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LEI COMPLEMENTAR Nº 143, DE 31 DE AGOSTO DE 2009 
(Vide Decretos nº 6565/2011 e nº 6991/2012)

DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DO PODER EXECUTIVO, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES,
INSTITUI NOVOS PADRÕES DE VENCIMENTO, ESTABELECE NORMAS GERAIS DE ENQUADRAMENTO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUSQUE Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei Complementar: 

CAPÍTULO I  
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º  O Plano de Cargos e Salários do Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações, obedece ao
Regime Estatutário e estrutura-se em quadros permanentes com os respectivos grupos ocupacionais
e classes de cargos, em cargos suplementares compostos por cargos em extinção e cargos
comissionados. 

Art. 2º  Esta Lei dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras: 

I - do Poder Executivo, estruturado por quadro de servidores permanentes, suplementares e
comissionados, na forma do Anexo I, I-A e I-E; 

II - da Fundação Ecológica e Zoobotânica de Brusque, estruturado por quadro de servidores
permanentes e comissionados, na forma do Anexo II e II-E; 

III - da Fundação Cultural de Brusque; estruturado por quadro de servidores permanentes e
comissionados na forma do Anexo III e III-E; 

IV - da Fundação Municipal de Meio Ambiente FUNDEMA, estruturado por quadro de servidores
permanentes e comissionados na forma do Anexo IV e IV-E; 

V - do Serviço Municipal de Água e Esgoto SAMAE, estruturado por quadro de servidores
permanentes, suplementares e comissionados na forma do Anexo V e V-A e V-E; 

VI - do Instituto Brusquense de Planejamento e Mobilidade, estruturado por quadro de servidores
permanentes, na forma do Anexo VI. 

VII - do Instituto Brusquense de Previdência - IBPREV, estruturado por quadro de servidores
permanentes e comissionados, na forma do Anexo VII e VII-E. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 174/2011) 

Art. 3º  Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
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I - quadro permanente de pessoal - o conjunto de classes de cargos de carreira e cargos de
provimento em comissão; 

II - quadro suplementar de pessoal - o conjunto de classes de cargos de carreira em extinção; 

III - cargo público - o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidas ao
servidor público, criados por lei, com denominação própria, número certo e vencimento pago pelos
cofres públicos; 

IV - cargo de carreira - aquele que se escalona em padrões de vencimento para acesso privativo
de seus titulares; 

V - cargo em comissão - aquele declarado em lei de livre nomeação e exoneração, destinando-se
apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; 

VI - classe de cargos - o agrupamento de cargos da mesma natureza funcional e grau de
responsabilidade, mesmo padrão inicial de vencimento, mesma denominação e substancialmente
idênticos quanto ao grau de dificuldade e responsabilidade para o seu exercício; 

VII - carreira - o desenvolvimento funcional do servidor por meio de promoções horizontal ou
vertical; 

VIII - grupo ocupacional - o conjunto de cargos de carreira com afinidades entre si quanto à
natureza do trabalho ou ao grau de conhecimento exigido para seu desempenho; 

IX - categoria - o agrupamento de classes de cargos de carreira com pontuação situada no mesmo
intervalo da tabela de ranqueamento e de igual tratamento remuneratório; 

X - faixa de vencimentos - a escala horizontal de padrões de vencimento atribuídos a uma
determinada categoria; 

XI - padrão de vencimento - o valor do vencimento, identificado por letras de "A" a "L",
atribuído ao cargo dentro da faixa de vencimentos; 

XII - interstício - o lapso de tempo fixado para que o servidor se habilite às promoções
horizontal e vertical. 

Art. 4º  Os cargos de carreira dos Quadros Permanentes e Suplementares de Pessoal do Poder
Executivo, suas Autarquias e Fundações, são os constantes dos Anexos previstos no art. 2º, que
contém suas categorias, denominações, grupos ocupacionais, quantidades, jornadas semanais de
trabalho, faixas de vencimentos e padrões de vencimento. 

§ 1º O Manual de Ocupações, que estabelece as funções e os requisitos para inscrição no concurso
público e para a ocupação dos cargos dos grupos ocupacionais integrantes dos Quadros Permanentes
de Pessoal dos Planos de Cargos e Carreiras: 

a) do Poder Executivo, contempla o Anexo I-B; 
b) da Fundação Ecológica e Zoobotânica de Brusque, contempla o Anexo II - B; 
c) da Fundação Cultural de Brusque, contempla o Anexo III-B; 
d) da Fundação Municipal de Meio Ambiente - FUNDEMA, contempla o Anexo IV-B; 
e) do Serviço Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, contempla o Anexo V-B; 
f) do Instituto Brusquense de Planejamento e Mobilidade, contempla o Anexo VI-B. 
g) do Instituto Brusquense de Previdência - IBPREV, contempla o anexo VII-B. (Redação acrescida
pela Lei Complementar nº 174/2011) 

§ 2º O Manual de Ocupações relativo aos cargos dos grupos ocupacionais integrantes dos Quadros
Suplementares de Pessoal dos Planos de Cargos e Carreiras: 

a) do Poder Executivo, contempla o Anexo I-C; 

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência neste Portal. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de
Privacidade

Continuar

https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2011/17/174/lei-complementar-n-174-2011-institui-o-regime-proprio-de-previdencia-social-do-municipio-de-brusque-rpps-e-seus-fundos-cria-o-instituto-brusquense-de-previdencia-ibprev-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/privacidade


23/11/2021 10:09 Lei Complementar 143 2009 de Brusque SC

https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2009/14/143/lei-complementar-n-143-2009-dispoe-sobre-o-plano-de-cargos-e-c… 3/206

b) do Serviço Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, contempla o Anexo V-C. 

Art. 5º  Os cargos de carreira dos Quadros Permanentes e Suplementares de Pessoal do Poder
Executivo, suas Autarquias e Fundações, integram os seguintes grupos ocupacionais: 

I - Grupo Ocupacional Especialista (GE); 

II - Grupo Ocupacional Técnico (GT); 

III - Grupo Ocupacional Funcional (GF); 

IV - Grupo Ocupacional Operacional (GO). 

§ 1º O Grupo Ocupacional Especialista abrange os cargos cujas tarefas requerem grau elevado de
atividade mental, exigidoras de conhecimentos teóricos e práticos de nível acadêmico. 

§ 2º O Grupo Ocupacional Técnico compreende os cargos que exigem conhecimentos profissionais com
qualificação técnica de nível médio para o seu desempenho. 

§ 3º O Grupo Ocupacional Funcional congrega os cargos que exigem formação em nível de ensino
médio, ligados a atividades relacionadas ao âmbito administrativo e organizacional. 

§ 4º O Grupo Ocupacional Operacional reúne os cargos que exigem formação em nível de ensino
fundamental, cujas tarefas requerem o conhecimento prático do trabalho, voltados a uma rotina e
predominância do esforço físico. 

 
CAPÍTULO II 

DA POLÍTICA NORTEADORA DOS PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS 

Art. 6º  A política norteadora dos Planos de Cargos e Carreiras do Poder Executivo, suas
Autarquias e Fundações, fundada nos princípios de flexibilidade e maximização da realização do
potencial individual do servidor, tem por objetivos: 

I - efetivar a valorização do servidor pelo reconhecimento dos esforços individuais na direção
do crescimento profissional; 

II - proporcionar aos servidores pleno conhecimento das oportunidades de acesso na carreira; 

III - estabelecer um clima participativo e de confiança mútua entre o Município, suas Autarquias
e Fundações, e o servidor sobre as perspectivas de desenvolvimento profissional; 

IV - motivar e encorajar o servidor na exploração de sua capacidade em busca de maior
conhecimento e desenvolvimento profissional; 

V - criar condições para o desenvolvimento e manutenção de talentos no serviço público
municipal. 

 
CAPÍTULO III 

DO PROCESSO DE RANQUEAMENTO DAS CLASSES DE CARGOS DE CARREIRA 

Art. 7º  O ranqueamento das classes de cargos de carreira dos Quadros Permanentes de Pessoal do
Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações, e dos respectivos Quadros Suplementares de
Pessoal, quando existentes, resultante de avaliação sobre a natureza, o grau de responsabilidade
e complexidade, bem como as peculiaridades de cada cargo, atendidos os requisitos previstos no
art. 37, observará os seguintes fatores: 
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I - instrução; 

II - iniciativa/complexidade; 

III - supervisão recebida; 

IV - esforço mental e visual; 

V - impacto dos erros; 

VI - responsabilidade por contatos; 

VII - responsabilidade por patrimônio; 

VIII - responsabilidade por supervisão exercida; 

IX - ambiente de trabalho; 

X - riscos a que está sujeito. 

Parágrafo Único. Os valores dos padrões de vencimento dos cargos componentes das doze categorias
serão fixados por ordem crescente da pontuação final dos fatores de avaliação previstos neste
artigo. 

 
CAPÍTULO IV 

DO PROVIMENTO DOS CARGOS PÚBLICOS 

 
Seção I 

Disposições Preliminares 

Art. 8º  São requisitos básicos para investidura em cargo público: 

I - a nacionalidade brasileira ou equiparada; 

II - o gozo dos direitos políticos; 

III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais; 

IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 

V - a idade mínima de dezoito anos; 

VI - aptidão física e mental. 

Parágrafo Único. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos
estabelecidos em lei. 

Art. 9º  Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscreverem em
concurso público para provimento de cargo de carreira cujas atribuições sejam compatíveis com a
deficiência de que são portadoras. 

Art. 10  Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo com
os padrões mundialmente estabelecidos, e que constituam limitação que implique grau acentuado de
dificuldade para o desempenho de atividades. 
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Art. 11  Os editais de abertura de concurso público deverão reservar às pessoas portadoras de
deficiência pelo menos cinco por cento das vagas por cargo nele oferecidas, ou das que vierem a
surgir no prazo de validade do concurso. 

Parágrafo Único. Na definição do número de vagas decorrente da aplicação do percentual a que se
refere o caput, utilizar-se-á arredondamento para o número inteiro imediatamente superior à
fração decimal obtida. 

Art. 12  Os editais de abertura de concursos deverão explicitar as condições para a inscrição das
pessoas portadoras de deficiência e indicar onde poderão obter a lista de atribuições do cargo
para o qual pretendam se inscrever. 

§ 1º Por ocasião da inscrição o candidato deficiente deverá declarar que conhece os termos do
edital e que é portador de deficiência para fins de reserva de vaga. 

§ 2º A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das atribuições do
cargo pelo portador de deficiência é impeditiva à inscrição no concurso. 

§ 3º Não impede a inscrição ou o exercício do cargo a utilização de material tecnológico de uso
habitual ou a necessidade de preparação do ambiente físico. 

Art. 13  A pessoa portadora de deficiência deverá submeter-se à avaliação com o objetivo de ser
verificada a compatibilidade ou não da deficiência de que é portadora com o exercício do cargo
que pretende ocupar. 

Parágrafo Único. A avaliação de que trata o caput deverá ser realizada por equipe
multidisciplinar designada no âmbito do Poder Executivo, pelo Secretário Municipal de
Administração, e no âmbito das Autarquias e Fundações, pelo respectivo Dirigente, antes da
homologação da inscrição pretendida. 

Art. 14  Na inexistência de candidatos habilitados para todas as vagas destinadas às pessoas
portadoras de deficiência, as remanescentes serão ocupadas pelos demais candidatos habilitados,
observada a ordem de classificação. 

Art. 15  Os cargos públicos classificam-se em cargos de carreira de provimento efetivo e cargos
de provimento em comissão. 

 
Seção II 

Dos Cargos de Carreira 

Art. 16  Os cargos de carreira de provimento efetivo, constantes dos Quadros Permanentes de 
Pessoal do Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações, que constituem os Anexos I, II, III, 
IV, V e VI, serão preenchidos: 

Art. 16  Os cargos de carreira de provimento efetivo, constantes dos Quadros Permanentes de
Pessoal do Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações, que constituem os Anexos I, II, III,
IV, V, VI e VII serão preenchidos: (Redação dada pela Lei Complementar nº 174/2011) 

I - por nomeação, precedida de concurso público, nos termos do inciso II do art. 37 da
Constituição Federal; 

II - pelo enquadramento dos atuais servidores não ocupantes dos cargos em extinção integrantes
dos Quadros Suplementares de Pessoal de que trata o art. 2º, conforme as normas estabelecidas no
Capítulo XI; 

III - pelas demais formas de provimento previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
de Brusque. 
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§ 1º O provimento dos cargos de carreira no âmbito do Poder Executivo, suas Autarquias e
Fundações, dar-se-á, respectivamente, por ato do Prefeito Municipal e dos Dirigentes de
Entidades, ou por ato de preposto definido em lei. 

§ 2º Os servidores ocupantes dos cargos em extinção integrantes dos Quadros Suplementares de
Pessoal a que se refere o inciso II serão enquadrados de acordo com as normas estabelecidas no
Capítulo XI. 

§ 3º São assegurados aos servidores integrantes dos Quadros Suplementares os mesmos direitos dos
que integram os Quadros Permanentes de Pessoal. 

Art. 17  Os valores dos padrões de vencimento dos cargos de carreira são os constantes dos
Quadros Permanentes e Suplementares de Pessoal previstos nos Anexos a que se refere o art. 2º. 

 
Seção III 

Dos Cargos de Provimento em Comissão 

Art. 18  Os cargos de provimento em comissão, nas quantidades, denominações, subsídios e 
vencimentos, são os constantes nos Anexos I-E, II-E, III-E, IV-E, V-E e VI-E do Artigo 2º e das 
leis de estruturas administrativas do Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações. 

Art. 18  Os cargos de provimento em comissão, nas quantidades, denominações, subsídios e
vencimentos, são os constantes nos Anexos I-E, II-E, III-E, IV-E, V-E, VI-E e VII-E do Artigo 2º
e das leis de estruturas administrativas do Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 174/2011) 

§ 1º Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal e dos
Dirigentes de Autarquias e Fundações, observada a legislação específica de cada entidade. 

§ 2º Os cargos em comissão serão preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento, na forma do art. 102, VI, da Lei Orgânica do Município de Brusque. 

§ 3º As atribuições dos cargos de provimento em comissão criados por esta Lei, são as descritas
nos Anexos I-G (Poder Executivo), II-G (Fundação Ecológica e Zoobotânica de Brusque), III-G
(Fundação Cultural de Brusque), IV-G (Fundação Municipal do Meio Ambiente) e V-G (Serviço
Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE). (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
265/2017) 

 
CAPÍTULO V 

DAS CARREIRAS 

 
Seção I 

Disposições Preliminares 

Art. 19  O ingresso na carreira dar-se-á no padrão inicial de vencimento da faixa I do cargo para
o qual o servidor foi concursado e nomeado. 

Parágrafo Único. Para os cargos integrantes do Grupo Ocupacional Especialista, quando o Manual 
de Ocupações estabelecer como requisito para inscrição no concurso e ocupação do cargo graduação 
em nível superior acrescida de curso de pós-graduação em nível de especialização em área 
específica, o ingresso na carreira dar-se-á no padrão inicial de vencimento da faixa II.
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(Revogado pela Lei Complementar nº 214/2013) 

Art. 20  O desenvolvimento na carreira do servidor integrante do Grupo Ocupacional Especialista,
Técnico, Funcional e Operacional dar-se-á por meio das promoções horizontal e vertical. 

Art. 21  Somente serão consideradas para fins da promoção horizontal de que trata o artigo 24 as
titulações adquiridas pelo servidor depois do ingresso no Município, suas Autarquias e
Fundações. 

Art. 22  Será considerado como de exercício para efeito das promoções horizontal e vertical,
durante o interstício, os afastamentos previstos nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X,
XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII e XIX do art. 157 do Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais. 

Parágrafo Único. O servidor que na época da avaliação de desempenho estiver exercendo cargo
comissionado ou função de confiança receberá, automaticamente, a pontuação mínima necessária
para concorrer à promoção. 

Art. 23  Suspendem o interstício exigido para fins das promoções horizontal e vertical: 

I - as licenças e afastamentos, sem remuneração para o Poder Executivo, suas Autarquias e
Fundações, do exercício do cargo de carreira, ressalvado o disposto no parágrafo único do art.
22; 

II - os afastamentos do exercício do cargo previstos nos incisos IV, V e XII de que trata o art.
22, superiores, individual ou cumulativamente, a um ano; 

III - os afastamentos ininterruptos do exercício do cargo previstos nos incisos XV e XVI de que
trata o caput do art. 22 que excederem a um mandato. 

 
Seção II 

Da Promoção Horizontal 

Art. 24  Promoção horizontal é a passagem do servidor estável, integrante dos Grupos Ocupacionais
previstos no art. 5º, de seu padrão de vencimento para outro imediatamente superior, dentro da
mesma classe, observados: 

I - os interstícios e percentuais previstos nos Anexos de que trata o art. 2º; 

II - a obtenção de no mínimo sete pontos na média das avaliações ocorridas no interstício; 

III - a participação em cursos de formação continuada afim ao cargo que ocupa. 

§ 1º Não alcançada a pontuação mínima prevista no inciso II, a média será recalculada por
ocasião da avaliação subseqüente, descartada a avaliação de menor pontuação realizada no
interstício, e assim sucessivamente, até o servidor atingir a pontuação mínima necessária para
obter a promoção. 

§ 2º Na hipótese do § 1º, será iniciada a contagem de novo interstício no mês subseqüente àquele
em que o servidor alcançar a pontuação mínima necessária para obter a promoção. 

§ 3º Para efeito da promoção de que trata o caput, será considerada a participação do servidor
em cursos de formação continuada com carga horária mínima total de: 

a) noventa horas, para os especialistas; 
b) sessenta horas, para os técnicos; 
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c) trinta horas, para os funcionais; 
d) quinze horas, para os operacionais. 

§ 4º O servidor deverá encaminhar durante o interstício cópia dos títulos imediatamente à
conclusão dos respectivos cursos, juntamente com os originais, à Comissão Permanente de
Avaliação Funcional para autenticação e instrução do processo de promoção. 

§ 5º Os títulos originais serão devolvidos ao servidor e os respectivos cursos registrados em
sua ficha funcional. 

§ 6º Do indeferimento dos títulos, caberá pedido de reconsideração para a Comissão Permanente de
Avaliação Funcional, no prazo de três dias úteis, contado da ciência do servidor. 

Art. 25  O acréscimo pecuniário decorrente da promoção horizontal será pago: 

I - automaticamente, no mês subseqüente ao término do interstício, se o servidor preencher
dentro deste os requisitos previstos nos incisos I, II e III do art. 24; 

II - a contar da data de protocolização do requerimento, se o servidor preencher o requisito do
inciso III do art. 24 após o término do interstício; 

III - no mês subseqüente à data em que o servidor alcançar a pontuação mínima necessária à
obtenção do benefício, na hipótese de que trata o § 1º do art. 24. 

Art. 26  A aprovação no estágio probatório garante ao servidor a pontuação mínima necessária para
concorrer à promoção. 

 
Seção III 

Da Promoção Vertical 

Art. 27  Promoção vertical é a passagem do servidor, integrante dos Grupos Ocupacionais previstos
no art. 5º, para a faixa imediatamente superior, dentro da carreira, observados: 

I - o interstício de três anos, após a vigência desta Lei, entre as faixas e os percentuais
previstos nos Anexos de que trata o art. 2º; 

II - obtenção de no mínimo sete pontos na média das avaliações ocorridas no interstício; 

III - nova titulação acadêmica, conforme § 1º deste artigo. 

§ 1º Serão consideradas as seguintes faixas para efeito de promoção vertical para os Grupos
Ocupacionais: 

a) Especialista: especialização, mestrado e doutorado; 
b) Funcional e Técnico: graduação, especialização e mestrado; 
c) Operacional: médio, graduação e especialização. 

§ 2º Não alcançada a pontuação mínima prevista no inciso II do caput, a média será recalculada
por ocasião da avaliação subseqüente, descartada a avaliação de menor pontuação realizada no
interstício, e assim sucessivamente, até o servidor atingir a pontuação mínima necessária para
obter a promoção. 

§ 3º Na hipótese do § 2º, será iniciada a contagem de novo interstício no mês imediatamente
subseqüente àquele em que o servidor alcançar a pontuação mínima necessária para obter a
promoção. 
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§ 4º O servidor deverá encaminhar durante o interstício cópia do título imediatamente à
conclusão do curso, juntamente com o original, à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para
autenticação e instrução do processo de promoção. 

§ 5º O título original será devolvido ao servidor e o respectivo curso registrado em sua ficha
funcional. 

§ 6º Somente será considerada para progressão a especialização em curso de pós-graduação,
conforme legislação educacional vigente, afim ao cargo que ocupa com carga horária mínima de
trezentas e sessenta horas/aula. 

Art. 28  Somente será considerado para efeito de promoção vertical o título de pós-graduação cuja
afinidade com o cargo de carreira ocupado seja previamente apreciada e aprovada no âmbito do
Poder Executivo, pelo Secretário Municipal de Administração, e no das Autarquias e Fundações,
pelos respectivos Dirigentes, ouvidos o titular do órgão de lotação do servidor e a Comissão
Permanente de Avaliação Funcional. 

§ 1º Para fins da apreciação e aprovação prévias da afinidade a que se refere o caput, o
servidor deverá encaminhar requerimento ao Secretário Municipal de Administração ou aos
Dirigentes de Autarquias e Fundações, precedentemente ao início do curso, acompanhado da grade
curricular, atendendo aos editais específicos. 

§ 2º Do indeferimento do requerimento, caberá pedido de reconsideração para as respectivas
autoridades indicadas no § 1º, no prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do servidor. 

Art. 29  O acréscimo pecuniário decorrente da promoção vertical será pago: 

I - automaticamente, no mês subseqüente ao término do interstício, se o servidor preencher
dentro deste os requisitos previstos nos incisos I, II e III do caput do art. 27; 

II - a contar da data de protocolização do requerimento, se o servidor preencher o requisito do
inciso III do caput do art. 27 após o término do interstício; 

III - no mês subsequente à data em que o servidor alcançar a pontuação mínima necessária à
obtenção do benefício, na hipótese de que trata o § 2º do art. 27. 

 
Seção IV 

Da Avaliação de Desempenho 

(Regulamento aprovado pelo Decreto nº 6565/2011) 

Art. 30  A avaliação de desempenho para fins das promoções horizontal e vertical será realizada
anualmente, observados os seguintes fatores: 

I - produtividade e qualidade no trabalho; 

II - idoneidade profissional; 

III - zelo por equipamentos e materiais; 

IV - procedimento profissional; 

V - presença ao trabalho. 

§ 1º A avaliação não será realizada se no ano o servidor permanecer afastado do exercício do
cargo por período igual ou superior a sete meses. 
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§ 2º Se a Administração Pública não proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao
servidor, esta será considerada positiva naquele ano. 

Art. 31  O processo de avaliação do servidor compreenderá as seguintes etapas: 

I - auto-avaliação; 

II - avaliação da chefia imediata; 

III - avaliação dos servidores lotados no setor; 

IV - avaliação dos subordinados, quando houver. 

Parágrafo Único. Os fatores de que trata o art. 30, a ficha individual de avaliação de
desempenho e os demais critérios a serem observados no processo de avaliação serão regulados por
ato do Prefeito Municipal. 

Art. 32  Serão adotados os seguintes conceitos finais na avaliação de desempenho: 

I - EXCELENTE: pontuação final igual ou superior a nove; 

II - BOM: pontuação final entre sete e oito vírgula noventa e nove; 

III - REGULAR: pontuação final entre cinco e seis vírgula noventa e nove; 

IV - INSATISFATÓRIO: pontuação final inferior a cinco. 

Parágrafo Único. A avaliação de desempenho será considerada positiva se o servidor obtiver os
conceitos BOM ou EXCELENTE. 

Art. 33  Serão constituídas no âmbito do Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações, Comissões 
Permanentes de Avaliação Funcional para coordenação do processo de avaliação, titulação e 
promoção dos servidores. 
Parágrafo Único. Cada comissão será integrada pelo respectivo titular do Órgão de Pessoal, que a 
presidirá, por um representante indicado pelo Sindicato do Servidor Público Municipal de 
Brusque, e por três servidores efetivos e estáveis, não ocupantes de cargo de provimento em 
comissão, designados respectivamente pelo Prefeito Municipal e pelos Dirigentes de Autarquias e 
Fundações. 

Art. 33  Será constituída uma Comissão Permanente de Avaliação Funcional para coordenação do 
processo de avaliação, titulação e promoção dos servidores, integrada pelo titular do órgão de 
pessoal do Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações, por 01 (um) representante do Sindicato 
do Servidor Público Municipal de Brusque, e por 03 (três) servidores efetivos e estáveis, não 
ocupantes de cargo de provimento em comissão, designados pelo Prefeito Municipal. (Redação dada 
pela Lei Complementar nº 159/2010) 

Art. 33.  Será constituída uma Comissão Permanente de Avaliação Funcional para coordenação do
processo de avaliação, titulação e promoção dos servidores, integrada pelo titular do órgão de
pessoal do Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações, por 01 (um) representante do Sindicato
do Servidor Público Municipal de Brusque, e por 03 (três) servidores efetivos e estáveis, sendo
01 (um) servidor da Administração Direta, 01 (um) servidor de Autarquia Municipal e 01 (um)
servidor de Fundação Pública Municipal, não ocupantes de cargo de provimento em comissão,
designados pelo Prefeito Municipal. (Redação dada pela Lei Complementar nº 162/2010) 

Art. 34  Da avaliação cabe recurso à Comissão Permanente de Avaliação Funcional, dentro de cinco
dias úteis a partir da comunicação escrita feita ao servidor por sua chefia imediata,
acompanhada de cópia da ficha de avaliação. 

§ 1º A comunicação a que se refere o caput poderá ser substituída pela ciência do servidor
lançada na própria ficha individual de avaliação. 
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§ 2º A Comissão apreciará o recurso e o decidirá em até dez dias úteis. 

 
CAPÍTULO VI 

DO VENCIMENTO, DOS VENCIMENTOS E DA REMUNERAÇÃO 

Art. 35  Para os efeitos desta Lei, compreende-se como: 

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

II - vencimentos: o vencimento do cargo efetivo fixado em lei acrescido das vantagens
pecuniárias pagas em caráter permanente; 

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

Art. 36  A remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações,
somente poderá ser fixada ou alterada por lei, observada a iniciativa privativa do Prefeito
Municipal, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 

Art. 37  A fixação dos padrões de vencimento e demais componentes do sistema de remuneração dos
servidores do Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações, observará: 

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos que compõem os
respectivos Quadros Permanentes de Pessoal; 

II - os requisitos para a investidura nos cargos; 

III - as peculiaridades dos cargos; 

IV - o processo de ranqueamento de que trata o Capítulo III. 

Parágrafo Único. O Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações publicarão anualmente os valores
do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos, conforme dispõe o art. 39, § 6º da
Constituição Federal. 

 
CAPÍTULO VII 

DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO 

Art. 38  A jornada semanal de trabalho dos cargos de carreira integrantes dos Grupos Ocupacionais
Especialista, Técnico, Funcional e Operacional é a prevista nos Anexos de que trata o art. 2º. 

Parágrafo Único. A jornada de trabalho dos cargos de carreira integrantes dos Grupos Operacional
e Funcional poderá ser reduzida para até vinte horas semanais, em caráter temporário e por
solicitação expressa do servidor, com redução proporcional dos respectivos vencimentos, para
ocupar vaga em órgão ou unidade do Município, suas Autarquias e Fundações. 

Art. 39  O servidor estável ocupante de cargo integrante do Grupo Ocupacional Especialista poderá
exercer suas atividades em jornada de trabalho de até quarenta horas semanais, com aumento
proporcional dos respectivos vencimentos, mediante processo seletivo interno e critérios
estabelecidos em edital, atendidos os seguintes requisitos: 

I - encontrar-se no efetivo exercício do cargo de carreira; 
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II - necessidade do serviço devidamente demonstrada pelo titular do órgão de lotação do
servidor; 

III - existência de disponibilidade orçamentária e financeira do Município. 

Art. 40  As vagas por especialidades para o cargo efetivo de médico especialista e de cirurgião
dentista especialista, constante do Anexo I, desta lei, serão definidas no edital do concurso
público, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 

Parágrafo Único. Os profissionais médicos e cirurgiões dentistas especialistas, poderão ter
jornada de trabalho de 20 horas semanais, e vencimentos proporcionais, em razão de interesse
público devidamente justificado. 

Art. 41  O acréscimo pecuniário de que trata o caput do Art. 39, de natureza precária e devido
somente enquanto perdurarem as atividades temporárias exercidas pelo servidor, será pago de
forma destacada na folha de pagamento e em nenhuma hipótese será incorporado ao seu padrão de
vencimento. 

Art. 42  O servidor ocupante de cargo comissionado Médico Auditor e Médico Regulador, constante
do Anexo I-E, em razão das peculiaridades de sua atividade e do interesse público, devidamente
justificado, poderão ter sua jornada reduzida, com proporcional redução de seus vencimentos. 

 
CAPÍTULO VIII 
DA LOTAÇÃO 

Art. 43  Lotação representa a quantidade de servidores necessária ao desempenho das atividades
gerais e específicas dos Quadros Permanentes de Pessoal do Poder Executivo, suas Autarquias e
Fundações. 

Art. 44  O Secretário Municipal de Administração e os Dirigentes de Autarquias e Fundações
estudarão, com os demais órgãos do Poder Executivo e das entidades, a lotação de todas as
unidades em face dos programas de trabalho a executar. 

§ 1º Realizado o estudo, serão apresentadas propostas de lotação geral do Poder Executivo, suas
Autarquias e Fundações, respectivamente ao Prefeito Municipal e aos Dirigentes de entidades, das
quais deverão constar: 

a) a lotação atual e a lotação proposta, relacionando os cargos com os respectivos
quantitativos; 
b) relatório indicando e justificando o provimento ou extinção de cargos existentes, bem como a
criação de novos cargos. 

§ 2º As conclusões do estudo deverão ser efetuadas com antecedência, para previsão na proposta
orçamentária. 

 
CAPÍTULO IX 

DA MANUTENÇÃO DOS QUADROS PERMANENTES DE PESSOAL 

Art. 45  Novos cargos poderão ser criados nos Quadros Permanentes de Pessoal do Poder Executivo,
suas Autarquias e Fundações, observadas as disposições deste Capítulo. 

Art. 46  As Secretarias e os órgãos de igual nível hierárquico poderão, quando da realização do
estudo de sua lotação, propor a criação de novos cargos, sempre que necessário. 

§ 1º Da proposta de criação deverão constar: 
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a) denominação, quantitativo, padrão de vencimento, jornada semanal de trabalho, atribuições e
requisitos de instrução para provimento dos cargos; 
b) justificativa de sua criação. 

§ 2º O padrão de vencimento dos cargos será definido, observadas as disposições do art. 37. 

Art. 47  O Secretário Municipal de Administração e os Dirigentes de Autarquias e Fundações
analisarão as respectivas propostas e verificarão a existência de dotação orçamentária para a
criação dos cargos. 

Parágrafo Único. Aprovadas ou não pelos agentes de que trata o caput, as propostas serão
enviadas ao Prefeito Municipal para decisão e encaminhamento. 

 
CAPÍTULO X 

DA FORMAÇÃO CONTINUADA 

Art. 48  Fica instituída como atividade permanente no Poder Executivo, suas Autarquias e
Fundações, o estímulo à formação continuada de seus servidores, tendo como objetivos: 

I - criar e desenvolver hábitos, valores e comportamentos adequados ao digno exercício da função
pública; 

II - capacitar o servidor para o desempenho de suas atribuições específicas, orientando-o no
sentido de obter os resultados desejados pela Administração; 

III - estimular o desenvolvimento funcional, criando condições propícias ao constante
aperfeiçoamento dos servidores; 

IV - integrar os objetivos pessoais de cada servidor, no exercício de suas atribuições, às
finalidades da Administração como um todo. 

Art. 49  Serão três os tipos de formação: 

I - de integração, tendo como finalidade integrar o servidor no ambiente de trabalho, por meio
de informações sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo, suas Autarquias e
Fundações; 

II - de capacitação, objetivando dotar o servidor de conhecimentos e técnicas referentes às
atribuições que desempenha, mantendo-o permanentemente capacitado; 

III - de atualização, com a finalidade de preparar o servidor para o exercício de novas funções
quando a tecnologia absorver ou tornar obsoletas aquelas que vinha exercendo até o momento. 

Art. 50  A formação continuada terá caráter objetivo e prático e poderá ser oferecida, direta ou
indiretamente, pelo Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações: 

I - com a utilização de monitores locais; 

II - mediante o encaminhamento de servidores para cursos e estágios realizados por instituições
especializadas, sediadas ou não no Município; 

III - por intermédio da contratação de especialistas ou instituições especializadas. 

Art. 51  As chefias de todos os níveis hierárquicos participarão dos programas de formação: 

I - identificando e analisando, no âmbito de cada órgão, as necessidades de formação,
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estabelecendo programas prioritários e propondo medidas necessárias ao atendimento das carências
identificadas e à execução dos programas propostos; 

II - facilitando a participação de seus subordinados nos programas de formação e tomando as
medidas necessárias para que os afastamentos, quando ocorrerem, não causem prejuízos ao
funcionamento regular da unidade administrativa; 

III - eventualmente desempenhando atividades de instrutor, multiplicador ou facilitador, dentro
dos programas de formação aprovados; 

IV - submetendo-se a programas de formação relacionados às suas atribuições. 

