coletiva em Superior com 01
creches e escolas, supervisão dos cardápios, registro no CRN
educação alimentar dos educandos; efetuar
testes de aceitabilidade para alimentos e
preparo de cardápio; responsável pelo
programa de alimentação da rede de saúde
pública e na de ensino, executar trabalhos de
conscientização coletiva sobre alimentação
saudável, e todo o disposto em sua
regulamentação profissional.

2.541,12

QE-SP S Odontólogo 40 Atendimento odontológico preventivo à Superior com 02
comunidade através de postos fixos ou registro no CRO
ambulantes com serviços odontológicos;
colaborar nos programas relacionados com a
higiene bucal; executar outras tarefas afins;
executar e coordenar os trabalhos relativos a
diagnóstico e tratamento de afecções da
boca, dentes e região maxilofacial, utilizando
processos clínicos e instrumentos
adequados, para manter ou recuperar a
saúde oral em todas as suas especialidades

2.541,12

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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GABINETE DO PREFEITO

e todo o disposto em sua regulamentação
profissional.

2.541,12QE-SP S

QE-SP S

40 Atendimento das pessoas que apresentam
distúrbios psíquicos ou problemas de
comportamento social, elaborando e
aplicando técnicas psicológicas apropriadas,
para orientar-se no diagnóstico e tratamento;
desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim
de restabelecer os padrões normais de
comportamento e relacionamento humano;
atender aos pacientes da rede municipal de
educação, avaliando-os e empregando
técnicas psicológicas adequadas, para
contribuir no processo de tratamento médico
e todo o disposto em sua regulamentação
profissional.

Psicólogo

prestar serviços nas áreas da saúde e
educação; constitui de procedimentos que
compõem um programa terapêutico ao
usuário; abordagens e/ou condutas baseadas
em critérios avaliativos com eixo referencial,
pessoal, familiar, coletivo e social com
enfoque cognitivo, perceptivo, sensorial,
motor, funcional, laborativo, afetivo e social,
devendo ser coordenadas e qualificadas de
acordo com o processo terapêutico e todo o
disposto em sua regulamentação profissional.

40Terapeuta
Ocupacional

R: JoaquimMurtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122

Superior com
registro no CRP

Superior com
registro no
CREFITO

01

2.541,1201

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!

1



•ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO

GABINETE DO PREFEITO

QE-SP F Agente comunitário
de saúde

40

40

14 1.014,00

QE-SP M de

Contribuir para a promoção da saúde Fundamental
individuale coletiva e prevençãode doenças completo - Atuação
e controles de vetores e zoonoses, através regionalizada -
de visitas domiciliares de orientação, Região Urbana 08,
cuidadose ações de combate a doenças em Região Rural 05,
conformidadecom as normasemanadaspelo Região Indígena01.
Ministério da Saúde, especialmente para o
ProgramaSaúdeda Família.
Recepcionare identificar o paciente;explicar Médio com registro
os procedimentos a serem realizados; no CRO
organizar a sala para atendimento;observar
as normas de vigilância à saúde e à saúde
ambiental; realizar procedimentos de
biossegurança; preparar o paciente para o
atendimento; auxiliar o Cirurgião Dentista
(CD) e o Técnico em Higiene Dental (THD)
junto a cadeira operatória; promover
isolamentode campo operatório e manipular
materiais de uso odontológico; orientar o
paciente no pré e no pós operatório e na
higiene bucal; realizar trabalhos de
prevenção e promoção de saúde
individualmente e em grupos; elaborar
materiais didáticos para educaçãoem saúde
bucal; marcar consultas; preencher e anotar
fichas clínicas; selecionar moldeiras; revelar
e montar radiografias intra-orais; zelar pela

02 1.092,68Auxiliar
consultório
odontológico

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!

R: JoaquimMurtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122 1
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conservação e manutenção dos
equipamentos; manter atualizado e organizar
arquivos; fichários e controle de estoques;
participar de levantamentos epidemiológicos
e visitas domiciliares.

QE-SP M Técnico de 40 em Orientar e acompanhar os trabalhos de Médio com registro 02 1.092,68
enfermagem regime enfermagem em grau auxiliar, e participar do no COREN

de planejamento da assistência de enfermagem,
plantões cabendo-lhe em especial executar ações

assistenciais de enfermagem, exceto as
privativas do Enfermeiro e participar da
orientação e supervisão de trabalhos de
enfermagem em grau auxiliar e compor a
equipe de saúde; executar outras atividades
correlatas ao cargo e todo o disposto em sua
regulamentação profissional.

CARREIRA· Assistência Social
Símbolo Cargo Carga Atribuições Requisitos Quant. Salário

horária
QE-AS S Assistente Social 40 Prestar serviços de assistência social a Superior com 01 2.541,12

indivíduos e grupos, identificando e registro no CRSS
analisando problemas e necessidades
matérias, psicológicas ou de outra ordem.
Analisar, elaborar e executar projetos
sociais; implementar as políticas sociais no
Município em todas as esferas. Fazer o

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122
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atendimento direto aos indivíduos e famílias,
elaborar laudo social quando solicitado,
acompanhar a colocação de crianças e
adolescentes em casas de acolhimento.
Executar outras tarefas afins, especialmente
aquelas vinculadas a programas, projetos e
atividades desenvolvidas em parceria com
outras esferas de governo e todo o disposto
em sua regulamentação profissional, e nas
políticas públicas de acordo com a LOAS
(Lei Orgânica da Assistência Social), visando
as políticas dos programas sociais vigentes
no país em parceria com outras esferas de
_governo.

QE-AS S Psicólogo 40 Atendimento das pessoas que apresentam Superior com
distúrbios psíquicos ou problemas de registro no CRP
comportamento social, elaborando e
aplicando técnicas psicológicas apropriadas,
para orientar-se no diagnóstico e tratamento;
desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim
de restabelecer os padrões normais de
comportamento e relacionamento humano;
atender aos pacientes da rede municipal de
educação, avaliando-os e empregando
técnicas psicológicas adequadas, para
contribuir no processo de tratamento médico
e todo o disposto em sua regulamentação

01 2.541,12

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!

R: JoaquimMurtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122
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profissional. Fortalecer vínculos familiares
atuar nas políticas públicas de acordo com a
LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social),
visando as políticas dos programas sociais
vigentes no país em parceria com outras
esferas de governo.

03

1.092,68

QE-AS F Orientador Social 40 Realizar o atendimento, organizar as Nível Médio
atividades e monitorar a participação dos
atendidos; participar da elaboração do
planejamento de atividades lúdicas e
pedagógicas voltadas para o fortalecimento
de vínculos familiares e acompanhar os
atendidos inclusive em seus domicílios, tudo
em consonância com os regulamentos do
Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil e do MDS - Ministério do
Desenvolvimento Social.

1.092,68

Assistente
administração

de 40
QE-AS M

Atender o público em geral, pessoalmente ou
por telefone, prestando orientações e
realizando encaminhamentos; orientar os
servidores quanto às normas disciplinares e
as rotinas de funcionamento da Unidade;
acompanhar Processos judiciais junto a
cartórios e varas cíveis; localizar e entregar
livros, auxiliando na procura dos temas;
manter organizados e atualizados os

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122

Médio
conhecimentos
informática

com 03
de

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!
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arquivos e seus controles; executar
atividades pertinentes à área de pessoal
como freqüência, férias, benefícios, cálculos,
cadastro e outras; elaborare digitar planilhas
e correspondências; atualizar tabelas e
quadros demonstrativos; emitir relatórios e
listagens; recebere enviar correspondências
e documentos;cadastrar,organizar, arquivar
e consultar prontuários; controlar e corrigir
planilhas de produção; ler e arquivar
publicações do Diário Oficial do Município;
receber e dar encaminhamento às
reclamações; organizar e confeccionar
quadros de avisos; receber e prestar contas
de verbas de adiantamento; receber,
controlar e distribuir material de consumo;
relacionar e controlar bens patrimoniais;
solicitar manutenção predial e de
equipamentos; tirar cópias; atender
telefones, anotare transmitir recados, passar
e receber fax; receber e abrir
correspondências; redigir e digitar textos;
preencher formulários, relatórios e outros
documentos; verificar os pedidos de
suprimentos recebidose prazos de entrega;
auxiliar nas pesquisasde mercado; controlar
estoque mínimo e requisição de material;

R: Joaquim Murtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122
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atualizar e manter arquivos organizados;
verificar comprovantes e documentos
relativos a pagamentose outras transações
financeiras; preparar relação de cobrança e
pagamentos efetuados; controlar a
arrecadação de impostos; auxiliar na
elaboraçãode balancetes,balançose outros
demonstrativos contábeis; executar
atividades administrativas em Unidades
escolares,verificandodocumentosreferentes
às matrículas e transferências de alunos,
atualizando prontuários e fichários, emitindo
históricos, atestados escolares, instruções e
avisos; acompanhar reuniões de trabalho;
zelar pela guarda e conservação dos
equipamentos e materiais utilizados,
utilizando-se para todas as suas atividades
dos formulários e sistemas operacionais de
processamento de dados disponíveis na
administração.
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ANEXO III - CARGOSTRANSFORMADOSOUCRIADOS

Cargo anterior Cargo após transformação e/ou Criação Quantidade
transformada elou

criada

Artífice de cozinha Artífice de cozinha I 01

Artífice de cozinha Artífice de cozinha II 08

Assistente administrativo Assistente de Administração I 01

Assistente administrativo Assistente de Administração II 34

Auxiliar de serviços operacionais Auxiliar de serviços gerais 51

Auxiliar de serviços operacionais Vigia 02

Auxiliar de serviços operacionais Coveiro 02

Engenheiro! Arquiteto Engenheiro! Arquiteto I 01

Engenheiro! Arquiteto Engenheiro! Arquiteto II 01

Fiscal de Tributação Fiscal de Tributação I 02

Fiscal de Tributação Fiscal de Tributação II 01

Fiscal de Vigilância Sanitária Fiscal de Vigilância Sanitária I 03

Fiscal de Vigilância Sanitária Agente de Vigilância Sanitária 01

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!
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ANEXO IV
IV.1 TABELA DE EVOLUÇÃO DA REMUNERAÇÃO NA HORIZONTAL

Gradação Salarial I II III IV V VI VII VIII

Progressão No Salário Base 0% 05% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
(temporal)
Adicional Sobre o Salário Base 0% 05% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

(quinquenal)

I O(zero) à 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses e 29(vinte nove) dias
II 5(cinco) anos à 9 (nove) anos e 1{(onze) meses e 29 (vinte nove) dias
III 10(dez) anos à 14 (catorze) e 11-(onze) meses e 29 (vinte nove) dias
IV 15-(quinze) anos à 19 (dezenove) anos e 11 (onze) meses e 29 (vinte nove) dias
V 20 (vinte) anos à 24 (vinte e quatro) anos e 11 (onze) meses e 29 (vinte nove) dias
VI 25 anos (vinte e cinco) à 29 (vinte e nove) anos e 11 (onze) meses e 29 (vinte nove) dias
VII 30 (trinta) anos à 34 (trinta e quatro) anos e 11 (onze) meses e 29 (vinte nove) dias
VIII 35 (trinta e cinco) anos em diante

IV.2 TABELA DE EVOLUÇÃO DA REMUNERAÇÃO NA VERTICAL

Mudança de Classe ---
IA / FA / MA / SA ---
IB / FB / MB / SB 10%
IC / FC / MC / SC 200/0
10/ FO / MO / SO 30%
ME/SE 40%

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!
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ANEXO V
V.1 SECRETARIAS, PROCURADORIA E CONTROLADORIA

Cargo Quantidade Carga Horária Subsídio
Secretário de Administração e Finanças 01 40 3.262,10
Secretário de Educação, Cultura, Lazer e Esportes 01 40 3.262,10
Secretário de Saúde e Saneamento 01 40 3.262,10
Secretário de Assistência Social, Emprego e Renda 01 40 3.262,10
Secretário de Obras e Transporte 01 40 3.262,10
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável 01 40 3.262,10
Procurador Jurídico 01 40 3.262,10
Controlador Geral do Municipal 01 40 3.262,10

V.2 SECRETARIAS, PROCURADORIA E CONTROLADORIA
SUBITEM DA CARGA HORÁRIA, ATRIBUiÇÕES DOS SECRETÁRIOS, PROCURADOR JURíDICO E CONTROLADOR GERAL

DO MUNICIPIO

Cargo Carga horária Atribuições Quant. Salário
SECRETÁRIO É Órgão de administração de pessoal, cargos, funções, empregos,

MUNICIPAL DE 40 materiais, bens patrimoniais e serviços dos órgãos e entidades da 01 3.262,10
Administração Municipal. Compete a ela gerir, coordenar, controlar

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!
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ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

SECRETARIO
MUNICIPAL DE
SAÚDE E
SANEAMENTO
SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO,
CULTURA, LAZER E
ESPORTE

e orientar as atividades da prefeitura, observada a legislação
pertinente e aplicável aos segmentos relacionados:
a) acompanhamento e controle das despesas, dos contratos e dos
convênios, e análise e prestação de contas;
b) à execução orçamentária, contabilidade e prestação de contas;
c) à administração financeira do município.

40

E Orgão responsável por laborar, em conjunto com outros órgãos
do executivo, políticas, projetos e estudos que auxiliem a
administração municipal no desafio de pensar a cidade em toda
sua complexidade, delineando seus problemas e soluções, limites
e potencialidades, sem perder o foco principal da política pública
com serviços básicos de qualidade, lugar próspero e bom de viver,
com qualidade de vida e em um ambiente urbano favorável. E
ainda responsável pelos projetos e captação de recursos.

40

E Orgão de desenvolvimento e promoção da saúde, integrante da
administração direta da Prefeitura Municipal, tem por finalidade o
planejamento, a coordenação e a gestão dos serviços de saúde no
âmbito do Município Rochedo.

40

E Orgão que tem como objetivo principal desenvolver e zelar pela
qualidade da educação no município, garantir o direito à educação
básica em conformidade com as leis que regem o sistema
educacional e implementar programas que garantam o acesso e a
permanência dos educandos na sala de aula, sejam crianças,
jovens ou adultos, _Qro_Qiciandocondlções para o desenvolvimento

01

3.262,10

01 3.262,10

3.262,10

01

R: JoaquimMurtinho, 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122
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SOCIAL, EMPREGO
E RENDA
SECRETARIO
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40
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integral do processo de ensino - aprendizagem. O
desenvolvimento dos projetos, tem por objetivo permitir que a
população de Projeto Escola Cidadã, Projeto Integração Escola
Família, Programa Escola Aberta, Programa Infocentro, Projeto
Erradicação do Analfabetismo.
CULTURA
Promover o fortalecimento da entidade cultural do município
apoiando a produção artística e o patrimônio cultural da cidade;
criando oportunidade para o desenvolvimento de lazer, das artes,
música, corais, dança, etc., buscando difundir conhecimentos e
qualidade de vida.
LAZER
Desenvolver práticas regulares de atividades físicas e desportivas
envolvendo a população em geral.
ESPORTE
Promover a mudança de comportamento da sociedade utilizando o
esporte e o lazer como instrumento de melhoria na qualidade de
vida, no resgate da autoestima e integração social.
E Orgão que tem por objetivo promover e favorecer o acesso da
população vulnerabilizada socioeconomicamente à bens e
serviços com vistas à inclusão social. E ainda, aprimorar os
mecanismos de monitoramento e avaliação das ações, objetivando
o cumprimento da missão essencial da atividades assistenciais.

E Orgão que tem por objetivo programar, planejar, controlar,
fiscalizar e executar as obras municipais, construindo e
conservando as vias e logradouros públicos; além de controlar e

01 3.262,10

3.262,1001

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!
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3.262,10

incrementar o sistema viário do município e executar os serviços
de manutenção das praças e jardins e da iluminação pública. E
ainda tem por função administrar os cemitérios municipais,
executar os serviços de limpeza pública e coleta de lixo, além de
manter, conservar, fiscalizar e administrar o Terminal Rodoviário
Municipal. Também compete à esta Secretaria autorizar e
fiscalizar a realização de obras particulares, observando o
cumprimento das normas e do código de posturas; realizar
estudos e pesquisas para o planejamento urbano municipal;
desenvolver estudos referentes ao planejamento de projetos
habitacionais; e realizar o acompanhamento sistemático da
evolução urbana da cidade.
Supervisionar os advogados, bem como gerir o setor jurídico do
município com intuito de oferecer a necessária segurança jurídica
a todos os atos da Administração pública municipal, com os altos
níveis de excelência, além de coordenar as tarefas desenvolvidas
pelas assessorias comissionadas da área jurídica.

01 3.262,1040

Supervisionar os Controladores Internos, bem como responsável
pela direção da Controladoria Geral do Município, composta por
um Núcleo Central de Coordenação de Controle Interno,
orientando e unificando os trabalhos dos controladores, devendo
respeitar a finalidade da Instrução Normativa n. 35/2011, art. 31 da
Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar n. 101/2000 e
ainda as finalidades da Lei Municipal n. 712/2014 que criou a
Controladoria e determinou sua finalidade.

0140

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!
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ANEXO VI - CARGOS COMISSIONADOS
Símbolo, cargo, requisito, quantidade, carga horária semanal e salário base

Símbolo Cargo Requisitos Quantidade Carga Salário base
horária

CC 1 Assessor I Nível superior ou reconhecido 03 40 1.334,09
conhecimento na área de atuação

CC2 Diretor de departamento Nível superior ou reconhecido 12 40 952,92
conhecimento na área de atuação

CC3 Diretor de escola Nível superior na área de educação 05 40 711,51
CC4 Coordenador setorial Nível superior ou reconhecido 11 40 711,51

conhecimento na área de atuação
Ce5 Assessor II Nível médio com reconhecido 03 40 444,70

conhecimento na área de atuação

ANEXO VII - FUNÇÕES GRATIFICADAS
Símbolos, percentual e quantidade

Símbolo Percentual de Quantidade
gratificação

FG 1 50% 05
FG2 35% 05
FG 3 20% 05

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!
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ANEXO VIII
VII1.1 ORGANOGRAMA

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!
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VIII.2 ORGANOGRAMA
SUBITEM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ROCHEDO MELHOR PARA TODOS!
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VIII.3 ORGANOGRAMA
SUBITEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

VIII.4 ORGANOGRAMA
SUBITEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
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VII1.5 ORGANOGRAMA
SUBITEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE
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VII1.6 ORGANOGRAMA
SUBITEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EMPREGO E RENDA
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VII1.7 ORGANOGRAMA
SUBITEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
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VII1.8 ORGANOGRAMA
SUBITEM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNiCíPIO

ANEXO VIII - ORGANOGRAMA
SUBITEM - PROCURADORIA JURíDICA
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.Diário Oficial
Orgão de divulgação oficial do município
Terça-feira, 02 de junho de 2015

Lei Complementar II.' 038120/5 Rochedo/ftfS 02 de Junho de 20/5

"Dispõe sobre o Plano di!Cargos, Carreiras e
Remuneração do POd(!TE.\:(!C,.'Util'OMunicipal
de Rochedo - MS estabeleceo quadro
permanente e especial de servidores, altera
dispositivos da lei complementar n. 02, de 10
de abril de 1991, e dá outras providências:"

o PREFEITO MUNICIPAL DE ROCHEDO, ESTADODE MATO GROSSO DO
SUL, no uso de suas atribuiçõeslegais Faz saber que a Câmara Municipalaprovou c ele
sancionac promulga,na conformidade com o disposto no Inciso VI, do Artigo 66, da Lei
Orgânica do Município de Rochedo, a seguinte L E]:

CAPiTULO I
DAPOLITICADE RECURSOSHUMANOS

Art. 1°, A politica de recursos humanos do Poder Executivo Municipal de Rochedo _MS,
terá como finalidade a valorização do servidor municipal, a criação de condições favoráveis à
inovação e DO aprimoramento profissional e à manutenção do nível técnico e gerencial, o
oferecimento de remuneração digna e compatível e o dimensionamento da força de trabalho.
visando a eficiência, a continuidade c a qualidade da prestação dos serviços públicos.

Ali. 2°. A administração dos recursos humanos se desenvolverá com fundamento nos
princípios constitucionais da legalidade, da igualdade e da eficiência. em obediência às normas
estatutárias.

Art. 3°. lu eçõcs da política de recursos humanos do Poder Executivo Municipal de
Rochedo ~ MS, serão orientadas por programas c projetas que visem o desenvolvimento de
atividades que permitam a satisfação das necessidades da administração municipal e de
realização profissional dos seus servidores

Art. 4°. Serão permanentes as açôes que tenham por objetivo o incentivo a qualificação
dos servidores municipais, através da criação de oportunidadcs para o crescimento c o
desenvolvimento funcional, o treinamento orientado, o aperfeiçoamento c a complementação da
formação profissional.

CAPÍTULO II
DOPLANODECARGOS,CARREIRAE REMUNERAÇAo

Ali. 5D• Este pec, instituido por esta Lei Complementar tem o objetivo de organizar os
cargos em carreiras, considerada a natureza, a similitude e a complexidade das atribuições e suas
responsabilidades.

Art. 6°. Este PCC tem por finalidade democratizar as oportunidades de ascensão
profissional, incentivar a qualificação e a eficiência do servidor e implantar o sistema do mérito
no serviço publico municipal.

cAPITULom
DAESTRUTURADOPLANO

Art. 7° A estrutura fica constituída por carreiras agrupadas com os seguintes grupos
ocupacronars

I - Grupo Atividadcs de Atuaçâo Finalística - integrado pelas carreiras cujos cargos
requerem dos servidores conhecimentos técnicos especializados para a execução de atividades
diretamente vinculadas ã execução do serviço prestado à população:

II - Grupo Atividades de Apoio Operacional ~ constituído pelas carreiras cujos cargos
exigem dos seus ocupantes conhecimentos técnicos básicos para prestar apoio técnico
especializado aos responsáveis pela execução das atividadcs finalisucas da Prefeitura Municipal;

III - Grupo Atividades Administrativas e Técnicas - composto pejas carreiras cujos
cargos tem atribuições relacionadas às funções técnicas ou administrativas para execução das
auvidades de apoio operacional ou auxiliar nos órgãos e entidades do município:

IV - Grupo Direçâo, Chefia e Asscsscramcnto - constituído dos cargos de provimento cm
comissão, criados paro. dar atendimento às etividades de comando, gerência, chefia, coordenação,
supervisão e planejamento de órgãos e unidades, bem como as atribuições de assesscramento.
apoio e assistência a dirigentes, órgãos e entidades integrantes da estrutura municipal

§ 1°.As carreiras agrupam os cargos segundo a naturcw c complexidade do trabalho, o
grau de escolaridade c níveis de qualificação e habilitação exigidos para o desempenho das
funções que os integram.

§ ZOo O Grupo Ocupncional Direção, Chefia e Assessoramento semo integrados por
cargos isolados. identificados por símbolos, denominações c remuneração fI.\.ados nesta Lei
Complementar c cujo pro\'imcoto é de livre nomeação e exoneração do Prefeito MUllicipaJ.

CAPiTULO IV
DAESTRUTURAÇAoDASCARREIRAS

Art. 8". As carreirclS cvidenciam a linha de crescimento funcional do servidor pela adição
cumulativa de rcsponsabilidJ.des. em raz.ào da complexidade do trabalho e da elevação
hierárquica das relações ftmeionais.

Parágrafo único. Os cargos correspondem à divisão básica da carreiras c
compreendem as funções destinadas a identíflcar os postos de trabalho.

Art. 9". As carreiras e os cargos que integram os grupos ocupaeionais, são identificados c
classificados confonne as denominações seguintes:

I· Grupo Atividedes de Atuação Finalistica:

a) Carreira da Educação:
b) Carreira da Saúde Pública;
c) Carreira da Assistência Social.

II - Grupo Atividades Técnicas e Administrativas'

a) Carreira Técnico-Administrativas;
b) Carreira Fiscalização;
c) Carreira Apoio Auxiliar

III-Grupo Auvidades de Apoio Operacional:

a) Carreira Técnico-Operacionais;
b) Carreira Obras e Serviços Públicos

CAPiTULO V
DOSCARGOSEFETlVOS E DASFUNÇÚES

Art. lO. Os cargos cfctivos que compõem as carreiras discriminadas no artigo anterior,
seu código, atribuições, requisitos, carga horária semanal e a respecti va quantidade de vagas, são
as constantes do Anexo I desta Lei Complementar.

Art. 11. Os requisitos básicos para provimento nos cargos que integram as carreiras são
os discriminados no Anexo Idesta Lei

§ 1.0 A especialização que for prevista para o exercício dos cargos corresponde ii
formação acadêmica, quando se tratar de profissão regulamentada, ou a curso de formação
especifica oferecido por instituição pública ou particular ou por órgão competente da Prefeitura
Municipal.

§2.° O edital de concurso publico poderá exigir outros requisitos relacionados a
habilitação ou habilidade para a seleçâo de candidatos ao exercício das funções que integram os
cargos criados por esta Lei.

Art. 12. Para implantação deste PCC, ficam criados os cargos e vagas previstos no Anexo
I desta Lei Complementar, que passa a ser o Quadro Permanente da Prefeitura Municipal.

Art. 13. Ficam, transformados ou criados os cargos constantes do Anexo III desta Lei
Complementar

Parágrafo único. A remuneração base dos cargos transformados ou criados serão fixadas
pela mnior entre os cargos envolvidos na transformação.

Art. 14. Os servidores efetivos terão sua gradação salarial, através da progressão
temporal, adicional quinquenal por tempo de serviço e mudança classe estabelecidos nos Anexos
IV.I e IV.2 desta lei

CAPÍTULOVI
DOSCARGOSEMCOMISsAO

Art.15. Os cargos que compõem o Grupo Ocupccional Direção, Chefia e Assessoramcntc
são agrupados segundo a natureza das flUIÇÕCS de direção, Chefia e gerência superiores, e de
esscssoramento especializado e técnico e classificam-se segundo o grau de responsabilidade, o
poder decisório, a posição hierárquica e a complexidade das atribuições, nos seguintes
subgrupos:

I - Dircção Superior - agrupa os cargos que se destinam ao atendimento de auvídades
típicas e earacteristieas de comando, gerência e coordenação;

II - Asscssoramcruo Superior. agrupa os cargos que se destinam ao atendimento de
atividadcs típicas c características de plancjamcmo, consultaria e asscssoramcnto técnico
administrativo;

III - Assistência Técnica - agrupa os cargos cujas atribuições e tarefas se destinam a
prestar apoio direto aos dirigentes de órgãos ou unidades administrativas integrantes da estrutura
da Prefeitura Municipal.

Art. 16. Os cargos integrantes do Grupo Ocupacional Direçâo, Chefia e Assessoramemo
são de livre nomeação e exoneração ad I1IJllIl1I, por ato do Prefeito Municipal

Art. 17. Os cargos de provimento em comissão, seus símbolos, requisitos, quantidade.
carga horária semanal e salários são os constantes do Anexo VI desta lei.

Parágrafo único. Os Secretários Municipais, Procurador Jurídico e Controlador Geral do
Município, agentes políticos da eduunístreçâo, receberão sua remuneração em (onua de subsidio,
fixados pela Câmara Municipal, em parcela única, sem direito a nenhuma espécie de gratificação
ou adicional, na (on118do Art. 29, V. da Constituição Federal de 1988. conronue pre\'isto no
Anexo V desta lei.

Art. 18. A remUI1craçãodos cargos comissionados é composta do salário base previsto no
Anexo VI desta lei, acrescido de· 51)'0% (cinqüenta por cento) pela dedicação exclusiva, e 50%
(einqüenta por cento) de verba de representação

Parágn(o único. O sen'idor efetivo ocupante de eargo comissionado, receberá seus
salário base, de origem. acrescido dos adicionais previstos no caplll deste artigo, sem prejuizo de
outras vantagens de cariller penmmente, que incidirão somente sobre o valor base do cargo de
oflgem.

Art.19. O servidor efetí\"o. no exercício de função, cuja natureza lhe atribua trabalho ou
responsabilidade maiores do que as originârias do cargo, fara jus ao recebImento de Função
Gf!ltificada, a ser fixada pelo Prefeito, nos tennos c quantidades fixadas no Anexo VII desta lei.

Art. 20. O sen'idor ocupante do cargo de Diretor de Escola - CC3, previsto no anexo VI
desta lei, dcvcra ler habilitação mínima para o exercício do cargo das funçôcs dc diretor das
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escolas, Licenciatura Plena, e cumulativa pertencer ao quadro pennanente do Magistério
municipal

CAPÍTULO VII
DO QUADRO PERMANENTE

Art. 21. Os cargos e as [unções que integram as carreiras que compõem os anexos deste
pec, formam o Quadro Permanente da Prefeitura Municipal, observados os seguintes critérios:

I - O Quadro Permanente será integrado por todas as carreiras e cargos criados para
permitir à Prefeitura Municipal executar as atividades de sua competência;

II - Cada Secretaria Municipal ou órgão subordinado diretamente ao Prefeito Municipal
lerá Tabela de Pessoal que identificará sua lotação, a qual será integrada pelo número de cargos c
funções necessários à consecução das atribuições do órgão.

§ L" O Quadro Permanente e as Tabelas de Pessoal identificarão os cargos efctivos, as
funções permanentes, os cargos em comissão e as funções gratificadas pelos quantitativos,
denominações e símbolos.

§2,0 Os cargos constantes do Anexo I - Quadro Permanente _serão distribuídos por ato
do Prefeito Municipal, destinando-os, segundo as necessidades de recursos humanos de cada
órgão

CAPiTULO VIII
DO QUADRO ESPECIAL

Art. 22. Os cargos e as funções que integram as carreiras que compõem o Anexo Ir desta
lei, formam o Quadro Especial da Prefeitura Municipal, observados os seguintes critérios:

§ 1-. O Quadro Especial será integrado por todas as carreiras e cargos criados para
permitir à Prefeitura Municipal executar as atividades e programes mantidos com recursos da
União ou do Estado.

§2." O Quadro Especial e suas Tabelas de Pessoal identificarão os cargos cfetivos, as
funções, quantitativos. denominações e símbolos.

§3." Os cargos constantes do Anexo II - Quadro Especial - serão distribuídos por ato
do Prefeito Municipal, destinando-os, segundo as necessidades de recursos humanos de cada
orgão

Art. 23. O exercício de cargos e funções descritos neste capítulo, ficam condicionados a
existência de programas de saúde e assistência social, objeto de convênios e programas mantidos pelo
Mwticípio cm conjunto com a União Federal ou o Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 24. Em caso de extinção de programas mantidos nos termos do artigo 23, a
administração poderá aproveitar os profissionais em etividadcs correlatas ou declarar a

desnecessidade dos cargos com conseqüente exoneração de seu ocupante, conforme ii
conveniência administrativa.

Art. 25. O Agente Comunitário de Saúde, tem como responsabilidade à execução de
atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou
comururérias, individuais, familiares ou colctivas, desenvolvidas em conformidade com as
diretrizes emanadas do Ministério da Saúde, SUS, FNS.

§IO. Para o exercício das funções dos cargos de Agente Comunitário de Saúde, o
profissional deverá preencher os seguintes requisitos:

I - residir na área da comunidade em que irá atuar, conforme delimitação geográfica
estabelecida pela secretaria de saúde.

II - possuir a formação de ensino fundamental;

111- ter concluído com aproveitamento satisfatório, o curso de qualificação básica.

§2°. Os agentes comunitários de saúde e agentes de combate as endemias, contratados ate
14 de fevereiro de 2006, serão efetivados nos respectivos cargos, passando ao quadro
permanente de Servidores do Município de Rochedo - MS, desde que tenham sido contratados a
partir de anterior processo de Seleçâo Pública, garantido a todos o direito â participação no
certame, assegurado a publicidade, a objetividade e a impessoalidade do processo.