Art. 52  O Secretário Municipal de Administração e os Dirigentes de Autarquias e Fundações, por
meio dos respectivos órgãos de Pessoal, em colaboração com os demais órgãos de igual nível
hierárquico, elaborarão e coordenarão a execução de programas de formação. 

Parágrafo Único. Os programas de formação continuada serão elaborados anualmente, considerando
as disponibilidades orçamentárias, e a tempo de se prever, na proposta orçamentária, os recursos
necessários à sua implementação. 

Art. 53  Independentemente dos programas previstos, cada chefia desenvolverá, com seus
subordinados, atividades em consonância com o programa de formação estabelecido pela
Administração, por meio de: 

I - reuniões para estudo e discussão de assuntos de serviço; 

II - divulgação de normas legais e aspectos técnicos relativos ao trabalho e orientação quanto
ao seu cumprimento e à sua execução; 

III - discussão dos programas de trabalho do órgão que chefia e de sua contribuição para o
sistema administrativo; 

IV - utilização de rodízio e de outros métodos de formação continuada em serviço, adequados a
cada caso. 

 
CAPÍTULO XI 

DAS NORMAS GERAIS DE ENQUADRAMENTO 

Art. 54  Os atuais servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo do Poder Executivo, suas
Autarquias e Fundações, serão automaticamente enquadrados nos cargos previstos nos Anexos de que
trata o art. 2º, observadas as disposições deste Capítulo. 

Art. 55  No processo de enquadramento do servidor serão considerados os seguintes fatores: 

I - a igualdade de denominação e de atribuições dos cargos; 

II - as transformações de cargos previstas nos Anexos I-D e V-D; 

III - os vencimentos do cargo ocupado e o vencimento do cargo no qual se dará o enquadramento; 

IV - a habilitação legal para o exercício do cargo, quando for o caso; 

§ 1º As transformações a que se refere o inciso II são promovidas com cargos efetivos que
guardam similitude de natureza, grau de responsabilidade e complexidade de atribuições. 

§ 2º Os atuais servidores integrantes dos Grupos Ocupacionais Especialista, Técnico, Funcional e
Operacional serão enquadrados na faixa de progressão vertical correspondente a sua titulação na
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data de vigência desta Lei, observado o disposto nos artigos 27 e 56. 

§ 3º Para efeito de reenquadramento horizontal do servidor será considerada a faixa padrão cujo
vencimento seja igual ao do cargo que estiver ocupando, bem como o tempo de serviço contado em
anos completos até a data de vigência desta Lei, salvo para os servidores inativos. 

§ 4º O reenquadramento se dará na célula correspondente, cujo valor representará o novo salário
base. 

Art. 56  O servidor a que se refere o § 2º do art. 55 que possuir curso de pós-graduação com
carga horária mínima de trezentas e sessenta horas/aula, concluído depois do ingresso no
Município, suas Autarquias e Fundações, já aproveitado na carreira, poderá, querendo, apresentá-
lo para fins de enquadramento na faixa II de vencimentos, sem o acréscimo pecuniário decorrente
da promoção vertical. 

Parágrafo Único. Para efeito do disposto no caput: 

a) o servidor deverá apresentar o título no prazo de sessenta dias, contado da data de
promulgação desta Lei; 
b) será considerado apenas um único título de pós-graduação, a critério do servidor, afim com a
sua carreira, apreciado e aprovado pela Comissão de Enquadramento; 
c) os títulos remanescentes não serão aproveitados para futura promoção vertical. 

Art. 57  Do enquadramento não poderá resultar redução de vencimentos, ressalvadas as hipóteses
previstas no art. 37, XV da Constituição Federal. 

Art. 58  Os atos de enquadramento dos atuais servidores para os Quadros Permanentes e
Suplementares de Pessoal criados nesta Lei serão expedidos pelo Poder Executivo, suas Autarquias
e Fundações, mantidas as situações funcionais e respeitados os direitos adquiridos, observadas
as disposições do art. 65. 

Art. 59  Caso o vencimento do servidor seja superior ao valor do último padrão de vencimento da
faixa, ser-lhe-á garantida a percepção do mesmo vencimento. 

Art. 60  Fica assegurado ao servidor ocupante de cargo de carreira enquadrado na forma do art.
59, integrante: 

I - dos Grupos Ocupacionais Especialista, Técnico, Funcional e Operacional, seis por cento sobre
o respectivo padrão de vencimento, a cada quatro anos de exercício, a título de promoção
horizontal, limitada a oito, observados os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 24; 

II - dos Grupos Ocupacionais Especialista, Técnico, Funcional e Operacional, seis por cento
sobre o respectivo padrão de vencimento, a título de promoção vertical, limitada a três,
observados os requisitos previstos nos arts. 27 e 28. 

Parágrafo Único. O disposto no inciso I aplica-se aos servidores enquadrados na forma do art. 59
que alcançarem o último padrão de vencimento da respectiva faixa. 

Art. 61  Fica denominada de adicional por tempo de serviço a promoção por antiguidade concedida
ao servidor pela decorrência do tempo de serviço, agregada ao vencimento inicial do cargo
ocupado pelo servidor na forma das leis instituidoras dos planos de carreiras do Poder
Executivo, suas Autarquias e Fundações. 

§ 1º Os percentuais definidos em lei para as vantagens pecuniárias de que trata o caput serão
apurados e totalizados com base no tempo de serviço prestado pelo servidor no Município, suas
Autarquias e Fundações, e incidirão sobre o padrão de vencimento resultante do enquadramento e
reenquadramento previstos neste Capítulo. 

§ 2º Os valores percebidos pelo servidor com base nos percentuais de que trata o § 1º serão
desmembrados dos seus vencimentos e pagos de forma destacada na folha de pagamento a título de
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adicional por tempo de serviço. 

Art. 62  Os valores concedidos na forma de pecúnia não serão incorporados aos vencimentos do
servidor, constituídos estes pelo vencimento do cargo acrescido dos valores permanentes e
temporários. 

Parágrafo Único. Os valores incorporados aos vencimentos do servidor em decorrência do exercício
de cargo comissionado e da percepção de vantagens pecuniárias com suporte na Lei nº 1898/94, de
14/07/1994, continuarão a ser pagos de forma destacada na sua folha de pagamento. 

Art. 63  Os interstícios para fins das promoções horizontal e vertical de que trata o Capítulo V
iniciar-se-ão a partir da data de vigência desta Lei, ressalvadas as situações em que o servidor
já detiver a titulação, na forma do artigo 55, § 2º. 

Art. 64  Será constituída uma Comissão de Enquadramento integrada pelos titulares dos Órgãos de
Pessoal do Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações, da Procuradoria Geral do Município e
por um representante indicado pelo Sindicato do Servidor Público Municipal de Brusque,
designados por ato do Prefeito Municipal. 

Art. 65  Compete à Comissão de Enquadramento: 

I - promover o enquadramento dos servidores ocupantes de cargos efetivos na data de vigência
desta Lei, observadas as normas fixadas neste Capítulo; 

II - minutar os atos coletivos de enquadramento e encaminhá-los ao Prefeito Municipal ou aos
Dirigentes de Autarquias e Fundações, para assinatura. 

§ 1º A Comissão se valerá dos assentamentos funcionais dos servidores e de informações colhidas
junto às chefias dos respectivos órgãos de lotação. 

§ 2º As vantagens pecuniárias decorrentes do enquadramento promovido na forma deste Capítulo
serão devidas e pagas a partir da data de vigência desta Lei. 

Art. 66  O servidor poderá requerer ao Prefeito Municipal ou aos Dirigentes de Autarquias e
Fundações a revisão do seu enquadramento, em decorrência de erro, omissão ou outro assemelhado,
no prazo de até sessenta dias, a contar da data de publicação das listas nominais de
enquadramento, mediante petição fundamentada. 

§ 1º O Prefeito Municipal ou o Dirigente de Autarquias e Fundações, ouvida a Comissão de
Enquadramento de que trata o art. 64, decidirá sobre o pedido no prazo de até sessenta dias,
contado da data de protocolização da petição. 

§ 2º Em caso de provimento do pedido de revisão, os efeitos da decisão retroagirão à data de
vigência da lei. 

 
CAPÍTULO XII 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 67  As atuais classes de cargos de carreira submetidas ao processo de ranqueamento de que 
trata o art. 7º são distribuídas em categorias de um a nove com as respectivas faixas de 
vencimentos, na forma do Anexo X. 
Art. 67  As atuais classes de cargos de carreira submetidas ao processo de ranqueamento de que 
trata o art. 7º são distribuídas em categorias de um a dezessete com as respectivas faixas de 
vencimentos, na forma do Anexo X. (Redação dada pela Lei Complementar nº 254/2016) 
Art. 67  As atuais classes de cargos de carreira submetidas ao processo de ranqueamento de que 
trata o art. 7º são distribuídas em categorias de um a vinte com as respectivas faixas de 
vencimentos, na forma do Anexo X. (Redação dada pela Lei Complementar nº 281/2018) 
Art. 67  As atuais classes de cargos de carreira submetidas ao processo de ranqueamento de que 
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trata o art. 7º são distribuídas em categorias de um a vinte e um com as respectivas faixas de 
vencimentos, na forma do Anexo X. (Redação dada pela Lei Complementar nº 297/2019) 

Art. 67  As atuais classes de cargos de carreira submetidas ao processo de ranqueamento de que 
trata o art. 7º são distribuídas em categorias de 1 a 24 com as respectivas faixas de 
vencimentos, na forma do Anexo X. (Redação dada pela Lei Complementar nº 298/2019) 

Art. 67.  As atuais classes de cargos de carreira submetidas ao processo de ranqueamento de que
trata o art. 7º são distribuídas em categorias de um a vinte e seis com as respectivas faixas de
vencimentos, na forma do Anexo X. (Redação dada pela Lei Complementar nº 308/2020) 

§ 1º As atuais classes de cargos de carreira a que se refere o caput: 

a) dos Quadros Permanentes de Pessoal: 

1. do Poder Executivo integram as categorias de um a dez; 
1. do Poder Executivo integram as categorias de um a quinze e dezessete; (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 254/2016) 
1. Do Poder Executivo integram as categorias de um a quinze, dezessete e vinte e um; (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 297/2019) 
1. Do Poder Executivo integram as categorias de um a quinze, dezessete, vinte e um a vinte e 
quatro; (Redação dada pela Lei Complementar nº 298/2019) 
1. Do Poder Executivo integram as categorias de um a quinze, dezessete, vinte e um a vinte e
seis; (Redação dada pela Lei Complementar nº 308/2020) 

2. da Fundação Ecológica Zoobotânica integram as categorias um, três e cinco; 

3. da Fundação Cultural integram as categorias um, três, quatro, cinco e onze; 

3. da Fundação Cultural integram as categorias um, três, quatro, cinco, onze e quinze; (Redação
dada pela Lei Complementar nº 254/2016) 

4. da Fundação de Meio Ambiente integram as categorias um, três, quatro, cinco; 

4. da Fundação de Meio Ambiente integram as categorias um, três, quatro, cinco, quinze e
dezesseis; (Redação dada pela Lei Complementar nº 254/2016) 

5. da SAMAE integram as categorias um, dois, três, quatro, cinco; 
5. do SAMAE integram as categorias de um a cinco, quinze e dezesseis; (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 254/2016) 

5. do SAMAE integram as categorias de um a cinco, quinze, dezesseis e vinte; (Redação dada pela
Lei Complementar nº 281/2018) 

6. do Instituto Brusquense de Estruturação e Mobilidade, integram as categorias três, quatro. 

7. do Instituto Brusquense de Previdência - IBPREV, integram as categorias três e cinco. 
(Redação acrescida pela Lei Complementar nº 174/2011) 

7. do Instituto Brusquense de Previdência - IBPREV, integram as categorias três, quinze e
dezesseis. (Redação dada pela Lei Complementar nº 254/2016) 

b) dos Quadros Suplementares de Pessoal: 

1. do Poder Executivo integram as categorias três, quatro, cinco, seis, sete e nove; 

2. do SAMAE integram as categorias três quatro e seis. 

§ 2º O ranqueamento de novas classes de cargos de carreira nos Quadros Permanentes de Pessoal do
Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações, poderá determinar a ampliação do número de
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categorias fixadas no caput. 

§ 3º As novas classes de cargos de carreira que tenham a mesma natureza, grau de
responsabilidade, complexidade, requisitos para investidura e peculiaridades de classes já
existentes em quaisquer dos quadros permanentes de pessoal deverão integrar a mesma categoria. 

Art. 68  Serão automaticamente extintos os cargos efetivos: 

I - vagos existentes nos Quadros Permanentes de Pessoal do Poder Executivo, suas Autarquias e
Fundações, antes da data de vigência desta Lei e os que forem vagando em razão do enquadramento
previsto no Capítulo XI; 

II - pertencentes aos Quadros Suplementares de Pessoal previstos nos Anexos de que trata o art.
2º, quando vagarem. 

Art. 69  Os cargos e carreiras dos membros do magistério público municipal são instituídos e
regulados por lei própria, em obediência à Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

Art. 70  Integram esta Lei os Anexos I(I-A, I-B, I-C e I-D), II(II-B), III(III-B), IV(IV-B), V(V-
A, V-B, V-C e V-D), VI(VI-B); que a acompanham e ficam aprovados. 

Art. 70  Integram esta Lei os Anexos I(I-A, I-B, I-C e I-D), II(II-B), III(III-B), IV(IV-B), V(V-
A, V-B, V-C e V-D), VI(VI-B), VII (VII-B, VII-E, VII-F); que a acompanham e ficam aprovados.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 174/2011) 

Art. 71  Aos atuais servidores inativos fica assegurado o enquadramento de acordo com o cargo em
que se deu a aposentadoria ou o resultante de sua transformação. 

Art. 72  As despesas decorrentes da implantação desta Lei correrão à conta de dotações próprias
dos orçamentos vigentes do Município, suas Autarquias e Fundações, suplementadas se necessário. 

Art. 73  Para efeitos de transição, ficam criados o Anexo I-F, III F, IV-F, V-F, VII-F com
vigência até 01 de março de 2010, compreendendo parcela dos cargos de comissão ora extintos e
sua remuneração, aplicando-os aos correspondentes cargos ocupados na data de vigência desta Lei
no âmbito do Poder Executivo, suas Autarquias, Fundações e Administração Indireta, ficando
mantidas as nomeações com base nas Portarias e Leis então vigentes, sendo que os efeitos desta
Lei ficam condicionados a edição de novas Portarias de nomeação. 

Art. 74  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros
retroativos ao dia 1º do mês de sua vigência, revogando-se as disposições em contrário,
especialmente as seguintes Leis, artigos e Anexos: Lei Complementar nº 59/1997; Lei Complementar
nº 117/2006; Lei Complementar nº 124/2007; Lei Complementar nº 126/2007; Lei Complementar nº
127/2007; Lei nº 3195/09; Lei 2832/2005; Lei nº 3.087/2008; Lei nº 3.210/2009; Artigo 7º da Lei
2828/2005; Artigo 10, I, II, III, IV da Lei 3139/2008; Artigo 4 e Anexo I da Lei 2507/2001;
Anexo I e II da Lei Complementar nº 80/2000; Anexo I e II da Lei nº 2.529/2001; Anexos I, II,
III e IV da Lei Complementar 108/2004; Anexo I da Lei 2580/2002; Anexo I da Lei 2601/2002; Anexo
I da Lei Complementar 112/2005. 

Prefeitura Municipal de Brusque, em 31 de agosto de 2009. 

PAULO ROBERTO ECCEL 
Prefeito Municipal 

JOSE GUSTAVO HALFPAP 
Procurador Geral do Municipio 

Publicado na Prefeitura Municipal de Brusque, em 31 de agosto de 2009. 

ANA BEATRIZ BARON LUDVIG 
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https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2006/11/117/lei-complementar-n-117-2006-dispoe-sobre-a-criacao-de-vagas-e-novos-cargos-de-provimento-efetivo-no-anexo-iii-da-lei-municipal-complementar-n-59-de-27-de-maio-de-1997-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2007/12/124/lei-complementar-n-124-2007-dispoe-sobre-a-criacao-de-vagas-e-novos-cargos-de-provimento-efetivo-no-anexo-iii-da-lei-municipal-complementar-n-59-de-27-de-maio-de-1997-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2007/12/126/lei-complementar-n-126-2007-institui-a-avaliacao-especial-de-desempenho-do-servidor-em-estagio-probatorio-na-administracao-publica-direta-autarquica-e-fundacional-do-poder-executivo-municipal
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2007/12/127/lei-complementar-n-127-2007-estabelece-atribuicoes-inerentes-a-cargos-de-provimento-efetivo
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-ordinaria/2009/319/3195/lei-ordinaria-n-3195-2009-estabelece-o-vencimento-base-dos-profissionais-da-estrategia-da-saude-da-familia-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-ordinaria/2005/283/2832/lei-ordinaria-n-2832-2005-cria-cargos-comissionados-na-estrutura-organizacional-da-companhia-de-desenvolvimento-e-urbanizacao-de-brusque-codeb
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-ordinaria/2008/308/3087/lei-ordinaria-n-3087-2008-institui-a-atividade-de-sobre-aviso-nos-servicos-da-vigilancia-epidemiologica-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-ordinaria/2009/321/3210/lei-ordinaria-n-3210-2009-autoriza-o-samae-a-implantar-o-sistema-de-sobreaviso-para-atendimento-de-situacoes-de-emergencia-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-ordinaria/2005/282/2828/lei-ordinaria-n-2828-2005-altera-os-artigos-4-e-7-da-lei-n-2775-04-que-dispoe-sobre-o-sistema-de-controle-interno-cria-a-controladoria-municipal-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-ordinaria/2008/313/3139/lei-ordinaria-n-3139-2008-dispoe-sobre-a-fundacao-ecologica-e-zoobotanica-de-brusque-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-ordinaria/2001/250/2507/lei-ordinaria-n-2507-2001-institui-o-procon-municipal-cria-o-fundo-municipal-de-defesa-do-consumidor-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2000/8/80/lei-complementar-n-80-2000-altera-a-nomenclatura-dos-cargos-dos-servidores-do-samae-criada-pela-lc-n-35-94-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-ordinaria/2001/252/2529/lei-ordinaria-n-2529-2001-cria-a-autarquia-municipal-brusque-transito-e-transportes-b-trans-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2004/10/108/lei-complementar-n-108-2004-dispoe-sobre-a-regulamentacao-do-3-do-art-33-e-do-art-38-da-lei-n-2601-02-cria-e-compoe-o-plano-de-carreira-dos-servidores-efetivos-da-fundacao-municipal-do-meio-ambiente-fundema-estabelece-diretrizes-gerais-para-sua-implantacao-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-ordinaria/2002/258/2580/lei-ordinaria-n-2580-2002-cria-a-fundacao-cultural-de-brusque-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-ordinaria/2002/260/2601/lei-ordinaria-n-2601-2002-cria-a-fundacao-municipal-do-meio-ambiente-fundema-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2005/11/112/lei-complementar-n-112-2005-dispoe-sobre-a-criacao-e-transformacao-de-cargos-na-estrutura-do-servico-autonomo-municipal-de-agua-e-esgoto-samae-e-da-outras-providencias
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Chefe de Gabinete do Prefeito 

ANEX

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO DE BRUSQUE

(ART. 2º, I)

            PADRÕES DE

CATEGOR NOMENCLATURAS GOC QTDE C/H
INTERSTÍCIOS
E

3 anos

          PERCENTUAIS 3,0%

          FAIXAS DE A

          VENCIMENTO R$

1

      40 I 750,00

AGENE DE SERVIÇOS
ESPEICIAIS

GO 450   II - 6% 795,00

SERVENTE DE
SERVIÇOS GERAIS

GO

235 (Quantitativo
alterado pela Lei
Complementar nº
218/2013) 
200 (Cargos 
criados pela Lei 
Complementar nº 
188/2012) 
   
60

  III - 6% 842,70

        IV - 6% 893,26

MONITOR  (Cargo
criado pela Lei
Complementar nº
218/2013)

GO 10   I 930,65

 

PORTEIRO
ZELADOR  (Cargo
criado pela Lei
Complementar nº
218/2013)

GO 15   II - 6% 986,49

          III - 6% 1.045,68

          IV - 6% 1.108,42

             

2 TELEFONISTA GF 6 30 I 800,00

          II - 6% 848,00

          III - 6% 898,88

          IV - 6% 952,81

2 TELEFONISTA GF 8 30 I 992,69

          II - 6% 1.052,25

          III - 6% 1.115,39

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência neste Portal. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de
Privacidade
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https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2013/21/218/lei-complementar-n-218-2013-cria-cargos-de-provimento-efetivo-nos-quadros-permanentes-de-pessoal-dos-planos-de-cargos-e-carreiras-do-poder-executivo-e-inclui-cargo-de-provimento-efetivo-no-quadro-suplementar-de-pessoal-instituido-pela-lei-complementar-n-143-de-31-de-agosto-de-2009-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2012/18/188/lei-complementar-n-188-2012-altera-o-numero-de-vagas-do-cargo-de-servente-de-servicos-gerais-constante-no-anexo-i-da-lei-complementar-n-143-09-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2013/21/218/lei-complementar-n-218-2013-cria-cargos-de-provimento-efetivo-nos-quadros-permanentes-de-pessoal-dos-planos-de-cargos-e-carreiras-do-poder-executivo-e-inclui-cargo-de-provimento-efetivo-no-quadro-suplementar-de-pessoal-instituido-pela-lei-complementar-n-143-de-31-de-agosto-de-2009-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2013/21/218/lei-complementar-n-218-2013-cria-cargos-de-provimento-efetivo-nos-quadros-permanentes-de-pessoal-dos-planos-de-cargos-e-carreiras-do-poder-executivo-e-inclui-cargo-de-provimento-efetivo-no-quadro-suplementar-de-pessoal-instituido-pela-lei-complementar-n-143-de-31-de-agosto-de-2009-e-da-outras-providencias
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          IV - 6% 1.182,31

3
AGENTE
ADMINISTRATIVO

GF 250 40    

 
AGENTE DE DEFESA
CIVIL

GF 10      

 

AGENTE DE
ENDEMIAS  (Cargo
criado pela Lei
Complementar nº
218/2013)

GF 10      

  AGENTE DE OBRAS GO

90 (Quantitativo
alterado pela Lei
Complementar nº
218/2013) 
60

     

 
AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

GF 50   I 1.200,00

  DESENHISTA GF 4   II - 6% 1.272,00

  EDUCADOR SOCIAL GF

50 (Quantitativo
alterado pela Lei
Complementar nº
218/2013) 
11

  III - 6% 1.348,32

  ELETRICISTA GF

15  (Quantitativo
alterado pela Lei
Complementar nº
218/2013) 
5

  IV - 6% 1.429,22

 

INSTRUTOR DE
ESPORTES  (Cargo
criado pela Lei
Complementar nº
218/2013)

GF 25 40 I 1.489,04

  MECÂNICO GF 6   II - 6% 1.578,38

  MOTORISTA GO 60   III - 6% 1.673,09

 

MOTORISTA DE
VEÍCULOS
LEVES (Cargo criado
pela Lei
Complementar nº
218/2013)

GO 25 40 IV - 6% 1.773,47
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência neste Portal. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de

Privacidade
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https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2013/21/218/lei-complementar-n-218-2013-cria-cargos-de-provimento-efetivo-nos-quadros-permanentes-de-pessoal-dos-planos-de-cargos-e-carreiras-do-poder-executivo-e-inclui-cargo-de-provimento-efetivo-no-quadro-suplementar-de-pessoal-instituido-pela-lei-complementar-n-143-de-31-de-agosto-de-2009-e-da-outras-providencias
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MOTORISTA
SOCORRISTA

GO 10      

 
OPERADOR DE 
MÁQUINAS

GO

20  (Quantitativo 
alterado pela Lei 
Complementar nº 
218/2013) 
   
16

     

4
TÉCNICO EM
CIRCULAÇÃO DE
TRÁFEGO

GT 2 40    

  TÉCNICO AGRÍCOLA GT 2      

 
TÉCNICO EM
AGRIMENSURA

GT 4   I 1.400,00

 
TÉCNICO EM 
INFORMÁTICA

GT

12  (Cargo
transferido para
a categiria 25
pela Lei
Complementar nº
308/2020)

  II - 6% 1.484,00

 
TÉCNICO EM
SEGURANÇA DO
TRABALHO

GT 3   III - 6% 1.573,04

 
TÉCNICO EM
VIGILÃNCIA
SANITÁRIA

GT 20   IV - 6% 1.667,42

 
TÉCNICO EM
ENFERMAGEM

GT 90   I 1.737,21

 

TÉCNICO EM
EDIFICAÇÃO (Cargo
criado pela Lei
Complementar nº
223/2014)

GT 05   II - 6% 1.841,44

 
TÉCNICO EM HIGIENE
DENTAL

GT 12   III - 6% 1.951,93

          IV - 6% 2.069,04

5 ADVOGADO GE 10 40    

 

AGENTE DE
FISCALIZAÇÃO (Cargo
criado pela Lei
Complementar nº
218/2013)

GE 10 40    

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência neste Portal. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de
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https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2013/21/218/lei-complementar-n-218-2013-cria-cargos-de-provimento-efetivo-nos-quadros-permanentes-de-pessoal-dos-planos-de-cargos-e-carreiras-do-poder-executivo-e-inclui-cargo-de-provimento-efetivo-no-quadro-suplementar-de-pessoal-instituido-pela-lei-complementar-n-143-de-31-de-agosto-de-2009-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2020/30/308/lei-complementar-n-308-2020-altera-dispositivos-e-anexos-da-lei-complementar-municipal-n-143-de-31-de-agosto-de-2009-e-alteracoes-que-trata-dos-cargos-de-tecnico-em-informatica-e-analista-de-informatica
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2014/22/223/lei-complementar-n-223-2014-dispoe-sobre-a-criacao-dos-cargos-de-agente-comunitario-de-saude-e-de-agente-de-combate-as-endemias-institui-o-seu-vencimento-basico-em-conformidade-com-a-lei-federal-n-12994-14-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2013/21/218/lei-complementar-n-218-2013-cria-cargos-de-provimento-efetivo-nos-quadros-permanentes-de-pessoal-dos-planos-de-cargos-e-carreiras-do-poder-executivo-e-inclui-cargo-de-provimento-efetivo-no-quadro-suplementar-de-pessoal-instituido-pela-lei-complementar-n-143-de-31-de-agosto-de-2009-e-da-outras-providencias
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AGENTE DE
FISCALIZAÇÃO EM
VIGILÂNCIA
SANITÁRIA  (Cargo
criado pela Lei
Complementar nº
218/2013)

GE 10 40    

 
ANALISTA DE 
INFORMÁTICA

GE

4  (Cargo
transferido para
a categiria 25
pela Lei
Complementar nº
308/2020)

     

 

ANALISTA EM GESTÃO
PÚBLICA  (Cargo
criado pela Lei
Complementar nº
218/2013)

GE 10 40    

  ARQUITETO GE

20  (Quantitativo
alterado pela Lei
Complementar nº
218/2013) 
15 (Quantitativo 
alterado pela Lei 
Complementar nº 
207/2013) 
5

40    

  ASSISTENTE SOCIAL GE

25  (Quantitativo
alterado pela Lei
Complementar nº
218/2013) 
12

30 (Carga
horária
alterada
pela Lei
Complementar
nº 276/2018)

   

 
AUDITOR FISCAL
TRIBUTÁRIO

GE 15

40

   

  BIBLIOTECÁRIO GE 3    

  BIÓLOGO GE 2    

  BIOQUÍMICO GE 2    

15 CONTADOR GE 10 40 I 3.924,00

        II - 6% 4.159,44

        III - 6% 4.409,01

        IV - 6% 4.673,55

  CONTADOR GE

10  (Quantitativo 
alterado pela Lei 
Complementar nº 
218/2013) 
   
5

   

  ECONOMISTA GE 2    

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência neste Portal. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de
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https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2020/30/308/lei-complementar-n-308-2020-altera-dispositivos-e-anexos-da-lei-complementar-municipal-n-143-de-31-de-agosto-de-2009-e-alteracoes-que-trata-dos-cargos-de-tecnico-em-informatica-e-analista-de-informatica
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2013/21/218/lei-complementar-n-218-2013-cria-cargos-de-provimento-efetivo-nos-quadros-permanentes-de-pessoal-dos-planos-de-cargos-e-carreiras-do-poder-executivo-e-inclui-cargo-de-provimento-efetivo-no-quadro-suplementar-de-pessoal-instituido-pela-lei-complementar-n-143-de-31-de-agosto-de-2009-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2013/21/218/lei-complementar-n-218-2013-cria-cargos-de-provimento-efetivo-nos-quadros-permanentes-de-pessoal-dos-planos-de-cargos-e-carreiras-do-poder-executivo-e-inclui-cargo-de-provimento-efetivo-no-quadro-suplementar-de-pessoal-instituido-pela-lei-complementar-n-143-de-31-de-agosto-de-2009-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2013/20/207/lei-complementar-n-207-2013-aumenta-o-numero-de-vagas-para-o-cargo-de-arquiteto-previsto-no-anexo-i-da-lei-complementar-n-143-09-que-dispoe-sobre-o-plano-de-cargos-e-carreiras-do-poder-executivo-suas-autarquias-e-fundacoes-institui-novos-padroes-de-vencimento-estabelece-normas-gerais-de-enquadramento-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2013/21/218/lei-complementar-n-218-2013-cria-cargos-de-provimento-efetivo-nos-quadros-permanentes-de-pessoal-dos-planos-de-cargos-e-carreiras-do-poder-executivo-e-inclui-cargo-de-provimento-efetivo-no-quadro-suplementar-de-pessoal-instituido-pela-lei-complementar-n-143-de-31-de-agosto-de-2009-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2018/27/276/lei-complementar-n-276-2018-altera-a-jornada-de-trabalho-do-cargo-publico-de-provimento-efetivo-de-assistente-social-da-administracao-publica-direta-do-poder-executivo-sem-reducao-de-vencimentos
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  ENGENHEIRO AGRÔNOMO GE 2 I 2.400,00

  ENGENHEIRO CIVIL GE

25  (Quantitativo
alterado pela Lei
Complementar nº
218/2013) 
10

II - 6% 2.544,00

 
ENGENHEIRO DE
ALIMENTOS

GE 1 III - 6% 2.696,64

 
ENGENHEIRO
ELETRICISTA

GE 1 IV - 6% 2.858,44

 
ENGENHEIRO
SANITARISTA

GE 2 I 2.978,08

 
ENGENHEIRO DE
SEGUERANÇA DO
TRABALHO

GE 1 II - 6% 3.156,76

 
FARMACÊUTICO
BIOQUÍMICO

GE 10 III - 6% 3.346,17

  FISIOTERAPEUTA GE 10 IV - 6% 3.546,94

  FONOAUDIÓLOGO GE 8    

  GEÓGRAFO GE 1    

  GEÓLOGO GE 1    

  JORNALISTA GE 5    

  NUTRICIONISTA GE 6    

  PSICÓLOGO GE

25  (Quantitativo
alterado pela Lei
Complementar nº
218/2013) 
10

   

 
TÉCNICO EM
EDIFICAÇÃO

GO 05

40

   

 
TERAPEUTA
OCUPACIONAL

GE 12    

  VETERINÁRIO GE 6    

6 ENFERMEIRA GE 65

40

I 2.900,00

        II - 6% 3.074,00

        III - 6% 3.258,44

        IV - 6% 3.453,95

7 CIRURGIÃO DENTISTA GE 40

40

I 3.600,00

        II - 6% 3.816,00

        III - 6% 4.044,96

        IV - 6% 4.287,66
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8
CIRURGIÃO DENTISTA
ESPECIALISTA

GE 12

40

I 4.320,00

        II - 6% 4.579,20

        III - 6% 4.853,95

        IV - 6% 5.145,19

9 MÉDICO GE 50

40

I 7.500,00

        II - 6% 7.950,00

        III - 6% 8.427,00

        IV - 6% 8.932,62

9 MÉDICO GE 50

40

I 10.500,00

        II - 6% 11.130,00

        III - 6% 11.797,80

        IV - 6% 2.505,67

9
MÉDICO (Vide Lei
Complementar nº
333/2021)

GE 45 40 I 14.933,30

          II - 6% 15.829,30

          III - 6% 16.779,06

          IV - 6% 17.785,80

    GE 10 20 I 7.466,65

          II - 6% 7.914,65

          III - 6% 8.389,53

          IV - 6% 8.892,90

10 MÉDICO ESPECIALISTA GE

40 (Quantitativo 
alterado pela Lei 
Complementar nº 
218/2013) 
   
30

40

I 9.000,00

        II - 6% 9.540,00

        III - 6% 10.112,40

        IV - 6% 10.719,14

        I 11.167,78

        II - 6% 11.837,85

        III - 6% 12.548,12
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          IV - 6% 13.301,00

10

MÉDICO
ESPECIALISTA  (Vide
Lei Complementar nº
333/2021)