CAPiTULO IX
DO INGRESSO

ArL 26. O provimento dos cargos que compõem os quadros Permanente e Especial, dar
se-á na gradação salarial inicial - I, após aprovação em concurso público de provas ou de provas
e titulas, atendidos os requisitos legais, regulamentos e condições estabelecidas no edital do
concurso.

§ 1°. As condições relativas as exigências para o recrutamento e seleção dos candidatos
a provimento, bem como ao prazo de validade do concurso, serão fixadas em Edital, que deverá
ter ampla divulgação na imprensa oficial.

§ r. O concurso público sclecionará os candidatos para ocupar os cargos segundo as
funções, as áreas de atuação e especialização

§ 3n• As vagas oferecidas no concurso público serão identificadas, nominal e
quantitativamente, por cargo, seus requisitos e atribuições.

Art. 27. Será reservado nos concursos públicos, para as pessoas porladoras de
necessidades especiais, atendidos os requisitos exigidos e considerada a compatibilidade para o
exercício do cargo, o percentual de no mínimo 5% (cinco por cento) das vagas disponíveis para

cada cargo, desprezando frações menores que meio e arredondando para uma, as Iraçõcs maiores
que meio,

Art. 28. O candidato nomeado em virtude de aprovação em concurso público
permanecerá em estágio probatório, por 03 (três) anos, não podendo, afastar-se do exercício de
suas funções.

§ P. o. servidor em estágio probatório poderá ocupar cargo em COmissão ou função
gratificada, desde que em órgãos ou entidades da Prefeitura Municipal e se as atribuições destes
tiverem relação com as tarefas inerentes à respectiva função.

§r. O servidor em estágio probatório será avaliado trimestralmente, através de
critérios definidos em regulamento aprovado por ato do Prefeito Municipal.

§ )O. O servidor que tiver avaliação negativa por duas vezes consecutivas ou três
alternadas scrâ considerado reprovado no estágio probatório e exonerado automaticamente,
independentemente de condenação em processo administrativo disciplinar.

Art. 29, O servidor ao ser empossado estará aceitando, formalmente, as funções,
atribuições, deveres e responsabilidades do cargo, mediante o compromisso de bem desempenhá
lo, em observância às leis, normas e regulamentos, devendo apresentar sua declaração de bens
nos termos da legislação vigente.

Art. 30. O efetivo exercício do servidor será contado a partir da data de início do
desempenho no cargo e função para a qual tenha sido nomeado e empossado, após lotação em
órgão da administração municipal. sendo declarado aprovado no Estágio Probatório e estável no
serviço público municipal, 30 (trinta) dias após a realização de sua ultima avaliação.

CAPÍTlJLOX
DA REMUNERAÇÃO E ASCENSÃO

A11. 31. Para os efeitos desta Lei, compreende-se como:

I-vencimento: a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público. com valor fixado
em lei;

II - remuneração: o vencimento do cargo cfcuvo fixado em lei acrescido das vantagens
pecuniárias pagas em carater temporário e permanente.

A11. 32. O vencimento inicial é o valor fixado nesta lei, nos anexos I e II, com acréscimos
previstos nos anexos IV.! e IV.2, respeitando o respectivo nível de escolaridade do servidor,
com base no critério a seguir;

1- NívelFundamental Incompleto

a - classe IA - Fundamentallncompleto;
b - classe IS - Fundamental Completo:
c - classe IC - Médio;

d - classe ID - Superior

Il- Nível Fundamental Completo:

a - classe FA - Fundamental Completo;
b - classe FB - Médio:
c - classe FC - Superior;
d - classe FD - Especialização - pós graduação latusenso, mínimo 360 horas em
instituição reconhecida ou autorizada pelo MEC.

111 - Nível Médio'

a - classe MA - Médio;
b - classe MB - Superior;
c - classe MC- Especialização ; pós graduação tatusenso, mínimo 360 horas cm
instituição reconhecida ou autorizada pejo MEC;
d- classe MO - Mestrado - com tituleção outorgada por instituição reconhecida ou
autorizada pelo MEC:
e - classe ME - Doutorado - com titulação outorgada por instituição reconhecida ou
autorizada pelo MEC.

IV - Nível Superior:

a - classe SA - Superior;
b - classe S8 - Especialização - pós graduação latusenso, mínimo 360 horas em
instituição reconhecida ou autorizada pelo MEC.:
c - classe SC - Mestrado - com titulaçêo outorgada por instituição reconhecida ou
autorizada pelo MEC;
d - classe SO - Doutorado - com titulação outorgada por instituição reconhecida ou
autorizada pelo. MEC:
e - classe SE - Pós doutorado - com utulaçêo outorgada por instituição reconhecida
ou autorizada pelo MEC.

Art. 33. A mudança por progressão temporal der-se-é pelo tempo de exercicio
profissional à razão de 5% (cinco por cento) a cada cinco anos, contanto da data de seu concurso
vigente, aplicados no salário base

Art. 34. A mudança por adicional quinquenal por tempo de serviço é devido á razão de
5% (cinco por cento) a cada cinco anos, aplicados sobrc o salário base.

Parágrafo único. O servidor contará, para este efeito, todo o tempo de serviço prestado
ao mWlicipio, inclusive na condição de contratado

Art. 35. A mudança de classe dar-se-a à razão de 100;" (dez por cento) a cada nível de
escolaridade ou titulação superior àquela mini ma exigida para o provimento do cargo, ou
anteriormente ocupada, aplicados sobre o salario base, e scrá conccdida e processada mediante
requerimento do servidor ao selor de pessoal, comprovando a conclusão.
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p~rllgruro aDiro. A mudança de classe descrim no captu deste arttgo, só poderá ser
concedida ao servidor. após o cumprimento integral c aprovação no estágio probatório.

Art. 36. Somente será considerado para efeito de mudança de classe o rüulo de pós
graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. cuja afinidade com o cargo de carreira
OCUpad\1seja previamente apreciada e aprovada no âmbito do Poder Executivo.

Art. 37. Os aluais servidores ocupantes dos cargos de provimento efetlvo do Poder
Execnrivo, serlo autcntaticnmente enquadrados nos cargos previstos nos Anexos I e n, bem
como, as mudanças salariais descritas nos artigos 33, 34 e J5 da presente Lei.

§I", Do enquadramento n40 poderá resultar redução de vencimentos, ressalvadas as
hipóteses provistos no art. 37. XV da Constituição Federal.

§lO. Cus,", o vencirneuro do servidor seja superior DO valor do último padrão de
vencimento dn faixa, ser-lhe-é garantida a percepção do vencimento maior.

CAPiTULO XI
DAS INOENIZAÇÓF.S F. DOS ADICIONAIS

ArL 38. Os serviços extraordinários silo equctcs que excedem II carga horária estipulada
nesta Lei. e serão indenizados pela hom extra trabalhada. cujo valor será obtido pela divisão do
salário base do servidor pele produto da multiplicação da carga horária mensal, adicionada de
50% (cinquenta por centro) sobre a hore normal.

I'an\gndo único. Será acrescido do adicional notemo quando o trabalho for realizado
entre as :!2h e as O~hdo dia seguinte.

Ar" 39. Em razão de necessidade M serviço, a administmçêo podem convocar o servidor
em férias cm no máximo, um terço de seu período de- férias, IlIcdjllnle remuneração c.xtru,
calculada 1105moldes do caput do art. 39.

Arl. 40. Senl:o pagos adicionais de insalubridade e li pcriculosidadc assegura a percepção
de adiciono I respectivamente de 40% (quarenta por cento). 200/. (vinte por cento) e 10% (dez por
C-eIllO) sobre () salário ba'iC, não C1Cumuláveis.segundo se classifiquem nos graus máximo, médio
e mínimo, àquelas categorias ou funções detenninados em laudo pericial expedido por médico do
tmbalho.

PIITligraro único. A adminislmção promoverá a contrntaçllo da perida d\"scrita no COPU(
deste artigo.

Art. 41. O local de diftcil acesw. camclenLa-se pelo desenvolvimt'nto das funçõcs na
zona ruml em locuis desprovidos de trallsporte coletivo e serlÍ remunerado pelo quilomelro
rodado, quando o S4.'TVidorse utilizar de veiculo próprio.

ParAgraro único. Em no máximo 60 (SCSseIllll di:u) da promulgação Ucsta lei. a
administração fixará o valor da Temuneraçâo devida por quilometro rodado. mediante portaria.

CAPiTULO XII
l>ASDISrOSlçÓES FlNAIS ETRANSIT()RIAS

Ari. 42. O servidor podenl requer~r ao Prefeito Municipal a revisão do seu
cnquadramCflto, em dl"'."Orr~nciade erro, omissão ou oulm asscmelhado. no pm7,Ode alé noventa
dias, a contar da data de publicação desla lei, mediante pelição fUlldamenwda.

Arl. 4J. Os cargos do quadro pcnlUmente de servidores do municipio, com suas
!ltribuiÇt'es, cargos horárias. requisitos e quanlidades passam fi ser unicamente os cOllslllnles cios
anexos desta lei

Art. 4-4. Os cargos cuja... cargas hllf'Órias silo estabcleóda. .. em re~iml! de plantão ou
escula. deverão rcspcitllr o limite semanal d~ boms, não se acumulando.

Pllrl\grnro único - Para estes cargos, as folgns dcvcrtlo ser obrigatoriamente cm finais de
semanil, pelo menos duas vezes por mês.

Art. 43. Aqueles fuuciun:irios que ocupem vagas. t.:ujos requisilos tcnhmn sido aJlerudos
por esta lei, manterão seus cnrgos, direitos t' deveres na situação anterior. até sua aposentadoria
ou exoneração.

AI·1.46. A data bast' do funciooalismo Municipal, inclusive da classe do magistério será a
mesma dala de tixaçilo do S!dárío mlnimo nacional.

Art. 47. Havendo urnfl mudança R:lc\'8nte de categoria, dccorrcnte da lmnsfonnaçãc:) ou
agrupamento dos cargos, o Municfpio sem resP'o"'lnsávt'1pela devida capacilaç.'10 c adequação do
servidor para (Iexercido da nova função.

Art. 48. Serão aulomaticamente extintos (lS cargos efctivo!\. quando vagos:

1· Artífice de l'Ozinha I;

ri • Assistente de Administração I:

III " Piscai de Trihutaç!io II:

IV - EngenheiroJArquiteto II;

v . Agente de Vigilância Sanitária.

Arf. 49. As despesas dec(lrrentes da implantaçô10 desta Lei correrllo ti conta de dotaçõcs
próplias dos orçamenros vigenles do Município, suplementaoos se necessário.

Arl. 3(1. Esta lei entra cm vigor na data de StWpublit.:llçl\o revogadas as disposiçõcs em
contrário, especialmente as conslantes na Lei Municipal n. 51812005. artigos, 23. 24, 25. 26, 27.
29.. 10,11. 44. 4:')..411, 4Q. :'\0.:'\1. :'\7. '\R, :'iCJ. fiO,111, ti2, hem cnmn a."l.ei .. Complementares n.
14/2010. 1512011,2112011,2612013.3212014 .•3512014.3612015.

JO.40t."O'OEfl(l)
Pkf.FFJrnMLiNICII',\l

ANEXO I· QUADRO PERMANENTE
CONSOUOADAANEXOI DA LEICOMPLEMENTAR038/2015

Símboio, cargo, carga IKrir'o, atribuição, "'Iuísi1o. quanlidado

GRUPO:ATIVlDADESTtCNICAS E ADltNISTRAnvAS
CARREIRA: Técn<o.Admnslraliw

51mbolo c.tyo c.rya' Airibuiçóes Requisitos OIwrt Salário
hoIiri6

QP·TAS AdV«Jado 2Q Represe~ação e postulação do fI1Illidpil ou Supenor com registro 02 2.541,12
de seus seMdores ou IejI!eSeOIantes no naDAS
"e~ício de atMdades oficiais a qualquer
órglo do Poder JudMiário e do Tribmal de

i
CooIas, i'dJsive a ir!Ietraçao de Ilabeas
ooqJJS e mandadode segurança, alMda!e. de

I oonsullolia, assesm, ~aboração de
I pareceres em procodimento
I adrliristralivolpesso>.

QP·TAS ConIabiOla 40 Coordenar, otgarizar e roenlar OS traballos SuperiorcomregOtro 01 2.541,12
relativos à oonlabiilade, ~arejaOOo sua noCRC
exea.ção de .como com o plano de oonIas
\igen~, e as e~cias egai, e
.drliristralivas; participar na ela!mção dos
~anos e ~~ OfÇaIT'On~riase finana!m e
oontrOe geral de patrimórOO;elaborar balanço
e balana!les e atuM nas demais atMdades

irerenles.
QP·TAS Controladorlnlemo 40 Aval~r a execução dos orçamenlos da Superior em 01 2.541,12

Admnslração Direla, Indirela, Aulà"luica e AdminOlração,
Fundadonal, bem como de entidades e ConIabl~ade, Direilo
~s que JlOS'l"m vilaJo com o Economia ou Gest.!o
MlJl<ipio; fiscalizara implementaçãoe avalar Pública com regOtro
a exea.ção dos programas de governo; fazer no respeoliw
aud~orias sobre a gesllo do. recursos conse~o lisalizador
públi:os sob a responsa~lidade dos órgãos da dedasse.
Admiração Ilirela e Indileta do Municlpio;
avalOro wnJXimenlo das melas pre.stas no
~ano ~urianuat, compro,ar a egalidade e
3'1aliaros restilados, qUBl110II eflC8áa e
eficiêrxia da gestlo orçamen~ria, financeira e
patrimonial nos órgãos e entidades que
possuem .00JI0 com a adrrinislração
~aI; e apoia' o oontrOe externo no
exercício de sua missão ilslillx:ional, aIer1ando
formamenle as a~oridades administrativas
para que promovam, sob pena e
responsabmdade sOOdâria, as açres
desllladas a apurar os aios ou I~os iegais,

I
OOgltirnos ou oliros incoll1j)all~s com a
prática da adrliristração púbica a qua
resultem em re~ízoaoerário.

QP·TAS Gestor de 40 SupeMsiooar as alividades da !rea de Superilr em 01 2.541,12
Re""""s Humanos recursos hlJ1lanosenvolvendo reautamento e Adrrinistração ou

seleçào, adm,,~tração salarial, lreinanenlo, Gestlo de RH com
folha de pagamento, beneflcios, registros ele. regislronorespedivo
Oesenvo"r elou paoopar de pesquisas conseIlofiscalizador
salariais, coonlenar a elaboração e dectasse.

I mallJlenção de pianos de cargos e saIlrios,

I
acompanhar os PIOf13mas de treinamento e
contrdar set\ÍIlls prestados por leiteiros.
Particilar elou acompanhar regociaçóes de

I acolllo salariais e a reafização de concursos
,púbflCOSeprocesses seleliws. I

CARREIRA: FlSCalizaçlo
Símbolo CalVO c.rga Atribuiçóes Raquisitos QUOlIt Safário

horária
QP.fS Fiscal de 40 Exeaiar la'efas de lisafizaçào de Irib~os da Superilr em 02 12.541,12

Tribulação I nlII1ícipafldade; an~isar a esailtraçào fiscal admlislração,
de prestadores de ser.iços e de mapas de oonlabi~ade, dire~o I
valores imornl.rios, realizar buscas e ou ecorornia com
apreensões de dorunenlos Iisa_, auruar regislronorespe<:lV\)
oonlribúmes em rnraçáo; partq>ar de conseliofiscalizarlor
programas de P~n$ToenIO e de programação dedasse
fiscal; alerder e preslar informações ao
contriblinte; rea!izar vistorias técnicas e
düigências fisca., ludo para a correia e lotai
apicação da legislação lribulària munícioal.

QPU FOcaIde 40 Auxiiar larefas de execução de fiscalização de Méd~ Competo 01 1.321,71 i
TnbulàçáQ" tributos da I!lI!\Í('ipat~lIle; analisar a I
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.salu~ção !iscaI de prestadores de saN;;'S
e de mapas de vabres imobiiários, reailar
buscas e apreensões de dacumenlos ftseais,
autuar contri!uintes em W1fraçâo;part«::iparde
progrnmas de pan.jamento , de prog~""çao
fiscal; atender e prestar informaçóesao
contribuinte; real~r vistorias técnicas e
d~g!nciasfrscais.

QP.,cs Frscal de 011", e 40 Fi'&caizaocu~inentodasnormasoontidas Superior na área de 02 2.541,12PostIJras nalegislaçaoMunKipalsollreoMspú~icase engenharia ouparti:u~res e de posturns, OOlfficando, arquftetura
rela~ndo e apicando as sançOes p!evis~s,
EJabomção e exe<UÇàodos pro~los de infra.
estrutura,urbanlsrmeconstruçóeSfOOnicipais,
d.ntro das atribu~es previstas na
regilamenl!É0 prof.,ional.

rotinas de funcionamento da Un.ad.;
acolTllanhar Processos judiciais junto a
cartóriose varas civeis; Iocaizare entregar
~V'ros,aux~iandona procura dos temas;
manter organizados e atuafizados os arquivos
e seus controles; executar atividades
pertinentes à área d. pessoal corno
IreqOência, férias, beneficios, cálculos,
cadas~o • outras; .~borar e d~itar pan"as.
correspondências;atualizartabelas e quadros
demonstrativos; erMir relatórios e istagens:
receber e enviar correspondêndas e
dOQJlnentos;cadastrar, organizar, arquivar e
consular pronbJários; controlar e colT~r
~anillas de produção; ler e arqul\lar
/XIblcaçóes do Diário Ofoi,1 do Municfpk>;
receber e dar encaminhamento às
reclamaçóes; organizar e confeccionar
quadrosdeavisos; recebere prestarcontasde
verbas de adiantamento: receber, contrclar e
distribur rmterial de consumo; relacionar e
controlar bens patrimoníais; solicitar
""n~enç!o pradO! e de equi>amentos; jrar
cópos; atender telefones, aoo/ar • ~anSllitir
recados,passar e receber tar; receber e abi'r
correspondências: redigir e digitar textos;
reend1er formulários, relatórios e outros

CARREIRA:ApoioAlOOiar

51mb.1o C.~ CIIgI Atribuiç6.. R.quilítDt Qu",' SIIiJi.hotiri.
QP..IAM Assislante de 40 SupeNis.nar. atender o ,,"bico.m gemi, Médio com 01 1.321,71adrril.traçaol pessoamnte ou por telefone, prestando conhecimentos de

orientações e realizando encarrinhamentos; informática
orientar os servidores_g_uantoas rormas

disciplinarese as rotinas de runcionamenlOda
Unidade: aconvanhar Processos judiciais
jJnto a cartórios e varas cíveis; localizar e
entregar mos, aurilando na prorura dos
temas; TNnter organizados e atuaizados os
arquiYoseseuscontroles;erecutaraw~ades
pertinentes à área de pessoal como
frequência, férias, beneficios, cálcoos,
cadastroeoutras;elaborared~itarplanHhase
correspondências;abJalizartabelas e quadros
dernonsllativos; e""ir re~tór.s e üstagens;
receber e enviar correspondêl'lcias e
documentos; cadastrar, organizar, arquivar e
consular pronbJários; controlar e corrigi'
",nms de produçao; ler e arquivar
/XI~icaçOes do Diário OfKiaI do Munici~o;
receber e dar encarnnhamento ás
reclamações; organizar e confeccionar
quadrosde avisos;recebere prestarcontasde
verbas de adiantamento; receber, controlar e
distribuir material de consumo; relacionar e
controlar bens palJimoniais; solicitar
manutenção predial e de equipamentos; tirar
cópias; atender telefones, anotar e transnltir
recados,passar e receber far, recebere atx'i'
O'lrrespondências; redigir e dçrtar tenos;
I preendler fOflTlJlários, relatórios e outros

documentos; verificar os ped~os de
suprimentos recebidos e prazos de entrega;
auxi6ar nas pesquisas de mercado; controlar
estoque miniroo e requisiçao de material;
atuailar e manter arquivos organizados;
veriflCirCO/ll)fovantes e documentosrelativos
a pagamantose outras transaç6esfinanceiras;
preparar relação de cobrança e pagamentos
efetuados; controlar a arrecadação de
if11lOstos; auxior na .~boração de
lIa~ncetes, balanços e outros deroonstrntivos
con~beis; executar aiMdades adnvnistrativas
em UnKJades escolares, verifrcando
documentos referentes às matrículas e
transferências de ~uoos, atuaizando
prontuários e f<i1árils,erritindo histms,
atestados escolares, instruções e avrsos;
acor1l'anharreuni6esd.trabaho;ze~r~
guarda e conservação dos equipamentos e
materiais utiizados, utjizando-se para todas
as suas atividadesdos fOlT11llátiose sistemas
operacionais de processamento de dados
disponlveisnaadn;nistr~.

QP..IAM TéCllico de 40 Ex.cutar escritu~çao, c!assrltaçao, Méd. com curso 02
con~lIidade conciiaçao, ba~nços, balanceies. outras p!ofis•• nalizante •

atividadescontâbeisde acordocomo planode registrono CRC
contas;verificare col'ICiiarreteitas; elaborar e

1.092,68

doOJmenlos; verificar os pedKlos d.
suprimentos recebidos e prazos de entlega;
audar nas pesquisas de mercado; controlar
estoque míniroo e requisição de material;
atuaizar e manter arquivos organizados;
verificarcofT\1fovantese dOCtlmentosrelativos
a pagamentose outras lfansaçóes financeiras;
preparar relação de cobrnnço e pagamentos
efebJados; controlar a arrecadação de
~stos; auxiiar na e~boraçao de
balancetes, balanços. outros dernonsllativos
conlábeis; ereartar atividades administrativas
em Unidades escolares, verificaMo
documentos referentes ~s matriculas e
transferêndas de alunos, atualizando
prontuários e fichârios, erMindo históricos,
atestados escolares, ilstruç6es e avisos;
aco~nharreunióesdelIabailo;zeJarpela
guarda e conservação dos equipamentos e
fl\3teriais ut~izados, utilzando-se para todas
as suas atividadesdos fomUârios e sistemas
operacionais de processamento de dados
~i\lejsnaadnintstra~.

providenciar relatórios especílicos,extraidos
do sist."" contábil, auxiondo o con~bista
emtodasassuasatividades.

QP..IAF Ag.nt.de 40 A1:endero público em geral, pessoalrrente ou fundanon/al 05 965,63adninistraçao por telefone, prestando orientações e Co~~o
reailando encarrinhamentos; elaborar •dgitar planillas e correspondências;recebere
enviar oorrespondêndas • dOC1Jmentos;
cadastrar, organizar, arquivar e consular
prontuários; ler e arquivar /XI~icaçóes do
DiârWlOfICiai do Município; receber e dar
encarinhamento ~s reclamações;organizare
confeccionar quadros de avisos: soIiclar
manutençãopredial e de eQ\Jipamentos;tirar
cópias; atender telefones, anotar e transrtitir
recados,passarereceberfar, recebere abrir
correspondências; rad~ir e d~itar t.x1os;
preencher fornUários, relatórios e outros
documentos; atuaizar e manter arquivos
organizados; realizar a Ie~uradas faturas de
conta de ~gua e auxiar a assistênda
administrativaemtodasassuasatri~s.

QP-AAN Assistente de 40 Alender o púbico em geral, pessoalmenteou Médio com 34 1.092,68
administraçãoII por telefone, prestando orientações e conhecimentos de

realizando encaminhamentos; orientar os inforrnâtica
servidores uantoasnormasdi~iplinareseas GRUPO:ATMOADES TECN/CASEOPERACIONAIS'

CARREIRA:Técn<i>{)peraoona.
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Símbolo Clrgo C.tg'1
'orlrl
I

QP·TOS EngenheirolArQu~eto 40
I

Atrlbui9ó" Rtquí'ito, Qu.. t Sl/lrio
QP·TO I Auxiliar de Serviços 40 em

Gerais regim
e de

escala

Carregar e descarregar veiculos de Fundamental
transporte de cargas; diWibuire efenar inco~to.4Isêrie
reparos em ferramentas; efetuar serviços
de apoio na montagem de eventos; operar
bomba de combustível para abastecer
veículos; oontrolaro nível de contlustivel
nos tan~es: lavar, Impar e lubrifICar
veiCl.llos; preparar e operar máquinas
martelete e colJlladador; zelar pela
I~za e conservação de ferramentas ,
equipamentos e dependências. Aluar em
alividades de manutenção, conservação e
receperaçâc do patrim5nio ptibico
auxiiando mecânICOS, eletricistas,
encanadores, marceneiros, pedreiros,
topógrafos,agrimensoreseoutros;zelar
pela impezi e conservação de
ferramentas, equipamentos e
dependências, efetuar ii Impeza em
predios, pátiot,saJas, banheios, vestiários,
coznhas e outros locais. varrendo, tirando
o pó, encerando,lustrandoffiÓveis,lavando
vidraças e instalaçóes, arrumando armários
e estantes; executar a higienização e
desilfecção em salas, móveis, objetos e
outros,

51 788,00
Desenvolver e Supervisionar projetas de Superior em 01
infra-estrutura e estruturais de loteamentos engenharia civil ou
e urbanização de favelas; elaborar arqu~etura com
orçamentos de e~eendimentos: preparar registro no CREA
pastas técnicas para obtençâo de recursos
enemos e processos icitatóoos; dirigir e
acompanhar a exeCtlção de obras: avafiar
situaçóeSderiscoenvolvendOinuodaçóes.
desmoronamentos, desfizamentos. risco
emedflCaçóes; avaiar as condiçóes fisicas
dos prédios roonicipais; emitir pareceres
em protocolos de reformas, demoiçóes e
construções em áreas envolórias e bens
tombados; promover vistoria técnica; enD
e calcular laudos e câk:ulos estruturais:
anaisarprotocoloseplantasdomunicipio;
estabelecer diremzes viárias; avaliar
imóveis; orientar e coordenar equ~es de
traballo junto às obras e reformas; atender
e orientar o púbico em geral.

2.541,12

QP·TO S Engenheiro IArquaeto 20
II

Desenvolver projetos de infra-estrutura e Superior em 01
estnJttJrais de loteamentos e urbanização engenharia ciW ou
de favelas; elaborar orçamentos de arqu~etura com
errpreendmentos; preparar pastas registro no CREA
tecnicas para obtenção de reCtlTSOS
extemos e processos kitatórios; dirigir e
acompanhar a execução de obras; avatiar
situações de risco envot.'endo inundaçóes,
desmoronamentos, deslizamentos, risco
em edticaçóes;avaiaras ccndlções ffscas
dos prêdios municipais; emitir pareceres
em protocolos de refomliis, demoições e
construçóes em areas envolórias e bens
tormados; promover vistoria téCllica; elTitir
e calcular laudos e câlculos tstruturais;
anaisar protocolos e plantas do município;
estabelecer di'etrizes viárias; avaliar
imóveis; orientar e coordenar equ~es de
traballo junto às obras e reformas; atender
eorienlar~fico~1.

2.121,8-1
QP·TOl Coveiro 40 em Zelar pela manutenção do cem~éôo e Ensino fundamental

regm capela; preparar Sf!pultura para incompleto
e de recebimento das umas; atender e orientar

escala famiiares ou amigos na Iocaização das
~uras.

02 788,00

QP·TOI V9a 40 em Efetuar ronda duma e r.oturna nas Ensino fundamental
reQlm dependências de unidades públicas, incompleto
ede controlar a movinentação de pessoas e

escala materiai's,veriflCClrinstalaçóelhidraulicase
.Iétrces~star~.is.

02 788,00

QP·TOF Molorrst. cal.O 40 em Dirigi' veiculo ee, caminhão ou ónibus, Fundamental
regim acionando os comandos de marcha e completo e CNH
e de direção, e conduzindo-<:l em trajetos categoria D

escala determinados e segundo as normas do
Código de T~nsito Brasie,o, para
transportar passageiros ou cargas,
verifICandOas cond~óes gerars do veicLJo
esuaman~~o.

30 1.016,45

QP·TOF Operador d.
maquinas e tratores

40 Operar maquilas, implementos agrícolas e Fundamental
rodoviários, como: trator, pã-meclnica, completo, CNH
retroescavadeira, moto niveladora,patrola, categoria C e 03
máquilas de benefICiamento a!1icola e anos de experiência.
outros similares, verificando as condições
IgeratsdQ~mentoe sua marM~.

QP·TOF AM", de consrução 40 06 1.016,45ANar na construção, manutenção, Fundamental
conservação e recuperação do palrimônjo collVlleto com
pUbico; executar obras de at.'enaria em conhecimentos
paredes, pisos e telhados em estruturas técnicos de
internas e extemas: realizar reparos, construção,
adequações, revt!stimentos e acabamentos eletricidade,
em estruturas elétras, hidrauücas e hidráulica,

965,63

QP.TOF Art""decozilh.1 40 Organizar e supervisionar serviços de Fundamental
cozinha e locais de refeições; executar Completo _ com
ca~ e elaborar o_pr~paro, o conhecimentos de

01 965,63

sanitãnas; zelar pela guarda e conservação carpintaria,
dos equipamentos e materiais utüizados. preparo e finaÚllção dos aimentos, cl.inâriaepadaria.

observando métodos e padrões de
qualidade. Manterlmpos e OfganÍladOs os
utensliosas cozinhas e refeitórios. Acatar
as onentac6esdo superior imediato.

QP·TO F Mifice de mecãnica 40 Prestar assistência aos veículos dos Fundamental
órgãos publicos rrunicipais, revisando, co.to com
trocando peças, fazendo pedido de peças, conheci'nentos de
serviços e materiais, consertando, mecânica geral de
reparando e mantendo em bom estado de veiculos a gasotina,
funcionamento os motores e veíaJlos. álcool e diesel.

máquinas pesadas e
elelricidadeveícular.

965,63

QP.TOF Artioc.de cozilha II 40 Organizarserviço. d. co,;nha • loca. de Fundamental
refeições; exe<:utar cardápios e elaborar o i'lcompleto-4 série
prê-f::lreparo, o preparo e finaização dos com conhecínentos
afimentos. observando métodos e padrões de c~Í'lâria e
dequafidade, Manterimpose organizados padaria.
os utensilios as cozinhas e refenórios.
Acatar as orierta óesdo_!!4)eriori'nediato.

08 788,00

QP·TOF Atendeme 40 Realizar a assistência a pessoa idosa Fundamental
atendida pelo Centro deConvivênciaao co.to
Idoso eacriança atendida pelo Centro de
Educação Infantil (CEI), e lodos aqueles
atendidos e sob a proteçáo do órgão de
assistência social e educação, aluando
como elo entre a pessoa cuidada, família e
equipe. AiJdar nos cuidados de higiene,
vestimenta e aimentaçâo da pessoa
cuidada, estimulando e ajudando nas
atividades psicológicas, rlSicas e outras
prescritas pelos profissionais de saUde ao
cuidado.

15 965,63

GRUPO:ATMOAOfSFINAlIsnCAS
CARR8RA'Saúde Públca
Símbolo Cargo Clril Atribuif6f. Rtquí.ito. Qulllt $,IirioHo,iri,
QP..IPF Agentedeendemias 40 Conb'ibuir para a promoçáo da saúde Fundamental 06 1.014,00OldMdual. colelivae pr.venção de doe"l" comple~.

endemias e conlTolesde vetores ezoonoses,
atraves de vidas domiciares de orientaçâo,
cuidados e ações de combate a doenças em
contonnidade com as normas emanadas pelo
Ministêno da Saúde.