GE 20 40 I 15.883,04

          II - 6% 16.836,02

          III - 6% 17.846,18

          IV - 6% 18.916,95

    GE 6 30 I 11.912,28

          II - 6% 12.627,02

          III - 6% 13.384,64

          IV - 6% 14.187,72

    GE 25 20 I 7.941,52

          II - 6% 8.418,01

          III - 6% 8.923,09

          IV - 6% 9.458,48

    GE 12 10 I 3.970,76

          II - 6% 4.209,01

          III - 6% 4.461,55

          IV - 6% 4.729,24

12 EDUCADOR FÍSICO   05 40    

12      

40

   

        I 2.275,00

        II - 6% 2.411,50

  EDUCADOR FISICO GE  6 III - 6% 2.556,19

        IV - 6% 2.709,56

13       40 I 2.200,00

      65 II - 6% 2.332,00

 
MOTORISTA DE
VEÍCULOS PESADOS

GO   III - 6% 2.471,92

        IV - 6% 2.620,24
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OPERADOR DE
MÁQUINAS

GO

20  (Quantitativo
alterado pela Lei
Complementar nº
218/2013) 
16

   

  MECÂNICO GF 6    

14      

40

   

        I 2.200,00

      15 II - 6% 2.332,00

 
MOTORISTA DE
AMBULÂNCIA

GO   III - 6% 2.471,92

        IV - 6% 2.620,24

15
AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE - ACS 
 

GO 200 I
R$
1.014,00

 
AGENTE DE COMBATE
ÀS ENDEMIAS - ACE

GO 10    

17
PROCURADOR DO
MUNICÍPIO

GE 10 40 I 4.835,34

          II - 6% 5.125,46

          III - 6% 5.432,99

          IV - 6% 5.758,97

18

MÉDICO AUDITOR

GE 1 20

I 6.591,69

II - 6% 6.987,19

MÉDICO REGULADOR

III - 6% 7.406,42

IV - 6% 7.850,81
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CATEGORIAS NOMENCLATURAS GOC QTDE C/H

INTERSTÍCIOS
E
PERCENTUAIS

3 anos 3,0

FAIXAS DE
VENCIMENTO

A R$

18

MÉDICO AUDITOR

GE

1

20

I 6.990,85

II - 6% 7.410,30

MÉDICO REGULADOR 2

III - 6% 7.854,92

IV - 6% 8.326,21

22 MONITOR I GO

9 40

I
R$
1.323,59

II - 6%
R$
1.403,01

III - 6%
R$
1.487,19

IV - 6%
R$
1.576,42

9 20

I R$ 661,79

II - 6% R$ 701,50

III - 6% R$ 743,59

IV - 6% R$ 788,20

23 MONITOR II GO

160 40

I
R$
1.536,37

II - 6%
R$
1.628,55

III - 6%
R$
1.726,27

IV - 6%
R$
1.829,84

20 20 (Vide Lei
Complementar
nº 303/2019)

I R$ 828,18

II - 6% R$ 877,87

III - 6% R$ 930,54
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IV - 6% R$ 986,38

24 MONITOR III GO

30 40

I
R$
1.536,37

II - 6%
R$
1.628,55

III - 6%
R$
1.726,27

IV - 6%
R$
1.829,84

20

20   (Vide
Lei
Complementar
nº 303/2019)

I R$ 828,18

II - 6% R$ 877,87

III - 6% R$ 930,54

IV - 6% R$ 986,38

25
TÉCNICO EM
INFORMÁTICA

GT 12      

26
ANALISTA DE
INFORMÁTICA

GE 4       

ANEXO I - A - Lei Complementar 

                   

QUADRO SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO DE BRUSQUE

(ART. 2º, I)

                   

            PADRÕES DE VENCIMENTO

CATEGORIAS NOMENCLATURAS GOC QTDE C/H
INTERSTÍCIOS
E

3 anos 2 anos 2 anos 2 an
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          PERCENTUAIS 3,0% 3,0% 3,0% 4,5%

        40 FAIXAS DE A B C D

          VENCIMENTO R$ R$ R$ R$

3
AUXILIAR DE
ENFERMAGEM

GF 2 40 I 1.200,00 1.236,00 1.273,08 1.31

 

MOTORISTA (Cargo
criado pela Lei
Comlementar nº
218/2013)

GO 48   II - 6% 1.272,00 1.310,16 1.349,46 1.38

 

MOTORISTA
SOCORRISTA (Cargo
criado pela Lei
Comlementar nº
218/2013)

GO 5   III - 6% 1.348,32 1.388,77 1.430,43 1.47

          IV - 6% 1.429,22 1.472,10 1.516,26 1.56

          I 1.489,04 1.533,71 1.579,72 1.62

          II - 6% 1.578,38 1.625,73 1.674,51 1.72

          III - 6% 1.673,09 1.723,28 1.774,98 1.82

          IV - 6% 1.773,47 1.826,67 1.881,47 1.93

                   

4       40 I 1.400,00 1.442,00 1.485,26 1.52

 
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

GF 8   II - 6% 1.484,00 1.528,52 1.574,38 1.62

 
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

GF 34   III - 6% 1.573,04 1.620,23 1.668,84 1.71

 
TÉCNICO EM
VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

GT 
 

20   IV - 6% 1.667,42 1.717,45 1.768,97 1.82

 
TÉCNICO EM
COTABILIDADE E
ORÇAMENTO

GT 2   I 1.737,21 1.789,33 1.843,01 1.89

          II - 6% 1.841,44 1.896,69 1.953,59 2.01

          III - 6% 1.951,93 2.010,49 2.070,80 2.13

          IV - 6% 2.069,04 2.131,12 2.195,05 2.26

                   

 
TÉCNICO EM
ENFERMAGEM

GT 12 30 I 1.050,00 1.081,50 1.113,95 1.14

          II - 6% 1.113,00 1.146,39 1.180,78 1.21

          III - 6% 1.179,78 1.215,17 1.251,63 1.28

          IV - 6% 1.250,57 1.288,08 1.326,73 1.36
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ANEXO I-B 

PLANO DE CARGOS E CARREIRAS 
2009 

MANUAL DE OCUPAÇÕES 
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO 
DE BRUSQUE 

ADVOGADO 3

AGENTE ADMINISTRATIVO 5

                   

5
FISCAL DE OBRAS E
POSTURAS

GE 10 40 I 2.400,00 2.472,00 2.546,16 2.62

 
FISCAL DE
TRIBUTOS PÚBLICOS

  10   II - 6% 2.544,00 2.620,32 2.698,93 2.77

 
FISCAL DE
VIGILÃNCIA
SINITÁRIA

  1   III - 6% 2.696,64 2.777,54 2.860,87 2.94

 
TÉCNICO EM
PLANEJAMENTO
URBANO

  1   IV - 6% 2.858,44 2.944,19 3.032,52 3.12

 
TÉCNICO
DESPORTIVO

  2            

  FISIOTERAPEUTA GE 4 20          

  FONOAUDIÓLOGO   2   I 1.200,00 1.236,00 1.273,08 1.31

  NUTRICIONISTA   2   II - 6% 1.272,00 1.310,16 1.349,46 1.38

  PSICÓLOGO   2   III - 6% 1.348,32 1.388,77 1.430,43 1.47

  VETERINÁRIO   4   IV - 6% 1.429,22 1.472,10 1.516,26 1.56

                   

6 ENFERMEIRO GE 10 30 I 2.175,00 2.240,25 2.307,46 2.37

          II - 6% 2.305,50 2.374,67 2.445,90 2.51

          III - 6% 2.443,83 2.517,14 2.592,66 2.67

          IV - 6% 2.590,46 2.668,17 2.748,22 2.83

                   

7 DENTISTA GE 23 20 I 1.800,00 1.854,00 1.909,62 1.96

          II - 6% 1.908,00 1.965,24 2.024,20 2.08

          III - 6% 2.022,48 2.083,15 2.145,65 2.21

          IV - 6% 2.143,83 2.208,14 2.274,39 2.34

                   

9 MÉDICO GE 20 20 I 3.750,00 3.862,50 3.978,38 4.09

          II - 6% 3.975,00 4.094,25 4.217,08 4.34

          III - 6% 4.213,50 4.339,91 4.470,10 4.60

          IV - 6% 4.466,31 4.600,30 4.738,31 4.88
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AGENTE DE DEFESA CIVIL 7

AGENTE DE ENDEMIAS  
(Cargo criado pela Lei Complementar nº
218/2013)

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO  
(Cargo criado pela Lei Complementar nº
218/2013)

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
(Cargo criado pela Lei Complementar nº
218/2013)

AGENTE DE OBRAS 9

AGENTE DE SERVIÇOS ESPECIAIS 11

ANALISTA DE INFORMÁTICA 12

ANALISTA DE GESTÃO PÚBLICA  
(Cargo criado pela Lei Complementar nº
218/2013)

ARQUITETO 13

ASSISTENTE SOCIAL 16

AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO 18

AUXILIAR_DE_CONSULTÓRIO_ODONTOLÓGICO 20

BIBLIOTECÁRIO 21

BIOLOGO 23

BIOQUIMICO 25

CIRURGIÃO DENTISTA 26

CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA 28

CONTADOR 29

DESENHISTA 31

ECONOMISTA 32

EDUCADOR SOCIAL 34

ELETRICISTA 36

ENFERMEIRO 37

ENGENHEIRO AGRÕNOMO 39

ENGENHEIRO AMBIENTAL  
(Cargo criado pela Lei Complementar nº
218/2013)

ENGENHEIRO CIVIL 41

ENGENHEIRO DE ALIMENTOS 44

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 46

ENGENHEIRO ELETRICISTA 48

ENGENHEIRO SANITARISTA 50

FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO 51

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 53

FISCAL DE TRIBUTOS PÚBLICOS 54

FISIOTERAPEUTA 56

FONOAUDIÓLOGO 57

GEÓGRAFO 58

GEÓLOGO 60
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INSTRUTOR 62

INSTRUTOR DE ESPORTE  
(Cargo criado pela Lei Complementar nº
218/2013)

JORNALISTA 63

MECÂNICO 65

MÉDICO  (Vide Lei Complementar nº 333/2021) 66

MÉDICO ESPECIALISTA  (Vide Lei Complementar nº
333/2021)

68

MONITOR  
(Cargo criado pela Lei Complementar nº
218/2013)

MOTORISTA 69

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA  
(Cargo criado pela Lei Complementar nº
218/2013)

MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES  
(Cargo criado pela Lei Complementar nº
218/2013)

MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS  
(Cargo criado pela Lei Complementar nº
218/2013)

MOTORISTA SOCORRISTA 70

NUTRICIONISTA 71

OPERADOR DE MÁQUINAS 73

PSICÓLOGO 74

SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS 77

TÉCNICO AGRÍCOLA 78

TÉCNICO EM AGRIMENSURA 79

TÉCNICO EM CIRCULAÇÃO DE TRÁFEGO 80

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 81

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES  
(Cargo criado pela Lei Complementar nº
218/2013)

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 83

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 84

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 86

TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 88

TELEFONISTA 91

TERAPEUTA OCUPACIONAL 92

PORTEIRO ZELADOR  
(Cargo criado pela Lei Complementar nº
218/2013)

VETERINÁRIO 94

ADVOGADO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Defender direitos e interesses do Município, representando-o em juízo ou fora dele, nas ações em
que este for autor, réu, ou interessado, acompanhando o andamento de processos, praticando os
atos necessários para garantir seu trâmite legal, prestando assistência jurídica, propondo ou
contestando ações, solicitando providências, avaliando provas documentais e orais, contribuindo
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na elaboração de projetos de lei, analisando legislação para atualização e implementação,
apresentando recursos, comparecendo a audiências e outros atos, dentro dos princípios éticos. 

Prestar assessoria jurídica extrajudicialmente, mediando questões, contribuindo na elaboração de
projetos de lei, proferindo palestras, prestando serviços de peritagem, arbitrando interesses de
partes, formalizando parecer técnico jurídico, firmando acordos, realizando audiências
administrativas, participando de negociações coletivas. 

Adequar os fatos à legislação aplicável, estudando a matéria jurídica e de outra natureza e
consultando códigos, leis, jurisprudência, doutrina e outros documentos. 

Obter os elementos necessários à defesa ou acusação, complementando ou apurando as informações
levantadas, bem como tomando outras medidas como preparar a defesa ou acusação e arrolar e
correlacionar fatos, aplicando o procedimento adequado para apresentá-los em juízo, entre
outros. 

Redigir e elaborar documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões
de natureza administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal, constitucional e
outras, bem como atos administrativos, convênios, termos administrativos, projetos de lei, entre
outros. 

Efetuar a cobrança da dívida ativa, judicial ou extrajudicialmente, bem como coordenar e
participar de comissões de inquéritos e sindicâncias. 

Assistir a Prefeitura, Autarquia ou Fundação, na negociação de contratos, convênios, e acordos
com outras entidades públicas ou privadas, bem como avaliar os procedimentos referentes aos
diversos tipos de convênios e contratos firmados, examinando toda a documentação e os aspectos
legais concernentes à transação. 

Representar, quando designado, a Secretaria Municipal, Fundação ou Autarquia em que está lotado. 

Supervisionar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela administração
pública, direta, indireta, entidades e organizações populares do município. 

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação. 

Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Direito com registro no Conselho ou Órgão
Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência neste Portal. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de
Privacidade

Continuar

https://leismunicipais.com.br/privacidade


23/11/2021 10:09 Lei Complementar 143 2009 de Brusque SC

https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2009/14/143/lei-complementar-n-143-2009-dispoe-sobre-o-plano-de-cargos-e-… 34/206

Recepcionar os cidadãos, prestando atendimento, anunciando e encaminhando-os aos setores
procurados, orientando sobre horários de atendimento, a fim de atender a todos com rapidez e
eficiência. 

Assegurar o correto cumprimento dos processos envolvendo o município, organizando e preparando
documentos em geral, ordenando dados, efetuando cálculo de valores, verificando sua exatidão,
observando prazos de entrega e datas de vencimento, e efetuando análises e conferências. 

Realizar controle de documentos e materiais, recebendo, protocolando, arquivando, registrando e
encaminhando os mesmos, baseando-se em instruções e procedimentos preestabelecidos, evitando
extravios. 

Redigir correspondências e documentos de rotina, obedecendo os padrões estabelecidos,
assegurando o funcionamento do sistema de comunicação interna e externa. 

Providenciar o acondicionamento e conservação de documentos, correspondências, relatórios,
fichas e demais materiais, arquivando-os e classificando-os, visando garantir o controle dos
mesmos e a fácil localização. 

Executar tarefas administrativas como: recepcionar e expedir listagem de trabalhos processados;
efetuar controle de material de expediente; digitar e inserir no sistema tabelas,
correspondências, relatórios, circulares, formulários, informações processuais, requerimentos,
memorando e outros relatórios; providenciar a duplicação de documentos utilizando máquinas para
tal, preenchendo requisições e angariando assinaturas; conferir nomes, endereços e telefones
extraídos de documentos recebidos, fichas e outros; fechamento de planilhas e de bloquetes de
débitos e créditos bancários; entre outros. 

Executar as atividades relativas ao processo de aposentadoria, desde a pré-contagem até a
informação final, com os cálculos e seus detalhes. 

Preparar quadros demonstrativos, tabelas, gráficos, mapas, formulários, fluxogramas e outros
instrumentos, consultando documentos, efetuando cálculos, registrando informações com base em
dados levantados, com o intuito de criar relatórios, disponibilizar informações pertinentes e
padronizar e otimizar o rendimento. 

Elaborar cronogramas e acompanhar a realização dos eventos, bem como administrar a agenda do
superior, facilitando o cumprimento das obrigações assumidas, contribuindo com o cumprimento de
prazos. 

Acompanhar e coordenar a execução de atividades em sua área de atuação, quando necessário e/ou
solicitado, distribuindo tarefas, apurando irregularidades, efetuando conferências e analisando
resultados. 

Coordenar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela administração
pública, direta, indireta, entidades e organizações populares do município visando auxiliar na
promoção da melhoria da qualidade de vida da população. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

Elaborar pareceres, informes e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos e orientações, fazendo exposições sobre situações e
problemas identificados, oferecendo sugestões, para fins de formulação de diretrizes, planos e
programas de trabalho afetos ao Município. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
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218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio. 

Curso de Informática. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do plano de
carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS 

Quantitativo: 200 (duzentas) vagas. 

Requisitos: 

1. Residir na área de abrangência estabelecida pela Secretaria de Saúde do Município; 
2. Haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada; e 
3. Haver concluído o ensino fundamental. 

(*) dispensado o requisito para os que, na data de entrada em vigor da Lei Federal nº 11.350/06,
já estiverem desempenhando as respectivas funções. 

Atribuições: 

1. Exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações
domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as
diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal. 
2. Utilização de instrumentos de diagnósticos demográficos e sócio-cultural da comunidade; 
3. Promoção de ações de educação para saúde individual e coletiva; 
4. O registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de
nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 
5. O estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; 
6. A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à
família; 
7. Participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas que
promovam a qualidade de vida; 
8. Outras que a Lei Federal nº 11.350, de 05/10/2006 e legislações futuras determinarem.
(Redação acrescida pela Lei Complementar nº 223/2014) 

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

Quantitativo: 10 (dez) vagas. 

Requisitos: 

1. Haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada; e 
2. Haver concluído o ensino fundamental. 

(*) dispensado o requisito para os que, na data de entrada em vigor da Lei Federal nº 11.350/06,
já estiverem desempenhando as respectivas funções. 

Atribuições: 

1. Exercício de atividades de combate e prevenção de endemias, mediante a notificação de focos
endêmicos, vistoria e detecção de locais suspeitos, eliminação de focos, orientações gerais de
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saúde; 
2. Prevenção da malária e da dengue, conforme orientação do Ministério da Saúde; 
3. Acompanhar, por meio de visita domiciliar todas as famílias sob sua responsabilidade, de
acordo com as necessidades definidas pela equipe; 
4. Outras que a Lei Federal nº 11.350, de 05/10/2006 e legislações futuras
determinarem. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 223/2014) 

AGENTE DE DEFESA CIVIL 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Coordenar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela administração
pública, direta, indireta, entidades e organizações populares do município visando auxiliar na
promoção da melhoria da qualidade de vida da população. 

Contribuir no desenvolvimento de projetos de mudança cultural, monitoração, alerta e alarme,
desenvolvimento científico e tecnológico, desenvolvimento institucional, bem como programas de
prevenção e preparação para emergências e desastres, respostas aos desastres e reconstrução,
visando o atendimento, a segurança e o bem estar da população. 

Contribuir na elaboração ou redigir pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando
pesquisas, entrevistas, fazendo observações, vistorias e inspeções e sugerindo medidas para
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação. 

Manter atualizado o sistema de informações sobre desastres no município, objetivando uma melhor
difusão do conhecimento sobre a realidade municipal no que diz respeito a desastres, bem como
implementar os Núcleos de Defesa Civil Municipal, com prioridade para os situados nas regiões de
maior risco de desastres naturais. 

Contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação,
elaborando projetos de desenvolvimento e ministrando treinamentos, palestras e/ou aulas de
aperfeiçoamento, a fim de possibilitar a estruturação de quadros de voluntários altamente
capacitados e motivados. 

Contribuir na promoção de estudos de riscos de desastres, objetivando o microzoneamento urbano,
com vistas à implementação de políticas municipais, de acordo com a legislação vigente, bem como
a organização de bancos de dados e de mapas temáticos relacionados com ameaças, vulnerabilidades
e riscos, nas áreas de maior incidência de desastres. 

Contribuir com a segurança da população em hipóteses de riscos de desastres, definindo recursos
institucionais, humanos e materiais necessários junto a órgãos e entidades públicas ou privadas,
selecionando órgãos e entidades adequadas para atuarem nas operações de resposta aos desastres e
definindo suas atribuições, e cadastrando, organizando e mantendo permanentemente atualizado em
banco de dados e mapas temáticos a disponibilidade e localização dos recursos, equipamentos,
instalações de apoio, entre outros. 

Contribuir no desenvolvimento de projetos de aparelhamento e apoio logístico, socorro e
assistência às populações, reabilitação dos cenários de desastre, entre outros, bem como montar
a estrutura física dos Abrigos de Defesa Civil. 

Participar e/ou coordenar as atividades de mobilização, de manutenção das comportas de contenção
de cheias. 

Coordenar as atividades nos Abrigos de Defesa Civil, visando o cumprimento das normas e
procedimentos preestabelecidos. 

Participar da escala de plantão, estando disponível para atender aos pedidos emergenciais quando
for acionado, independente do horário, visando primar pela segurança da população, mediante
remuneração. 
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Realizar a manutenção do material e equipamento de Defesa Civil, controlando a distribuição e
recebimento do mesmo. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua área profissional. 

Atender ao público/comunidade em geral, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer
dúvidas, receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos. 

Representar, quando designado, a Secretaria Municipal em que está lotado. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, e/ou fazendo exposições sobre situações e problemas
identificados, oferecendo sugestões, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas
de trabalho afetos ao Município. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio, com curso de capacitação em Defesa 
Civil, oferecido pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, como Curso de Planejamento e 
Administração para a Redução de Desastres, Curso em Planejamento e Gestão em Defesa Civil, entre 
outros. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de 
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei 
Complementar nº 218/2013) 

REQUISITOS PARA O CARGO 
- Ensino Médio Completo; 
- Curso básico de Proteção e Defesa Civil (ou Equivalente), oferecido pela Secretaria Nacional
de Defesa Civil ou Secretaria Estadual de Defesa Civil; 
- Curso para condutores de Veículos Oficiais - CVO, oferecido pela Secretaria Estadual de Defesa
Civil; 
- Curso Básico (ou equivalente) sobre o funcionamento do Sistema Integrado e Informações de
Desastres - S2ID - oferecido pela Escola Virtual do Governo; 
- Possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB; 
- Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. (Redação dada pela Lei Complementar nº 335/2021) 

AGENTE DE ENDEMIAS 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Realizar inspeção em armadilhas e pontos estratégicos nos municípios não infestados para
descobrimento de focos, pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice nos municípios
infestados ou com a presença de Aedes aegypti; 

Realizar a eliminação de criadouros tendo como método de primeira escolha o controle mecânico
(remoção, destruição, vedação, etc.); 

Executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecânico, aplicando
inseticidas autorizados, conforme orientação técnica; 

Orientar a população, atuando junto aos domicílios, informando sobre a doença, seus sintomas e
riscos, o agente transmissor e medidas de prevenção; 
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Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual indicados para cada situação; 

Atualizar o cadastro de imóveis por intermédio do Reconhecimento Geográfico (RG), e o
levantamento de Pontos Estratégicos de sua área para que estes sejam cadastrados; 

Registrar nos formulários específicos, de forma correta e completa, as informações referentes às
atividades executadas em campo; 

Deixar seu itinerário de trabalho sempre atualizado junto à coordenação do programa; 

Repassar ao supervisor os obstáculos para a execução de sua rotina de trabalho, durante as
visitas domiciliares; 

Conduzir veículos automotores no exercício das funções do cargo. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do plano de
carreira. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 218/2013) 

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da fiscalização
externa; 

Inspecionar e fiscalizar o funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de
prestação de serviços, a realização de eventos e o comércio ambulante; 

Verificar o horário de fechamento e abertura do comércio em geral, e de outros estabelecimentos; 

Efetuar vistoria prévia para concessão de inscrição municipal e alvarás; 

Emitir notificações e lavrar Autos de Infração e Imposição de Multa e de Apreensão,
cientificando formalmente o infrator, bem como requisitar o auxilio de força pública ou requerer
ordem judicial, quando indispensável à realização de diligências ou inspeções; 

Receber e conferir as mercadorias apreendidas e armazená-las em depósito público, restituindo-
as, mediante o cumprimento das exigências da lei, inclusive com o pagamento do imposto e das
multas devidas, se for o caso; 

Embargar, interditar e lacrar estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de
serviços e eventos irregulares; 

Vistoriar e conferir imóveis (edificados ou não), prestar informações para expedição de alvará
de construção, de autorização de desdobro, de unificação, de anexação de terrenos, de
transferências de alvarás, de habite-se e de certidões de andamento de obras; 

Acompanhar e vistoriar obras com alvarás expedidos, conferindo com os projetos e memoriais
descritivos aprovados pelo órgão próprio; 

Percorrer as vias públicas e fiscalizar quadras e lotes sob sua responsabilidade, detectando
obras que não possuem o respectivo alvará de construção ou reconstrução; 

Fiscalizar a colocação de tapumes e bandejas (plataformas de segurança), telas de vedação
externa e outros anteparos exigidos por lei; 
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Embargar obras que não estiverem licenciadas por alvará de construção ou que estiverem em
desacordo com o projeto autorizado; 

Fazer o cadastramento e o controle de loteamentos clandestinos e irregulares e outros
assentamentos informais; 

Realizar diligências e plantões de fiscalização que forem necessários para coibir invasão de
áreas públicas e edificação ou ocupação em áreas sem autorização de parcelamento do solo e
relatórios sobre as atividades assim efetuadas; 

Informar processos referentes à ocupação e parcelamento clandestino ou irregular do solo urbano; 

Propor a realização de inquéritos ou sindicâncias que visem salvaguardar o interesse público na
regularização fundiária; 
Auxiliar na elaboração do relatório geral de fiscalização; 

Verificar e orientar o cumprimento das  normas municipais e da  regulamentação urbanística
concernente a ocupação e parcelamento do solo, bem como de edificações particulares; 

Solicitar, à Secretaria competente, a vistoria de obras que lhe pareçam em desacordo com
as normas vigentes; 

Acompanhar arquitetos e engenheiros nas inspeções e vistorias realizadas em sua área de
competência e atuação; 

Inspecionar, de acordo com a legislação em vigor, todas as áreas com risco de ocupação
clandestina ou irregular e impedir atividades que identifiquem tais objetivos; 

Tomar todas as providências pertinentes à violação das  normas e posturas municipais e da
legislação urbanística; 

Manter a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas, mediante a
emissão de relatórios periódicos de atividades; 

Fiscalizar o cumprimento das leis de uso, ocupação e parcelamento do solo, posturas municipais,
código de obras ou lei correlata; 

Fiscalizar a limpeza de terrenos baldios, construção de muro e passeio públicos, obstáculos em
vias de trânsito de pedestres e colocação de caçambas; 

Fiscalizar o escoamento de concreto e terra em via pública, bem como a retirada de terra em
áreas do Município; 

Fiscalizar a pintura de guias em via pública, a limpeza de imóveis abandonados, a poda de
árvores, bem como a sua erradicação; 

Fiscalizar e dar atendimento às reclamações de poluição visual (faixas, cartazes, outdoors,
painéis), e poluição sonora (carros de som, som em veículos particulares, em estabelecimentos
comercias), poluição atmosférica (chaminé, marmorarias, queimadas), poluição do solo, poluição
da água, emissão de laudos de vistoria e pareceres acerca de assuntos ambientais e aferição de
ruídos nos termos das normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

Fiscalizar a ocorrência de degradação ambiental em APP - áreas de preservação permanente
(deposição irregular de resíduos, desmatamento, lançamento irregular de efluentes); 

Fiscalizar as empresas terceirizadas que prestam serviços públicos de coleta de resíduos
sólidos, domiciliares, de saúde, varrição de ruas, avenidas, praças e demais serviços correlatos
para o Município; 

Fiscalizar o transporte público, dentre outros, o coletivo urbano, de escolares e táxis; 
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O acompanhamento e fiscalização das feiras livres, verificando o cumprimento das  normas
relativas a localização, instalação, horário e organização; 

A fiscalização de  normas municipais, estaduais ou federais repassadas ao município
mediante convênios, relacionadas ao zoneamento, urbanização, meio ambiente, direitos e defesa do
consumidor, transportes, edilícias e de posturas em geral e aquelas atividades de fiscalização
relacionadas ao poder de polícia administrativa; 

Desempenhar outras atividades que vierem a ser determinadas pela Administração Municipal; 

Conduzir veículos automotores no exercício das funções do cargo. REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Superior em: Bacharel em Direito, Bacharel em
Administração, Bacharel em Economia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia
Sanitária, Engenharia Ambiental, Biologia, Engenharia Agronômica, Engenharia Química e Química. 
(Redação acrescida pela Lei Complementar nº 218/2013) 

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Coletar amostra de água para: análise de surtos de Doenças Transmitidas por Alimento;
Monitoramento da qualidade da água para consumo humano (VIGIÁGUA); 

Atender e verificar denúncias e reclamações; 

Alimentar o SISÁGUA: cadastrar os sistemas de abastecimento de água e soluções alternativas:
coletivas e individuais; os laudos das análises das amostras de águas e os laudos enviados pelo
SAMAE; 

Inspecionar e emitir laudos das estações de tratamento de água, soluções alternativas coletivas
e individuais de abastecimento de água; 

Inspecionar estabelecimentos que realiza limpeza e desinfecção de poços e reservatórios de água; 

Inspecionar estabelecimento que realiza serviços de coleta, reciclagem, transporte, disposição e
destinação final de resíduos sólidos; 

Inspecionar estabelecimentos que realiza serviços de coleta, transporte, disposição e destinação
final de resíduos de serviços de saúde; 

Inspecionar estabelecimento que realiza serviços de recolhimento, transporte e/ou destinação
final e estação de tratamento de efluentes sanitários (esgoto); 

Inspecionar lavanderia industrial ou comercial, clubes, parques aquáticos e afins, piscinas
coletivas, postos de gasolina, oficinas e lavação automotiva, borracharia, ferro velho e
galvanoplastia, empresa que realiza desinsetização e desratização de ambientes; 

Inspecionar estabelecimentos que realizem a tanatopraxia, cemitérios, necrotérios, capelas
mortuárias, serviços funerários e embalsamento, crematório e IML; 

Inspecionar transportes de cargas e produtos perigosos; 

Inspecionar ambientes com ar climatizado; 

Identificar áreas com população expostas ou sob riscos de exposição a substâncias químicas
(VIGQUI); 

Identificar áreas com população expostas a solos contaminados (VIGISOLO); 
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Planejar e atender a situações emergenciais, calamidades e desastres; 

Coletar amostras de alimentos para análise, monitoramento, investigação de DTA e programas; 

Inspecionar estabelecimentos que industrializem, produzem ou processem, manipulem, armazenem,
distribuem, transportem e servem alimentos; 

Inspecionar ambulantes que comercializam alimentos; 

Notificar e investigar surtos de DTA; 

Coletar amostras dos produtos, quando solicitado; 

Monitorar propaganda de medicamentos e produtos sujeitos a Vigilância Sanitária; 

Inspecionar estabelecimentos que comercializam os produtos (medicamentos, cosméticos e produtos
para saúde): ervanárias, posto de medicamentos e drogarias; 

Inspecionar estabelecimentos que armazenam, distribuem e/ou transportam os produtos; 

Inspecionar estabelecimentos que comercializem, armazenem, distribuem e/ou transportem
saneantes; 

Inspecionar hospitais, clínicas veterinárias e afins, hotéis e pet shops para animais de pequeno
porte, comercializam, armazenam, distribuem e/ou transportem produtos veterinários e ou
agrotóxicos; agropecuárias; 

Inspecionar estabelecimentos creches, pré-escola, berçário, de ensino fundamental, médio,
superior e outros estabelecimentos de ensino (cursos profissionalizantes); 

Inspecionar estabelecimento: serviço de massagem, sauna, estética facial e corporal, salão de
beleza, cabeleireiro, barbearia, manicure e pedicure, academia de ginástica, musculação,
hidroginástica, natação e afins; 

Inspecionar cinema, teatro, boates, locais destinados a manifestações religiosas e congêneres,
hotel, motel e congêneres; 

Inspecionar ambulatório médico, consultório médico simples sem procedimento, clínica médica com
ou sem vacinação, laboratório clínico I e EH, laboratório anátomo patológico e citopatológico I
EH, posto de coleta I EH, serviço de ambulância: remoção, suporte básico, resgate, suporte
avançado, serviços de assistência e prótese odontológica, clínica odontológica, consultório
odontológico, serviço de acupuntura, serviço de tatuagem e piercing, de fisioterapia e massagem
clínica, psicologia e congenere; 

Inspecionar presídio, Unidade prisional Avançada - UPA; 

Inspecionar estação rodoviária e ferroviária; 

Avaliar Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde; 

Inspecionar locais de destinação final de resíduos sólidos e líquidos; 

Inspecionar outros estabelecimentos não citados anteriormente; 

Inspecionar transportes de produtos perecíveis e não perecíveis; 

Notificar eventos adversos e queixas técnicas; 

Inspecionar estabelecimento de atenção ao menor infrator, centro de atenção psicossocial (CAPS
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1, 2 e 3, AD e I), de atenção ao idoso, Instituição de longa permanência, proteção social para
adultos (república, casa lar, moradia provisória, casa de passagem, abrigo); 

Análise projeto hidrossanitário; 

Emitir relatório para liberação de Habite-se sanitário; 

Inspecionar ambientes de trabalho em situação de risco; 

Inspecionar todos locais proibidos ao tabagismo; 

Desenvolver atividades educativas nas áreas de vigilância sanitária: programação de ações de
educação, semana da água, do meio ambiente, de combate ao fumo, saúde bucal, saúde do
trabalhador, orientações coletivas ao setor regulado das diferentes áreas; 

Emitir laudos, relatórios, autos: intimação, infração, inutilizar produtos, interditar
estabelecimentos ou equipamentos, Alvará Sanitário e outros documentos pertinente a área; 

Desempenhar outras atividades que vierem a ser determinadas pela Administração Municipal; 

Conduzir veículos automotores no exercício das funções do cargo. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Superior nível de bacharel em: Arquitetura e
Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Sanitária, Enfermagem, Farmacêutico, Veterinária,
Engenharia de Alimentos, Agronomia. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 218/2013) 

AGENTE DE OBRAS 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Realizar a manutenção preventiva e corretiva de edifícios, prédios, calçadas, pontes e outras
estruturas, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, bem como utilizando instrumentos
e ferramentas pertinentes ao ofício. 

Preparar o material de pintura, misturando tintas, pigmentos, óleos e outros, para obter a cor e
quantidade desejada. 

Realizar levantamento das necessidades de materiais, ferramentas entre outros, sempre que
solicitado. 

Pintar paredes, tetos, assoalhos, árvores, muros, ruas, pontes, palcos, palanques, móveis, entre
outros, observando as medidas, a posição e o estado da superfície a ser pintada. 

Executar trabalhos gerais de carpintaria, cortando, armando, instalando, pregando, colando,
encaixando, montando, reformando peças ou conjuntos de madeira para edificações, veículos,
mobiliário, cenários, entre outros, bem como para manutenção e/ou reformas. 
Auxiliar na construção e montagem das armações de madeira dos edifícios, pontes galpões,
viveiros e obras públicas diversas, utilizando processos e ferramentas adequadas. 

Pavimentar e calçar solos de estradas, ruas e obras similares, alinhando, demarcando, preparando
o solo, assentando o material, escavando, nivelando-os e demais procedimentos, conforme a
necessidade, para dar-lhes melhor aspecto e facilitar o tráfego de veículos. 

Demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas. 
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Preparar canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. 

Efetuar manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos
equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. 

Operacionalizar projetos de instalações de tubulações, válvulas, bombas, ligações de água, corte
e religação, adequamento do sistema, estudando projetos, definindo traçados das tubulações,
identificando pressão do fluido, dimensionando tubulações, identificando e quantificando
materiais. 

Pré-montar e instalar tubulações, cortando e alinhando tubos conforme ângulo específico,
assentando e vedando tubulações e instalando acessórios e equipamentos. 

Carregar e descarregar veículos. 

Executar tarefas de ordem geral e específica, sob orientação. 

Realizar outras atribuições compatíveis as acima descritas, conforme demanda e solicitação do
superior imediato. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento  (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Ensino Fundamental Incompleto 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

AGENTE DE SERVIÇOS ESPECIAIS 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Realizar atividades pertinentes ao cultivo de flores e plantas, preparando a terra, plantando
sementes e mudas, limpando o local, aplicando inseticidas, bem como realizando podas e aparando-
as em épocas preestabelecidas pelos superiores, de modo a conservar e embelezar canteiros,
parques, jardins, entre outros. 

Promover a execução, recuperação e limpeza de valas, bocas de lobo, grelhas, tampas, caixas de
água. 
Auxiliar trabalhos de construção, manutenção, reparação, conserto e adequação em alvenaria,
concreto, carpintaria, pintura, entre outros, utilizando instrumentos diversos. 

Integrar a equipe de trabalho nos setores de obras e serviços públicos, como os de viação,
manutenção de estradas, ruas, entre outros, bem como auxiliando em caminhão pipa. 
Auxiliar no serviço de levantamentos, medições - topográficos e agrimensor - montando e/ou
segurando equipamentos e/ou instrumentos utilizados, a fim de otimizar o serviço de alinhamento. 
Auxiliar nos serviços de encanação, mecânica, eletricidade, entre outros, atuando como suporte
para o profissional habilitado sempre que necessário ou conforme solicitação do superior
imediato. 

Executar outras atribuições correlatas às acima descritas, conforme demanda e a critério do
superior imediato. 

REQUISITOS PARA CARGO 
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Formação: Ensino Fundamental Incompleto 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

ANALISTA DE INFORMÁTICA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Estudar as regras de negócio inerentes aos objetivos e abrangência de sistema, dimensionando
requisitos e funcionalidades, fazendo levantamento de dados, prevendo taxas de crescimento do
sistema, definindo alternativas físicas de implantação, de modo a definir infra-estrutura de
hardware, software e rede de acordo com as análises realizadas. 

Administrar ambiente informatizado, monitorando performance do sistema, administrando recursos
de rede, banco de dados, ambiente de rede e perfil de acesso às informações, com o intuito de
identificar e/ou prever falhas no sistema, controlar o acesso aos dados e recursos, bem como
assegurar estabilidade funcional da rede e dos serviços envolvidos. 

Configurar o sistema operacional, através de manutenção lógica dos sistemas operacionais e
serviços da rede. 

Prestar suporte técnico ao cliente, orientando áreas de apoio, consultando documentação técnica
e fontes adversas de informações, bem como acionando suporte de terceiros, quando necessário. 

Estabelecer padrões para ambiente informatizado, estabelecendo padrão de hardware e software,
criando normas de segurança, padronização de nomenclatura e interface com usuário, entre outros,
com o intuito de definir metodologias a serem adotadas. 

Pesquisar tecnologias em informática, solicitando demonstrações de produto, buscando técnicas e
ferramentas disponíveis no mercado, comparando alternativas, bem como participando de eventos
para qualificação profissional. 

Prezar pela legalidade dos sistemas instalados no ambiente de rede, de modo a cumprir com a
legislação vigente para uso de sistemas, equipamentos e/ou ferramentas voltadas à informática. 

Realizar atividades de desenvolvimento de softwares, tais como: especificação de requisitos,
análise, projeto, implementação, testes e implantação. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

Representar, quando designado a Secretaria Municipal, Fundação ou Autarquia em que está lotado. 

- dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

- Projetar topologias lógicas e físicas em projetos de redes. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 308/2020) 

- Projetar ambientes de comunicação via IP.   (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
308/2020) 

- Efetuar o planejamento e a gerência de projetos relacionados à área de informática;  (Redação
acrescida pela Lei Complementar nº 308/2020) 

- Auxiliar na elaboração de procedimentos licitatórios que sejam relacionados à área de
informática ou façam uso da tecnologia.  (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 308/2020) 

- Auditar os ambientes informatizados, a fim de sugerir melhorias;  (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 308/2020) 

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência neste Portal. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de
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- Planejar e implementar medidas de modo a se adequar a legislações aplicadas à informática de
âmbito municipal, estadual ou federal.  (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 308/2020) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Processamento de Dados, Ciências da
Computação e/ou Sistemas de Informação. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

ARQUITETO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Elaborar documentos e pareceres técnicos em projetos, processos e/ou solicitação pertinentes aos
aspectos de planejamento urbano, respeitando a legislação e diretrizes urbanas e arquitetônicas
vigentes. 

Interpretar fotografias aéreas, imagens, cartas planialtimétricas e dados complementares,
desenvolvendo mapas temáticos que caracterizam regiões geográficas, a fim de munir os superiores
com informações acerca do planejamento e organização físico-espacial. 

Realizar estudos de viabilidade técnica de projetos, investigando e definindo metodologias de
execução, cronograma, desenvolvendo estudos ambientais, dimensionamento da obra, bem como
especificando equipamentos, materiais e serviços a serem utilizados, de modo a assegurar a
qualidade da obra dentro da legislação vigente. 

Analisar projetos de construções, loteamentos, desmembramentos, pedidos de construção, reformas,
paisagísticos, urbanísticos, entre outros, com o intuito de aprovar os mesmos, esclarecendo e
orientando sobre possíveis dúvidas com relação às obras públicas e particulares. 

Fiscalizar dados técnicos e operacionais em obras, analisando materiais aplicados, medições,
entre outros, bem como programando inspeções preventivas e corretivas, com o intuito de conferir
a compatibilidade da obra com o projeto e/ou memorial descrito. 

Elaborar planos, programas e/ou projetos, identificando necessidades, coletando informações,
analisando dados, elaborando e definindo metodologias, diagnósticos, técnicas, materiais,
orçamentos, entre outros, de modo a buscar aprovação junto aos superiores e órgão competentes. 

Elaborar planilha de orçamento com especificações de serviços e/ou materiais utilizados, bem
como suas respectivas quantidades, realizando levantamento de preços, a fim de subsidiar com
informações pertinentes a área de compras em licitações e/ou concorrências públicas. 

Desenvolver projetos de pesquisa, realizando ensaios de produtos, métodos, equipamentos e
procedimentos, a fim de implementar tecnologias. 

Realizar laudos, informes e/ou pareceres técnicos, entre outros, efetuando levantamento em
campo, inspecionando e coletando dados, fotos, conforme solicitação, de modo a avaliar riscos e
sugerir medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área. 

Acompanhar a execução de projetos, orientando as operações à medida que avançam as obras,
visando assegurar o cumprimento dos prazos e padrões de qualidade e segurança preestabelecidos. 

Realizar medições, valendo-se de dados obtidos em campo, através de sistemas informatizados,
para emitir parecer quanto à execução das obras realizadas. 

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência neste Portal. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de
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Vistoriar e/ou inspecionar documentos de projetos, no que tange a legalidade, verificando o
cumprimento das normas de licenciamento de atividades e construção e/ou das exigências
processuais. 

Analisar processos de licenciamento de estabelecimentos e atividades, de acordo com as posturas
municipais e legislação de uso do solo, integrando, sempre que possível, as normas ambientais,
tributárias e sanitárias. 

Elaborar mapas temáticos relacionados ao planejamento e gestão urbanos, incluindo mapas de
zoneamento urbanísticos, uso do solo, evolução do parcelamento, equipamentos urbanos, redes de
infra-estrutura, sistema viário, patrimônio público, áreas de risco e de interesse ambiental,
social, econômico e turístico, de modo a atender a demanda solicitada, fazendo cumprir a
legislação vigente. 

Organizar e manter a base de dados atualizada, inserindo informações acerca de cadastros
técnicos, imóveis, loteamentos, logradouros, estabelecimentos licenciados, obras públicas,
equipamentos urbanos, entre outros. 

Realizar levantamento e execução de projetos de organização e controle de circulação de ruas,
rodovias e outras vias de trânsito, sinalizando-as adequadamente, a fim de permitir perfeito
fluxo de veículos e assegurar o máximo de segurança para motoristas e pedestres. 

Estudar os fenômenos causadores de engarrafamento de trânsito, observando a direção e o volume
do mesmo nas diversas áreas da cidade e nas principais zonas de estrangulamento, de modo a
propor medidas de controle da situação. 

Participar de processos judiciais, representando o município através de informações e documentos
levantados previamente. 

Preparar informes e documentos em assuntos de arquitetura, a fim de possibilitar subsídios para
elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e outros. 

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação. 

Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município. 

Zelar pelos equipamentos e materiais postos sob sua guarda. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Arquitetura, com registro no Conselho ou
Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
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Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

ASSISTENTE SOCIAL 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Coordenar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela administração
pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade
com a Lei Orgânica da Assistência Social, Política Nacional de Assistência Social - PNAS e
Sistema Único de Assistência Social - SUAS, SUS e Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como
a Legislação Municipal visando auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da
população 

Elaborar e/ou executar os programas e projetos de geração de renda, bem como orientar os
usuários quanto a importância da qualificação e reinserção ao mundo do trabalho. 

Proporcionar através da intervenção profissional, junto aos usuários e suas famílias a discussão
do projeto de vida destes, visando a busca de alternativas que venham construir a autonomia dos
mesmos. 

Buscar pela solução de problemas identificados pelo estudo da realidade social, desenvolvendo
ações educativas e sócios educativas nas unidades de saúde, educação e assistência social, bem
como elaborar pareceres, perícias, relatórios e registros das atividades desenvolvidas. 

Assessorar, monitorar e avaliar projetos, programas, serviços e benefícios sócio-assistenciais,
bem como da rede prestadora de serviços, projetos e programas sócio-assistenciais inscritas,
registradas, conveniadas ou parceiras. 

Colaborar com a efetividade da aplicação dos direitos dos cidadãos e das políticas sociais, por
meio da promoção social junto a entidades da comunidade e Conselhos Municipais, através de
reuniões - ordinárias e/ou extraordinárias, comissões, orientações, campanhas, palestras,
levantamento sócio-familiar, visitas domiciliares e outros. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras entidades públicas e/ou particulares,
realizando estudos, exposições sobre situações e problemas identificados, oferecendo sugestões,
revisando, discutindo, trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes,
planos e programas de trabalho afetos ao Município. 

Articular informações, juntamente com profissionais de outras áreas, a fim de levantar subsídios
para a elaboração de diretrizes, atos e programas de ação social referentes a diversos segmentos
de atuação, sejam eles econômicos, profissionais, de orientação, reabilitação, acidentados e
outros. 

Implementar e alimentar os sistemas de informação das políticas públicas. 

Contribuir na elaboração orçamentária do repasse de recursos dos Fundos Municipais, Nacionais e
Filantrópicos para entidades cadastradas nos programas de políticas sociais, bem como, prestando
orientação técnica e operacional quanto à elaboração e execução de serviços, programas e
projetos no âmbito das políticas públicas. 

Atender a população em casos de emergência e calamidade, in loco ou em abrigos, auxiliando na
elaboração de planos de assistência a defesa civil. 

Possibilitar ao Ministério Público e ao Poder Judiciário o entendimento global das aplicações e
execuções de programas, projetos e serviços, por meio de elaboração de relatórios e pareceres
sociais. 
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Fazer visitas domiciliares aos servidores afastados, quando necessário, emitindo parecer, bem
como elaborar relatório social nos processos de doença em pessoa da família. 

Atender periodicamente e apresentar parecer social dos servidores em gozo do auxílio doença. 

Atender o servidor readaptado/reabilitado pelos médicos peritos, encaminhando relatório ao
Diretor Presidente do Instituto para providências. 

Participar na melhoria e aperfeiçoamento das equipes profissionais e multiprofissionais,
subsidiando decisões e ações, bem como do planejamento e avaliação das mesmas. 

Colaborar com a formação e/ou aprimoramento de outros profissionais, orientando estágios e
participando de programas de treinamento em serviço. 

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação. 

Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Serviço Social, com registro no Conselho ou
Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Elaborar, emitir e expedir notificações, intimações, mapas de levantamento, formulários, fichas
de visitas, pareceres, minutas e outros, visando o fornecimento de informações pertinentes, bem
como contribuindo para o aperfeiçoamento da legislação tributária municipal e para o
aprimoramento ou implantação de novas rotinas e procedimentos. 

Avaliar, planejar, promover, executar ou participar de programas de pesquisa, aperfeiçoamento ou
capacitação relacionados à Administração Tributária. 

Difundir a legislação, atendendo a contribuintes, prestando-lhes informações, bem como
proporcionar instituições atualizadas, mantendo-se informado a respeito da política de
fiscalização, acompanhando as divulgações feitas em publicações oficiais e especializadas. 

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência neste Portal. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de
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Emitir, de acordo com a legislação vigente, termos fiscais referentes a autuações, bem como
instaurar processos administrativos-fiscais, realizando inventários de empresas e demais
entidades, procedendo a identificação e qualificação dos mesmos. 

Assessorar autoridades superiores ou órgãos prestando-lhes assistência especializada, com vista
à formulação e adequação da política tributária ao desenvolvimento econômico, envolvendo
planejamento, coordenação, controle, supervisão, orientação e treinamento. 

Examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras de titularidade de sujeito passivo para o qual haja processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso, quando considerado pelo Diretor do
Departamento responsável pela fiscalização do tributo objeto da verificação e indispensável para
a conclusão da fiscalização. 

Manter-se atualizado sobre as políticas de fiscalização e administração tributária, a fim de
difundir e atualizar as legislações municipais. 

Constituir o crédito tributário, mediante lançamento, procedendo a revisão de ofício,
homologando, aplicando as penalidades previstas na legislação, entre outros. 

Controlar, executar e aperfeiçoar procedimentos de auditoria, diligência, perícia e
fiscalização, objetivando verificar o cumprimento das obrigações tributárias do sujeito passivo,
praticando atos definidos na legislação específica. 

Autorizar e supervisionar o credenciamento de usuários de sistemas tributários informatizados,
bem como avaliar e especificar os parâmetros de tratamento de informação, com vistas às
atividades de lançamento, arrecadação, cobrança e controle de tributos e contribuições. 

Informar os débitos vencidos e não pagos para a inscrição na Dívida Ativa antes do termo
prescricional. 

Planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de fiscalização, arrecadação e de
cobrança de impostos, taxas e contribuições, visando o cumprimento da legislação vigente. 

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação. 

Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória formação superior completa em Direito, Contabilidade, Administração,
Economia ou áreas afins. 

Outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência neste Portal. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de
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- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Lavar, acondicionar e esterilizar material, segundo técnicas adequadas;. 

Prestar cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal aos pacientes; 

Efetuar testes de sensibilidade, aplicando substâncias alérgicas e fazendo leituras das reações,
para obter subsídios aos diagnósticos; 

Adaptar o paciente ao ambiente e aos métodos terapêuticos que lhes são aplicados, realizando
entrevistas de admissão, visitas diárias e orientando-o para reduzir sua sensação de insegurança
e sofrimento e obter a sua colaboração no tratamento; 
Auxiliar em rotinas administrativas do serviço de odontologia; 

Levar aos serviços de diagnóstico e tratamento, o material e os pedidos de exames complementares
e tratamentos; 

Receber e conferir os prontuários do setor competente e distribuí-los nos consultórios; 

Agendar consultas, tratamentos e exames, chamar e encaminhar pacientes; 

-Executar outras atividades inerentes ao cargo e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Ter formação em nível de 1º grau, registro no órgão fiscalizador do exercício
profissional e experiência comprovada de um ano em atividades semelhantes. 

Outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Tratar tecnicamente recursos informacionais, registrando, classificando e catalogando recursos,
elaborando linguagens documentárias, elaborando resenhas e resumos, desenvolvendo e efetuando
manutenção bases de dados. 

Desenvolver estudos e pesquisas, coletando informações, elaborando dossiês, pesquisas temáticas,
levantamento bibliográfico, trabalhos técnico científicos, analisando dados estatísticos e
elaborando estudos de perfil de usuários e comunidade. 

Desenvolver recursos informacionais, elaborando políticas de desenvolvimento de coleções,
selecionando, adquirindo e armazenando recursos informacionais, avaliando, inventariando,
conservando e preservando acervos. 

Desenvolver ações educativas, capacitando usuários e equipe e realizando atividades de ensino. 

Elaborar o regulamento e disposição interna da biblioteca. 

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência neste Portal. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de
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Disseminar informações, orientando o usuário na preservação do acervo, elaborando mural,
folhetos, alerta bibliográfico, painel para exposição de novas aquisições, entre outros. 

Atender o usuário, orientando sobre funcionamento, regulamento e recursos da unidade de
informação, cadastrando usuário, emprestando e controlando material do acervo, aplicando sanções
ao usuário, e demais atividades pertinentes à área, conforme indicações do superior. 

Realizar a manutenção do acervo, organizando-o em ordem de acordo com o sistema de classificação
adotado, higienização do material, substituição de documentos, preparação de documentos para
encadernação, bem como guardar documentos e atualizar inventário do acervo. 

Organizar atividades culturais e de extensão, fazendo contatos com profissionais para atividades
de incentivo à leitura, elaborando programas culturais em conjunto com a comunidade, auxiliando
na realização de feiras de livros, eventos literários, entre outros, conforme normas e
procedimentos preestabelecidos pelo superior, de modo a estimular hábitos de leitura e pesquisa
na população. 

Disseminar informações, compilando sumários correntes, bibliografia, elaborando e alerta e
boletim bibliográfico. 

Representar, quando designado, a Secretaria Municipal, Fundação ou Autarquia em que está lotado. 

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação. 

Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município. 

Elaborar projetos a órgãos de fomento à cultura, leitura, bibliotecas e/ou arquivos, visando
captação de recursos e inovações/melhorias no espaço de trabalho. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Biblioteconomia, com Registro no Conselho ou
Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

BIÓLOGO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Realizar pesquisas sobre as formas de vida, na natureza e em laboratório, efetuando estudos e
experiências com espécimes biológicos, bem como analisando origem, evolução, funções, estrutura,
distribuição, meio, semelhanças, e outros aspectos das diferentes formas de vida, para conhecer
as características, comportamento e outros dados importantes referentes aos seres vivos,
incrementando os conhecimentos científicos e descobrindo suas aplicações em vários campos. 

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência neste Portal. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de
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Realizar pesquisas e experiências relativas ao tratamento de água e esgoto sanitário,
desenvolvendo processos novos ou aprimorados, por meio de testes de laboratório, físicos,
físico-químicos e outros para determinar fórmulas, normas, métodos e procedimentos para o
tratamento de águas impuras e controlar a qualidade do manancial disponível ao tratamento. 

Examinar amostras de diferentes tipos de água e esgoto sanitário, analisando quantificando suas
características microbiológicas, para decidir o tratamento a ser aplicado, bem como testar
amostras extraídas de tanques, bombas, escoadouros e demais instalações existentes numa estação
de tratamento de água, para detectar possíveis focos de contaminação microbiológica e assegurar
que os índices de impureza da água se mantenham abaixo dos limites tolerados. 

Colecionar diferentes espécimes, conservando-os, identificando-os e classificando-os para
permitir estudo da evolução e das doenças das espécies e outras questões, bem como cultivar
plantas, criar animais e outras espécies vivas em laboratório, com fins experimentais. 

Contribuir com a conservação das espécies de animais e plantas, analisando e estudando suas
aparências, sinais, hábitos e alterações de comportamento, analisando e anotando as informações
obtidas. 

Atuar com qualidade e responsabilidade em prol da conservação e manejo da biodiversidade,
políticas de saúde, meio ambiente, biotecnologia, bioprospecção, biossegurança, na gestão
ambiental, tanto nos aspectos técnicos-científicos, quanto na formulação de políticas e
programas. 

Desenvolver reprodução, induzida ou natural, de espécies vegetais e animais, bem como efetuar a
seleção e reprodução de espécies nativas, através de estudos, pesquisas e experiências,
objetivando o povoamento dos rios, riachos e ribeirões da região. 

Elaborar e supervisionar o planejamento e execução de projetos de licenciamento ambiental,
avaliando impactos, riscos de contaminações, entre outros. 

Promover a melhoria e aperfeiçoamento das equipes profissionais e multiprofissionais,
subsidiando decisões e ações bem como, participando efetivamente dos processos de planejamento e
avaliação das mesmas. 

Receber e investigar denúncias relacionadas á vigilância de saúde humana, ambiental e animal,
emitindo laudos, acionando fiscais, Vigilância Sanitária e demais órgãos competentes, a fim de
assegurar a preservação do meio-ambiente. 

Prestar informações, orientações e assistência técnica à população como um todo, bem como a
tratadores de animais, e produtores, visando proporcionar troca de conhecimentos, divulgar
fatores de riscos e outros, participando dos grupos e/ou reuniões comunitárias. 

Adotar e cumprir procedimentos e/ou instruções elaboradas pelos profissionais da equipe técnica
da Secretaria, Fundação ou Autarquia em que está lotado, referentes à sua área de atuação,
fornecendo subsídios para o planejamento e execução das Políticas de Promoção e Prevenção em
Saúde, bem como Políticas Ambientais. 

Fiscalizar áreas de potencial poder poluidor, visando a diminuição da contaminação ambiental. 
Auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população, coordenando e executando
programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos pela administração pública, direta,
indireta, entidades e organizações populares do município. 

Articular informações, individualmente ou junto a profissionais de outras áreas e instituições
públicas ou privadas, preparando informes, laudos, pareceres e demais documentos, a fim de
possibilitar o entendimento global das ações referentes à suas descobertas científicas, estudos
e atribuição técnica, bem como auxiliar em futuras pesquisas. 

Colaborar com a formação e no aprimoramento de outros profissionais, supervisionando e
orientando ações, estágios e participando de programas de treinamento em serviço. 
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Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras entidades públicas e/ou particulares,
realizando estudos, exposições sobre situações e problemas identificados, oferecendo sugestões,
revisando, discutindo, trabalhos técnicos-científicos, para fins de formulação de diretrizes,
planos e programas de trabalho afetos ao Município. 

Atender às diversas unidades do Município sobre assuntos e exigências técnicas representando,
quando designado, a Secretaria Municipal, Fundação ou Autarquia em que está lotado, bem como
constituir comissões, diretorias de associações e entidades de classe. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Ciências Biológicas, com Registro no
Conselho ou Órgão Fiscalizador do exercício da profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do plano de
carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

BIOQUÍMICO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Executar atividades gerais e globais decorrentes dos conhecimentos técnicos e fundamentos
científicos adquiridos na fase de formação acadêmica, compreendidas nas habilitações legais da
profissão Bioquímico, reportando-se sempre ao seu superior imediato. 

Realizar pesquisa sobre a composição, funções e processos químicos dos organismos vivos,
desenvolvendo experiências, testes e análises e estudando a ação química de alimentos,
medicamentos e outras substâncias sobre tecidos e funções vitais, para incrementar os
conhecimentos científicos e determinar suas aplicações práticas. 

Realizar experiências, testes e análises em organismos vivos, observando os mecanismos químicos
e de suas funções vitais, como respiração, digestão, crescimento e envelhecimento, para
determinar a composição química desses organismos. 

Estudar a ação química de alimentos, medicamentos, soros, hormônios e outras substâncias sobre
tecidos e funções vitais, analisando os aspectos químicos da formação de anticorpos no sangue e
outros fenômenos bioquímicos, para verificar os efeitos produzidos no organismo e determinar a
adequação relativa de cada elemento. 

Realizar experiências e estudos de bioquímica, aperfeiçoando ou criando novos processos de
conservação de alimentos e bebidas, produção de soros, vacinas, hormônios, purificação e
tratamento de águas residuais, para permitir sua aplicação na medicina e na saúde pública. 

Adotar e cumprir procedimentos e ou instruções elaborados e ou apresentados pelo Bioquímico
Pleno, pelo Bioquímico Sênior e pelo Bioquímico Consultor. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 
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Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Bioquímica, com registro no Conselho ou
Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do plano de
carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

CIRURGIÃO DENTISTA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adscrita; 

Realizar os procedimentos clínicos definidos na Tabela Unificada do Sistema Único de Saúde -
SUS; 

Realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adscrita; 

Encaminhar e orientar os usuários que apresentam problemas complexos a outros níveis de
assistência, assegurando seu acompanhamento; 

Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; 

Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; 

Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados; 

Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; 

Executar as ações de assistência integral, aliado a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo
as famílias, indivíduos ou grupo específicos, de acordo com planejamento local; 

Coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal; 

Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; 

Capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em
saúde bucal; 

Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD - Técnico de Higiene Dental e do ACD - Auxiliar
de Consultório Dentário. 

Tratar as afecções da boca, usando procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos para a conservação dos
dentes e gengivas; 

Aconselhar aos pacientes os cuidados de higiene, para orientá-los na proteção dos dentes e
gengivas; 

Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para verificar a
presença de cáries e outras afecções, determinando-lhes a extensão e a profundidade; 

Extrair raízes e dentes, utilizando boticões e outros instrumentos especiais para prevenir
infecções normais; 

Participar de campanhas de saúde comunitária de caráter preventivo; 

Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por
determinação de superiores hierárquicos. 
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REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Formação em nível de graduação em Odontologia registro no órgão fiscalizador do
exercício profissional. 
Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Realizar tratamentos odontológicos especializados para usuários referenciados pelos serviços de
Atenção Básica à Saúde; 

Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos
clínicos ou cirúrgicos especializados, para promover e recuperar a saúde bucal e geral; 

Tratar as afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e/ou protéticos, para a
conservação dos dentes e gengivas; 

Aconselhar aos pacientes os cuidados de higiene, para orientá-los na proteção dos dentes e
gengivas; 

Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para verificar a
presença de cáries e outras afecções, determinando-lhes a extensão e a profundidade e realizando
o devido procedimento especializado para solução do problema; 

Extrair raízes e dentes, utilizando boticões e outros instrumentos especiais para prevenir
infecções normais; 

Realizar todos os procedimentos odontológicos inerentes à sua área de especialização; 

Participar de campanhas de saúde comunitária de caráter preventivo; 

Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por
determinação de superiores hierárquicos. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Formação em nível de graduação em Odontologia com especialização e registro no órgão
fiscalizador do exercício profissional. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

CONTADOR 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Coordenar todas as atividades de controle e contabilização de custos, trabalhos de seleção e
análise dos comprovantes como registros de mão-de-obra, registros de produção, inventário de
estoque, extraindo os dados necessários para realizar os cálculos dos custos unitários das
diferentes operações ou dos diferentes produtos, procedendo de acordo com as técnicas requeridas
para apresentar os resultados obtidos. 

Traçar o plano de contas, o sistema de livros e documentos e o método de escrituração, para
possibilitar o controle contábil e orçamentário, o controle dos trabalhos de análise e
conciliação de contas e a orientação quanto à classificação e avaliação de despesas, analisando
a natureza das mesmas para apropriar custos de bens e serviços. 

Preparar balanços e balancetes contábeis, visando assegurar que os balancetes mensais e o
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balanço final reflitam corretamente a realidade econômico-financeira da Prefeitura Municipal de
Brusque, bem como fazer estudos e análises sobre os números dos balanços, visando fornecer
subsídios para decisões que possam minimizar a carga tributária e visualizar a situação
econômica e patrimonial da mesma. 

Planejar e preparar relatórios contábeis, dentro dos prazos previstos e obedecendo aos
princípios e procedimentos contábeis preestabelecidos, visando fornecer subsídios para o
processo decisório e cumprimento da legislação. 

Prestar apoio e orientar as atividades da área fiscal, verificando todos os registros e
classificações contábeis nos livros fiscais, referentes aos impostos e tributos recolhidos,
compras e vendas, e outros dados, de modo a demonstrar as operações, as classificações contábeis
em conformidade com a legislação fiscal e normas contábeis vigentes. 

Coordenar e orientar as demais Secretarias da Prefeitura Municipal de Brusque, quanto à
classificação contábil ou no que se refere a aspectos fiscais de documentos a serem emitidos ou
escriturados, assegurando a correta classificação e lançamento de todos os documentos contábeis,
e sua conformidade com os padrões e legislação fiscal e tributária. 

Apurar mensalmente o imposto de renda devido, visando o correto pagamento e o cumprimento das
obrigações fiscais acessórias, elaborando a Declaração Anual do Imposto de Renda, incluindo a
escrituração dos livros pertinentes ao cumprimento da legislação específica. 

Efetuar cálculos da contribuição social, de correção de juros e multas de impostos em atraso, de
financiamentos e de correção monetária e depreciação do Ativo, visando obter o valor financeiro. 

Preparar os lançamentos contábeis dos fatos e atos administrativos, visando a elaboração do
balanço patrimonial. 

Atender à fiscalização municipal, estadual e federal, prestando os esclarecimentos e fornecendo
os documentos solicitados. 

Coordenar a elaboração de inventário de estoques do almoxarifado, procedendo a ajustes
necessários para correspondência físico/contábil, bem como manter controles e coordenar a
realização dos inventários dos bens patrimoniais, conferindo e ajustando os saldos das
respectivas contas, de acordo com as normas contábeis e da Prefeitura Municipal de Brusque. 

Pesquisar e estudar toda a legislação fiscal-tributária, dando a orientação necessária a todas
as Secretarias da Prefeitura Municipal de Brusque, responsáveis por emissão, registro ou trâmite
de documentos fiscais, visando prevenir incorreções e prejuízos à mesma, bem como a conformidade
às exigências legais. 

Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional lícito, inclusive no âmbito
do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades
competentes, entre estas os Conselhos Regionais de Contabilidade. 

Manter os Conselhos Administrativo e Fiscal, bem como a Diretoria Executiva informados sobre a
situação contábil e financeira do Instituto, Fundação, Autarquia ou Secretaria na qual atua. 

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação. 

Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos,
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para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Ciências Contábeis, com registro no Conselho
ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

DESENHISTA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Manter atualizados os croquis, rascunhos, plantas, especificações técnicas entre outros,
alimentando novos dados e/ou informações em planilhas e arquivos, conforme normas e
procedimentos preestabelecidos. 

Reproduzir e/ou atualizar desenho técnico de projetos e/ou anteprojetos de obras públicas e/ou
particulares (arquitetônicos, urbanísticos, de engenharia, entre outros), através do esboço e
especificação fornecida/coletada por profissionais habilitados da área, fazendo uso de
ferramentas/equipamentos convencionais de desenho e/ou sistemas informatizados com software
específico de desenho, de acordo com normas e procedimentos preestabelecidos. 

Efetuar cálculos trigonométricos, geométricos, aritméticos, entre outros, utilizando tabelas e
demais recursos disponíveis, a fim de determinar as dimensões, proporções e outras
características de projetos. 

Zelar pelos equipamentos e materiais postos sob sua guarda. 