QP..IPS Fiscal de vigIIânc. 40 GoIeta de dados visando obtenção de Supemr em Boogia. 02 2.541,'2SanUrial d~ticossobfeai~nta...Ê!!deServiços Veterinaria
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Iocais,realizandoclinica~ada:reaizar
atendimento ao acidentado dotrabatlo: emitir
atestado de óbfto, ,8aUar Pfocedimentos
cirúrgicos slnpies, primeiros socorros e
urgências cem encarrinhamentos com ou
sem Pfeendlimento dos prontuânos; articular
os recursos intersetoriais disponiVilis para
dmnuÇão dos agravos à saúde dos
pacientes; estar disponível como apoio
matricial de capacitação na sua área
específICa, e todo o disposto em sua
regulamentaçàoprofissional.

e obras de melhorias sanitárias. Fiscalizaçâo San~arismo ou Meio
das obras e serviços tais COfOO tigaçôes Ambiente.
prediais de água e esgoto, fossas,
nslalaçóesde tanques, chlNeiros.Fiscalizar
e orientar e a lilT'p8za e assepsia de caixa
d'água e fimpeza de terrenos. Vistar
periodicamente estabelecimento de comercio
varejista; fscaâzar condições de higiene em
estabeledmento comerciais e industriais:
orientar e detenninar ações para pronta
solução de irregularidades; Jlfovidenciar a
retirada de produtos que apresentam
condições inl>róprias ao consuroo; vistoriar
bons e bancas de vendas de produtos
alimenticios, tudo em confollTlidade com as
normas da ANVISA - Agencia Nacional de
V~iinciaSanilária.

QP-sP S Quinico 40 Reaizar ensaios, anáises quinjcas e físico- Superior em Quirrica 01
quíll'llCaS, desenvolver metodologias comregistrono
al'laliticas, monrtorar Illado ambiental de
substâncas, a~nharasatívidades
qtiírricas laboratoriais nas eslações de
tratamento de água, esgoto e demais
el\Jentes, controlar e fiscaJizara qualidade
dos nsumos para as estações de tratamento,
reebar medições e testes de aferição,
pesquisar novas tecnologias. elaborar
relalóriosdeserviços,registrarocorrências
de anomalias, executar outras tarefas
compatr..eis com a natureza do ca~ e

2.541,12

QP-sP F ~nte de V~iinda
SanUria

Coleta de dados visando obtenção de Ensino Fundamental 01
diagnósticos sobre. fllllanlaçãode serviços Completo
e obras de melhorias sanrtánas. Execuçâc
das obras e serviços tais como igaçóes
prediais de água e e5goto, privadas, fossas,
i:1s1alaçõesde tanques, chuveiros. Fiscalizar
eorientareali~zaeassepsiadecaixa
d'áuaelfr4>ezadeterrenos.

965,63

QP-sP S Moo.. Velerioioo 20 a prâtica da clínica em todas as suas Superior em 01
modaidades; a di~o dos ~is___1l!l_ra veterinália com

2.121,8-l
lunç;o desorios na eso código 3111.{)5,

[quandosoficiladooudesignadopelachef.
QP-SP S Farmaciutic~

Bioquímicfl:
20 Recepcionar e identkar o paciente, Superior com re~stro 01

aJlfesentandoe expicando 05 procedinentos no CRF
a serem reaizados: atuar em equ~
muliprofissional no desen'JOMmento de
~ojetos ~mpétJt<o. em UnKildesde Saúde;
atuar em ~Ipe muJj~o~sional
assegurando a assistência terapêutica
universalizada na promoção, proleção e
recuperação da saOOe da população, em
seus aspectos I1dM1uais e coIelivos;
desenvotwr alividadesde plane~_,
pesquisa,manipulação,~oduçáo,_
de qualidade, vigiãnc. ep.om.~g",
farmacológica e sanitária dos medicamentos
e produtos farmacêuticos; atuar 00 controle e
gerenciamento de medicamentos e correlates
(poIiicas de saúdo e de mediCamentos);
prestar assistência farmacêutica na
dispensação e dis1rib!içjo de med<amo~os
e correlato, envolvendo revisão, atuakzação,
•• poção e focailação, e~bomçào de
laudos tecnicos e a reaizaçâo de perícias
t&cniGo-iegais relacionadas com atividades,
produtos, fónnlJas, processos e métodos
farmacêuticos ou de natureza tarmacéutca;

animais: a assislênciatécnica e sanitária aos registro prctssonal
animais sob quakjuer forma; o planejamento fIO CRM'v'
e a eremçâc da defesa sanitára anmal a
direçêo técnica sanítária dos
estabelecimentos industriais e, sempre que
possivel, dos comerciais ou de finalidades
recreativas, desportivas ou de proteçáo onde
estejam, permanentemente, em exposição,
em serviço ou para quakjuer outro fm
animais ou produtos de sua origem; a
inspeção e ii ~scalização sob o pontCHie-
vista sanürio, higiénico e tecnok>gico dos
matadouros, frigoríficos, fábricas de
conservas de carne ade pescado, fábricas
de banha e gorduras em que se empregam
produtos de origemanimal,usinase fábricas
de laticínios, entrepostos de carne, Ie~e,
peixe, ovos, mel, cera e demais derivados da
indústria peOJária a, de um rrodo geral.
quando possivel, de todos os produtos de
origem animal nos locais de produção,
manipulação, armazenagem e
comerciafização; peritagem sobre animais,
identificação, defeitos, vícios, doenças,
acidentes, e exames técnicos em questões
judiciais; as pericias, os exames e as
I pesquisas reveladoras de fraudes ou

.121,8-l

atuarnaseleção(padronjzação),co~ra
(licitação e opção téOlica), armazenamelio e
distribuição de medicamentos e correlatos;
atuar no controle de quaidade, inoqüidade e
efICácia dos medicamentos; desenvolver
atividades deformação e educação: faciitaro
acesso e partq,açaodo paciente e seus
farriares no processo de tratamento.
incentivando o auto· cuidado e as práticas
de educação em saúde; participar do
planejamento, coordenação e supervisão de
atMdades desenvoMdis na instituição por
estagiários e voIuntârios: .tuar l'Ia
comunidadeatra~sdeaçõesrnersetoriaise
todo o disposto em sua regulamentação
pl'ofissional.

operação dobsa nos animais i:1scr~os nas
co~tJrõesdesportivasounasexposÇões
pecuárias

QP-SP S Enfermeiro 40
hom,
em

Regime
de

plantão

Planejar, organizar, supervisionar e executar Superior com registro 02
os serviços de enfetmagem em postos de no COREN
saúde, hospitais, unidades assistenciais e
arrbulatoriais, bem como participar da
elaboração e execução de programas de
saúde púbica; ereMr atividades
complementares de apoio ao médico no
tratamento de doentes; cuicladose educaçáo
sanitária de doentes e gestantes; apicar
medícamentos e orientar e supervisiona!
serviços de enfetmagem Jlfeventiva e
serviços de grupos, coordenar os trabalhos
das unidades básicas de saúde e do
programa da saiKle da famiia e todo o
dispostoemsuafeQulamentaçã~ofissional.

2.541,12

QP-SP S Farmacêuticol
Bioquímico

Recepcionar e identificar o paciente, Superior com registro 01
apresentando e explicando os procedi'nentos no CRF
a serem realizados; atuar em equipe
rooliproflSSional no desenvoNimento de
PfojetosterapêuticosemUnidadesdeSaUde;
atuar em equipe roo~ofissiol'lal
assegurando a assistência terapêutica
unfJersaúada na promoção, proteção e
reruperação da saúde da população, em
seus aspectos individuais e colewos;
desenvolver atividades de plane"amento,

2.541,12

QP-SPS Medico 40 Recepcionar e identificar o paciente, Superior com registro 01
expicando os pl'ocedimentos a serem no CRM
reaizados; awar como medico em equipe
rooltiprofissional, i:1cmive residentes em
trei:1amento, no desenvolvimento de projetos
terapêuticosindr..iduais. familiares ecoletivos
em unidade de saúde e nas comunidades

10.164,51
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pesqasa, mampulaçlo, produçâo, contIole
de quaidade, vigiância epiderriológK:a,
talTTlacológicae sanitária dos medicamentos
e produtos farmacêuticos; aluar no controle e
gerenciamento de medicamentos e corretalos
(politi:as de saúde e de medicamentos);
prestar assistência farmacêutica na
dispensaçlo e dislribuição de rredcamenos
e correlatos envolvendo revisão, aluaWlção,
inspeçlo e liscaização, elabornção de
laudos técnicos e a realizaçáo de perícias
léCllico-legais relacionadas com atMdades,
produtos,fórmulas, processose métodos
farmacêtiOOJsou de natureza farmacêutica:
atuar na seteçlo (padronizaçlo), cofTllra
O<itaçlo e opção lécnica),armazenamento e
distribu~o de medicamentos e correia los;
atuarnocontroledequalidade,inoqQidadee
efICácia dos medicamentos; desenvolver
alivK!ades de lormação, educação; faclitar o
acessoepartic~çãodopacienteeselJS
farriares no processo de tratamento,
incentivandoo auto· cuidado e as pr~ticas
de educaçlo em saúde; participar do
plane~""nto, ooordenação e supeMSão de
alividades desenvolvidas na nslítu~o por
estaiãrios e voluntários; aluar na

comunidade atraves de açóes i1tersetoriais e
todo o disposto em sua regulamentação
profissional.

QP-SPS Odontólogo 20 2.12t,84

QP-SPM Auxtar
consuH6rio
odontológico

de 40 1.092,58

padente no pié e no pós ope~tório e na
h~iene bucal; realizar Irnba~os de
prevençlo e piomoção de saúde
ind"rviduamente e em grupos; elaborar
materiais didáticos para educação em saúde
bucal; marcar consulas: preencher e anotar
fichas dínicas; selecionar rMldeiras; revelar
e rMntar radiografiaS intra-orais; zelar pela
conse~açlo e ... n~enção dos
equipamentos; manter altlalizado e organizar
arquivos; fichários e controle de estoques;
participar de levan~menlos e~de,;ológicos
evisitasdomid~res.

QP-SPS NulIicionista 40 .Aluar nas áreas de aimenlaçào coletiva em Superior com regístro 01
creches e escolas, supe,,"lo dos cardáp.s, no CRN.
educação aimenlar dos educandos; efeluar
testes de aceijabiliclade pala alimentos e
preparo de cardápio; responsável pelo
programa de aimentação da rede de saúde
públicaenadeensino,executartrabalhosde
consdenlizaçlo coIetiva sobre almenlaçlo
saudável, e todo o disposto em sua
r'lluta""~of.sional.

2.541,12

QP-SPM Técnico
enfermagem

de 40
horas
em

regrne

Orientar e acompanhar os trabalhos de Méd. com regis.o 15
enfe/lTlagem em grau auxiiar, e participar do no COREN.
planejamento da assistência de enrermagem,
cabendo-lht! especialmente: executar aCoes

t.092,58

de assistendais de enfermagem, exceto as
plantões privativas do Enfermeio e participar da

orientação e supelVido de trabalhos de
enrermagem em grau auxiiar e ~ a
equ~desaúde;executaroutrasatividades
oorrelatas ao cargo e todo o disposto em sua
reguta""ntaçãopiofissional.

CARREIRA' Assistência Sodal
QP-AS S Assistente Social 20 Prestar serviços de assistência Superior cem registro no 02 2.121.801

sodal a indivíduos e grupos, CRESS
identificando anaisando
problemas e necessidades
matérias, pSicológicas ou de oulTa
ordem. Analisar, elaborar e
ereunar projetos sociais;
ifllllernentar as poliOCas sodais no
Município em todas as esferas.
Fazer o atendinento dreto aos
individuos e famíias, elaborar
lalldo social quando soldado,
8COI1llanhar a colocação de
aiançaseadolescentesemcasas
de aoohirmnto. Executar oolras
tarefas afllls, especialrrente
laqueias vinculadas a pro ramas,

Rtqui.itot

Atendimento odonlológico pieventivo I Superior com registro 02
comunidade através de postos fixos ou no eRO
ani>ulantes com serviços odontológicos;
colabofllrnos programas relacionados com a
h~.ne bucal; exe""'r ou11as larefas alils;
executare coordenar os trabatlOs relativos a
diagnósti:o e tralamento d. afe<:çóes da
boca, dentes e reg~o maxiofacia~ utizando
processos dinK:os e instrumentos
adequados, para manter ou recuperar a
saúde oral em todas as suas especia6dades
e todo o disposto em sua regulamentação
rofissional.

projetos e aM:lades
desenvolvidas em parcetia com
outras esferas de go\'e/Jl() e todo o
disposto em sua reglAamentação
profISsional. e nas poIitH:as
púbicas de acordo com a LOAS
(lei Orgânica da Assistência
SoeoO, visando as poIiti:a. dos
programas sociais vigentes no
país em parceria com outras
esfe~s~"mo.

CARREIRA Edu~

Qulllt SlIirfo

QP-¬ M Instrutor
Informática

Símbolo CIrgO

Par!ici>ar da elabo~ção da Proposta MéO. com cu~o 05 1.092,58
Pedagógica da Unidade Escolar, nsetindo a tecnito-
utiúaçâo da informática como ferramenta de profIssionalizante em
aprendIzagem, a~K:ar o conteúdo teórico e infoonáOCi.
prãfuo previamente estabelecido, avafiando
os alunos de acordo com o calendário
escolar, participar das reunIões pedagógicas
e particj>ar da. ~Mdades educativas
promovidas pela comunIdade escolar;
exe<:utar e manter atuafizados os regisb'os
relativos as suas atividades e fornecer
i~ações conforme norma estabelecKla;

de 30

Atribu/çótlCarg.
Horírl.

de lO

participar da escollade ivros; acataras
orientações dos superiores e Iratar com
respano e urbanidade os colegas e os
usuários dos 5eMy05 e®cacOnais: zelar
pelo uso adequado do material de consumo e
pennanente,conseMndooquerorconflado
a sua guarda e uso: ser pootual a enlregade
díaoos e documentos a secretaria da unidade
escolar, utmr metodobt)'ra de ensilo
adequada e compatível com os objetos da
unidade escolar; fornecer ao coordenador
pedagélgicoo plano de auia referente a sua
área de atuação.