Arquivar desenhos, mapas, gráficos, projetos e demais documentos, através de normas e
procedimentos preestabelecidos, com o intuito de organizar sua área de trabalho. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, fazendo exposições sobre situações e problemas
identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos.. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio com Curso de Desenho Técnico ou AutoCad. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 
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ECONOMISTA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Analisar dados relativos às políticas públicas e privadas de natureza econômica, financeira,
orçamentária, comercial, cambial, de crédito e outras, visando orientar a Administração em seus
atos e em especial na aplicação do dinheiro público, de acordo com a legislação em vigor. 

Analisar dados econômicos, estatísticos e sociais, interpretando seu significado e os fenômenos
retratados, a fim de gerar dados que possam ser utilizados pelo superior imediato na busca de
soluções de problemas ou nas políticas a serem adotadas. 

Analisar projetos privados, instruindo processos de pedidos de incentivos econômicos e estímulos
fiscais, gerando relatórios para análise específica de Conselhos Municipais e da Municipalidade. 

Planejar, projetar e analisar a situação econômico-financeira de investimentos e financiamentos
de qualquer natureza, como orçamentos e estimativas, fluxo de caixa, viabilidade econômica,
entre outros, de modo a manter o superior imediato informado. 

Realizar estudos, análises e pareceres pertinentes a macro e micro economia, tais como
desenvolvimento e crescimento econômico social, políticas monetárias, tributárias, incentivos,
investimentos, tarifas públicas, poupança entre outros, a fim de possibilitar tomada de decisão
ao superior imediato. 

Acompanhar o cumprimento das metas propostas dos projetos privados que foram contemplados com
benefícios econômicos ou estímulos fiscais em conformidade com a Lei Complementar. 

Participar do planejamento orçamentário, elaboração, acompanhamento e execução físico-
financeira, efetuando comparações entre as metas programadas e os resultados atingidos,
desenvolvendo e aplicando critérios, normas e instrumentos de avaliação. 

Levantar e coletar dados e informações indispensáveis à elaboração de justificativa econômica e
à avaliação das obras e serviços públicos, de modo a manter o superior imediato informado. 

Manter-se atualizado sobre as legislações tributária, econômica e financeira da União, do Estado
e do Município. 

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e propondo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades
em sua área de trabalho. 

Propor e/ou ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e
auxiliar, realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos
recursos humanos em sua área de atuação. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Economia, com registro no Conselho ou Órgão
Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência neste Portal. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de
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Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

EDUCADOR SOCIAL 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Executar programas, projetos e serviços das políticas públicas desenvolvidas pela administração 
pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade 
com a Lei Orgânica da Assistência Social, Política Nacional de Assistência Social - PNAS e 
Sistema Único de Assistência Social - SUAS, SUS, Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, visando auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da 
população. 

Propiciar a integração e reintegração dos usuários e suas famílias, colaborando na solução de 
seus problemas, utilizando, sob supervisão, os métodos e processos básicos de educação 
alimentar, higiene, relacionamento social, laborterapia, educação e/ou formação para o trabalho, 
qualificação profissional, entre outros. 

Monitorar e acompanhar atividades de recreação, refeições, repousos, limpeza e conservação do 
ambiente. 

Zelar pelo cumprimento dos direitos e deveres dos usuários e suas famílias. 

Assistir aos usuários das políticas sociais de proteção básica e especial, programando e 
desenvolvendo atividades de caráter profissional, educativo e recreativo, atendendo às suas 
necessidades básicas, a fim de permitir sua emancipação e integração na sociedade. 

Encaminhar e/ou acompanhar os usuários nas consultas e/ou atendimentos de saúde, educação, 
assistência social, jurídico e outros, quando necessário. 

Acolher usuários, bem como seus familiares, verificando a documentação existente. 

Zelar pela integridade física e moral dos usuários, acionando órgãos e entidades necessários 
para garantir a segurança e proteção dos mesmos. 

Propiciar aos usuários, um ambiente limpo, seguro e organizado, recebendo-os quando em seu 
abrigamento, auxiliando-os quanto ao funcionamento, horário, contribuindo com a realização das 
tarefas rotineiras, alimentação, entre outros. 

Verificar, no ato do abrigamento dos usuários, a existência de hematomas, escoriações, bem como 
a sua integridade física, sempre comunicando à coordenação, caso haja a existência dos mesmos. 

Orientar o usuário quanto à administração de medicamentos, conforme receita médica. 

Atuar, principalmente nos abrigos municipais, atendendo o público, seja ele criança, 
adolescente, pessoas em situação de rua, mulher vítima de violência entre outros. 

Manter o registro dos usuários atendidos, atualizando-os e organizando-os, a fim de possibilitar 
entendimento do histórico do cotidiano, bem como do desenvolvimento bio-psico-social dos mesmos. 

Acompanhar e monitorar os horários, bem como a programação exibida em TV, rádio, DVD, entre 
outros. 

Registrar as atividades realizadas, quando necessário. 
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Realizar outras atribuições inerentes ao cargo. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de 
Carreira. 

EDUCADOR SOCIAL 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Recepção e oferta de informações ao público atendido; 

Acompanhamento sistemático do público atendido; 

Monitoramento e registro de informações; 

Desenvolvimento de conteúdos e atividades; 

Realização de atividades socioeducativas; 

Mediação de processos grupais; 

Realização de abordagem de rua e/ou busca ativa no território; 

Assessoramento a equipe técnica; 

Assessoramento, acompanhamento e monitoramento da rotina dos serviços da unidade da unidade de
atendimento; 

Participação nas atividades pertinentes a realização do serviço. 

Participação das reuniões de equipe para o planejamento de atividades, avaliação de processos,
fluxos de trabalho e resultados; 

Participação das atividades de capacitação e formação continuada. 

Dar assistência aos alunos sob a orientação da professora regente, da professora de educação
especial ou da Coordenadora Pedagógica, desenvolvendo atividades de caráter educativo e
recreativo, a fim de garantir o acesso à emancipação e integração na sociedade. 
Auxiliar a participação efetiva do aluno nas diferentes situações que ocorra interação e
atividades que envolvam o coletivo da escola. 

Oportunizar autonomia e independência dos alunos. 

Respeitar as diferenças individuais atuando junto aos alunos, auxiliando no processo de
desenvolvimento integral, envolvendo os aspectos afetivos, físicos, motores, e intelectuais. 

Zelar pelo cumprimento dos princípios da ética profissional tanto aos aspectos referentes a
intimidade e privacidade entre outros direitos inalienáveis. 

Realizar observação e registros. 

Executar programas, projetos e serviços de políticas públicas desenvolvidas pela administração
pública direta, indireta, entidades e organizações populares do município. 

Propiciar a inclusão da pessoa com deficiência, utilizando, sob supervisão, os métodos e
processos básicos de relacionamento social. 
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Acompanhar atividades de recreação, refeições, repouso e higiene. 

Zelar pela segurança física, higiênica e alimentar da pessoa. 

Dedicar-se exclusivamente ao atendimento das necessidades dos alunos nos horários de
alimentação. 

Encaminhar e acompanhar os alunos nas consultas e/ou atendimentos de saúde, educação,
assistência social, quando necessário. 

Realizar manutenção dos registros de atendimentos,  atualizando-os e organizando-os, a fim de
possibilitar atendimento do historico cotidiano, relacionada ao desenvolvimento dos mesmos. 

Zelar pela integridade fisica e moral dos alunos, para garantir a segurança e a proteção dos
mesmos. 

Receber e entregar os alunos nos horários de entrada e saída, de forma planejada, agradável e
acolhedora; 

Estabelecer laços de comunicação de ordem afetiva com os alunos; 

Manter-se junto aos alunos durante todo o tempo de atendimento, evitando ausentar-se sem a
devida comunicação ao professor regente; 
Auxiliar a professora nas providências, controle e cuidados com o material escolar e pertences
dos alunos; 

Acompanhar os alunos nas suas necessidades básicas e no período de repouso, mantendo-se alertas
a todos os fatos e acontecimentos da sala; 

Informar à professora regente ou a equipe pedagógica, fatos e acontecimentos relevantes
ocorridos com os alunos; 
Auxiliar na locomoção dos alunos com deficiência física ou de mobilidade reduzida, que
necessitam de auxílio ou acompanhamento, garantindo a acessibilidade no espaço escolar ou em
passeios e visitas de estudo. 

Desempenhar outras atividades que vierem a ser determinadas pela Administração Municipal; 

Conduzir veículos automotores no exercício das funções do cargo. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa no Ensino Médio. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. (Redação dada pela Lei Complementar nº 218/2013) 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

ELETRICISTA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Assegurar as condições de funcionamentos regulares e eficientes de máquinas, instalações e
equipamentos elétrico-eletrônicos, bem como da rede elétrica interna, identificando defeitos,
executando a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, ajustando, reparando ou substituindo
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peças ou conjuntos e testando e fazendo os reajustes e regulagens convenientes, utilizando
métodos e ferramentas apropriados. 

Limpar e lubrificar motores, transformadores, disjuntores e outros instrumentos, visando a
conservação e melhoria dos mesmos. 

Efetuar ligações elétricas em equipamentos portáteis, aparelhos de testes e solda e máquinas
diversas, instalando fios e demais componentes, com a ajuda de ferramentas apropriadas,
testando-os com instrumentos adequados, possibilitando a utilização dos mesmos. 

Atender as necessidades de consumo de energia elétrica, procedendo a instalação e
reparo/manutenção de quadros de distribuição, caixas de fusíveis, tomadas, fios, lâmpadas,
painéis, interruptores, luminárias nas praças, pontos de ônibus e outros equipamentos urbanos,
motores, bombas de chafarizes, entre outros, testando a instalação para comprovar a exatidão do
trabalho realizado. 

Realizar serviços de montagem e desmontagem de aparelhos de som, imagem e telefone nos locais de
realização de eventos. 

Consultar plantas, esquemas, especificações e outras informações, para montar e reparar
instalações de baixa e alta tensão. 

Montar e reparar as instalações elétricas e o equipamento auxiliar de veículos automotores,
utilizando métodos e ferramentas apropriados, visando a implantação e conservação da instalação
elétrica desses veículos. 

Manter os veículos em condições de uso, realizando serviços de inspeção, testes, ajustes,
limpeza, recondicionamento, troca de peças e outros que forem necessários, em sua área de
atuação. 

Prestar socorro a veículos na parte elétrica, realizando a manutenção no local ou rebocando o
mesmo. 

Solicitar peças para manutenção junto ao almoxarifado ou outro órgão ou mediante pedido à chefia
imediata. 

Realizar outras atribuições compatíveis com as acima descritas, conforme demanda e solicitação
de seu superior imediato. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio com Curso Profissionalizante. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

ENFERMEIRO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a
indicação para a continuidade da assistência prestada; 

Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever medicações,
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conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as Disposições legais
da profissão; 

Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a Unidade de Saúde - US; 

Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança,
adolescente, mulher, adulto, e idoso; 

No nível de suas competência, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e
sanitária; 

Realizar ações de saúde em todos os ambientes, na US e, quando necessário, no domicílio; 

Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica e
Secundária de acordo com os protocolos e diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde; 

Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; 

Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de
diabéticos, de saúde mental, entre outros que forem necessários; 

Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de
auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de sua funções. 

Participar da formulação das normas e diretrizes gerais dos programas de saúde desenvolvidos
pela instituição, possibilitando a proteção e a recuperação da saúde individual e coletiva; 

Executar tarefas complementares ao tratamento médico especializado; 

Promover e participar de atividades de pesquisa operacional e estudos epidemiológicos; 

Identificar e preparar grupos da comunidade para participar de atividades de promoção e
prevenção da saúde; 

Participar das atividades de vigilância epidemiológica; 

Fazer notificação de doenças transmissíveis; 

Dar assistência de enfermagem no atendimento às necessidades básicas do indivíduo, família e
comunidade, de acordo com os programas estabelecidos pela instituição; 

Participar do planejamento e prestar assistência em situação de emergência e de calamidade
pública; 

Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; 

Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência; e 

Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por
determinação de superiores hierárquicos. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Formação em nível de graduação em Enfermagem e registro no órgão fiscalizador do
exercício profissional. 

Outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
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Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Planejar atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos naturais renováveis e ambientais,
identificando necessidades, levantando informações técnicas, diagnosticando situações,
analisando viabilidade técnica, sócio-econômica e ambiental de soluções propostas, estimando
custos, definindo cronograma, inventariando recursos físicos e financeiros de empreendimento,
bem como definindo parâmetros de produção. 

Prestar assistência técnica, realizando perícia e auditoria, prescrevendo receituário
agropecuário, orientando a utilização de fontes alternativas de energia; processos de uso
sustentável e conservação de solo, água e meio ambiente; planejamento, execução, controle e
administração de sistemas produtivos; comercialização de produtos agrossilvipecuários, bem como
organizando associações de produtores; eventos e ministrando cursos, seminários e palestras, de
modo a assegurar as normas vigentes. 

Elaborar documentação técnica e científica, no que tange a relatórios de atividades, projetos,
inventários de recursos disponíveis (naturais, máquinas, equipamentos), estudos estatísticos,
normas e procedimentos técnicos, laudos e pareceres técnicos, bem como a elaboração de material
para divulgação de produtos, serviços, equipamentos, entre outros. 

Pesquisar e desenvolver tecnologia acerca de produtos, equipamentos e acessórios, como também
programas computacionais e processos/sistemas de tratamento de resíduos, a fim de adaptar a
tecnologia no que tange a biotecnologia. 

Fiscalizar atividades agrossilvipecuárias e o uso de recursos naturais, seja em obras ou na
apuração da procedência, transporte e comercialização de produtos de origem animal e vegetal, e
atividades de extrativismo, bem como autuando crimes ambientais e florestais e embargando,
quando necessário, atividades agrossilvipecuárias de estabelecimentos infratores. 

Participar de atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço e/ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação. 

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação. 

Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 
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Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Engenharia Agronômica, com registro no
Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

ENGENHEIRO CIVIL 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Realizar estudos de viabilidade técnica de projetos, investigando e definindo metodologias de
execução, cronograma, desenvolvendo estudos ambientais, dimensionamento da obra, bem como
especificando equipamentos, materiais e serviços a serem utilizados, de modo a assegurar a
qualidade da obra dentro da legislação vigente. 

Analisar projetos de construções, loteamentos, desmembramentos, pedidos de construção, reformas,
paisagísticos, urbanísticos, sistemas de abastecimento de água, tratamento de esgotos, entre
outros, com o intuito de aprovar os mesmos, esclarecendo e orientando sobre possíveis dúvidas
com relação às obras públicas e particulares. 

Fiscalizar dados técnicos e operacionais em obras, analisando materiais aplicados, medições,
entre outros, bem como programando inspeções preventivas e corretivas, com o intuito de conferir
a compatibilidade da obra com o projeto e/ou memorial descritivo. 

Elaborar planos, programas e/ou projetos, identificando necessidades, coletando informações,
analisando dados, elaborando e definindo metodologias, diagnósticos, técnicas, materiais,
orçamentos, entre outros, de modo a buscar a aprovação junto aos superiores e órgãos
competentes. 

Elaborar planilha de orçamento com especificação de serviços e/ou materiais utilizados, bem como
suas respectivas quantidades, realizando levantamento de preços, a fim de subsidiar com
informações pertinentes a área de compras em licitações e/ou concorrências públicas, observando
as normas técnicas. 

Desenvolver projetos de pesquisa, realizando ou solicitando ensaios de produtos, métodos,
equipamentos e procedimentos, a fim de implementar tecnologias. 

Realizar estudos e análises de dados censitários e estudos demográficos, gerando informações a
serem utilizadas no desenvolvimento de projetos. 

Desenvolver cálculos e projetos hidráulicos, hidro-sanitários e de saneamento ambiental,
utilizando ferramentas de apoio como sistemas CAD, SIG, Modelagem Matemática de Redes, entre
outros. 

Realizar laudos, informes e/ou pareceres técnicos e outros, efetuando levantamento em campo,
inspecionando e coletando dados e fotos, conforme solicitação, de modo a avaliar riscos e
sugerir medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área. 

Acompanhar a execução de projetos, orientando as operações à medida que avançam as obras,
visando assegurar o cumprimento dos prazos e padrões de qualidade e segurança
preestabelecidos.Realizar medições, valendo-se de dados obtidos em campo e através de sistemas
informatizados, para emitir parecer quanto a execução das obras realizadas. 

Vistoriar e/ou inspecionar documentos de projetos, no que tange a legalidade, verificando o
cumprimento das normas de licenciamento de atividades e construção e/ou das exigências
processuais. 
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Analisar processos de licenciamento de estabelecimentos e atividades, de acordo com as posturas
municipais e legislação de uso do solo, integrando, sempre que possível, as normas ambientais,
tributárias e sanitárias. 

Elaborar mapas temáticos relacionados ao planejamento e gestão urbanos, incluindo mapas de
zoneamento urbanístico, uso do solo, evolução do parcelamento, equipamentos urbanos, redes de
infra-estrutura, sistema viário, patrimônio público, áreas de risco e de interesse ambiental,
social, econômico e turístico, de modo a atender a demanda solicitada, fazendo cumprir a
legislação vigente. 

Organizar e manter a base de dados atualizada, inserindo informações acerca de cadastros
técnicos, imóveis, loteamentos, logradouros, estabelecimentos licenciados, obras públicas,
equipamentos urbanos, entre outros. 

Realizar levantamento e execução de projetos de organização e controle de circulação de ruas,
rodovias e outras vias de trânsito, sinalizando-as adequadamente, a fim de permitir perfeito
fluxo de veículos e assegurar o máximo de segurança para motorista e pedestres. 

Estudar os fenômenos causadores de engarrafamento de trânsito, observando a direção e o volume
do mesmo nas diversas áreas da cidade e nas principais zonas de estrangulamento, de modo a
propor medidas de controle da situação. 

Participar de processos judiciais, representando o município através de informações e documentos
levantados previamente. 

Zelar pelos equipamentos e materiais postos sob sua guarda. 

Realizar outras atribuições de acordo com sua formação profissional. 

Quando atuando em Engenharia de Tráfego: 

Coordenar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela administração
pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios visando auxiliar na
promoção da melhoria da qualidade de vida da população. 

Diagnosticar, propor e avaliar soluções para os problemas de trânsito, buscando alternativas
para remover interferências e dar fluidez a este, planejando, projetando, regulamentando e
operando o trânsito de veículos, pedestres e promovendo o desenvolvimento da circulação e da
segurança de ciclistas. 

Propor medidas e projetar soluções de engenharia, permitindo um tráfego seguro, baseando-se em
pesquisas e estudos sobre as condições do mesmo, visando planejar a operação do tráfego nas vias
públicas, levando em consideração o Código de Trânsito Brasileiro. 

Contribuir com a segurança de transeuntes e veículos, especificando e mantendo com dispositivos
de sinalização adequados, os locais de cruzamento de pedestres e intersecções perigosas. 

Avaliar áreas de cargas e descargas de mercadorias, pontos de parada de transporte coletivo,
áreas de embarque e desembarque de passageiros e pontos de táxi, indicando os períodos de tempo
permitidos ou proibidos. 

Realizar o planejamento de operação de sistemas de transporte, buscando o equilíbrio entre
oferta e demanda no mesmo, bem como conhecer métodos e modelos de dimensionamento e controle dos
elementos do sistema de tráfego e classificação e organização do espaço viário. 

Realizar estudos de viabilidade técnica de projetos, investigando e definindo metodologias de
execução, cronograma, desenvolvendo estudos ambientais, dimensionamento da obra, bem como
especificando equipamentos, materiais e serviços a serem utilizados, de modo a assegurar a
qualidade da obra dentro da legislação vigente. 
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Zelar pela fluidez do trânsito, determinando locais e critérios para implantação de sinalização
semafórica com definição de tempo de ciclo. 

Preparar informes e documentos em assuntos de Engenharia de Tráfego, a fim de possibilitar
subsídios para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e outros. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação. 

Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Engenharia Civil, e quando atuando em
Engenharia de Tráfego, obrigatória Formação Superior Completa em Engenharia Civil com
especialização em Engenharia de Tráfego, com registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do
Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

ENGENHEIRO DE ALIMENTOS 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Controlar processos químicos, físicos e biológicos, definindo materiais, equipamentos,
parâmetros de controle de processos, sistema de amostragem, conformidade de resultados e
funcionamento, análise estatística, variáveis, anomalias, custos, entre outros. 

Pesquisar e/ou projetar processos, materiais e equipamentos, realizando testes, selecionando
fornecedores, simulando processos, desenvolvendo e alterando fluxograma, entre outros, a fim de
propor atualizações tecnológicas, no que tange ao desenvolvimento de processos e sistemas. 

Realizar estudos e experiências sobre a fabricação e transformação de alimentos e bebidas,
desenvolvendo processos novos e/ou aperfeiçoando os que já existem por meio de testes de
laboratório, físico, físico-químico e outros, e projetando instalações e maquinaria, de modo a
estabelecer a tecnologia a ser aplicada. 

Determinar a composição de cada tipo de produto, analisando a matéria-prima e selecionando as
misturas necessárias, a fim de assegurar o sabor, aroma, consistência, entre outras
características das substâncias produzidas. 
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Manter contato com profissionais de outras áreas como, por exemplo, químico e engenheiro
mecânico, trocando informações técnicas, com o intuito de definir com maior assertividade os
acondicionamentos e embalagens de alimentos e bebidas. 

Estabelecer normas acerca das diferentes etapas de fabricação, redigindo instruções e
especificações sobre trituração, mistura, cocção, fermentação, desidratação, entre outros
processos, de modo a orientar as equipes de produção e assegurar os resultados desejados. 

Testar os alimentos e bebidas durante os processos de fabricação, transformação e acabamento,
extraindo amostras, examinado-as por meio de recursos percepto-sensoriais e efetuando e/ou
solicitando testes de laboratório, visando providenciar o ajuste do produto às normas relativas
a sabor, cor, consistência, entre outros. 

Assessorar tecnicamente na fabricação e transformação de alimentos e bebidas, fornecendo
resultados de estudos e experiências, de modo a orientar a implantação de processos tecnológicos
adequados. 

Elaborar pareceres, informes técnicos e/ou relatórios, realizando pesquisas, entrevistas,
fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento
de atividades em sua área de atuação. 

Ministrar aulas e/ou palestras à equipe técnica, a fim de contribuir para o desenvolvimento
qualitativo dos recursos humanos em sua área de trabalho. 

Determinar padrões de qualidade para os processos (desde a matéria prima até o transporte do
produto final), planejando e implementando a estrutura para análise e monitoramento destes
processos, treinamento de pessoal para prática da qualidade como também na rotina operacional. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Engenharia de Alimentos, com registro no
Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Coordenar e executar programas e projetos relacionados à área de saúde ocupacional,
desenvolvidos pela administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares
dos municípios, em conformidade com os Conselhos Profissionais visando auxiliar na promoção da
melhoria na qualidade de vida da população. 

Buscar, de forma preventiva e corretiva, aprimorar as condições de saúde e de desempenho
funcional dos trabalhadores, por meio de fiscalização desenvolvendo estudos, estabelecendo
métodos e técnicas e outros, avaliando os postos de trabalhos e seus respectivos riscos à saúde
e à segurança. 

Possibilitar o cumprimento das normas técnicas e legais de segurança do trabalho, elaborando
pareceres, relatórios, documentos, e outros, observando as anotações das aplicações e
procedimentos realizados juntamente aos munícipes. 

Promover a preservação da saúde e segurança, desenvolvendo juntamente com a equipe técnica e/ou
multiprofissional, investigações, programas de treinamento, seminários, palestras e outras
atividades relacionados a sua área de atuação. 
Auxiliar na plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe técnica de segurança,
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acompanhando sempre que necessário, inclusive em visitas in loco, em diferentes postos de
trabalho, de modo a manter atualizados os sistemas de informações de programas, órgãos e
serviços de vigilância. 

Visar a promoção constante da qualidade e segurança no trabalho, mediante inspeção de materiais
e equipamentos, desde a aquisição, distribuição, utilização, funcionamento, manutenção e outros,
dos mesmos, em conjunto com outros órgãos, quando necessário. 

Colaborar com a formação e no aprimoramento de outros profissionais, como Técnicos em Segurança
do Trabalho, supervisionando e orientando ações, estágios e participando de programas de
treinamento em serviço. 

Atender às diversas unidades do município sobre assuntos e exigências técnicas e legais de
Segurança do Trabalho. 

Preparar informes e documentos em assuntos em Segurança do Trabalho, a fim de possibilitar
subsídios para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e outros. 

Elaborar e/ou analisar laudos ambientais para constatação de insalubridade e periculosidade. 

Esclarecer e conscientizar os trabalhadores sobre acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. 

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação. 

Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município, quando necessário e/ou solicitado pela chefia imediata. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em curso que permita registro no sistema
CONFEA/CREA, com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, com registro no Conselho
ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. (sistema CONFEA/CREA). 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Executar serviços elétricos, eletrônicos e de telecomunicações, analisando propostas técnicas,
instalando, configurando e inspecionando sistemas e equipamentos e executando testes e ensaios. 
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Estudar, propor e/ou determinar modificações no projeto ou nas instalações e equipamentos em
operação, analisando problemas ocorridos na fabricação, falhas operacionais ou necessidade de
aperfeiçoamento. 

Projetar, planejar e especificar equipamentos, serviços e sistemas elétricos, eletrônicos e de
telecomunicações, determinando escopo da especificação, a aplicabilidade de normas e
regulamentos, avaliando tecnologias disponíveis e pesquisando novas, associando-as ao processo,
determinando características técnicas, definindo parâmetros de segurança, definindo critérios e
metodologias de planejamento, estudando mercado e sua evolução, gerando estudo preliminar de
planejamento, avaliando impacto ambiental, estudando viabilidade técnica e econômica e propondo
implantação de sistemas e equipamentos. 

Estudar as condições requeridas para o funcionamento das instalações de geração, distribuição e
utilização de energia elétrica, analisando e decidindo as características das mesmas, para
determinar tipo e custos dos projetos. 

Supervisionar atividades de servidores, administrando e orientando equipes de vários setores,
assegurando a observância das especificações de qualidade e segurança. 

Fazer estimativas dos custos de mão de obra, dos materiais e de outros fatores relacionados com
os processos de instalação, funcionamento, manutenção ou reparação, para assegurar os recursos
necessários para a execução dos projetos. 

Elaborar documentação técnica de sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e de
telecomunicações, como normas, procedimentos, laudos e relatórios técnicos, planos de manutenção
e serviço, rotinas de inspeção e testes, manual de instalação, operação e manutenção. 

Representar, quando designado, a Secretaria Municipal, Fundação ou Autarquia em que está lotado. 

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação. 

Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Engenharia Elétrica, com registro no
Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

ENGENHEIRO SANITARISTA 
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RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Avaliar, fiscalizar e desenvolver obras e projetos referentes à: sistemas de abastecimento de
água, incluindo captação, adução, reservação, 

Distribuição e tratamento de água; sistemas de distribuição de excretas e de águas residuárias
(esgoto) em soluções individuais ou sistemas de esgotos, incluindo tratamento; coleta, 

Transporte e tratamento de resíduos sólidos (lixo); controle sanitário do ambiente, incluindo o
controle de poluição ambiental; controle de vetores biológicos transmissores de doenças
(artrópodes e roedores de importância para a saúde pública); instalações prediais
hidrossanitárias; 

Saneamento de edificações e locais públicos, tais como piscinas, parques e áreas de lazer,
recreação e esporte em geral; saneamento dos alimentos. 

Elaborar relatórios pertinentes às suas atividades; subsidiar o gestor com informações para
tomada de decisões; Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; 

Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência; Exercer outras atividades,
compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores
hierárquicos. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Formação em nível de Terceiro Grau de Engenheiro sanitarista e registro Conselho
Regional Engenharia e Arquitetura. 

Outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Coordenar e executar programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos pela administração
pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade
com SUS e Conselhos Profissionais visando atuar na promoção da melhoria da qualidade de vida da
população. 
Auxiliar e/ou supervisionar a aquisição e armazenamento de medicamentos, reagentes e
equipamentos, seguindo padrões e normas preestabelecidos, controlando condições de estoque,
visando manter o fluxo normal de distribuição de medicamentos aos usuários e/ou serviços, bem
como sua qualidade. 

Dispensar/distribuir medicamentos, consultando receituário e/ou prontuário do paciente, visando
melhorar e/ou recuperar o estado de saúde dos mesmos. 

Prestar orientações a usuários e/ou outros profissionais sobre medicamentos, modo de utilizar e
processo de obtenção dos mesmos, permitindo que o usuário tenha acesso às informações
pertinentes ao seu tratamento, visando melhorar e ampliar a adesão a este. 
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Informar aos profissionais prescritores quando um medicamento foi incluído ou excluído da lista
de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde, visando promover que os usuários tenham
acesso à medicação e que não ocorra à interrupção do tratamento. 

Realizar atendimento terapêutico, para verificar as condições de vida dos pacientes, fornecer
medicação e fortalecer o vínculo do paciente com o tratamento e com o serviço prestado pelo
município. 

Supervisionar, orientar e realizar exames clínicos/laboratoriais, de exudatos e transudatos
humanos, empregando materiais, aparelhos e reagentes apropriados, bem como interpretar, avaliar
e liberar resultados, visando garantir que estes sejam confiáveis e sirvam para confirmar e/ou
descartar diagnósticos. 

Efetuar análise bioquímica de água, leite humano e outros, visando garantir o controle de
qualidade, pureza, conservação e homogeneidade do material. 

Fazer a manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando
instrumentos especiais e fórmulas químicas, visando atender a produção de medicamentos e outros
preparados. 

Contribuir com a educação em saúde, em seus segmentos, desenvolvendo estudos e pesquisas
relacionados a sua área de atuação, através de reuniões, ordinárias, extraordinárias, comissões,
orientações, campanhas, palestras e outros. 

Promover pesquisas e desenvolver novas técnicas, objetivando antecipar problemas, providenciar
medidas preventivas para contorná-los e propor recursos para otimizar soluções. 

Preparar informes e documentos em assuntos de farmácia-bioquímica, a fim de possibilitar
subsídios para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres, licitações e outros. 

Participar ativamente no processo de padronização de medicamentos e orientação à comissão de
licitação sobre características técnicas dos mesmos, visando atender a necessidade da população
e a qualidade dos medicamentos, dentro do orçamento previsto. 
Auxiliar na elaboração do Plano Municipal de Política de Medicamentos e Assistência
Farmacêutica, em parceria com outros profissionais, buscando subsídios na bibliografia
disponível, visando efetivar a formulação de uma política de Assistência Farmacêutica Municipal
e a implantação de ações capazes de promover a melhoria das condições de assistência à saúde. 

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação. 

Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Farmácia, com especialização em Bioquímica,
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com registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Fiscalizar as determinações estabelecidas pela legislação urbanística, em especial as do Plano
Diretor e as do Código de Posturas, observando e fazendo observar notadamente a ocupação ou não,
a utilização ou não dos logradouros públicos, o cumprimento das obrigações assumidas pelos
particulares frente ao Município, o controle das águas pluviais, o sistema de eliminação de
dejetos, o funcionamento do comércio, da indústria e dos prestadores de serviço. 

Verificar e informar as situações constatadas durante o atendimento de reclamações da população,
solicitações e processos administrativos e judiciais em que seja necessária a verificação in
loco. 

Atualizar dados em planilha, bem como apresentar o andamento das fiscalizações ao respectivo
responsável, com o intuito de mantê-lo informado quanto as atividades diárias. 

Preparar relatórios acerca dos serviços executados, alimentando informações sobre as
fiscalizações, a fim de acompanhar, controlar, bem como prestar contas com o superior imediato. 

Emitir notificações e embargos, objetivando retirar ocupantes de terrenos públicos e adequar a
construção de casas aos padrões definidos na legislação em vigor. 

Dirigir veículo automotor, de modo a facilitar seu deslocamento nas fiscalizações e
acompanhamentos, de modo a executar suas rotinas diárias. 

Participar de processos judiciais, defendendo o município através de informações e documentos
levantados previamente. 

Zelar pelos equipamentos e materiais sob sua guarda. 

Realizar outras atribuições compatíveis com as acima descritas, conforme demanda e a critério de
seu superior imediato. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio. 

Carteira Nacional de Habilitação. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

FISCAL DE TRIBUTOS PÚBLICOS 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Executar a fiscalização de estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços,
verificando a correta inscrição quanto ao tipo de atividade, recolhimento de taxas e tributos
municipais ou licença de funcionamento, com vista a aplicação da legislação fiscal; 

Efetuar levantamento e verificação em estabelecimento para atualização do imposto sobre
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serviços, objetivando a coleta de dados para a reclassificação tributária; 

Efetuar levantamento e verificação em imóveis para atualização do imposto predial territorial
urbano, a fim de assegurar a exatidão dos mesmos; 

Informar os contribuintes quanto ao cumprimento de leis e regulamentos fiscais para orientar os
munícipes; 

Elaborar relatórios de vistorias realizadas, notificando o encontrado e as irregularidades, com
vista a uma análise para aplicação das penalidades quando for o caso; 

Manter-se atualizado sobre política fiscal tributária, acompanhando as alterações e divulgações
feitas em publicações especializadas, colaborando pra definir a legislação vigente; 

Fiscalizar imóveis e estabelecimentos, garantindo o cumprimento de normas e regulamentos
estabelecidos pela política tributária; 

Executar demais tarefas correlatas segundo determinação superior. 

Verificar e informar as situações constatadas durante o atendimento de reclamações da população,
solicitações e processos administrativos e judiciais em que seja necessária a verificação in
loco. 

Atualizar dados em planilha, bem como apresentar o andamento das fiscalizações ao respectivo
responsável, com o intuito de mantê-lo informado quanto as atividades diárias. 

Preparar relatórios acerca dos serviços executados, alimentando informações sobre as
fiscalizações, a fim de acompanhar, controlar, bem como prestar contas com o superior imediato. 

Emitir notificações e embargos, objetivando retirar ocupantes de terrenos públicos e adequar a
construção de casas aos padrões definidos na legislação em vigor. 

Dirigir veículo automotor, de modo a facilitar seu deslocamento nas fiscalizações e
acompanhamentos, de modo a executar suas rotinas diárias. 

Participar de processos judiciais, defendendo o município através de informações e documentos
levantados previamente. 

Zelar pelos equipamentos e materiais sob sua guarda. 

Realizar outras atribuições compatíveis com as acima descritas, conforme demanda e a critério de
seu superior imediato. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Superior completo em áreas a fim. 

Carteira Nacional de Habilitação. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

FISIOTERAPEUTA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Planejar, organizar e executar serviços gerais e específicos de fisioterapia; 

Avaliar a elegibilidade do lesionado para ser submetido ao tratamento proposto; 
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Fazer testes musculares, goniometria, perimetria, pesquisa de reflexos normais e patológicos,
provas de esforço e sobrecarga para identificar a incapacidade do paciente; 

Elaborar plano de tratamento, orientando a família e o paciente no acompanhamento domiciliar; 

Realizar atendimentos individuais e coletivos; 

Orientar, treinar o manuseio de aparelho e supervisionar na execução do plano de tratamento; 

Reavaliar o paciente para conotar recuperação, fazendo a integração médico/paciente através de
sugestões, alterações na conduta de tratamento e encaminhamento para alta definitiva; 

Fazer estudos de caso junto à equipe técnica para definir melhor atuação para integração do
indivíduo na sociedade; 

Promover cursos internos de atualização para técnicos e agentes; 

Assessorar autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando informes, documentos,
laudos e pareceres; 

Promover a autonomização dos pacientes; 

Preparar/capacitar familiares e/ou cuidadores de pacientes acamados; 

Participar da política de promoção à saúde; 

Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por
determinação de superiores hierárquicos. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Fisioterapia, com registro no Conselho ou
Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

FONOAUDIÓLOGO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Avaliar as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria,
impedanciometria, gravação e outras técnicas próprias, para estabelecer o plano terapêutico ou
de treinamento; 

Encaminhar o paciente ao especialista, orientando e fornecendo-lhe indicações necessárias; 

Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à praticabilidade de reabilitação fonoaudióloga,
elaborando relatórios para complementar o diagnóstico; 

Programar, desenvolver e orientar o treinamento de voz, fala, expressão do pensamento
verbalizado, compreensão do pensamento verbalizado, orientando e fazendo demonstrações de
respiração funcional, impostação de voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização
do pensamento em palavras, para reeducar e/ou reabilitar o paciente; 
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Opinar quanto à possibilidade fonatória e auditiva do paciente, fazendo exames e empregando
técnicas de avaliação específicas, para possibilitar a seleção profissional ou escolar; 

Participar de equipes multiprofissionais para identificação de distúrbios de linguagem em suas
formas de expressão e audição; 

Participar e/ou elaborar projetos de pesquisa sobre assuntos ligados à fonoaudiologia; 

Fornecer dados estatísticos e apresentar relatório de suas atividades; 

Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência; 

Realizar atendimentos individuais e coletivos; 

Participar da política de promoção à saúde; 

Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por
determinação de superiores hierárquicos. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Fonoaudiologia, com registro no Conselho ou
Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

GEÓGRAFO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Estudar características físicas e climáticas do meio ambiente, a distribuição das populações e
as atividades da raça humana, realizando pesquisas sobre a estrutura da terra, regiões
fisiográficas, clima, populações, cultura e divisões políticas, com o intuito de contribuir para
a aplicação da ciência da Geografia ao estudo da organização econômica, política e social do
Município. 

Estudar as populações e as atividades humanas, coletando informações sobre a distribuição
étnica, estrutura econômica e organização política e social de determinadas regiões, com o
intuito de elaborar comparações sobre a vida sócio-econômica e política das civilizações,
efetuando pesquisas e levantamentos fisiográficos, topográficos, toponêmicos, estatísticos e
bibliográficos, sobre a geografia, economia, política, social e demográfica, a fim de propiciar
melhor conhecimento desses assuntos. 

Implementar métodos e procedimentos para o desenvolvimento e uso do sistema de informações
geográficas (SIG), bem como critérios e formatos para alimentação de dados/informações no
sistema de geoprocessamento, de acordo com normas e padrões preestabelecidos. 

Elaborar, organizar e atualizar o material cartográfico como mapas, gráficos e cartas, coletando
dados e informações, de modo a subsidiar o superior imediato. 

Elaborar documentos e pareceres técnicos em projetos, processos e/ou solicitações em geral,
pertinentes aos aspectos de planejamento urbano, respeitando a legislação e diretrizes urbanas e
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arquitetônicas vigente. 

Analisar projetos de exploração do espaço físico, como extração de seixos, minérios, areia,
terraplanagens, loteamentos e outros, verificando as condições técnicas do projeto, realizando
visitas ao local e emitindo parecer conclusivo sobre o empreendimento. 

Avaliar denúncias de ações na área de recursos naturais não renováveis, através de visita ao
local, levantando o grau de degradação, com o intuito de manter a preservação e/ou recuperação. 

Assessorar a Administração Pública em assuntos referentes à delimitação de divisas municipais,
efetuando pesquisas e levantamentos toponímicos, estatísticos e bibliográficos. 

Interpretar fotografias aéreas, imagens, cartas planialtimétricas e dados complementares,
desenvolvendo mapas temáticos que caracterizam regiões geográficas, a fim de munir os superiores
com informações acerca do planejamento e organização físico-espacial. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Geografia, com registro no Conselho ou Órgão
Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

GEÓLOGO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Realizar estudos geológicos de terrenos, a fim de fornecer subsídios para projetos referentes à
construção de represas, túneis, pontes ou edifícios. 

Localizar e determinar a extensão de depósitos minerais, de gás e águas subterrâneas, baseando-
se nos resultados das pesquisas efetuadas e em conhecimentos científicos. 

Estudar a composição, estrutura e história das rochas e sedimentos encontrados no fundo dos
rios, realizando análises granulométricas de sedimentos e exame dos materiais recolhidos, para
fornecer dados necessários a pesquisas e trabalhos a serem desenvolvidos. 

Realizar estudos quanto à natureza das forças que agem sobre a terra, como erosão, glaciação e
sedimentação, analisando a estrutura e a forma da crosta terrestre, para identificar os efeitos
dos fenômenos em questão. 

Manter atualizados os estudos no que tange à composição e à estrutura da crosta terrestre,
examinando rochas, minerais e remanescentes de plantas e animais, para identificar os processos
de evolução da terra, e estabelecer a natureza e a cronologia das formações geológicas do
Município. 

Elaborar especificações técnicas e esboço de áreas estudadas, utilizando fotografias aéreas ou
outras ferramentas, com o intuito de apresentá-las sob forma de mapas e diagramas geológicos. 

Acompanhar a construção de galerias, poços subterrâneos, instalações de superfícies, entre
outros, determinando e orientando os trabalhos, de modo a garantir condições de segurança
necessárias à execução dos serviços. 

Efetuar cubagem de jazidas, visando a regularização das mesmas no Município, programando e
acompanhando, quando necessário, sua detonação. 

Acompanhar a realização de obras de contenção e instalação de gabiões, através de investigações
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geotécnicas e dimensionamento da obra em vias públicas que estejam em processo de instabilidade. 

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação. 

Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Geologia, com registro no Conselho ou Órgão
Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

INSTRUTOR 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Contribuir para a profissionalização da população, preparando e ministrando aulas práticas e
teóricas sobre a moda atual, confecção de utensílios domésticos, bordados, costura, tricô,
crochê, pintura, roupas, bordados, artesanato em geral e outros, utilizando-se de materiais e
ferramentas necessárias para confecção e preparação destes, a fim de auxiliar na complementação
da renda familiar. 

Estabelecer maior contato na comunidade, ministrando aulas e cursos sobre manutenção de
equipamentos e utensílios, economia doméstica e outros, com o intuito de incrementar a economia
familiar. 

Intensificar o convívio social, bem como o lazer na comunidade, promovendo, organizando e
desempenhando atividades sociais, dinâmicas, brincadeiras e outros. 

Realizar outras atribuições correlatas às acima descritas. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio. 

Outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 
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- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

INSTRUTOR DE ESPORTES RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Organização de equipamentos para práticas verticais. 

Manutenção de equipamentos para práticas verticais. 

Atendimento a grupos para realização de atividades verticais. 

Segurança dos visitantes durante a realização de atividades verticais. 

Monitoria na realização de atividades verticais ou de aventura. 

Checagem preventiva da estrutura para práticas de atividades verticais. 
Auxiliar na elaboração de material teórico para treinamento interno sobre práticas de atividades
verticais. 
Auxiliar na melhora do sistema de gestão de segurança das atividades de aventura do parque. 

Operar o teleférico. 

Operar o caixa para a venda de ingressos de atividades de aventura. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Ensino Médio Completo. 
Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 218/2013) 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

JORNALISTA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Coletar, transmitir, publicar e comentar notícias e descrever acontecimentos, divulgando fatos
que sejam de interesse público, lutando pela liberdade de expressão, pautando o trabalho na
verdade e na correta disseminação de informações. 

Recolher, redigir e registrar, interpretar e organizar informações e notícias a serem
difundidas, expondo, analisando e comentando os acontecimentos. 

Fazer a seleção, revisão e preparo definitivo das matérias jornalísticas a serem divulgadas em
quaisquer meios de comunicação com o público, informando e processando a informação com
responsabilidade. 

Buscar, definir e entrevistar fontes de informação, coletando dados, realizando diagnóstico de
opinião, visando editar boletins e manter informados os órgãos e autoridades pertinentes,
permitindo a adequação da ação dos mesmos às expectativas da comunidade. 

Divulgar informações sobre as atividades municipais, redigindo notas, artigos, resumos, e textos
em geral, editando e revendo provas, encaminhando as matérias para publicação em órgãos de
circulação externa ou interna, visando a promoção dos serviços prestados pelo município. 
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Coordenar e executar o acompanhamento do noticiário nacional e internacional de interesse do
município, bem como acompanhar as programações da mesma, providenciando gravação e posterior
transcrição de palestras, debates, depoimentos, visando disseminar conhecimentos de modo a
qualificar o senso comum. 

Elaborar textos para a imprensa a partir de entrevistas com autoridades pertinentes, relatórios
e outros envolvidos, visando transmitir para a comunidade as realizações administrativas. 

Colaborar no planejamento de campanhas promocionais, utilizando meios de comunicação de massa e
outros veículos de publicidade e difusão, para divulgar mensagens educacionais e de
esclarecimento às populações alvo. 

Coordenar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela administração
pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios. 

Preparar informes e documentos em assuntos de jornalismo, a fim de possibilitar subsídios para
elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e outros. 

Atender ao público/comunidade em geral, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer
dúvidas, receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos. 

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação. 

Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Jornalismo ou Comunicação Social com
Habilitação em Jornalismo, com registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da
Profissão. 

Outros estabelecidos pelas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do plano de
carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

MECÂNICO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Inspecionar os veículos, através de aparelhos e/ou outras ferramentas, a fim de diagnosticar o
estado de conservação e funcionamento dos motores mecânicos. 

Executar a lubrificação, regulagem e calibragem dos motores mecânicos, conforme especificações
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técnicas de cada fabricante, fazendo uso de instrumentos, ferramentas e/ou equipamentos
apropriados. 

Montar e desmontar motores, utilizando ferramentas e/ou equipamentos, visando corrigir os
defeitos encontrados. 

Traçar, furar, abrir roscas, cortar peças, manualmente e/ou mecanicamente, e/ou realizar
pequenos serviços de solda, de modo a confeccionar peças, entre outros, conforme demanda e/ou
solicitado. 

Substituir, ajustar e/ou retificar peças como bomba de óleo, válvula, cabeçote, entre outras,
quando necessário, utilizando ferramentas e/ou equipamentos específicos, de modo que o motor
funcione corretamente. 

Verificar a necessidade de reparos nas ferramentas e equipamentos utilizados na sua área de
trabalho, visando manter o bom funcionamento dos mesmos. 

Registrar os reparos feitos, peças trocadas, entre outros, a fim de manter o histórico da frota,
bem como os superiores informados quanto ao controle de atividades realizadas. 

Manter atualizados os dados e referências dos equipamentos e peças de reposição, de modo a
assegurar o fluxo das atividades. 

Acompanhar testes em motores, verificando o adequado funcionamento, com o intuito de assegurar o
resultado da atividade realizada. 

Estar comprometido com o zelo e bem-estar de seu ambiente de trabalho, inclusive em eventuais
períodos de ociosidade. 

Informar ao superior imediato a real necessidade de substituição de peças em veículos. 

Realizar outras atribuições compatíveis com as acima descritas, conforme demanda e a critério de
seu superior imediato. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

MÉDICO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; 

Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança,
adolescente, mulher, adulto e idoso; 

Realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde e, quando necessário, no domicílio; 

Realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção da atenção
Básica, definidas nas normas e diretrizes da estratégia de saúde coletiva vigente no país; 
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Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; 

Fomentar a criação de grupos de patologias especificas, como de hipertensos, de diabéticos, de
saúde mental entre outros que se fizerem necessários; 

Promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente seja mais saudável; 

Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; 

Executar ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária em sua área de abrangência,
participando da elaboração dos relatórios mensais a serem produzidos pela unidade de saúde; 

Estar comprometido com a pessoa inserida no seu contexto biopsicossocial, cuja atenção não deve
estar restrita a problemas de saúde rigorosamente definidos; 

Seu compromisso deve envolver, também, ações com indivíduos saudáveis, abordando aspectos de
promoção, prevenção e educação para saúde; 

Valorizar a relação médico-paciente e médico-família como parte de um processo terapêutico de
confiança; 

Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do
tratamento na US de origem, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra-
referência; 

Realizar pequenas cirurgias ambulatórias; 

Indicar internação hospitalar quando necessário; 

olicitar exames complementares de acordo com os protocolos estabelecidos pela Secretaria
Municipal de Saúde; 

Fazer prescrições de medicamentos de acordo com a política municipal de Assistência
Farmacêutica; 

Verificar e atestar óbito; 

Acatar seu remanejamento para qualquer unidade da rede municipal, atendendo necessidade ou
posicionamento estratégico de readequação; 

Efetuar exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, aplicar recursos de
medicina terapêutica e preventiva à comunidade; 

Analisar e interpretar resultados de exames de raio-x, bioquímico, hematológico e outros,
comparando-os com os padrões normais, para confirmar e informar o diagnóstico; 

Prescrever medicamentos, indicando dosagem e a respectiva via de administração; 

Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento e
evolução da doença; 

Emitir atestados de saúde e aptidão física e mental, de óbito, para atender determinações
legais; 

Atender emergências clínicas, cirúrgicas e traumáticas; 

Atender convocação da Secretaria Municipal de Saúde para participar de curso, treinamento e
atividades afins que estejam ligas à sua área de atuação; 
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Participar de campanhas de saúde comunitária de caráter preventivo; 

Exercer outras atividades, compatíveis com a sua formação, previstas em Lei, regulamento ou por
determinação superior. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Formação em nível de graduação em medicina e registro no órgão fiscalizador do
exercício profissional; 
Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

MÉDICO ESPECIALISTA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Efetuar exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, aplicar recursos de
medicina terapêutica e preventiva à comunidade; 

Requisitar exames complementares de acordo com os protocolos estabelecidos pela Secretaria
Municipal de Saúde; 

Analisar interpretar resultados de exames de Raio-X, Biométrico, Hematológico e outros,
comparando-os com os padrões normais para conformar o diagnóstico; 

Prescrever medicamentos, respeitando a política municipal de Assistência FARMACÊUTICA, indicando
dosagem e respectiva via de administração; 

Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento e
evolução da doença; 

Emitir atestados de saúde e aptidão física e mental, do óbito, para atender determinações
legais; 

Atender emergências, cirurgias e traumatológicas; 

Participar de campanhas de saúde comunitária de caráter preventivo; 

Disponibilizar todos procedimentos de sua área de especialização aos usuários do SUS; 

Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por
determinação superior. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Formação em nível de graduação em medicina e registro no órgão fiscalizador do
exercício profissional; Comprovante de residência médica, com respectivo registro no Conselho
Regional de Medicina. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 
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- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

MÉDICO AUDITOR 
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Analisar e auditar os prontuários de pacientes, emitindo o respectivo parecer; 

Realizar procedimentos relativos aos processos de auditoria instaurados pela Gestão Municipal do
SUS; 

Fiscalizar convênios e contratos do SUS, bem como avaliar as informações relativas à prestação
de serviços no âmbito do SUS no Município de Brusque, quanto aos seus aspectos técnicos
e normativos, de acordo com as normas de auditoria expedidas no âmbito do SUS; 

Realizar o controle, avaliação e executar a revisão técnica das faturas dos prestadores de
serviços médicos públicos, privados e/ou conveniados ao SUS; 

Auditar e atuar na verificação da regularidade dos atos praticados por pessoas físicas e
jurídicas, produzindo ações orientadoras e corretivas quanto à aplicação de recursos destinados
à ações e serviços de saúde, adequação, qualidade e resolutividade dos produtos e serviços
disponibilizados aos cidadãos; 

Auditar as ações e serviços estabelecidos no plano municipal de saúde; 

Auditar os serviços de saúde sob sua responsabilidade, sejam públicos ou privados, contratados e
conveniados; 

Observar e analisar através de exame analítico e pericial da legalidade dos atos da
administração orçamentária, financeira e patrimonial, bem como da regularidade dos atos técnicos
profissionais praticados no âmbito do SUS por pessoas físicas e jurídicas,  integrantes ou
participantes do sistema; 

Observar e analisar através do acompanhamento sistemático das atividades desenvolvidas no SUS,
de modo a verificar a conformidade dos processos, produtos e serviços prestados com as normas
vigentes e com os objetivos estabelecidos, e fornecimento dos dados e das informações
necessárias ao julgamento das realizações e à introdução de fatores corretivos e preventivos; 

Analisar e auditar as ações e serviços desenvolvidos por consórcio intermunicipal ao qual esteja
o Municipio associado; 

Aferir a preservação dos padrões estabelecidos e proceder ao levantamento de dados que permitam
ao Serviço Municipal de Controle, Avaliação e Auditoria conhecer a qualidade, a quantidade, a
propriedade, a eficiência, eficácia e a efetividade dos métodos, práticas, procedimentos
operativos e gerenciais dos serviços de saúde prestados à população, visando a melhoria
progressiva de assistência de saúde; 

Realizar o controle e avaliação dos recursos e procedimentos adotados, visando sua adequação,
qualidade, resolubilidade e melhoria na qualidade em relação à comercialização de produtos e da
prestação das ações e serviços de interesse à saúde da propulação; 

Analisar os relatórios do Sistema de Informação Ambulatorial e Hospitalar, os processos e os
documentos, plano municipal de saúde e relatórios de gestão; 

Verificar " in loco " as unidades prestadoras de serviços públicas ou privadas, contratadas e
conveniadas do SUS, através da documentação de atendimento aos pacientes e usuários e dos
controles internos. 

REQUISITOS PARA CARGO 
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Formação Obrigatória: 

Ensino Superior em Medicina; 

Curso de Pós-Graduação em Auditoria Médica; 

Outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do plano de
carreira. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 270/2017) 

MÉDICO REGULADOR 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Auxiliar na construção e aplicação dos protocolos de regulação; 

Realizar solicitações de procedimentos em casos específicos quando não permitido para operadores
solicitantes; 

Realizar análise de solicitações de procedimentos regulados pendentes, autorizando, negando ou
devolvendo; 

Preencher sempre os campos de justificativa das ações realizadas; 

Excluir solicitações já autorizadas quando houver coerência e justificar a exclusão; 

Atuar sobre a demanda que requer autorização prévia, por meio de AIH e APAC; 

Verificar as evidências clínicas das solicitações e o cumprimento dos protocolos de regulação,
por meio da análise de laudo médico; 

Autorizar ou não a realização do procedimento; 

Definir a alocação da vaga e dos recursos necessários para o atendimento; 

Avaliar as solicitações de  alteração de procedimentos já autorizados e a solicitação de
procedimentos especiais, além de orientar e avaliar o preenchimento dos laudos médicos. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação Obrigatória: Ensino Superior em Medicina. 

Outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 270/2017) 

MONITOR 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Auxiliar no preparo de expedientes administrativos que se fizerem necessários nas diversas
unidades, sob orientação; 

Prestar apoio no controle de entrada e saída de materiais, ferramentas e equipamentos no
ambiente de trabalho bem como como cuidar do registro de frequência dos servidores; 

Inteirar-se dos trabalhos desenvolvidos em cada setor, visando colaborar e facilitar a obtenção
de dados, documentos ou outras solicitações dos superiores; 

Operar equipamentos diversos, tais como: projetor multimídia; aparelhos de fax, máquinas
fotocopiadoras/duplicadoras e outros; 
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Produzir, reproduzir e processar, fotografias, slides, microfilmes, jornais, revistas ou livros,
negativos e celulose; 

Localizar, organizar, classificar e manter atualizado o acervo de multimídia; 

Zelar pela higiene, limpeza, conservação e boa utilização dos equipamentos e instrumentos
utilizados sob sua responsabilidade, solicitando junto à chefia os serviços de manutenção; 

Dirigir veículos automotores; 

Realizar e atender chamadas telefônicas, anotar e enviar recados; 

Manter, organizar, classificar e  atualizar arquivos, fichários, livros, publicações e outros
documentos, para possibilitar controle e novas consultas; 

Realizar serviços auxiliares no processo de aquisição e processamento técnico; 

Executar serviços auxiliares de preparação para restauro e conservação do material bibliográfico
e não bibliográfico; 

Atender ao público em geral, averiguando suas necessidades para orientá-los e/ou encaminhá-los
às pessoas e/ou setores competentes; 

Receber, entregar, levar e buscar documentos, materiais de pequeno porte, livros e outros,
através de malote e protocolo, providenciando os registros necessários de empréstimos e
devoluções e afixar materiais de expedientes; 

Participar de programa de treinamento, quando convocado; 

Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de
informática; 

Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; 

Conduzir veículos automotores no exercício das funções do cargo; 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Ensino Médio Completo. 
Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 218/2013) 

Motorista 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Dirigir veículos, zelando pela segurança de passageiros, valores e/ou cargas, conduzindo-os até
local de destino, respeitando as regras de trânsito, bem como adotando medidas cabíveis na
solução e prevenção de qualquer incidente. 
Auxiliar no embarque e/ou desembarque de passageiros, manuseando instrumentos e equipamentos,
quando necessário, bem como abastecer o veículo com mercadorias e/ou outros materiais. 

Vistoriar o veículo e realizar pequenos reparos, verificando o estado dos pneus, o nível de
combustível, de água e óleo, testando o freio, a parte elétrica, detectando problemas mecânicos,
identificando sinais sonoros, luminosos ou visuais, checando indicações dos instrumentos do
painel, solicitando manutenção quando necessário, entre outros, visando contribuir na
conservação e segurança do veículo. 

Evitar acidentes, controlando e auxiliando na carga e descarga de mercadorias, orientando o seu
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acondicionamento no veículo, bem como garantir a correta entrega de mercadorias, verificando a
localização dos depósitos e estabelecimentos onde se processarão carga e descarga e conferindo
as mesmas com documentos de recebimento ou entrega. 

Prestar socorro mecânico e/ou guinchar veículos, quando necessário, bem como operar comandos
e/ou mecanismos do veículo, possibilitando a execução da tarefa necessária. 

Preencher diariamente o mapa de controle individual de veículos, entregando-o no prazo
solicitado pela sua chefia imediata. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, fazendo exposições sobre situações e problemas identificados, oferecendo
sugestões, revisando e discutindo trabalhos, para fins de formulação de diretrizes, planos e
programas de trabalho afetos ao Município. 

Obedecer, na íntegra, a legislação de trânsito vigente. 

Zelar pelos equipamentos e materiais sob sua guarda. 

Estar comprometido com o zelo e bem-estar de seu ambiente de trabalho, inclusive em eventuais
períodos de ociosidade. 

Realizar outras atribuições compatíveis com as acima descritas, conforme demanda e a critério de
seu superior imediato. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Fundamental. 

Carteira Nacional de Habilitação. 
Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Conduzir ambulâncias por via rodoviária; 

Observar a forma de condução em emergência, sempre que for configurada esta necessidade, em
conformidade com o disposto no Código Brasileiro de Trânsito para estas situações; 

Zelar pela manutenção do veículo, observando a carroceria e testando freios, comandos, para
certificar-se das boas condições de funcionamento; 

Vistoriar regularmente o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água,
óleo do cárter e testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições
funcionamento; 

Conhecer a malha viária local; 

Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial
local; 
Auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida; 
Auxiliar as equipes nas imobilizações e transporte de vítimas; 

Comunicar ao setor competente. eventuais falhas e solicitando reparos para assegurar seu
perfeito estado; 

Realizar medidas reanimação cardiorespiratória básica; 
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Responsabilizar-se pela entrega do veículo ao próximo condutor em perfeito estado de utilização; 

Identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a
fim de auxiliar a equipe de saúde; 

Executar outras atividades inerentes ao seu cargo e formação e/ou de interesse da Secretaria
Municipal de Saúde, por determinação superior. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Ter ensino médio completo, 21 anos completos, Carteira Nacional de Habilitação -
classe D. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Conduzir ambulâncias por via rodoviária; 

Observar a forma de condução em emergência, sempre que for configurada esta necessidade, em
conformidade com o disposto no Código Brasileiro de Trânsito para estas situações; 

Zelar pela manutenção do veículo, observando a carroceria e testando freios, comandos, para
certificar-se das boas condições de funcionamento; 

Vistoriar regularmente o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água,
óleo do cárter e testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições
funcionamento; 

Conhecer a malha viária local; 

Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial
local; 
Auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida; 
Auxiliar as equipes nas imobilizações e transporte de vítimas; 

Comunicar ao setor competente. eventuais falhas e solicitando reparos para assegurar seu
perfeito estado; 

Realizar medidas reanimação cardiorespiratória básica; 

Responsabilizar-se pela entrega do veículo ao próximo condutor em perfeito estado de utilização; 

Identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a
fim de auxiliar a equipe de saúde; 

Executar outras atividades inerentes ao seu cargo e formação e/ou de interesse da Secretaria
Municipal de Saúde, por determinação superior. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Ter ensino médio completo, 21 anos completos, Carteira Nacional de Habilitação -
classe E. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira.  (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 218/2013) 
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MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros; respeitando o código
Nacional de Trânsito; 

Recolher o veículo na garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia; 

Manter o veículo em perfeitas condições de funcionamento; 

Manter o veículo limpo e proceder a lavação e limpeza externa e interna do mesmo; 

Fazer reparos de emergência; encarregar-se de transporte e entrega de correspondência que lhe
for confiada; auxiliar no controle de quilometragem e de gasto de combustível; 

Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verifica r o funcionamento do sistema
elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção e de velocidade; 

Providenciar a lubrificação quando indicada; 

Verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como a calibração dos pneus;
auxiliar médicos, enfermeiros e assistentes sociais na assistência a pessoas, ajudando-os na sua
locomoção, quando necessário; conduzindo caixa de medicamentos, tubos de oxigênio, macas, etc, 

Eventualmente operar rádio transceptor; tratar com educação e respeito os passageiros do
veículo; manter a Carteira nacional de Habilitação (CNH) atualizada; e executar tarefas afins. 

Realizar atividades relativas à condução e conservação de veículos destinados ao transporte de
passageiros e cargas, com a seguinte especificação: 

Dirigir automóveis e outros veículos destinados ao transporte de pessoas e/ou cargas; 

Manter o veículo lubrificado, lavado e abastecido; 

Efetuar o conserto de emergência no veículo que dirige e recolhê-lo para revisão periódica; 

Informar ao mecânico quanto aos defeitos apresenta dos pelo veículo; 

Comunicar o seu chefe imediato qualquer anormalidade apresentada; 

Zelar pelo uso e conservação do veículo; 

Recolher o veículo na garagem da Câmara ou em outro local determinado pelo seu superior, após a
jornada de trabalho; 

Portar documentos de Habilitação e zelar pela documentação do veículo, observando rigorosamente
suas validades; 

Participar de treinamento na área de atuação, quando solicitado; 

Executar outras atividades que tenham correlação com as atribuições do cargo. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Ter ensino médio completo, 21 anos completos, Carteira Nacional de Habilitação -
classe C. 
Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira.  (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 218/2013) 

MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 
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Dirigir automóveis, caminhões, ônibus e outros veículos destinados ao transporte de cargas,
pessoas e alunos de acordo com norma vigente do conselho nacional de transito; 

Recolher máquinas, equipamentos rodoviários e veículos na garagem quando concluído o serviço do
dia; 

Manter máquinas, equipamentos rodoviários e veículos em perfeitas condições de funcionamento;
fazer reparos de urgência; zelar pela conservação dos veículos, máquina e equipamentos
rodoviários que lhe forem confiados; 
Auxiliar no embarque e/ou desembarque de passageiros, manuseando instrumentos e equipamentos,
quando necessário, bem como abastecer o veículo com mercadorias e/ou outros materiais. 

Vistoriar o veículo e realizar pequenos reparos, verificando o estado dos pneus, o nível de
combustível, de água e óleo, testando o freio, a parte elétrica, detectando problemas mecânicos,
identificando sinais sonoros, luminosos ou visuais, checando indicações dos instrumentos do
painel, solicitando manutenção quando necessário, entre outros, visando contribuir na
conservação e segurança do veículo. 

Evitar acidentes, controlando e auxiliando na carga e descarga de mercadorias, orientando o seu
acondicionamento no veículo, bem como garantir a correta entrega de mercadorias, verificando a
localização dos depósitos e estabelecimentos onde se processarão carga e descarga e conferindo
as mesmas com documentos de recebimento ou entrega. 

Prestar socorro mecânico e/ou guinchar veículos, quando necessário, bem como operar comandos
e/ou mecanismos do veículo, possibilitando a execução da tarefa necessária. 

Preencher diariamente o mapa de controle individual de veículos, entregando-o no prazo
solicitado pela sua chefia imediata. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, fazendo exposições sobre situações e problemas identificados, oferecendo
sugestões, revisando e discutindo trabalhos, para fins de formulação de diretrizes, planos e
programas de trabalho afetos ao Município. 

Obedecer, na íntegra, a legislação de trânsito vigente. 

Zelar pelos equipamentos e materiais sob sua guarda. 

Estar comprometido com o zelo e bem-estar de seu ambiente de trabalho, inclusive em eventuais
períodos de ociosidade. 

Realizar outras atribuições compatíveis com as acima descritas, conforme demanda e a critério de
seu superior imediato. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Ter ensino médio completo Ensino Fundamental completo, 21 anos completos, Carteira
Nacional de Habilitação - classe E. (Redação dada pela Lei Complementar nº 332/2021) 
Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 218/2013) 

NUTRICIONISTA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Coordenar e executar programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos pela administração
pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade
com SUS e Conselhos Profissionais de Nutrição, visando auxiliar na promoção da melhoria da
qualidade de vida da população.. 
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Implementar hábitos alimentares saudáveis, aconselhando e instruindo a população, sugerindo
refeições balanceadas, com base na observação de aceitação dos alimentos pelos comensais e no
estudo dos meios e técnicas de introdução gradativa de produtos naturais mais nutritivos e
econômicos, relacionando a patologia com a deficiência nutricional, procedente ao planejamento e
elaboração de cardápios e dietas. 

Contribuir, preventiva e corretivamente, com os conhecimentos de sua área de atuação
assessorando escolas, ambulatórios, consultórios, hospitais e outros. 

Possibilitar melhor rendimento do serviço, através da programação e desenvolvimento de
treinamento do pessoal auxiliar de nutrição, orientando os trabalhos, supervisionando o preparo,
distribuição das refeições, solicitando e recebendo alimentos bem como, zelando por sua
armazenagem e distribuição. 

Propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe multiprofissional de saúde,
sempre que necessário, bem como encaminhando, requerendo pareceres técnicos e ou exames
complementares, de outros profissionais de saúde. 

Assegurar a confecção de alimentação sadia, providenciando recursos adequados e zelando pela
ordem e manutenção de boas condições higiênicas. 

Garantir regularidade nos serviços, participando de comissões e grupos de trabalho encarregados
da compra de gêneros alimentícios, aquisição de equipamentos, maquinaria e material específico. 

Promover a melhoria e aperfeiçoamento das equipes multiprofissionais, subsidiando decisões e
ações bem como, participando efetivamente dos processos de planejamento e avaliação das mesmas. 