40QP-¬ M Agente Culurat Elaborar, executar, coordenar, projelos Médio com cursos na 01 1.092,68
cuhlrais; assessorar a administração na álea das artes
elabo~ção de políticas flÚbicas de fomento; cênicas, ptasticas,
culura; avaliar projetos C\Jkurais rBailados mLrsi:a ou dança,
pela administração. com no mínimo 180

horastotai!.
QP-¬ S Especialista

Educação
Art<utar o .. bailo pedagógico da escola, Superior em 03 2.591,95
coordenando e integrando o trabalho dos pedagogia com
coordenadores de área, dos docentes, dos habt1ltaçáo em
alunos e de !eus famiares em torno de um ~_o,
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Re<epdonar. identiti:ar o paciente; "pficar M;". com registro 01
os procedímentos a serem reaúados; no eRO.
organízar a sala para atendimento; observar
as normas de vigilância a saúde e a saúde
ambiental; realizar procedimentos de
biosegufllnça; preparar o paciellte para o
atendImento; auxiar o Crurgiao Dentista
(CD) e o Técnico em H~iene Dental (THO)
junto a cadeira operatória: promover
isolamento de campo operatório e manipular
materiais de uso odontok)gico; orientar o
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eixo comum: o ensno-aprendizagempeb admilistração e
~alperpassamasquestõesdoprofessor,do supervisãoescolar.
aluno e da famiia, aluando no
acompanhamento e assessoramento,
avaiaçlo e pesquisas do processo
adminisllativo pedagógic<> das un.ades
educacionais:megar as equ~ de
!raba"', responder pe~ orientação das
mesmas, de a",1do "'m a politica
edu<ac.nal e legislação em vigor e na
&tabofaçãodas normas e procedimentos
legais necessarios ao cunprimento da
OgOlação em 'Iigor e na elaboração,
c<>ordenação e avaiaçlo dos I~balhos,
projetose grupos de estudospropostose
dese_pe~redemunK:~lde.,s",
e por ouilos órgãos educacionais pú~ic<>se
parlcipar da inplanlação, execução e
avaiaçáo do projeto polili<;opedagógN:o da
undade escolar juntamentecom a equ~
es<o~reoconsel1Odeescola

QP-ES ProfeSSO!
normalista

10 Parli:!>ar da elaboração da Proposta Nivel médio com 01
PedagógK:a da Unidade Esc~ar; elaborar e habi~ação para o
executaraprogramaçaoreferenteàregência magistério.
de classe e atividades afins; executar
atividades de erame final de akJnos nos

loerOdos Dfevislos no calendário escolar;

996,62

QP-ES Professor das series 10 Parleipar da elabo~ção da Proposla Lice",iatura plena 14 1.334,119
iniciais Pedagógca da UnKlade Escolar, elaborar e com habiltação para

executaraprogramaçãoreferenteà regência o magistério nas
de classe e atividadesafins; executarsériesiliciais.
atMdades de exame final de aIJnos nos

parli:!>ar das "",iões pedagógcas e
parli:!>ar das ativirlarles educal"s
promovidas pela comunidade escolar;
executar e manter atualizadosos registras
relativos às suas atNidades e fometer
lflIormaçóes conlonoe nonoa estabelec.a;
parlN:par da escolla de ivros; acalar as
orientações dos superioras e !ratar com
respeto e urbanidade os colegas e os
USI.IiUKlS dos serviços educacionais; zelar
peb uso adequadodo materialde col15umoe
pennanenle, "'""MOdo o "" for confiado
a sua guardae uso; anaisar, juriamente com
o coordenador pedag6gco as ementas
ClJrrClAaresdos aklnos, a fim de definir as
arlaptaç6es_ssáriaseoaproveiamento
de estudosquando foro caso; ser pontual a
entrega dedianos e documenlosa 5el:retaria
da unklarle escola, utmr melOOolo9a de
ensno adequada e compativel COO1 os
objetos da "'idade escolar; fornece< ao
coordenador pedallÓOco o pia;' de alia,

QPU Prolessor da 20
educaçãoWlt.lnti

Participar da elaboração da Proposta Licenciatura Plena 18
Peclagó~ca da UnKlade Esco~r; e~borar e com habiltaçáo para
exeartar a orooramac!o referente à regê"'" o magislério da

perlodos previstos no ca~ndário escola,
parli:ipar das re",~es pedagógcas e
participar das alMdades educativas
promo'o'idas pela comunidade escolar;
executar e manter atuaizados os regisnos
relalNos às suas alMdades e fornecer
ilIormaç6es conforme norma eslabelec<la;
parli:iparda es<olIad'ivr,,;acalaras
orientações dos superiores e ~tar com
respeto e urbanidade os colegas e os
usuérios dos serviços educaOOnais;zelar
pelo uso adequado do malenal de consumo e
permanente,conservandoo ~ for confiado
a suaguardae uso;anaisar, jurtameotewn
o coordenador pedagó9co as ementas
ClJrriclilres dos akJnos,a fim de definiras
adaptaçõesnecessàriase o apro'o'e~amento
de esMos quando for o caso; ser pontual a
entregade diariose drx;umenlosa secretaria
da unidade escolar; utizar metodolo9a de
ensno adequada e compaHYel com os
objelos da lIlidarfe as",la, fon>ecef ao
coordenador pedag6gco o plano de alia,

1.334,119

de classe e alivKlades ar.. ; ex,,"lar .ducaçãoinfanli,
atividades de exame final de alunos nos
períodos previstos no ca~ndário
escola,partiOpar das reun~es pedagógicas
e parIK:par das atMdades educativas
pro""v<las pela comun.ade esC<>la,
executar e manter aruaizados os registros
relativos às suas atividades e fornecer
informaçóes conforme norma eslabe~dda;
parIK:par da escol1a de livros, 'acaíar as
orienlaÇÕes dos superiores e tralar com
respeio e urbanidade os coOgas e os
usuáoos dos seNiços educacionais; zelar
pe~usoadequadodomal,rialdeconsu"",
permanente,conservando o que for confiado
a sua guardae uso; anabar, juntamentecom
o coordenador pedagógico as ementas
",rricu~r" dos a~nos, a fim de der., as
adaptaÇÕes necessárias e o aproveitamento
de estudos quando Ior o caso; ser pontual a
entrega de diarioo e documentosa 5el:relaria
da unidade escolar; utilizar melOOo~gia de
ensino adequada e compatível com os
objelos da un<lade eS<Olar; fornecer ao
coordenador pedagógico o plano de aula,

QP.cS Professor de ".as 10 PariN:!>ar da elaboração da Proposta lice""'tura plena ~ 1.334,09

-portuguêseing~s Pedagógica da UnKlade EsC<>lar;elabo.r e com habüilação para
executaraprogramaçãoreferentearegência o magistério da
de classe e atM<lades afins; executar n~ portuguesa e
alividades de exame roal de a"nos nos estrangeiraOng~s),
perlodosprevistosnocale.rár.~,
parli:!>ar das reun~es pedagógN:as e
parli:ipar das ~"ades edu<ativas
promovidas pela C<lmunidade escolar;
executar e manter atuaizados os registros
relativos às suas alividades e fornecer
informaç6es conforme norma estabelecida;
parli:~rdaescolladeivros;acalaras
orientações dos superiores e natar com
respe~o e urbanidade os colegas e os
usuarios dos serviços educacionais; zelar
pelo usoade~ado do materialde consumoe
permanen!e,conservandoo que for confiado
a sua guardae uso; anaisar,j,mtamenle com
o coordenador pedagógico as ementas
curriCIJlaresdos alunos, a fm de definir as
adaptaçõesnetessárrase o aproveitamento
de estooosqual'ldofor o caso; ser pontual a
entregade diáriosedoGumentosa secretaria
da unKlarfe escolar; ~Izar metodologia de
ensino adequada e compativel com os

:!~n!::!=;,~,":r ao

QP-ES Professor de 20 Parli:ipar da e~boraçáo da Proposta Licenciatura plena 04 1,334,119
educaçáorJSica Pedagóg<a da Un.ade Es<olar; e~borar e com habi1açáo para

executara programaçãoreferenteà regência o magistério em
de classe e _ades afins; executar educaçãoOsK:a,
alividades de exame filai de akJOOsnos
períodos previslos no ca• .rário esco~,
part""",r das re",iões pedag6gcas ,
parli:!>ar das atMdarles edu<alivas
promovidas pela comunidade escolar;
executar e manter atuaizados os registros
relativos as suas atMdades e fornecer
informações conforme norma estabelecida;
parli:ipardaescolladeivros;acataras
orientações dos superiores e tratar com
respdo e urbanidade os colegas e os
usuaoos dos serviços &ducacionais;zelar
pelouso adequadodo materialde consumoe
permanente,conseMndo o que for conflado
a suaguardae uso;ana~~r, juntamentecom
o coordenador peda~o as ementas
ClJrriculafMdos akJoos,a fm de definir as
adaptaçõesnecessáriase o aprove~amento
de estudos q,sando foro caso. 'ser pontuala
entre!l3de diáriose documenlosa secretaria
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! da unidade esc<W; ""wr metodologia de I Ii ensiJo adequada e compatfvel com os!
'00je1os da lIIidade escolarjOO'<Cer ao I I
IcoonIenadorpedagógicooponodeaula. I
i

QP.fS ProIes!orde
Iis~ria

2Q I Par1<ipar da .abomç30 da Proposta IUcencialura plena j 01
; Pedagógica da Unidade E""," elaborar e com habiülação pam,
i exeo.rtar a programaçao referente à regência i o magistêrio de i
I~ ctasse e aliYidades afins; Exeo.ia" j história. I
i atMdades de exame final de aluros nos, '
iperíodos ~tos no calendário escolar; I

[
' partidpar das relllldes pedagóg<as '.'
partidpar das atMdades educalMis I'

IlOfTIO'IIdas pela comunidade
IescQar;executare manler atu~dos os i
,reg_relalivo!ãssuasalivilades.1
!forrec:er infOllTlilçOes conforme l'ICKTlla
estabeIeàda;' pa!li:ipalda esooI1a de mos;
acaia' as oientaçoes dos superores e ~atar
cun...".e_ade os oo,Ogase os
usuário! dos seWços _ooais; zelar

, pelo uso adeqlJadodo malerial de consumo • ,

I
'_'o, conservando o que for medo I
a sua guwtia e lISO; analisar, iurunente.com I
o COOIdefladOf pedagóg<o as ementas1_'" dos alms, a frn de delinr asl

,adaptações necesslrias e o .!I!_oveilamenloI

1.334,09

QP.fS Professor
geoJafia

ide eslLldos (JJando for o caso; ser pontual a I
'I enlrega de diários e docunentos a secretaria i
da u_e escolar; ""I"r metodologia de,i _o íldequada e compatíwJ com os I
IOOjelos da uridade .. coIar!""""r aoIi coonIenador pedagógíco o plano de aula. ,

i
de 2Q I Par1<ipar da elabolaç30 da Proposta i licencialura plena 01

iPedagógica da Un~ade ~ elaboBr e I com hab<lítaç30pa!lI iIex"",,,r a progIlIl11aI"!o referenle à regêocia . o maglslério de i
'I' de classe e atMdados afins: executar I' g"'9"la '

I·alivilades de exame final de alunos nos
Ipenados prMtos no calendário escolar,!
ipartid.'par das relllldes. pedagógK:as e['pal!idpar das alivilades educabvas
",~as pela COO1Ulidade escolar,
executar e manter atualizados os regstros
relativos ~s SUIS atMdades e fOl1"lea!r I
iúormaçóes c:ooforme noona es!abeledda;
participar da escolha de livros; acatar as i

i orientações dos supefiores e tratar com i
i respeito e urbaridade os colegas e os:

iusuários dos serviços edt.<aáooais; 1"'1'! pelo uso adequado do malerialde consumo e
Ipermanente. cooservarxlo o que for coofiaóo
1 a sua gta'da e uso; anaüsar, jtrUnente com i
1 o roordenador pedaOÓO!co as emMIas!

1.334,09

asuaguardaeuso:anaisar,;.mtMlenIe~1~=ao':,=~~=:1
adaplaçóes necessárias e o ap<oveilamentoI
de esludos quando for o caso; ser pontual a
entrega de diârios e doaJmenlos a seaetaria

I
da lI1~ade escolar, utlizar metodologia deI
ensino adequada , compalível com os
objelos da lI1kjade escoIar;fom!cer ao
coordenadorpedagóg<:Ooplanodeaula. I

QP.fS Professa de' 2Q Partidpar da elaboraçao da Proposta il<encialLn plena 01 1.334,09
matemática Pedagógica da Unidade Escolar; eOborar e ' com _ç30 pa!lI

executar a programação relerenle à regência o ma~stério de
de classe e atMelades alrrs; ex"",,,r malernalica

I a_ de exame hnal de alunos ""
parOdoa proo.;slos no caleRfário esc<W;
panidpar dos re<rídes pedagójicas e
panidpar das aMIades educativas
~as petl COI1U\ifade esc<W;
eleaiar e manler aiJaflZadosos registro!
relativos às suas atividades e fornecer

I
Inlamações conforme nama I
estabelecida;pamci>ar da esco~a de IMOS;I
acatarasOfientaçOesdos~esetralari

L_~_ com respeito e um,andadaos colegas e osl
usooios dos servIÇOS educadonais: zelar

QP.fS Prolessor
ciênalas

pek>uso adequado do malerialde consumo e
p&ITI1anente, conservando o que for coofiado i
a suaguardae uso;analisar, jurtímentecom
o coordenador pedagóg<o " ementas:
curTioJa'esdosiill1OS,afrndedefJtas;
ada~açõesnecesslriaseolj>OVeilamento:
de esltJlos quando for o caso; ser pontual I
entregade diários e _os • seaeIaia :
da lJlÍjade escolar, utilizar me!odoagia de:
ensino adequada e compaIil'Ol com os,
objetos da lJlida:le escolar; fornecer ao
COOfdenad.. pedagógico o planodeaula. i

1.334.09

ANEXOII· QUADROESPEC~
COHSOUOADA ANEXO I DA lEI COIIPlEMENTAR 03812015

51mbofo,cargo, carga ho<3ria, .lribuiçjo, "'Iuisilo. quanlidado

I

GRUPO:ATMDADES FINAlISTiCAS
CARREIRA'Saúde PLIlica
I Sfml>olo c.rgo 1c.rgi Afrib.~Óf$ I Rtquisitns Ouant SafárioRI

hOfirla
I QEoSPS Enferrreio I 40 Planejar. OIgarizal. supervisionar e exea.a ISuperia com 02 1.541.11

1 os seMços de eofermagem em postos de i regiatrono COREN
saúde, hospitais, 1JlÍj00es essistencials o i
arrOOlalooais, bem como participar da'

rum.'culares dos alunos, a fim de definir aSj
adlap~ções""""àriaseoap!o",_mo
de estudos quando for o caso; ser pontuei.
entrega de diários e documentos a seaetaria !
da uridade .. colar; uti~ melodologo de I
ensino adequadla • ~iYeI com os i
objetos da tridade escotar, forro<ef ao II COO1fenador pedagógiooo pl.no de aula. i

de 20 I Pamcípar d. OIabolaçao da Proposta I Uooncialura plena I 01I I Pedii9Ó!Íca da Uridade Escolar; elaborar: I com habiitaç30 para i

I
executar a programaçêo referente à regéocia Io magistériO de !
de dasse e atM:Jades afrls; executar ciências. i
alMdades de emne final de alunos nos I i

!períOOos ptevislos ~ caIerxIaoo escolar: i
'participar das ret.nrdes pedagógicas e I i
pal!idpar das atMdades educaivas I
",omovldes pela comlJlÍjade es<Xlla,
executar e manter atualizados os registro'l
relativos as suas alMdades e fornecerII
.formações conf..... norma estabeledda;
par1<ipar da escolha de Mos; acatar as,
orientações dos superores e tra~r comi
respelo e urbOlidade os colegas e os
U$Uárm dos 5ervÇos educadooais; zelar I
pek>uso adequado do material de consumo e I
I_Ie conseMndO ~ for confiado II

I
elaboração e execução de programas de
saúde p(l;ica; executar atMdades
complementares de .poIo ao médico no
tra~mento de dOeofes;cuidados e educaç30
saMária de doenles e gestantes; a!iCa'
medicamenlos e orientaf fi &upeMsíonar,"'*' de enfermagem prMIlIíva e
seMços de grupos, coordena' os trabal""
das unid~ básicas de saúde e do
programa d. sa(de da farJjlia • Iodo o
disoosloemsuareQUla_oprofíssíonal

IQE-SPS Fisioterapeuta 10 ExeaJção de mélodos • _. S~n .. com 01 2.121,84
fisioterápicas com • lnaldarfe de restacrar, regísuo no

I de_ e conseMr a capacidade foica CREFlTO
I do paciente, delili proced"""",,, lisioIerápicos de acordo com presaiçáo

I médica e no caso de íntemados observando
os prontuafios para accmpanhamento e tooo, o disposto em sua regulamentação

I rofissional.
!QE-SPS Foooat.<IóIogo 40 Aluar em eqUipes multifUncionafs, no Sl.!>erior com 01 1.541,11
I cfesenvOWnento de",*,'"lorapêuticos em regísIJOno CFR.

undade deSaúde; aborda' os dls_ da
comuric.ação, prewniKlo, avaband<>,

i dOgnos_ e reaM~ndo "'raçdes naI audiç.'lo, .,1, fala, ~nguagem, _ade
I oral e ~ih.raesoita.oferecendoatendimento
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a Iodas as "des; ~alzar ações iOOMdua'
e colelMls na assislência, <igiância e
educaçOOem saúde; fad~r o acesso. a
particiJação do pac.Oirte e seus famliares no
processo de .atamento, inc.nlMlndo o auto
- ",idado e as práti:as de educação em
saúde; participar do planejame.o,
coordenaçOO e supeMsáo de alividades
desenvoMdasna ilstituiçjo pores~g.r"se
wlintários; aluar na comunidade a.avés de
açóes intersetoriais e todo odisposto.m sua
regulamellaçOO p"lissional.