Articular informações, juntamente com profissionais de outras áreas e instituições, públicas ou
privadas, preparando informes, atestados, laudos, pareceres e demais documentos, a fim de
possibilitar o entendimento global das ações referentes à sua atribuição técnica. 

Adotar e cumprir procedimentos e/ou instruções elaboradas pelos profissionais da equipe técnica
da Secretaria de Saúde referentes à sua área de atuação, fornecendo subsídios para o
planejamento e execução das Políticas de Saúde. 

Preparar informes e documentos referentes à sua formação técnica, a fim de possibilitar
subsídios para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e outros. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras entidades públicas e/ou particulares,
realizando estudos, exposições sobre situações e problemas identificados, oferecendo sugestões,
revisando, discutindo, trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes,
planos e programas de trabalho afetos ao Município. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Nutrição, com registro no Conselho ou Órgão
Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

OPERADOR DE MÁQUINAS 
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RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Operar máquina, conduzindo-a e controlando painel de comandos e instrumentos, manobrando-a,
dirigindo-a, posicionando o mecanismo da mesma segundo as necessidades do trabalho, com o
intuito de viabilizar o mesmo. 

Zelar pelas boas condições da máquina, vistoriando-a e realizando pequenos reparos, verificando
o estado dos pneus, o nível de combustível, de água e óleo, testando o freio, a parte elétrica,
detectando problemas mecânicos, identificando sinais sonoros, luminosos ou visuais, checando
indicações dos instrumentos do painel, lubrificando-a, solicitando manutenção quando necessário,
entre outros, visando contribuir na conservação e segurança da máquina. 

Zelar pelas condições de segurança dos demais e de si mesmo e evitar acidentes, atentando para
normas e procedimentos preestabelecidos, bem como utilizando equipamentos de proteção e/ou
segurança quando necessário. 

Prestar socorro e/ou remover veículos, quando necessário, operando comandos e/ou mecanismos da
máquina, possibilitando a execução da tarefa necessária. 

Realizar outras atribuições compatíveis com as acima descritas, conforme demanda e a critério de
seu superior imediato. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Fundamental. 

Carteira Nacional de Habilitação. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

PSICÓLOGO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Desenvolver serviços relacionados à problemática pessoal, educacional e organizacional e a
estudos clínicos individuais e coletivos; 

Elaborar e aplicar métodos e técnicas de pesquisa das características psicológicas dos
indivíduos; 

Organizar e aplicar métodos e técnicas de recrutamento e seleção de pessoal e de orientação
profissional, bem como a avaliação desses processos para controle de sua validade; 

Realizar estudos e aplicações práticas no campo da educação e saúde; 

Realizar atendimentos individuais e coletivos; 

Elaborar projetos terapêuticos de acordo com a política de saúde mental municipal; 

Trabalhar em equipes multiprofissionais; 

Participar, dentro de sua especialidade, de equipes multiprofissionais na elaboração, análise e
implantação de programas e projetos; 

Prestar assessoria e consultoria técnica em assunto de natureza psicológica; 

Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; 
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Coordenar e executar programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos pela administração
pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade
com SUS, SUAS, Estatuto da Criança e do Adolescente, Conselhos Profissionais de Psicologia e
Legislação Municipal, visando auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da
população. 

Possibilitar a compreensão do comportamento humano, individual ou em grupo, aplicando os
conhecimentos teóricos e técnicos da psicologia, com o objetivo de identificar e intervir nos
fatores determinantes das ações e dos sujeitos, em sua história pessoal, familiar e social,
vinculando-as também a condições políticas, históricas e culturais. 

Buscar a diminuição do sofrimento psíquico, em usuários que precisam de atendimento psicológico,
bem como em seus familiares e grupos sociais em que está vinculado, realizando diagnósticos
psicológicos, psicoterapia e atendimentos emergenciais. 
Auxiliar na plena atenção prestada aos usuários, integrando à equipe multiprofissional das
instituições em geral, para elaboração e execução de programas de prevenção, assistência, apoio,
educação e outros. 

Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando
conflitos e questões, acompanhando usuários e seus familiares durante o processo de tratamento
psicológico, bem como acompanhar o desenvolvimento e a evolução de intervenções realizadas. 

Buscar o aperfeiçoamento organizacional e psicológico das equipes multiprofissionais, promovendo
estudos nas diversas unidades do Município, subsidiando decisões e ações bem como, participando
efetivamente dos processos de planejamento e avaliação das mesmas. 

Promover a qualidade, a valorização e a democratização do sistema educacional, participando da
elaboração de planos e políticas, auxiliando na elaboração de procedimentos educacionais
diferenciados, analisando características de indivíduos portadores de necessidades especiais,
bem como prestando orientação psicológica aos educadores e educandos no processo ensino-
aprendizagem. 

Proporcionar o desenvolvimento dos recursos humanos, utilizando princípios e métodos da
psicologia, coordenando e executando projetos, como processos de recrutamento e seleção,
integração de novos funcionários, bem como realizando a análise ocupacional dos cargos, propondo
melhorias das condições ambientais, relacionais, materiais e outros. 

Colaborar para a ampliação da visão da realidade psico-social à qual os usuários estão
inseridos, por meio do acompanhamento técnico, através de visitas a hospitais, escolas,
domicílios e outros, sempre que necessário. 

Elaborar, adotar e cumprir procedimentos e/ou instruções referentes à sua área de atuação,
juntamente com os profissionais da equipe técnica da Secretaria, Fundação ou Autarquia em que
está lotado, fornecendo subsídios para o planejamento e execução das Políticas de Saúde Mental,
Social, do Trabalhador e outros. 

Proporcionar a disseminação do conhecimento, coordenando e desenvolvendo pesquisas
experimentais, teóricas e clínicas, palestras, grupos educacionais, entre outros. 

Articular informações, juntamente com profissionais de outras áreas e instituições como
Ministério Público e Poder Judiciário, preparando informes, atestados, laudos, pareceres e
demais documentos, a fim de possibilitar o entendimento global das ações referentes à sua
atribuição técnica. 

Promover a melhoria e aperfeiçoamento das equipes multiprofissionais, subsidiando decisões e
ações bem como, participando efetivamente dos processos de planejamento e avaliação das mesmas. 

Colaborar com a formação e aprimoramento de outros profissionais de saúde, orientando estágios e
participando de programas de treinamento em serviço. 
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Contribuir, com os conhecimentos de sua área de atuação coordenando grupos de estudos,
assessorando escolas, ambulatórios, consultórios, hospitais e outros. 

Avaliar e acompanhar os servidores afastados, elaborando parecer psicológico, encaminhando-os
aos médicos peritos. 

Avaliar os servidores através de visitas domiciliares, quando necessário e/ou solicitado pelos
médicos peritos, conforme a análise dos casos. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras entidades públicas e/ou particulares,
realizando estudos, exposições sobre situações e problemas identificados, oferecendo sugestões,
revisando, discutindo, trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes,
planos e programas de trabalho afetos ao Município. 

Preparar informes e documentos referentes à sua formação técnica, a fim de possibilitar
subsídios para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e outros. 

Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por
determinação de superiores hierárquicos. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Psicologia, com registro no Conselho ou
Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Contribuir com a ordem e a limpeza das repartições públicas, no que se refere tanto à área
interna quanto externa, através da limpeza e conservação dos mesmos, mantendo as condições de
asseio e higiene requeridas, assim como realizar a limpeza de materiais, equipamentos,
brinquedos, entre outros. 

Manter fora do alcance de crianças produtos químicos e utensílios que coloquem em risco a vida
das mesmas quando atuando em escolas e/ou creches. 

Zelar pelo cumprimento das normas internas estabelecidas, informando ao superior imediato, os
problemas gerais ocorridos, bem como utilizando vestimentas e equipamentos adequados ao serviço
e ao local de trabalho. 

Preparar e servir café, contribuindo com o bem-estar dos indivíduos. 

Garantir a continuidade do processo de higienização e manutenção do ambiente e instalações,
através do pedido, recepção, conferência, controle e distribuição do material de consumo,
limpeza e outros, bem como através do seu correto uso e conservação. 

Realizar outras atribuições correlatas às acima descritas, conforme demanda e solicitação do
superior imediato. 

REQUISITOS PARA CARGO 
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Formação: Ensino Fundamental Incompleto 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

TÉCNICO AGRÍCOLA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Elaborar estudos, projetos e desenvolver ações visando o desenvolvimento das atividades
agrícolas do município; 

Elaborar estudos e projetos na área agrícola visando a melhoria do setor; 

Dar assistência técnica e educativa aos agricultores e suas famílias na tarefa de preparação dos
solos, plantio, colheita, beneficiamento de espécies vegetais, combate a parasitas e outras
pragas na melhoria e qualidade dos rebanhos, na produção de leite carne e outros;. 

Desenvolver atividades de inseminação artificial; 

Proceder o levantamento das unidades agrícolas no município; 

Colaborar na organização das atividades de comercialização, levantamento de novas alternativas
de produção, consumo e comércio; 

Colaborar na implantação de programas de abastecimento alimentar; 

Outras tarefas correlatas. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio com Curso Técnico e registro no Conselho
ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

TÉCNICO EM AGRIMENSURA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Executar atividades técnicas relativas a levantamentos topográficos, efetuando medições com
auxilio de instrumentos de agrimensura, para fornecer dados necessários a construção de obras
e/ou exploração de minas. 

Efetuar cálculos de agrimensura, utilizando dados coletados em levantamentos topográficos, de
modo a elaborar mapas topográficos, cartográficos e/ou outros trabalhos afins. 

Preparar e examinar mapas terrestres, interpretando fotografias aéreas e empregando técnicas
fotométricas para identificar, localizar e desenhar, em escala adequada, linhas, aéreas, relevos
e/ou outros acidentes topográficos. 

Realizar levantamentos e nivelamentos topográficos, geométricos, taqueométricos, altimétricos,
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planimétricos e/ou planialtimétricos, posicionando e manejando teodolitos, níveis, trenas,
bússolas, telêmetros GPS e/ou outros aparelhos de medição, para determinar altitudes,
distâncias, ângulos, coordenadas de níveis e outras características da superfície terrestre. 

Efetuar levantamentos cadastrais para construção civil, construção de estradas, projetos
ambientais, desapropriação e/ou outros de interesse do Município. 

Identificar superfícies e sistemas de referência, projeções cartográficas e/ou sistemas de
coordenadas. 

Planejar serviços de aquisições, tratamento, análise e conversão de dados georreferenciados. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio com curso Técnico em Agrimensura, com
registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

TÉCNICO EM CIRCULAÇÃO DE TRÁFEGO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Efetuar levantamento de projetos de organização e controle de circulação de ruas, rodovias e
outras vias de trânsito, sinalizando-as para permitir perfeito fluxo de veículos e garantir o
máximo de segurança para motoristas e pedestres, 

Atender solicitações e reclamações relacionadas a sinalização viária, registrando os dados em
formulários próprios, dirigindo-se ao local informado a fim de comprovar a viabilidade do pedido
e tomar as providências necessárias para sua solução; 

Promover palestras para a educação do trânsito, no sentido de orientar, instruir e esclarecer
sinalização, normas e procedimentos, visando a segurança no trânsito; 

Estudar os fenômenos causadores do engarrafamento de trânsito, observando a direção e o volume
do mesmo nas diversas áreas da cidade e as principais zonas de estrangulamento, para propor
medidas de controle da situação; 

Estudar e propor modificações no traçado e no alargamento das ruas e rodovias em geral,
analisando problemas de congestionamento e levando em consideração o volume de tráfego atual e o
previsto para o futuro, para facilitar o fluxo rodoviário; 

Relatar as conclusões efetuadas, redigindo informes técnicos, para permitir a sua utilização em
estudos futuros; 

Definir sinalização vertical e oriental, efetuar levantamento de dados sobre as diversas
situações de trânsito, tais como volume de veículos, origem destino do tráfego, fluxo de
pedestres, mportância e capacidade da via; 

Realizar o processamento dos referidos dados, analisando minuciosamente as causas e
conseqüências do conflito veículo/pedestre; 
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Atender solicitações e reclamações relacionadas à sinalização e circulação viária, armazenando
os pedidos e verificando "in loco" a situação apresentada, a fim de comprovar a viabilidade do
deferimento, se for o caso e para propor medidas coerentes para solucionar o problema; 

Formular projetos de sinalização e circulação viária, propondo a implantação de medidas para o
aumento da segurança do trânsito, considerando a viabilidade financeira para a execução do
projeto e o impacto no sistema viário global; 

Participar de discussões que envolvam a segurança no trânsito, o controle de circulação viária,
as modificações no traçado das vias, as alterações de tráfego e a criação de novas vias; e
participar e desenvolver palestras sobre educação para o trânsito. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Segundo grau, com curso técnico específico. 
Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Lavar, acondicionar e esterilizar material, segundo técnicas adequadas; 

Administrar sangue e plasma, controlar pressão venosa; 

Monitorar e aplicar respiradores artificiais; 

Prestar cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal ao pacientes; 

Aplicar gasoterapia, instilações, lavagens estomacais e vesicais e outros tratamentos, valendo-
se dos seus conhecimentos técnicos para proporcionar o maior grau possível de bem-estar físico,
mental e social aos pacientes; 

Efetuar testes de sensibilidade, aplicando substâncias alérgicas e fazendo leituras das reações,
para obter subsídios aos diagnósticos; 

Fazer curativos, imunizações, imobilizações especiais e ministrar medicamentos e tratamentos de
emergência; 

Adaptar o paciente ao ambiente hospitalar e aos métodos terapêuticos que lhes são aplicados,
realizando entrevistas de admissão, visitas diárias e orientando-o para reduzir sua sensação de
insegurança e sofrimento e obter a sua colaboração no tratamento; 

Prestar cuidados no post-mortem como enfeixamentos e tamponamentos, utilizando algodão, gaze e
outros materiais para evitar a eliminação de secreções e melhorar a aparência do cadáver; 

Realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias específicas e às família de risco,
conforme planejamento da US; 

No nível de suas competências, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica
e sanitária; 
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Realizar busca ativa de casos, como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho
epidemiológico bem como de gestantes e crianças para imunização; 

Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamento e de dependências da US, garantindo o
controle de infecção; 

Realizar procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes da US e nos domicílios, dentro do
planejamento de ações traçado pela equipe; 

-Executar outras atividades inerentes ao cargo e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Ter ensino médio completo (antigo 2º grau), curso Técnico de Enfermagem e registro no
órgão fiscalizador do exercício profissional. 

Outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Participar na elaboração de estudos e projetos de engenharia, na pré-analise de projetos de
construção civil, na elaboração de desenhos técnicos e orçamentos, baseando-se em plantas e
especificações, a fim de orientar os trabalhos de execução e manutenção de obras e de serviços; 

Acompanhar projetos, obras e serviços, verificando se o trabalho executado está de acordo com os
itens do contrato, com relação à qualidade, segurança, cronograma e prazo, a fim de garantir com
exatidão o que foi acordado; 

Elaboração de relatórios: De medição, informando se a empresa contratada cumpriu com as
exigências e prazos acordados e desta forma possa receber por seus serviços, de obras concluídas
e em andamento, informando valores destinados a obra e prazo em que foi executada, ilustrando
com fotos com o objetivo de documentar os valores e ações realizadas e de dados estatísticos e
indicadores da área, visando fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou
procedimentos de sua área de atuação; 

Realizar vistorias em obras e serviços, efetuando medições, cálculos e análises de solo, segundo
orientação do engenheiro responsável; 

Efetuar cálculos para auxiliar a preparação de plantas e edificação destinadas a construção,
reparo e conservação de edifícios e outras obras de engenharia civil dentro das suas
atribuições; 

Preparar estimativas de quantidade de materiais e mão-de-obra, bem como calcular os respectivos
custos, a fim de fornecer dados necessários à elaboração de propostas de execução de obras; 

Orientar e instruir equipes de trabalho na execução de projetos de campo, visando cumprir
exigências predeterminadas; 

Conduzir veículos automotores no exercício das funções do cargo. REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Ensino Pós Médio de Técnico em Edificações ou Profissionalizante, Curso de
Autocad e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 
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Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 218/2013) 

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Lavar, acondicionar e esterilizar material, segundo técnicas adequadas; 

Prestar cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal ao pacientes; 

Efetuar testes de sensibilidade, aplicando substâncias alérgicas e fazendo leituras das reações,
para obter subsídios aos diagnósticos; 

Adaptar o paciente ao ambiente e aos métodos terapêuticos que lhes são aplicados, realizando
entrevistas de admissão, visitas diárias e orientando-o para reduzir sua sensação de insegurança
e sofrimento e obter a sua colaboração no tratamento; 
Auxiliar em rotinas administrativas do serviço de odontologia; 

Levar aos serviços de diagnóstico e tratamento, o material e os pedidos de exames complementares
e tratamentos; 

Receber e conferir os prontuários do setor competente e distribuí-los nos consultórios; 

Agendar consultas, tratamentos e exames, chamar e encaminhar pacientes; 

Sob a supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos preventivos, individuais ou
coletivos, nos usuários para o atendimento clínicos, como escovação supervisionada, evidenciação
de placa bacteriana, aplicação tópica de flúor, selantes, raspagem, alisamentos e polimentos,
bochechos com flúor, entre outros; 

Realizar procedimentos reversíveis em atividades restauradoras, sob supervisão do cirurgião
dentista; 

Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; 

Acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde no tocante à saúde bucal. 

Realizar as atividades preventivas da saúde bucal; 

Executar outras atividades inerentes ao cargo e/ou determinadas pelos superiores hierárquicos. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio com Curso Técnico em Higiene Dental e
registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 
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Instalar, configurar e prestar manutenção lógica e/ou suporte aos equipamentos de comunicação de
dados (ativos de rede), de toda a rede de dados do município, de acordo com as políticas de
segurança, obedecendo a topologia estabelecida para a rede, visando sua estabilidade funcional e
eficiência. 

Elaborar procedimentos de cópia de segurança e recuperação de informações, executando rotinas,
definindo normas, perfil de usuários, padronizando códigos de usuários e tipos de autenticações,
bem como monitorando o uso do ambiente computacional, com o intuito de resguardar a
confidencialidade e segurança das informações/dados no ambiente de rede da Prefeitura. 

Diagnosticar problemas, atender e orientar usuários, registrar solicitações/ocorrências de
problemas e/ou soluções e eliminar falhas, provenientes das Secretarias, fornecendo informações
e suporte, bem como acompanhando a solução, a fim de manter o fluxo das atividades no que tange
aos serviços informatizados. 

Pesquisar e apresentar propostas de aquisição de equipamentos de informática, visando prever
e/ou solucionar problemas, bem como maximizar os resultados da área e/ou auxiliar tecnicamente
nos procedimentos licitatórios necessários. 

Definir parâmetros de desempenho e disponibilidade de ambiente computacional, coletando
indicadores de utilização, analisando parâmetros de disponibilidade, indicadores de capacidade e
desempenho, entre outros, de modo a prevenir falhas. 

Controlar e documentar níveis de serviços, tanto internos quanto de fornecedores, automatizando
rotinas, definindo procedimentos de migração, a fim de assegurar atualizações na área, conforme
demanda e indicação dos superiores. 

Instalar e manter os softwares necessários para o correto funcionamento de servidores, tais
como: Banco de Dados, correio eletrônico, web, aplicações, autenticação, entre outros. 

Montar e prestar manutenção a equipamentos, bem como instalar os sistemas utilizados pelas
unidades de serviços do Município, de acordo com normas e procedimentos preestabelecidos pelos
superiores. 

Treinar os usuários nos aplicativos de informática, dando suporte na solução de pequenos
problemas em equipamentos e sistemas de informação e comunicação. 

Preparar inventário do hardware existente, controlando notas fiscais de aquisição, contratos de
manutenção e prazos de garantia. 

Preparar relatórios de acompanhamento do trabalho técnico realizado. 
Representar, quando designado a Secretaria Municipal, Fundação ou Autarquia em que está lotado. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

- Prestar apoio à Secretaria de Comunicação Social;  (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
308/2020) 

- Planejar e implementar o endereçamento IPV4 e IPV6 das redes lógicas;  (Redação acrescida pela
Lei Complementar nº 308/2020) 

- Prestar suporte e configurar recursos de Telefonia IP (VoIP);   (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 308/2020) 

- Assistir ao Analista de Informática em serviços que abranjam a infraestrutura de informática; 
(Redação acrescida pela Lei Complementar nº 308/2020) 
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- Alimentar a base de conhecimentos e soluções conhecidas;   (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 308/2020) 

- Realizar inspeções e elaborar laudos técnicos periciais a fim de auxiliar a tomada de decisão
por parte do gestor. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 308/2020) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio com curso Técnico em Processamento de
Dados, Informática, Rede de computadores ou Sistemas. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Coordenar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela administração
pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade
com Conselhos Profissionais. 

Garantir a integridade da população e dos bens do Município, investigando, examinando as causas
e prevenindo acidentes, através de inspeções locais, instalações, equipamentos, postos de
combate a incêndios e outros, observando as condições de trabalho, recomendando e controlando a
distribuição e utilização dos equipamentos de proteção individual, instruindo os servidores
sobre todas as medidas de prevenção de acidentes. 

Difundir a importância da prevenção de acidentes, divulgando normas de segurança e higiene no
trabalho, promovendo palestras, debates, campanhas e outros. 

Estabelecer normas e medidas de segurança, sugerindo modificações nos equipamentos e
instalações, propondo a reparação ou renovação destes. 

Facilitar o atendimento aos acidentados, utilizando meios de comunicação oficiais entre
profissionais da área de saúde. 

Propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe multiprofissional de saúde,
sempre que necessário, bem como encaminhando, requerendo pareceres técnicos e ou exames
complementares, de outros profissionais. 

Contribuir com a melhoria e aperfeiçoamento das equipes multiprofissionais, subsidiando decisões
e ações bem como, participando efetivamente dos processos de planejamento e avaliação das
mesmas. 

Realizar inspeções nos locais de trabalho para determinar fatores de risco de acidentes e de
doenças ocupacionais. 

Adotar e cumprir procedimentos e/ou instruções elaboradas pelos profissionais da equipe técnica
da Secretaria Municipal, Fundação ou Autarquia em que está lotado, referente à sua área de
atuação, fornecendo subsídios para o planejamento e execução das Políticas de Administração. 

Preparar informes e documentos referentes à sua formação técnica, a fim de possibilitar
subsídios para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e outros. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 
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dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio com curso de Técnico em Segurança do
Trabalho, com registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Realizar a coleta de água, alimentos, bebidas, medicamentos e outros produtos de interesse à
saúde para análise fiscal, de orientação e laboratorial. 

Realizar inspeções sanitárias e vistorias sanitárias nos estabelecimentos industriais e
comerciais de gêneros alimentícios ou outro, relacionados direta ou indiretamente com a saúde,
para concessão de alvará sanitário inicial, revalidação do alvará sanitário, selo de qualidade
e/ou deferimento de consultas, inspecionando as condições físicas, higiênicas e sanitárias,
visando garantir o cumprimento da Legislação municipal, estadual e federal. 

Fiscalizar os bens de consumo que direta ou indiretamente se relacionam com a saúde, envolvendo
todas as etapas e processos da produção até o consumo, compreendendo matérias-primas,
transporte, armazenamento, distribuição, comercialização e consumo de alimentos e medicamentos,
saneantes, domissanitários, produtos químicos, produtos agrícolas, produtos biológicos, drogas
veterinárias, águas, bebidas, agrotóxicos, biocidas, sangue, hemoderivados, órgãos, correlatos,
tecidos, leite humano, equipamentos médico-hospitalares, odontológicos, insumos, cosméticos,
produtos de higiene pessoal, perfumes, dentre outros de interesse à saúde, visando garantir o
cumprimento da Legislação municipal, estadual e federal. 

Fiscalizar, controlar e orientar a prestação de serviços que se relacionem, direta ou
indiretamente, com a saúde, abrangendo, dentre outros, serviços médico-hospitalares,
veterinários, odontológicos, farmacêuticos, clínico terapêuticos, diagnósticos, hemoterápicos,
de radiações ionizantes, não ionizantes e de controle de vetores e roedores, visando garantir o
cumprimento da Legislação municipal, estadual e federal em níveis de ações básicas de média e
alta complexidade. 

Executar ações de fiscalização e controle sobre o meio ambiente, estabelecendo relações entre os
vários aspectos que interferem na sua qualidade, compreendendo tanto o ambiente e o processo de
trabalho como habitação, lazer e outros, sempre que impliquem riscos à saúde, como aplicação de
agrotóxico, edificações, parcelamento do solo, saneamento urbano e rural, lixo domiciliar,
comercial, industrial e hospitalar, visando garantir o cumprimento da Legislação municipal,
estadual e federal. 

Realizar a coleta de água, alimentos, bebidas, medicamentos e outros produtos de interesse à
saúde para análise fiscal, de orientação e laboratorial. 

Fiscalizar e orientar, baseado na legislação em vigor, os dizeres dos rótulos, bulas, prospectos
de medicamentos e produtos de interesse da Vigilância sanitária. 

Fiscalizar E orientar o controle das prescrições de receitas de medicamentos e outras terapias,
quanto à habilitação profissional legal como tipo de talonário, quantidades e outras
especificações previstas em lei. 

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência neste Portal. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de
Privacidade

Continuar

https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2013/21/218/lei-complementar-n-218-2013-cria-cargos-de-provimento-efetivo-nos-quadros-permanentes-de-pessoal-dos-planos-de-cargos-e-carreiras-do-poder-executivo-e-inclui-cargo-de-provimento-efetivo-no-quadro-suplementar-de-pessoal-instituido-pela-lei-complementar-n-143-de-31-de-agosto-de-2009-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2013/21/218/lei-complementar-n-218-2013-cria-cargos-de-provimento-efetivo-nos-quadros-permanentes-de-pessoal-dos-planos-de-cargos-e-carreiras-do-poder-executivo-e-inclui-cargo-de-provimento-efetivo-no-quadro-suplementar-de-pessoal-instituido-pela-lei-complementar-n-143-de-31-de-agosto-de-2009-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/privacidade


23/11/2021 10:09 Lei Complementar 143 2009 de Brusque SC

https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2009/14/143/lei-complementar-n-143-2009-dispoe-sobre-o-plano-de-cargos-e… 103/206

Apreender, interditar em depósito, inutilizar ou coletar produtos, conforme determinação no
Ministério da Saúde ou da Diretoria de Vigilância Sanitária Estadual, quando necessário. 

Colabora na promoção da integração com outros órgãos e instituições no desenvolvimento das
atividades de Saneamento e Vigilância Sanitária. 

Realizar, juntamente com a Vigilância Epidemiológica, investigação de surtos de toxinfecções
alimentares, bem como receber e encaminhar notificações de doenças relacionadas com Saneamento e
Vigilância Sanitária, como acidentes de trabalho, intoxicações ocasionadas por alimentos, água,
medicamentos, saneantes, domissanitários, metais pesados, substâncias radioativas, entre outros. 

Coletar, analisar e interpretar os dados e informações sobre produção, armazenagem, distribuição
e consumo de produtos e serviços e condições de vida para a formulação de planos e programas de
ações da vigilância sanitária e saúde do trabalhador. 

Desenvolver ações educativas nas áreas de competência da Vigilância Sanitária e Saúde do
Trabalhador objetivando elevar e manter a qualidade de serviços, atividades, ambientes, produtos
e estabelecimentos, determinar as áreas de risco (AR) e pontos críticos de controle (APPCC) em
estabelecimentos industriais e comerciais de gêneros alimentícios, planejar e auxiliar o impacto
das ações de vigilância sanitária e saúde do trabalhador e estimular a participação da
comunidade nas ações preventivas e corretivas da iniciativa do poder público que dizem respeito
à saúde coletiva. 

Cadastrar os estabelecimentos de acordo com o maior e/ou menor risco epidemiológico fornecendo
outras informações que servirão de base para as ações de fiscalização. 

Elaborar panfletos, folhetos, cartazes, cartilhas, manuais, slides, fitas de vídeo e outros
materiais educativos em conjunto como outros setores de educação em saúde, objetivando ações
integradas. 

Organizar o registro de antecedentes, cadastro de profissionais, atividades e estabelecimentos
relacionados com a saúde, realizando visitas de controle de fiscalização de responsabilidades
técnicas. 

Fiscalizar e orientar a atuação das comissões internas de hospitais, maternidades e
estabelecimentos afins, com vistas ao controle de infecção hospitalar. 

Interditar estabelecimentos de risco à saúde, sempre que necessário. 

Identificar e diagnosticar os problemas de saúde mais comuns decorrentes das condições de
saneamento das habitações, dos ambientes de trabalho, dos produtos e serviços de interesse da
Vigilância Sanitária. 

Participar e promover reuniões com a comunidade, colaborando na elaboração de propostas para a
resolução dos problemas identificados acerca de assuntos da área de saneamento básico,
ambiental, de produtos e serviços, bem como realizar atividades de orientação à população quanto
a estratégias relacionadas ao Saneamento Básico, no controle de roedores e vetores de interesse
da saúde pública, e criação de animais domésticos em perímetro urbano; 

Promover o assessoramento ao Município e instituições afins, levando ao seu conhecimento,
soluções técnicas alternativas ou mesmo concencionais para estudo de suas viabilidades. 

Participar na elaboração de projetos de melhorias de saneamento individual ou coletivo e
viabilizar plano de desenvolvimento dos mesmos, (levantamento topográfico, reconhecimento de
fontes segma, dados demográficos, principais indicadores, de saúde), para avaliar e redirecionar
estas ações. 

Participar da interpretação de resultados de análises laboratoriais. 

Realizar atividades emergenciais em situações de calamidade pública. 
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Realizar levantamento dos produtos de interesse da Vigilância Sanitária conhecendo a realidade
de consumo dos diferentes extratos sociais, relacionando-os com os hábitos e condições sócio-
econômicas. 

Orientar as indústrias de alimentos quanto à elaboração de processo para petição de registro e
concessão de alvarás de licença; 

Preencher relatórios relativos às atividades de saneamento e Vigilância Sanitária; 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio com Curso Técnico em Vigilância
Sanitária e Saúde Ambiental. 

Outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

TELEFONISTA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Receber e efetuar ligações telefônicas, operando mesa/central telefônica, anotando e repassando
recados, transferindo ligações para ramais, checando funcionamento dos mesmos, a fim de garantir
que as comunicações telefônicas sejam eficazes. 

Manter atualizada lista de ramais, correlacionando-as com as unidades e seus servidores, bem
como consultar lista telefônica para auxiliar na operação da mesa e cadastrar telefones,
localidades, códigos DDD e DDI, tarifas e outras informações de localidades de interesse
público. 

Manter registro de duração e/ou custo das ligações, fazendo anotações em formulários próprios,
para emitir posterior relatório que permita a cobrança e ou controle das mesmas. 

Zelar pela conservação do equipamento que utiliza. 

Atender ao público/comunidade em geral, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer
dúvidas, receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos. 

Elaborar informes e relatórios, realizando pesquisas, fazendo observações e sugerindo medidas
para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua atuação profissional, conforme demanda e
solicitação do superior imediato. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio. 

Curso de Telefonista ou Experiência Comprovada em Carteira de Trabalho. 

Outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 
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Coordenar e executar programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos pela administração
pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade
com SUS e Conselhos Profissionais. 

Promover a saúde e integração social dos usuários, através da avaliação das habilidades
funcionais do indivíduo, elaborando, planejando e executando atividades terapêuticas,
individuais e/ou grupais, que objetivem o desenvolvimento e reabilitação de usuários acometidos
por algum distúrbio de ordem física e/ou psíquica. 

Estudar os fenômenos fisiológicos, psicológicos e sociais relacionados ao envelhecimento do ser
humano. 

Desenvolvimento Infantil e Saúde Física do Adulto, exercer atividades em unidades de saúde,
centros de convivência, ambulatórios, hospital-dia, instituições gerais especializadas, creches,
centros de reabilitação, domicílios e outros. 

Realizar supervisão coordenação, programação ou execução especializada em grau de maior
complexidade. 

Realizar trabalhos relativos a utilização de métodos e técnicas terapêuticas e recreacionais,
para a reabiliatação física mental do indivíduo, elaborar diagnóstico e conduzir tratamento em
unidades de atendimento apropriado. 

Atuar em extrema colaboração com os demais profissionais, além de realizar outras atividades
inerentes ao cargo. 

Estudar casos e contribuir na sua área de atuação, preventiva e corretivamente, participando de
equipes multidisciplinares. 

Contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos, participando das atividades
de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar. 

Promover a melhoria e aperfeiçoamento das equipes multiprofissionais, subsidiando decisões e
ações bem como, participando efetivamente dos processos de planejamento e avaliação das mesmas. 

Realizar o acompanhamento técnico, através de visitas a pacientes do sistema público em
hospitais, escolas, domicílios, sempre que necessário, bem como promover adaptações estruturais
nestes ambientes. 

Adotar e cumprir procedimentos e/ou instruções elaboradas pelos profissionais da equipe técnica
da Secretaria Municipal, Fundação ou Autarquia em que está lotado referente à sua área de
atuação, fornecendo subsídios para o planejamento e execução das Políticas de Saúde. 