QEoSPS Mêdico 40 Recepcionar e Klentificar o paciente, Supe"" com 02 fO.I64,51explcando os procedimentos a serem regOtronoCRM
reaizados; aluar como mêd<o em "lu,,"
muliprofissional, inclusive reSidentes em
.e.amerio, no desenvoMmento de projetos
lempêUlicos ildivXluais, familiares ecoletivos
em unidade de saúde e nas comunidades
loca., reaizando dini" am~iada; reaúar
atendinentc ao acKIentado do .aballo; emitir
aten1edode óbito, reafilar plOcedlnenlos
cirúrgicos simples, primeiros socorros e
urgências com encaminhamentos com ou
sem preenchinentodos plOntuános;artM:ular
os recursos ntersetoriais d'poniveo para
diminuição dos agmvo, a saúde dos

pac •• es, estar disponível como apo.
ma"ial de capacitação na sus irea
especmca, e especialmerje no atendinento
do PSF - Programa Saúde da Famiüa,
normalizado pelo SUS e Indo o d.posto em
suar&!lulame~liss.naI.

QEoSPS NUI1icionista 40 Aluar nas ireas de aimentaçOO coolMl em Superior com 01 2.641,12
cracheseescolas"L!"r.isàodoscardipiQs, re~suonoCRN
educação amntar dos educandos; efetuar
lestes de aceiab~dade para atimenlos e
preparo de cardápio; ~sponsàvel peh
programadeaimen~çãoda~dedesaúde
pUbitaenade.nsilo,ex~rtraballosde
conscienlização co.1MI sobre aimenlaç!o
saudável, e todo o disposlo em sua

Iregulameriaçãoprolissi:>nal.
CEoSPS Odontólogo 40 Alendimento odonl. preventivo i Superior com 02 2.641,12

comunKlade "avés de postos filos ou regOlrono CRO
amlxJantes com ser'lÇos ndontolig<os;
colabomrnosprogmmas relacionados com a
h~iene bucal; executar outrnslarems afins;
exacutarecoordenaros.aballos~lativosa
diagnóstico e .,tamento de afecções da
boca, <Ienles e região maxiofacial, utizando
processos clínicos e instrumentos
adequados, para manter OIl racupemr a
saúde oral em Iodas as suss eSjleclaidades
e lodo o disposto em sua reguOmenteçào
I profissional.

CEoSPS PsicólJgo 40 AlerKlinento das pessoas fi!' apreseriam Supe"" com 01 1.641,12distUlbios psíquicos ou probOrnas de r~stronoCRP
comportamento social, elaborando e
aticarOotéonK:aSpsicol)gioasapropriadas,
parao<ientar.seno<legnósôcoetra~mento;
desenvolver !rabalios psicoteripir:os, a Iin
de restaooocer os padrões normais do
comporlarnento e relacionamerjo hr.mano;
alender aos paderles da rede mun;;pal de
edocação, avaian<lc>os e empregando
téalicas psM:oIigK:aS ao"IUSdas, pam
contribuir no processo de lratamentomé<lco
e todo o disposto em sua reguOmentação

I profissional.
QEoSPS Ternpeula 40 preslar serliços nas áreas da saúde e Supe"" com 01 2.541,11Ocupecional edocação; constitui de pmoed""'ntos que registro no

compõem lfI1 progrnma ~mpêulico ao CREATO
usuàrio; abordagens e/OIlcondutas baseadas
em crterios avaIiativoscom eixo referencial,
pessoal, ~mlar, coIetJvo e sooal com
enfoque cogMivo, perce~ivo, serlSOfial,
moIor, hmaonal, Iabornlivo, afeUvo e soeol,
devendo ser coordenadas e quaOOcadas de
acordo com o processolerapêulico e Indo o
disposto em susregulamentação prof.sional.

QEoSPF Agente comunJeirio 40 Contribuir pam a promoç;o da saúde Fundamental 14 1.014,00de saúde indiliclJal e ,,"IMI e prevenção de doenças com~to-Alusção
e controles de vetores e zoonoses, atraYés regK>naizada -de vidas domiclares de OIierGçOO, Região Urbana III,
cLidados e açôes de combate a doenças em Região Rifai 115,
confOfmidade com as normas emanadas pelo Regiãolnd~enaOl.
Minillério da Saúde, especialnente pa~ o
Programa Saúde da Famiia.

CE-SPM AUIliar de 40 Recepclonar e identifrcer o paoiente; exjioar Méáo com regotro 02 1.1192,68COnsulório os procedimentos a serem reafizados; noCROodontológco orga",arasa.laparnaleMine~o;observar
" normas de <igijno. à saúde e i saúde
ambiental; realizar procedinerJos de
oossegurança; preparar o paderie para o
atendrmento; "dar o Ciurgião Denüsia
(CD) e o Técnico em Hgiene Dental (lHO)
junlo a cadei!a operatória; promover
Ootamerdo de campo operatório e maniXJar
materia. de uso odonlológico; OIieriar o
paderie no pré e no pós operatório e na
hi!ierre bucal; reailar .abahos de
pr.v.nção e promoção de saúde
""MOOamente e em grupos; elaborar
materia. dKláücos para educaç;o em saúde
bucal; marcar constJas; preenct-.r e anotar
fichas clinicas; selecionarmoldeiras; revelar
e montarmdi:>gratias irJrn-orais; zelar pela

conservação e marklleoção dos
equ~amentos; ma~er alualrzedo e organizer
arquivos; fo:hárK>se controle de est .. ;
participar de levantamentos epidemioligK:os
e >isilasdom.iares.

CEoSPM Técnico de 40 em Orientar e acompanhar os trabalhos de Médio cm registro 02 1.091,68enfermagem regime enfermagem em lI'au auxiar, e partic",r do noCOREN
de ~arrejamento da assi~ência de enfermagem,

planlões cabe~eemespecial"eOJtaraçôes
assistenciais de enfermagem, e.ceto as
privalivas do Enfermeiro e participar da
orieriação e sL!"r.isào de !raballosde
enfennagemem grau auriíar e compor a
"Iuj>e de saúde; exacutarOllirasalividades
corre~tasaocargoelodoodispostoemsua
reg_ulameriaÇãoprolissi:>nal

CARREIRA Ass.lência Social
Símbol. C~. C~,

h.rlri.
AfriblJiçÓf' Requí.... QUlnt SI/Irio

QE-AS S Assi~enle Social 40 P~star ser'lÇos de asslsiência socol a Super", com 01 2.641,12
"dividuos e grupos, Klentifrcando e registronoCRSS
anaisando probOmas e necessidades
malérias, psicológ"SOll de Ma OIdem.
Anaisar, elaborar e exacutar projelos
sociais; inplementar as poImcas socia. no
Mun~emtodasasesferas.Fazero

atendimento direto aos individuos e famiias,
elaborar 13000 social quaMo soIi:iado,
acoll"!'anhar a icohcação de Olanças e
adolesoentes em casas de acollirronto.
ExeClJiar OIl.as tarems afins, especiamente
"luelas viJ",~das a programas, projelos e
alivXlades desenvoMdas em parceria com
outras esferas de governo e todo o disposto
em sua ~g"mentação profos.nal, e nas
politicas púbücas de acordo com a lOP.>
(lei Orgãn" da Assistência SocilQ, visando
as pofrtK:as dos programas sociais v~enles
no pais em parceria c:om outras esferas de

I governo.
CE-AS S PsICÓlOgO 40 AterOrrrento das pessoas que apresentam SupeOOr com 01 2.541,12

distúrb.s ps~uicos ou problemas de registro no CRP
co"",riamento social, elaborando e
aplcando léOl<aS psicológ<as apropriadas,
para orientar·seno diagnósticoe tratamento;
desenvo"r !raballos psicoterá~cos, a fm
de restabeleceros padrões normais de
cofllXlrtamento e relacionamento humano;
alender aos pacientes da rede rrunicipalde
educaçOO, avalan<lc>os e e"",egando
léOlicas PSK:oIóg<as adequadas, pam
contrilu,noprocessodetra~meIlIorródico
e todo o disposlo em sua regulamantação
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profissional. Fortalecer vinculos 'amiares
atuarnaspoliti:asptjbticas de acordo coma
LOAS ~ei Orgâni<a da Ass'lência So<iaO,
visando as poIíti:as dos programas sociais
vigentes 00 pais em parceria com outras
esferas de govemo.

QE<IISF Orientador Social 4{) Realizar o atendimento, organizar as NivelMédio 03 1.092,68atividades e monitor.r a participação dos
alendidos;partic~ar da elaboração do
plane~mento de atividades lúdicas e
pedagógicas voltadas para o fortalecinento
de vincukls farniares e acorl1>innar os
atendKlos incâJsi'o'eem seus dorTicíios, tudo
em consonancia com os regulamentos do
Programa de Errad'JCação do Traballo
Infanti • do MOS - Ministério do
OtsenvoMmento SociaL

QE<IISM
Médio com 03 1.092,68Assistente de 40 Alenderopublicoemgeral,pesso8lmenteou conhecimentos deadrnnistração por telefone, prestando orientações e informática

realizando encaminhamentos; orientar os
selVidores Quanto as normas discipinares e
as romas de funOOnamento da Unidade:
aco~nhar Processos judiciais junto a
cartóriose varas cíveis; localizare entregar
livros, auxiando na procura dos temas;
manter _ºrganizados e atuaizados os

arquivos e seus controles; executar
atividades pertilentes à área de pessoal
como freqüência, férias, benefidos, cák:ulos,
cadastro e ootras; elaborar e dignar planillas
e correspondências; aluaizar tabelas e
quadros demonstrativos; errVtir relatôoos e
lislagens; receber e erMarcorrespondêflCi3s
e documentos; cadastrar, organizar, arquivar
e consular prontuáoos; controlare corrigir
planilhas de produção; ler e 8rquiY'ar
publicações do Diário Oficial do Município;
receber fi dar encaminhamento às
reclamações; organizar e confeccionar
quadros de avisos; receber e prestar contas
de verbas de adiantamento; receber,
controlar e distribui' material de oonsurm;
relacionar e controlar bens patrirooniais;
so~dtar manutenção predial e de
equipamentos; ~rar cópias; atender
telefones,anotaretransmitirrecados,passar
e receber fax; receber e abrir
correspondências; redigire digitartertos;
preencher form,dáOOs, relatôrios e outros
documentos; verificar os pedidos de
suprimentos recebidos e prazos de entrega;
auriNr nas pesquisas de mercado; contr®ir
estoglJ. minino e_regtrisifáo de mal".I;

abJalizar e manter arquivos organizados;
verificar colT'flfovantes e documentos
relativos a pagamentos e outras transaçôes
financeiras; preparar relação de cobrança e
pagamentos efeluados; controlar a
arrecadaçio de iflllOstos; auriiar na
elaboração de balanceies, balanços e outros
delTYJnstralivos contábeis; executar
atividades adrTi'listralivas em Unidades
escolares, verificandodoaJmentos referentes
~smatriruas e transferências de akJnos,
abJatizando prontuários e fichários, erritindo
históriGos,ates!adosescolares,inslruçóese
avisos; acompanhar reunÓ8S de Irabatxl;
zelar pela guarda e conseMção dos
e<rJiparnentos e materiais utiúados,
utiizando-se para todas as suas atividades
dos formsJarios e sistemas operacionai! de
proce5sarnento de dados disponíveis na
.drri_oão.

ANEXO II· CARGOS TRANSFORMADOS OU CRIADOS

c.rgo IlIJI.rl" c.rgo.pót IrIIrIfwm.çlo tlouCri.... Q.,..Udad.
trantformldl tlou

'rladlArtífice de cozinha Artífice de cozinha I 01Artificedecozinha Artífice de cozinha II 08Assistente administrativo Assi5tente d,Admini5traçio I 01Anislente adminístrativo A"i'l.nt. de Admi~.tr'llo II 14Auxiliarde5e'!iços_o_peracionais Auxi'jardese~~ais 51Auxiliar de serviços operacionais V~i. 02Auxiliar de seM9QS _optflcioMS Coveiro 02~heir~liteto _Éngenhtiro/~iltto I 01Engenheirc/Arqlileto EngenheirolArqu~etoI 01Aml deTnbutallo Fi,,~ de T~bWçloI 02Aml de Tnbutoi!o Fi.ooIdeTnbWcJoI 01Fiscal de VlOil~ncia SaniUria Fiscal de Vi ilincia SJniülÍa I 03Fiscal de Vi il~ncia SaniUna ~nI. d. ~nci. S.ritlri. 01

ANEXO IV
1V.1 TABELA DE EVOLuçÃO DA REMUNERAÇÃO NA HORIZOriTAL

Gradaç,ioSllarial I II III IV V VI VII VIII

Progr.. úo No Salârio Base 0% 05% 10% 15% 20% 2511 30% 35%.(~
Adi,lon" Sobre o Salário Base 0% 05% 10% 15% 20% 25% 30% 35%Ilqul'!qutn.Q

I O zero à4(Qualro anos e 11 onze meses e 29 vinte nove dias
II 5 cinco anosã9 nove anose11 onze meses e 29 mtenove dias
01 la dez anos à 14 catorze e lU_onze mesese29 vintenov.!l_dias
IV l~ui~anosàl~ezenove anos e 11 onze meses e 29 (vinte nove dias
V 20 vinte anosà24('wintee uatro anos e 11 onze meses e 29 {vinte nove dias
VI 25aoos vinleeci1co ã29 vilIe e nove aoosel1 onze meses e 29 vinleno~dias
VII 30 (Unta anos à Ji1!in1a !_gUatro anos e 11 onze meses e 2!M_nte nove dias
VUI 35 lri'llaecinco anosemdiante

1V,2 TABELA DE EVOLUÇÃO DA REMUNERAÇÃO NA VERTICAL

Mud.l];id.CI .... -
IA/FA/MA/SA -
IBI FBIMBI SB 10%
IC/FC/MC/SC 20%
ID/FD/MO/SD 30%
ME/SE 40%

ANEXO V
V,1 SECRETARIAS, PROCURADORIA E COriTROLADORIA

ClIVo QUMtid4d. CIIV.HoIIrl. SubsídioSecrelàriodeAdJnj~oeFi1!nças 01 4{) 3262,10secret;iriodeEdocação,C~IJ'8,lazereESDOrtes 01 4{) 3.262,10Secretário de SaUdee Saneamento 01 4{) 3.262,10SecretáriodeAssistência~cial E!!!Pf!9Q_eRenda 01 4{) 3.262,10s&a'etariodeObraseTra~ 01 4{) 3.262,10
Secretário de Plane"amentoe Desenvolvimento Sustentável 01 4{) 3.262,10ProeuradofJuridico 01 4{) 3262,10Conlrolador Geraldo Munici1aJ 01 4{) 3262,10

V,I SECRETARIAS, PROCURADORIA E CONTROLAOORIA
SUBITEM DA CARGA HORARiA, ATRIBUIÇÕES DOS SECRETARIOS, PROCURADOR JURlIllCO E COriTROLADOR GERAL

DO MUNClPlO
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r ADMINISTRAÇAOE e orienlar as aVl'<lades da piefeitura, observada a legislação !IFINANÇAS pertinentee api",vel aos segmenlosre~ciona<fos:
-I aCOOllilnhamentoe COOItoIedas despesas,dos conbalos e dos

: COIl'Iêrios,e anáüse e pieslação de contas;

i bl á exeruç.lo orçameotália,"",ta~rldade e preslaçãode contas:
I CláadminislraçãofinanceiradolTllJlicipio.

I IE Orgáo responsávelpor ~borar, em conjunto com outros órgãos
f SECRETÁRIO do executivo, potílicas, projetos e eslLdos que aUlir.." a

adninisbação ITllri<ipal no desafio de pensar a cidade em Ioda IIMUNICIPALDE sua complexidade,deineando seus problemase s~uç6es, fim~es
PlAHEJAMENTO E 40 e polencialidades,sem perder o foco principal da politica piblica 01
i DESENVOLVIMENTO CQmserviços básicos.de qualidade, lugar próspero e bom de viver. I
ISUSTENTÁVEL com qualidadede vida e em um ambienteIKbanofavorável.E .

I
ainda responsável pelospiojelos e captaçãode recursos. I

JSECRETARIO Orgáode desenl'llivilrenlo e promoçãoda saúde, inlegranteda iMUNICIPALDE
40

adrrin.lração d'eta de ~feilura MlIlicipal, lem por I.alidade o
01 3.162,10 iSAúDee pIarojam!nlo, a coordenaçãoe a gesllo dos serviços de saúde no

SANEAMENTO ãmbitodo Municip~ Rochedo. I
, SECRETÁRIO I E Orgãoque lem oomo objelivo priOOpaldesenvdver e zelar pe~

JNICIPAl DE qualídadeda educaçãono rT'Ulicip~, garantir o direito â educação
UCAÇÃO, 40 básica em conlomjdade com as leis que regem o sistema

01 3.162,10educacionale """,,,,,,,'ar programasque garantamo acesso e aiCULTURA, lAZER E pennanênciadoseducandosna saladeaula, sejam crianças.lESPORTE .Ewns ouadultos,~ro~iciand~~~ parao des~.~volvi~nto

I;"tegral do processode enono - aprendizagem. O
d""YOIvinen~ dos pro~los, lem por objeti'lO permiir que a
popu~çlo de Projeto EscolaCldadl, Projelo InlegraçãoEscola1'- .~. -~. --'<"Errad<açãodoAnalabelisml.
CULTURA
Promover o fOOaOcinenloda entidade cultural do muno:i~
apoiandoa produção a~sIica e o palrin6nio OJtturalde cidade:Icriando oportunidadepara o """'",lvinenlo de lazer, das artes,
mm, oorais, dança, e~" buscandodiundr coMed"""tos e
quafldadede1'<10.
lA1ER
flesenVlllverpráUcasregu.~s de a'l'<Iades fisicas e desporivas
envolvendoa popuoçaoemgeral.
ESPORTE
Promovera mudançadeCOOlportamenloda sodedadeuliizando o
esporte e o ~zer oomo instrumenrode melhoria na qual.ade de

. 1'<10, no resgateda a~oeslina e integ@ÇlOsocial.
SECRETÁRIO IU)~ que tem por objelivopromovere ~vorecer o acessoda
MUNICIPALDE JlOIlu.ção ",,,erabUOada socioeconomicamente 1 bens e
ASSISTtNCIA 40 serviçoscom\islasàincluslosocial. E ainda, aprimorar os 01 3261,10
SOCIAl, EMPREGO mecanismosdemoniloramenloe avaiaçào dasaçóes,~tivando
E RENDA o a.mprimen~da rrissáo essencialda alMdadesassislenciais.

SECRETARIO I~ C!gao que tem por ob~ti'IO programar, ptanejar, con~oor,
MUNICIPAl DE 40 fiscalizar e executar as ms municipais, conslruindoe 01 3.161,10
OBRASE conservandoas vias e klgradoorospUblicos:além de conlro.r e

OSPORTE inuementar o sistema viaoo do município e exeanar os servíços I
de marrulervçãodas praças e jardOls e da ilurrnnaç.lopública E i
ainda tem por função administraros cemitériosmunidpais,!

i exeartar os se"';ços de ,mpeza pública e colela de li<o, além de I
manter, conservar, fiscalizar e a<fminislrar o Terminal Rodoviário

I -""-'~-'-'Ifiscalzar a rear.açlo de obras particulares, observando o
OJmprinento das normas e do cód~o de posiuras: realizar

I
eslLdos e pesquisas para o planejamenlo urilano municipal;
desenvolver eslLdos re~renIes ao ~anejamenlo de projelos

I habilaoonais; e rear.ar o acompanhamenlo sislemático da I
evoluçãourbanada <idade,

I

I Supervisionaros advogados,bem oomo gerir o selo<jundico do I
IPR~URADOR munidpla com i11u~0de oferecer a necessária segurançajuridica

1,1040 a todos os aios da ~ministração pública municipal, com os aHos! 01JURIDlCO
niveis de excelência, além de coordenar as tarefas desenvolWlas ;! I pelasassessoriascomissionadasda ;rea juridica, I _j

i Supe"';~onar OSConlro~dores Inlemos, bem como responsável j Ipela direção da Conlrola<foriaGeral do Mun~ipio, composla por! I :ICONTROLADOR um Núcleo Central de Coordenaçlo de Controle Intemo, I I
IIGERAl DO 40 orientando e unificando os trabalhos dos conlrOOdores,devendo I 01 3161,101!MUNiCíPIO "'I"iIar a finalijade da InstruçãoNormativan. 3511Q1l,art, 31 da i

ConslllJção Federal, art. 59 da Lei Comp~menlar n, 10111000• i iI
~nda as finarKfadesda Lei Municipal n, 71111014que aiou a I :

I Controtadoriae del.rminou sua final.ade, I

ANEXO VI· CARGOSCOMISSIONADOS
Simbolo, car9~ .. quisHo, q.. ntldade, carga horãria semanal e sal!rio base

!jCCl Assessor I INlvelsupenorooreconhecidO 03 140 I 1.334,09!
conhedmento na área de atuaçâo I: !

! CC 2 O,etor de departamenlo INivel superor ou reconhe<:ido 11 40 951,91 :
j_conhedmento na área de atuação

rCC3 Direlordeescola INlvelSiJpenorna;reade educaçao 05 40 7",5'!
ice4 Coordenadorsetorial i Nível superior ou reconhecido i 11 40 711,51!

I coni'edmento na ;rea de alu~J.___j---;:-+-_--;=;i
i Nivel médio com ~conheddo . 03 40 444 70 ;I ""Mamenlo na áreadealuaçao ' I

!ccs- Assessor II
I

ANEXO VII· FUNÇÓESGRATIFICADAS
51mbolos, percenl .. 1e quantidade

ANEXovm
VIII,I ORGANOGRAMA

VlI1.2ORGANOGRAMA
SUBlTEM- SECRETARIAOEADMINISTRAÇÃODEFINANÇAS
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VIII.3 ORGANOGRAMA
SUBITEM- SECRETARIA MUNICIPAL OE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

VIII.! ORGANOGRAMA
SUBITEM- SECRETARIAMUNICIPALDEOBRAS ETRANSPORTE

VIIL4 ORGANOGRAMA
SUBlTEM - SECRETARIA MUNICIPAL OESAÚDE E SANEAMENTO

VlII.8 DRGAHOGRAMA
SUBITEM - CONTROLADORIAGERAL DO MUNiCípIO

VIII.5 ORGAHOGRAMA
SUBlTEM- SECRETARIA MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE

ANEXOVlII.9 - ORGAHOGRAMA
SUBITEM- PROCURADORIAJURIDlCA

VIII.! ORGANOGRAMA
SUBITEM- SECRETARIAMUNICIPAL DEASSiSTêNCIA SOCIAL, EMPREGOE RENDA

TOOOS:
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OF, .IelGAB N°320/2015 ROCHEDO-~MS~04 de maio de 2015.

ASSUNTO: MENSA.GEM DE VETO à Emenda Supressiva nO 001/2015 a Projeto de Lei Complementar
nO 003/2015.

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando em anexo, MENSAGElVI DE VETO
ii. Emenda Supressivo n" 00112015 ao Projeto de Lei Complementar n" 003/2015
para apreciação dessa Casa de Leis.

Certos de merecermos a habitual acolhida legislativa, renovo
à V. Ex" e dignos pares nossos protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente

~,~?'1 ,'~I~·t(,~t..~-c~_;L--:~~t~'~~-.;..
._I,@:OCQRDEIRO
_,prefeitoMunicipal

CI ~;'-f,J .

CâmaraMunlcipaí1~ ik:hedo
Protocoro N." "-Dataf!:::..~2_;;1(.(5'
-,_~~1>-----

, I

ílm" C:' ••L . . 1_)1.

AGJVEI AI VES DA COlú"_-'EIÇ4.~O
DD. Presidente da Câmara de Vereadores - ROCH.EDO~rv1S.
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MENSAGEM N° 01, DE 4 de maio de 2015.

Senhor Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Rochedo - MS,

Ouvido o Procurador Geral do Município, comunico a Vossa Excelência e os

demais pares que, nos termos do art. 66, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, decidi

vetar totalmente a emenda supressiva nO001/2015 ao do projeto de lei complementar n°

003/2015", por considera-Ia inconstitucional.

Arto 10. -- "Suprimem-se o arfo 50 do Projeto de Lei Complementar n.
003/2015', os artigos, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 44, 45} 46, 49, 50, 51,

57, 58, 59, 60, 61 e 62 da Lei Complementar n. 518/2005 e passam a vigorar

sem os dispositivos abaixo.

"Arto 50. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as

leis complementares nO. 14/2010, 15/2010, 21/2011, 26/2013, 32/2014,

35/2014 e 36/2015."

Razões do veto

A presente supressão visa assegurar algumas benesses tão somente aos

professores à revelia dos demais servidores municipais, no qual esses artigos ora revogados

expressamente, já foram de modo tácito revogado junto a lei complementar municipal n?

14/2010, no quai agora apenas a título definitivo e peremptório revoga-se expressamente,

evitando-se discussões sobre o tema.

A supressão em tela, fere de morte o princípio pétreo da independência e

harmonia dos poderes municipais descrito no art. 2° da Constituição Federal de 1988 e

confirmado no artigo 2° da Lei Orgânica do Município, uma vez que cabe cada poder se auto

R: Joaquim Murtinho 203, Centro, Rochedo - MS, fone: (67)3289-1122
! . . ,r ) .
p.{ 1-' , nn t .' (': {'.,., ,. j I..{ j ... r:.1. _~ }

E!lI o <?/._.-iíl...../ i~ÇJ~-
1/2
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organizar, e gerir o seu pessoal. Ademais, a presente emenda supressiva poderá ocasionar

aumento de despesas, sem no entanto trazer ao escopo a estimativa do impacto

orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes,

nos termos do art 16, inciso I, da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Por outro lado, cumpre ressaltar que esta medida supressiva, além de entrar em

desacordo com a Carta Magna e a Lei Complementar supra, fere a própria Lei Orgânica do
Municipal nos termos do art.36, inciso I, que diz:

Art, 36 - Não será admitido aumento de despesa prevista:

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, ressalvados os

casos do art. 166 §§ 3° e 4° da Constituição Federal;

Desta forma, as imposições que o Poder Legislativo constitui intromissão indevida

de um Poder no âmbito de atuação de outro, por interferir na atuação interna do Executivo, e
adentrar nas competências privativas do Prefeito Municipal.

Diante do exposto, veto totalmente a emenda supressiva n? 001/2015 ao Projeto

de Lei Complementar nO003/2015, por razões de ordem constitucionai e legal, oportunidade

em que propicio a esse Egrégio Poder a reapreciação da matéria, certo de que os membros

integrantes desse Parlamento, ao conhecerem dos motivos que me levaram a tal

procedimento, reformularão seu posicionamento. "

Rochedo - MS, 4 de maio de 2015.

~_...z_'~,/Fj ~~ . - //' ./<
~~~~f/~~-'<
/1

Prefeito'Munlcipal de Rochedo - MS

~: t~ 1 e it a d tJ
() A' .«>
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C:OIVUSSÃOPERMA~~ENTEDE lEG!StAÇÃO JUSTiÇA E REDAÇÃO fiNAl.

Ementa: PODER EXECUTIVO

"Dispõe sobre o Piamo de Cargos, Carreiras e
Remuneração do Poder Executivo Municipal de
RochtedojMS, estabelece o quadro permanente e
especial de servidores, altera dispositivos da Lei
Complementar n;!.02, de 10 de abril de 1991, e dá
outras providências".

'. C»rníssõo Permanente de Leqisíoçoo. Justiça e Redação Final, paro anólise e
- "1"j'sóo de parecer oo veto Ó Emenda Supressivo001/2015 de '.22de Abril de

. I que "Dispõe sobre !(J Plano de Cargos, Carreiras e Remunera ....ão do Poder
A<:;e.rutiv([]JMunidpal t'ie lRüehedlojMS,estabelece o quadro permanente e especial de
:~,srvidores,altera díspesítívos da Lei Complementar nº. 02, de 10 de abril de 1991, e
~~;0,ortras providências",.

. rSXTO do Proposta de Emenda Supressivon. 001/2015 dispõe o seguinte:

A:i. 1°,_."Suprimem-se oe Art. 50, do Projeto Lei Complementar n. 003/2015",
os artigos 23, 24, 25. 2/),27,29,30,31,44,45,46,49,50,51,57,58, 59, 60,61 e
62 Lei Complementar n. 518/2005, e passam G vigorar sem os dispositivos
oboixo.

"Ad. 50, EstoLei entro em vigor na dato de sua publicação, revogando as lei
cornplementcres n". 14/:2010,15/201í, 21/2011, 26,2013, 32,2014, 352014 e
36/2015,

Ad. 2°, -- Esto Emendo Supressivoentra em vigor na data de sua oprovação
em plenário e posterior publicação, revogando-se disposições em contrário,
rr-ontendo-se todas os ciemo.s artigos inalteráveis.

" , :', angelina Vieira de S.);W! n" 6ó3 - TÇ:I (67) 3289-1263 - CEP 79450-000 - Rochedo - víato Grosso do Sul.
~ Emsi!-cmruchedo@hotmail.com ~.
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l'\ Emendo foi devidamente votodo e aprovada em Plenário, sendo o Projeto de
:,CI reenviodo para o Prefeito Municipal, sem o texto suprimido pela Emenda,
r <JrCI sonçôo e promulgação.

"'. Prefeito Municipal, por sua vez, deciciiu então vetar a Emendo Supressivo,sob
',o :J -qurnenro de que reli Emendo couscrio aumento de despeso, visando
restcoeíecer o texto do Projeto de l.ei Inicial que hovio a nós sido enviado.

Ocorre que o 'fim objetivado pelo Prefeito com o seu veto é impossível. O veto
'ecoi __obre o texto do projeto de lei. conforme disposto no artigo 41, §2° da Lei
;~_;(gônicado Município, não se cedendo vetar o que nõo existe. A Emenda
·~.',;~Jressivoretirou porte do texto do Projeto de Lei, não havendo objeto hábil
."):,;(1 o veto ser exercido. Assim. o veto deve ser rejeitado por não estar de
:::::CG 'do com o ordenamento jurídico pátrio.

/\iélll disso, dentro do sistema jurídico brasileiro o veto não restabelece texto de
Lei ~;.primido pelo legislativo. conforme o artigo 41, §8°, que dispõe:

'!~ rnonutencóo de 'feto não restaurará matérias suprimidas ou modificodos pela
',:.""n10ro

Cortonto, independente do resultcdo da votação, seja mantendo o veto ou
:'~jo, ° efeito seró o mesmo, de forma que o texto que deverá ser promulgado é
') T<O'Xj'O do Projeto de Lei sem a porre suprimida pela Emenda Supressivo
"l()fovoclo em votação desta Coso.

que pese o resultado ser independente do votaçõo, dionte do exercício do
.J:):jar de veto pelo Prefeito, este cosa está obrigada o apreciá-lo, conforme o
T!:ÇO 41. §4°da LeiOrgânica do Município .

. -,\ ::-'il,rlo,e!ír· Vieira de Souza n? 663 - Tel (67) 3289-1263 - CEP 79450-000 - Rochedo - Mato Grosso do Sul.
f mail-cm rochedo@botmaíl.com
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." . f~ o exposto. tende em vista os considerações feitos pelo relator, com voto a

. :'\.( r .ío Vereadora Fobíolo Androde Dias e contrário do Vereador Arino Jorge
;:ervI0ndes de Almeido. submetemos o veto a apreciação do Plenário e
opinamos que o veto 00 Projeto de Lei Complementar n. 003/2015 de 14de abril
:'_'d 7015 seja rejeitado.

SOIlodcs Comissões .. 2015.

~~Q..~~
FOlbíolaAndrade Dias
iv\err:bro (CPLJRF)

J\V. 2vilD':>.!;dinaVieira de SO:U:3l n". 663 - Tel, (67) 3289-1263 - CEP 79450-000 - Rochedo - Mato Grosso do Sul.
._./ [mail-cm roclIedo@hotmail.com
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