Preparar informes e documentos referentes à sua formação técnica, sempre que solicitado. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Terapia Ocupacional, com registro no
Conselho ou Órgão Fiscalizador do exercício da profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Coordenar e executar programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos pela administração
pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade
com SUS e Conselhos Profissionais de Medicina Veterinária. 
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Promover a saúde pública, realizando o controle e análise de zoonoses, levantando dados, através
da fiscalização, investigação, orientação, realizando vistorias, apreensão, inutilização de
cozinhas, abatedouros, açougues, comércio, veterinárias, indústrias, criadouros, entre outros. 

Colaborar com a diminuição de contaminações ambientais, por meio de fiscalizações em depósitos
de lixos, terrenos baldios, lençóis freáticos, efluentes, solos, residências urbanas e rurais,
entre outros. 

Realizar atendimento clínico em animais, bem como realizar cirurgias veterinárias. 

Propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe multiprofissional de
vigilância a saúde, sempre que necessário, bem como encaminhando, requerendo pareceres técnicos
e ou exames complementares, de outros profissionais de saúde, quando necessários. 

Acompanhar e orientar equipes de fiscalização e inspeção sanitária no abate de bovinos, suínos,
aves e outros, a fim de determinar a destinação do animal que se tem como finalidade o consumo e
a industrialização, conforme normatização da legislação vigente. 

Orientar quanto ao preparo tecnológico dos alimentos de origem animal, elaborando e executando
projetos para assegurar a qualidade destes alimentos. 

Realizar a profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais, através de exames
clínicos e laboratoriais, colhendo material e/ou procedendo à análise anatomopatológica,
histopatológica, hematológica e imunológica, estabelecendo o diagnóstico e a terapêutica
apropriada, a fim de assegurar a sanidade individual e coletiva desses animais. 

Contribuir, com conhecimentos da área de Medicina Veterinária e afins, para o desenvolvimento de
tecnologias apropriadas para a plena assistência á saúde. 

Elaborar e supervisionar o planejamento e execução de projetos de licenciamento ambiental,
avaliando impactos, riscos de contaminações, entre outros. 

Responder tecnicamente pelos estabelecimentos municipais que comercializam e distribuem
medicamentos e produtos veterinários. 

Receber e investigar denúncias relacionadas á vigilância sanitária, emitindo laudos, acionando a
vigilância sanitária e demais órgãos competentes, a fim de assegurar a regularização das
condições de higiene e saúde. 

Atuar na prevenção de riscos de agravos à saúde da população, através de visitas in loco,
verificando e realizando denúncias, bem como orientando uma equipe capacitada, a fim de
contribuir com a diminuição e erradicação de focos de vetores, roedores, raiva animal entre
outros. 

Prestar informações e orientações à população, visando proporcionar troca de conhecimentos,
divulgar fatores de riscos e outros, participando dos grupos e/ou reuniões comunitárias. 

Planejar e desenvolver programas de sobrevivência de espécies animais. 

Adotar e cumprir procedimentos e/ou instruções elaboradas pelos profissionais da equipe técnica
da Secretaria, Fundação ou Autarquia em que está lotado, referentes à sua área de atuação,
fornecendo subsídios para o planejamento e execução das Políticas de Promoção e Prevenção em
Saúde. 

Articular informações, juntamente com profissionais de outras áreas e instituições, públicas ou
privadas, preparando informes, atestados, laudos, pareceres e demais documentos, a fim de
possibilitar o entendimento global das ações referentes à sua atribuição técnica. 

Promover a melhoria e aperfeiçoamento das equipes profissionais e multiprofissionais,
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subsidiando decisões e ações bem como, participando efetivamente dos processos de planejamento e
avaliação das mesmas. 

Colaborar com a formação e aprimoramento de outros profissionais de saúde, supervisionando e
orientando ações, estágios e participando de programas de treinamento em serviço. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras entidades públicas e/ou particulares,
realizando estudos, exposições sobre situações e problemas identificados, oferecendo sugestões,
revisando, discutindo, trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes,
planos e programas de trabalho afetos ao Município. 

Atender às diversas unidades do Município sobre assuntos e exigências técnicas, bem como
constituir comissões, diretorias de associações e entidades de classe. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Medicina Veterinária, com registro no
Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

ANEXO I-C 

PLANO DE CARGOS E CARREIRAS 
2009 

MANUAL DE OCUPAÇÕES 
QUADRO SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO 
DE BRUSQUE 

Índice 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Auxiliar na promoção da melhoria do atendimento e da qualidade de vida da população, orientando
e executando programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos pela administração pública,
direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade com SUS e
Conselhos Profissionais. 

Atender a prescrições médicas, procedendo a triagem dos pacientes, controlando sinais vitais dos
mesmos, auxiliando em consultas, bem como ministrando medicamentos e tratamentos e outros dados
aos usuários internados. 

Facilitar a realização de operações, exames laboratoriais e outros, preparando os pacientes para
procedimentos, bem como nos cuidados post-mortem. 
Auxiliar os usuários nas questões de saúde, prestando serviços auxiliares de enfermagem,
proporcionando-lhes alívio de dor, mal-estar e outros, de acordo com instruções recebidas,
receitas médicas, orientando a população através de palestras ou orientações individualizadas. 

Garantir pleno funcionamento da unidade de trabalho, bem como a qualidade e quantidade de
medicamentos e material ambulatorial, controlando o estoque, solicitando reposição de material,
realizando organização, manutenção, controle, limpeza, esterilização de materiais, equipamentos
e ambientes. 

Preparar informes, relatórios, registros e documentos, a fim de possibilitar subsídios para
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elaboração de ordens de serviços, portarias e pareceres. 

Garantir a promoção da saúde pública, auxiliando aos usuários, prestando informações sobre
consultas, exames, medicamento e outros, bem como assistindo ao enfermeiro na execução de
programas de educação para a saúde. 

Realizar acompanhamento técnico, através de visitas a pacientes em hospitais, escolas,
domicílios, sempre que necessário. 

Representar, quando designado, a Secretaria Municipal, Fundação ou Autarquia em que está lotado. 

Zelar pelo cumprimento dos princípios de ética profissional, tanto nos aspectos referentes à
intimidade e privacidade dos usuários e profissionais, quanto no que se refere aos seus outros
direitos inalienáveis. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. REQUISITOS PARA
CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio com curso de Auxiliar de Enfermagem e
registro no Conselho ou Órgão fiscalizador do exercício da Profissão. 
Outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

Índice 

ASSITENTE DE ADMINISTRAÇÃO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

-Executar atividades no campo de seleção e desenvolvimento de pessoal; prestar informações;
controlar material e documentos e outras atividades. 

- elaborar planos e projetos segundo orientações superiores; 

- desenvolver planilhas de procedimentos internos e externos; 

- Elaborar correspondência, ofícios e documentos; 

- Zelar pela tramitação e arquivamento de documentos internos e externos; 

- Desenvolver estudos e propostas referentes aos serviços da administração pública; 

- Colaborar nas ações administrativas e de serviços do setor público; 

- Zelar pelo material, veículos, móveis e utensílios; 

- Elaborar cálculos, proceder estudos nas áreas de recursos humanos, financeira, de
desenvolvimento e assistência social, da saúde, educação e outros; 

- Executar tarefas de almoxarifado, recebendo, estocando, distribuindo registrando e
inventariando o material; 

- Zelar pela segurança e bom funcionamento dos equipamentos, prédios, logradouros destinados ao
serviço público; 

- Observar as normas técnicas e redigir e elaborar documentos, ofícios, expedientes; observar as
normas sanitárias no referente ao material de uso; 

- Exercer atividades no campo da seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoal; 
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- Colaborar em todas as ações da administração pública visando o bem comum da população; 

- Recepcionar pessoas, prestar informações, fornecer documentos, efetuar cobrança; 

- outras atividades correlatas. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Segundo grau completo. Imprescindível o conhecimento e prática de digitação e uso de
computador. 

Índice AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

- Atender ao público, datilografar, digitar e executar serviços de recebimento e classificação
de documentos; apoio auxiliar nas tarefas e funções de outro profissionais e atividades. 

- Atender ao público e ou entregando documentação, para que o serviço do setor seja
desenvolvido; 

- Efetuar serviços de escritório, datilografando, digitando, encaminhando e arquivando
documentos, preenchendo relatórios e formulários, com a finalidade de consulta e controle; 

- Atualizar os fichários e ou arquivos, classificando os documentos, controlando a entrada e
saída de documentos, visando manter atualizado o fluxo de documentação do serviço; 

- Elaborar relatórios, minutas e memorandos, redigindo, datilografando ou digitando, para
cumprir solicitação superior; 

- Marcar consultas e prestar serviços auxiliares ao Odontólogo ou médico ou outro profissional,
auxiliando no atendimento ao paciente e ou cliente-cidadã, instrumentar e auxiliar o Dentista no
que for necessário para o desenvolvimento das ações de prevenção e tratamento odontológico. 

- Auxiliar o controle contábil do município, anotando as transações financeiras, examinando os
documentos relativos as mesmas, efetuando cálculos necessários em lançamento em livros
específicos. 

- Auxiliar no trabalho de almoxarifado, como recebimento, estocagem, distribuição, registro de
material, observando normas e instruções. 

- Auxiliar no desenvolvimento de tarefas da Administração Pública em conjunto com outros
profissionais; 

- Executar tarefas correlatas segundo determinação superior. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Primeiro grau completo. Imprescindível conhecimento e prática de digitação e
datilografia. 

DENTISTA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Diagnosticar e tratar dentes e afecções da boca e região maxilofacial, utilizando os processos
adequados para promover e recuperar a saúde bucal e geral da população; 

Examinara os dentes da cavidade bucal, utilizando aparelhos, instrumentos e/ou por via direta
através de processos clínicos e ou cirúrgicos, promover e recuperar a saúde bucal da população; 
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Fazer limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a instalação d
focos de infecção; 

Efetuar os procedimentos necessários para a recuperação e ou extração dos dentes danificados; 

Inteirar-se dos programas técnicos, normas técnicas, ordens de serviços e circulares
relacionados com as atividades de sua unidade de trabalho para agilizar a execução de seu
trabalho; 

Participar na elaboração e execução de treinamento da área, planejados pelo setor competente; 

Participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos de prevenção a saúde da
boca e dos dentes, supervisionando-os e observando-os resultados, a fim de contribuir para a
melhoria da saúde da população; 

Executar demais tarefas correlatas segundo determinação superior. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Terceiro Grau completo em Odontologia; inscrição no órgão de classe C.R.O. 

ENFERMEIRA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Executar, coordenar e executar atividades de enfermagem desenvolvidas nas unidades de
atendimento sob sua responsabilidade, obedecendo as normas vigentes e levando os demais
elementos de equipe. 

Selecionar e executar ações de enfermagem de acordo cós prioridades; 

Efetuar visitas domiciliares em pacientes com dificuldade de locomoção e/ou outros, a fim de
oferecer atendimento básico e/ou acompanhamento; 

Fazer encaminhamento de pacientes conforme referência e recursos existentes; 

Assegurar condições adequadas de limpeza, preparo, esterilização e manuseio de material a ser
utilizado nos procedimentos médicos, evitando contaminações; 

Participar de campanhas de vacinação; 

Participar na elaboração e execução de treinamento da área de enfermagem, planejados pelo setor
competente; 

Executar exames ginecológicos e de mama, assim como controlar o desenvolvimento e o crescimento
de crianças para agilizar as consultas médicas; 

Elaborar relatórios diários dos enfermos, anotando em fichas individualizadas visando o controle
médico; 

Supervisionar e avaliar sistematicamente os registros e relatórios das atividades realizadas
pelo pessoal de enfermagem para elaboração de relatórios mensal de atividades; 

Participar, juntamente com a equipe da unidade, do planejamento da assistência à população,
visando atender as diretrizes gerais de saúde; 

Executar demais tarefas correlatas segundo determinação superior. 

REQUISITOS PARA CARGO 
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Formação: Terceiro Grau completo em Odontologia; inscrição no órgão de classe C.R.O. 

FISCAL EM VIGILÂNICA SANITÁRIA RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Executar serviços de inspeção em estabelecimentos de industrialização e comercialização de
produtos alimentícios, de medicamentos e outros de consumo humano; 

Verificar as sanitárias de seus interiores, limpeza dos equipamentos, forma de armazenamento de
água, condições de asseio do seu manuseio e outros, objetivando assegurar as condições de
qualidade e higiene dos produtos; 

Proceder a inspeção de imóveis novos e reformados, verificando as condições de saneamento para o
escoamento das águas usadas e fluviais, dos sanitários, cozinha e tanques, para assegurar as
medidas profiláticas necessárias; 

Inspecionar estabelecimentos privados e públicos, de anseio, de lazer e outros, verificando a
conservação dos sanitários, paredes, telhados, cozinhas, etc...; a fim de preservar a saúde dos
usuários; 

Inspecionar hotéis, motéis, mercados, supermercados, centros de vendas e ou de troca, farmácias,
laboratórios, salões de beleza, de estética, de corte de cabelo e barba e de tintura, clínicas
de saúde e de repouso, supermercados, lojas, bares, restaurantes e similares, fábricas micro-
empresas, prestadores de serviço, açougues, quitandas e outros visando o controle de qualidade
sanitária, do ar, do ambiente de trabalho, dos produtos e dos medicamentos de produção, de
refugo, destinação de dejetos e outros, verificando a qualidade dos mesmos e seus possíveis
efeitos sobre a saúde humana e do meio ambiente; 

Fiscalizar a qualidade da água destinada ao uso humano e animal, sua potabilidade, os mecanismos
de purificação, de estocagem e destinação, seu conteúdo e suas condições, controlar e fiscalizar
os mananciais, os sistemas de esgoto, pluviais, sanitários, a destinação do lixo, o controle de
vetores e zoonoses; 

Controlar a qualidade do ar, do meio ambiente, da poluição sonora; 

Emitir pareceres para a concessão e ou renovação ou cassação de alvará sanitário e de
funcionamento; 

Fazer comunicações, intimações, aplicar multas e interdições de estabelecimentos que não
apresentarem condições satisfatórias, visando proteger a saúde do trabalhador e da coletividade; 

Elaborar estudos e projetos de educação e de ações visando melhoria das condições de vida da
população na área da saúde, da prevenção e da erradicação de doenças transmissíveis, infecto-
contagiosas e ou causadas pela imperícia humanas nas áreas de saneamento, de limpeza de
profilaxia, uso de medicamentos indevidos ou em excesso, contaminação alimentar e outro; 

Elaborar relatório de visitas, baseando-se nas atividades executadas, para permitir análises; 

Executar demais tarefas correlatas segundo determinação superior. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Terceiro Grau na área de saúde ou Engenharia com curso na área afim. 

Outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

FISIOTERAPEUTA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 
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Desenvolver atividades referentes à prevenção, diagnóstico, e procedimentos de tratamento
específicos. 

Elaborar estudos, projetos e desenvolver ações educativas no sentido de prevenir moléstias e
outras doenças e desconfortos físicos e espirituais pela inadequação de exercícios, posturas, ou
em traumas, doenças e ou acidentes e outros; 

Desenvolver ações terapêuticas em consultório e ou ambulatório, utilizando os meios apropriados
visando o restabelecimento da saúde e da integridade física de pacientes. 

Participar de campanhas educativas e profiláticas promovidas pelo Município em beneficio da
comunidade; 

Elaborar relatórios, estudos e propostas acerca da saúde da população e os meios adequados para
se atingir níveis de qualidade e bem-estar. 

Outras atividades correlatas e ainda aquelas determinadas pelos superiores. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Curso Superior em Fisioterapia com registro no órgão de Classe. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

FONOAUDIÓLOGO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Exercer atividades ligadas aos problemas da comunicação humana, visando efetivar a participação
do indivíduo na sociedade. 

Elaborar diagnósticos e pareceres de distúrbios da comunicação, dentro das diferentes
ocorrências da fala voz, audição e linguagem. 

Tratar gagueiras, dislexias e afasias, visando, também, sua aplicação educacional, estética e
terapêutica. 

Desenvolver e atuar em demais atividades correlatas afetas a natureza do cargo. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Graduação em nível superior no Curso de Fonoaudióloga. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

MÉDICO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e/ou outras formas de
tratamento aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica. 
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Realizar consultas médicas, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais para
determinar diagnósticos e/ou requisitar exames complementares, a fim de melhor atender a
população; 

Registrar nas fichas médicas do paciente todas as queixas, provável diagnóstico, exames
requeridos e demais condutas, para facilitar o acompanhamento médico; 

Analisar, interpretar resultados de exames, prescrever medicamentos e encaminhar pacientes para
serviços especializados complementares, emitindo diagnóstico, indicando tratamento visando
assistir a população; 

Inteirar-se dos programas, normas técnicas ordens de serviço e circulares relacionadas com as
atividades de sua unidade de trabalho para agilizar a execução de seu trabalho; 

Participar de ações de vigilância epidemiológicas; 

Participar na elaboração e execução da área, planejados pelo setor competente; 

Emitir atestados de saúde, sanidade, aptidões física e mental e de óbito, para atender às
determinações legais. 

Participar do planejamento e da avaliação da programação executadas pela sua unidade de
trabalho, visando atender as diretrizes gerais da saúde; 

Elaborar relatórios mensais de atendimento médico a fim de serem avaliados e analisados visando
reconhecer possíveis epidemias; 

Comunicar ao órgão competente o diagnóstico de doenças infecto-contagiosas na forma da
legislação em vigor; 

Executar demais tarefas correlatas segundo determinação superior. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Terceiro grau completo em Medicina; registro na entidade de classe. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

MÉDICO VETERINÁRIO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Efetuar consultas, relatórios, exercendo fiscalização, executar programas de proteção,
aproximadamente e desenvolvimento dos rebanhos e demais criações para assegurar a sanidade,
produção racional e econômica de alimentos; desenvolver atividades de inspeção e controle de
qualidade sanitário. 

Ministrar consultas, fazer diagnósticos, profilaxia e tratamento de doenças dos animais,
realizando exames clínicos e de laboratório, pára assegurar a sanidade individual e coletiva dos
animais; 

Desenvolver e executar programas de nutrição animal, formulando e balanceando as rações,
prevenir doenças e aumentar a produtividade; 

Efetuar o controle sanitário da produção animal, realizada exames clínicos, anatomo -
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patológicos, laboratoriais, ante e post - mortem, para proteger a saúde da população; 

Promover a fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, armazenamento e
comercialização dos produtos de origem animal e outros, para fazer cumprir a legislação e a
qualidade dos produtos; 

Planejar e desenvolver campanhas de fomento relacionadas com a pecuária e demais criações,
favorecendo e qualidade; 

Executar programas de combate a zoonoses e campanhas de vacinação animal; 

Executar demais tarefas correlatas segundo determinação. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Terceiro grau completo em Medicina Veterinária, com inscrição no órgão de classe. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

NUTRICIONISTA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Coordenar e executar programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos pela administração
pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade
com SUS e Conselhos Profissionais de Nutrição, visando auxiliar na promoção da melhoria da
qualidade de vida da população.. 

Implementar hábitos alimentares saudáveis, aconselhando e instruindo a população, sugerindo
refeições balanceadas, com base na observação de aceitação dos alimentos pelos comensais e no
estudo dos meios e técnicas de introdução gradativa de produtos naturais mais nutritivos e
econômicos, relacionando a patologia com a deficiência nutricional, procedente ao planejamento e
elaboração de cardápios e dietas. 

Contribuir, preventiva e corretivamente, com os conhecimentos de sua área de atuação
assessorando escolas, ambulatórios, consultórios, hospitais e outros. 

Possibilitar melhor rendimento do serviço, através da programação e desenvolvimento de
treinamento do pessoal auxiliar de nutrição, orientando os trabalhos, supervisionando o preparo,
distribuição das refeições, solicitando e recebendo alimentos bem como, zelando por sua
armazenagem e distribuição. 

Propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe multiprofissional de saúde,
sempre que necessário, bem como encaminhando, requerendo pareceres técnicos e ou exames
complementares, de outros profissionais de saúde. 

Assegurar a confecção de alimentação sadia, providenciando recursos adequados e zelando pela
ordem e manutenção de boas condições higiênicas. 

Garantir regularidade nos serviços, participando de comissões e grupos de trabalho encarregados
da compra de gêneros alimentícios, aquisição de equipamentos, maquinaria e material específico. 

Promover a melhoria e aperfeiçoamento das equipes multiprofissionais, subsidiando decisões e
ações bem como, participando efetivamente dos processos de planejamento e avaliação das mesmas. 

Articular informações, juntamente com profissionais de outras áreas e instituições, públicas ou
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privadas, preparando informes, atestados, laudos, pareceres e demais documentos, a fim de
possibilitar o entendimento global das ações referentes à sua atribuição técnica. 

Adotar e cumprir procedimentos e/ou instruções elaboradas pelos profissionais da equipe técnica
da Secretaria de Saúde referentes à sua área de atuação, fornecendo subsídios para o
planejamento e execução das Políticas de Saúde. 

Preparar informes e documentos referentes à sua formação técnica, a fim de possibilitar
subsídios para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e outros. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras entidades públicas e/ou particulares,
realizando estudos, exposições sobre situações e problemas identificados, oferecendo sugestões,
revisando, discutindo, trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes,
planos e programas de trabalho afetos ao Município. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Nutrição, com registro no Conselho ou Órgão
Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

PSICÓLOGO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Desenvolver atividades no atendimento clinico na área psicológica, executar tarefas relacionadas
ao desenvolvimento de recursos humanos e institucional. 

Atender pacientes em consultório; 

Executar tarefas relacionadas ao desenvolvimento de recursos humanos e institucional; 

Proceder ações voltadas ao bem estar da população na área de formação; 

Executar tarefas determinadas pelos superiores e correlatas. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Curso superior em Psicologia e registro no órgão competente. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

Técnico em Contabilidade e Orçamento 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 
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- Elaborar os atos de contabilidade e orçamento, planejando, elaborando e executando as tarefas
de acordo com as exigências legais. 
- Realizar os serviços de contabilidade, analisando e estudando contabilmente os elementos
integrantes do balanço e elaborar relatórios; 
- Efetuar estudos financeiros e contábeis; 
- Desenvolver estudos e projetos de controle contábil e orçamentário; 
- aperfeiçoar os sistemas de contabilidade; 
- Elaborar e acompanhar o orçamento anual, plurianual e o de metas do governo municipal; 
- Desenvolver estudos visando a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias; 
- Acompanhar a execução orçamentária e financeira; 
- Elaborar projetos sobre abertura de créditos suplementares e outros; 
- Elaborar a prestação de contas de unidades ou setores e do município; 
- Assinar balanços, balancetes e outros documentos inerentes; 
- Emitir pareceres, informações e outros; 
- Executar outras tarefas correlatas e aquelas determinadas pelos superiores. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Segundo grau completo na área de contabilidade. 

Técnico Desportivo 

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Desenvolver planos e projetos voltados para o fortalecimento do esporte, lazer da recreação; 
Elaborar programas de treinamento e avaliações; 
Promover o esporte em todas as suas modalidades junto a população; 
Elaborar programas de desenvolvimento que visem o bem estar físico e espiritual da população; 
Promover o esporte e a educação física em todas as modalidades nas escolas, no esporte amador e
ou de competição; 
Outras atividades correlatas e demais tarefas conforme determinação superikor. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Conhecimentos Gerais: 

Graduação e Licenciatura em Educação Física. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Receber pacientes executar atividades de enfermagem sob orientação e supervisão de enfermeira
(o) 

Receber os pacientes, marcando consultas e/ou retorno, a fim de agilizar o fluxo da unidade. 

Preencher as fichas médicas anotando os dados básicos do paciente, para facilitar o atendimento
médico. 

Arquivar as fichas médicas, em arquivos adequados e de formar racional, visando facilitar o
acompanhamento médico do paciente. 

Prestar cuidados simples de enfermagem, auxiliando nos curativos, injeções, vacinação e outros,
preparando o material e fazendo sua limpeza e esterilização, a fim de agilizar o atendimento. 

Participar de campanhas de vacinação. 

Cuidar da limpeza e higiene de seu local de trabalho para evitar contaminações. 
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Executar demais tarefas correlatas segundo determinação superior. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Segundo grau completo; curso de Técnico de Enfermagem. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 
 

ANEXO I - D - Lei Complementar nº 143/09

RELAÇÃO DE CARGOS TRANSFORMADOS DO PODER EXECUTIVO DE BRUSQUE

   

   

CARGO ATUAL ALTERAR PARA:

   

ARTÍFICE I AGENTE DE OBRAS

ARTÍFICE II  

   

   

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS AGENTE DE SRVIÇOS ESPECIAIS

VIVEIRISTA  

   

ASSESSOR JURÍDICO ADVOGADO

   

MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES MOTORISTA

MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS  

   

   

MECÂNICO DE AUTOMOTORES MECÂNICO

   

   

OPERADOR DE MÁQUINAS OPERADOR DE MÁQUINAS

TRATORISTA AGRÍCOLA  

   

TÉCNICO EM PLANEJAMENTO E ADMIN. PÚBLICO ASSISTENTE SOCIAL

   

ENGENHEIRO ENGENHEIRO CIVIL

 

ANEXO I - E - Lei Complementar nº 143/09
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QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO PODER EXECUTIVO DE BRUSQUE

(Art. 2º, I - E)

       

DENOMINAÇÃO DO CARGO PADRÃO QUANTIDADE VENCIMENTO(R$)

Médico Auditor CC - I 1 8000,00

Médico Regulador CC - I 1 8000,00

Subprocurador-Geral (Nomenclatura alterada pela Lei 
Complementar nº 237/2015) 
   Sub Procurador

CC - 
III

1 5000,00

Diretor Geral
CC - 
III

11 5000,00

Diretor
CC - 
IV

39 4000,00

Coordenador CC - V 70 2500,00

Procurador Adjunto CC - V 4 2500,00

Chefe Operacional
CC - 
VI

49 1500,00

       

ANEXO I - E - Lei Complementar nº 143/09 - alterado pela LC 286/2018 
QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO PODER EXECUTIVO DE BRUSQUE (Art. 2º, I - E) 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO PADRÃO QUANTIDADE VENCIMENTO(R$)

Diretor Geral
CC - 
III

11 8320,08

Diretor
CC - 
IV

39 6656,06

Coordenador CC - V 49 4160,03

Chefe Operacional
CC - 
VI

16 2496,00

Assessor Técnico Jurídico de Assuntos Governamentais CC - V 1 4160,03

Assessor Técnico em Infraestrutura Tecnológica CC - V 1 4160,03

Assessor Técnico de Transparência CC - V 1 4160,03

Assessor Técnico de Relações Comunitárias do Vice-Prefeito CC - V 1 4160,03

Assessor Técnico de Relações Comunitárias do Prefeito CC - V 1 4160,03

Assessor Técnico de Receptivo Turístico CC - V 1 4160,03

Assessor Técnico de Processos Gerenciais CC - V 1 4160,03

Assessor Técnico de Processos de Execução Fiscal CC - V 1 4160,03

Assessor Técnico de Ouvidoria CC - V 1 4160,03

Assessor Técnico de Mídias e Internet CC - V 1 4160,03

Assessor Técnico de Maquinário de Terraplanagem e 
Pavimentação

CC - V 1 4160,03

Assessor Técnico de Imprensa e Publicidade CC - V 1 4160,03
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Assessor Técnico de Gestão de Projetos e Planejamento de 
Governo

CC - V 1 4160,03

Assessor Técnico de Educação Ambiental CC - V 1 4160,03

Assessor Técnico de Desenvolvimento e Criação de Conteúdo CC - V 1 4160,03

Assessor Técnico de Auditorias e Inspeção Governamental CC - V 1 4160,03

Assessor Técnico de Assuntos Administrativos e Relações 
Institucionais de Governo

CC - V 1 4160,03

Assessor Técnico de Assuntos Administrativos e Jurídicos CC - V 1 4160,03

Assessor Técnico de Apoio ao Turismo CC - V 1 4160,03

Assessor Técnico de Apoio Administrativo-Financeiro CC - V 1 4160,03

Assessor Técnico Alimentar e Nutricional CC - V 1 4160,03

Assessor Operacional do Programa Melhor em Casa
CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional do Programa Escola do Campo
CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional do Procurador-Geral
CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional do Albergue Municipal
CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional de Tecnologia
CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional de Suporte Logístico e Expediente
CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional de Sinalização Viária
CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional de Ruas Não Pavimentadas
CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional de Projetos e Serviços de Engenharia
CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional de Logística do Transporte 
Universitário

CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional de Logística da Educação II
CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional de Logística da Educação I
CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional de Inspeção de Obras Públicas
CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional de Informática
CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional de Informações Sociais
CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional de Contabilidade e Orçamento
CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional de Busca Ativa do CRAS Região 2
CC - 
VI

1 2496,00
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Assessor Operacional de Busca Ativa do CRAS Região 1
CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional de Atendimento Social
CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional de Assistência Farmacêutica
CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional de Assistência em Saúde
CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional de Apoio Pedagógico
CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional de Apoio em Infraestrutura 
Tecnológica

CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional de Apoio em Informática
CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional de Apoio de Obras
CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional de Apoio ao Recursos Humanos
CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional de Apoio ao Gabinete
CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional de Apoio ao Cemitério e a Capela 
Mortuária

CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional de Apoio Administivo
CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional de Apoio Administivo
CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional de Apoio a Mídias
CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional de Apoio à Assistência Social
CC - 
VI

1 2496,00

Assessor Operacional Administrativo do Transporte 
Universitário

CC - 
VI

1 2496,00

(Redação dada pela Lei Complementar nº 286/2018) (Extinto pela Lei Complementar nº 322/2020) 
 

ANEXO I - F - Lei Complementar nº 143/09

QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO PODER EXECUTIVO DE BRUSQUE - EXTINÇÃO

(Art. 2º, I - F)

       

DENOMINAÇÃO DO CARGO PADRÃO QUANTIDADE VENCIMENTO(R$)

EXECUTIVO      

Supervisor CC - III 36 1993,12

Chefe CC - IV 36 1270,72

Encarregado CC - V 30 930,24

Gerente Admin. Saúde CC - IV 5 1756,80
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Chefe Serviço da Saúde CC - VI 25 1251,68

Encarregado Serv. Amn. Saúde CC - VII 5 930,24

Encarregado Espaço Pedag. Informatiz CC - IX 50 930,24

Encarregado Serviço Admin. Postos Saúde CC - X 34 704,00

Encarregado Transporte Profiss. Saúde CC - XI 34 704,00

Encarregado Serviço Admin. Escolar CC - XII 60 704,00

Encarregado Manutenção Postos Saúde CC - XIII 18 615,00

Encarregado Manutençao Escolar CC - XIV 39 615,00

Encarregado Serviços Urbanísticos CC - XV 40 615,00

PROCON      

Supervisor AC - II 1 1993,12

Chefe AC - III 1 1270,72

CONTROLADORIA      

Auxiliar de Controle Interno CC - IV 3 1270,72

ANEXO I-G 
 

LEI Lotação
Descrição do 

Cargo
Atribuições Cargo

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Gabinete 
do 
Prefeito

Assessor 
Técnico de 
Relações 
Comunitárias 
do Prefeito

○  Assessorar o Prefeito em sua agenda de aƟvidades e 
programas oficiais; ○  Acompanhar o Prefeito nas 
aƟvidades e programas oficiais, quando solicitado; ○  
Providenciar: a) O atendimento das pessoas que procuram 
o Prefeito, encaminhando-as para a solução de assuntos 
que lhes interessem ou agendando audiências; b) A 
recepção de visitantes e hóspedes oficiais do governo 
municipal; c) Os contatos com as partes, para 
esclarecimentos e solução de assuntos de interesse da 
administração municipal; d) A audiência das reclamações 
e sugestões do público quanto aos serviços municipais; 
e) A anotação das queixas, reclamações e sugestões 
recebidas do público quanto aos serviços municipais; f) 
O encaminhamento das reclamações e sugestões do público 
a autoridade municipal competente para solucioná las; g) 
O acompanhamento das providências tomadas quanto às 
reclamações, queixas ou sugestões formuladas.
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Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Gabinete 
do 
Prefeito

Assessor 
Técnico de 
Relações 
Comunitárias 
do Vice-
Prefeito

○ Assessorar o Vice Prefeito em sua agenda de aƟvidades 
e programas oficiais; ○  Acompanhar o Vice Prefeito nas 
aƟvidades e programas oficiais, quando solicitado; ○  
Providenciar: ■  a) O atendimento das pessoas que 
procuram o Vice Prefeito, encaminhando-as para a solução 
de assuntos que lhes interessem ou agendando audiências; 
■  b) A recepção de visitantes e hóspedes oficiais do 
governo municipal; ■ c) Os contatos com as partes, para 
esclarecimentos e solução de assuntos de interesse da 
administração municipal; ■  d) A audiência das 
reclamações e sugestões do público quanto aos serviços 
municipais; ■ e) A anotação das queixas, reclamações e 
sugestões recebidas do público quanto aos serviços 
municipais; ■  f) O encaminhamento das reclamações e 
sugestões do público a autoridade municipal competente 
para solucioná las; ■  g) O acompanhamento das 
providências tomadas quanto às reclamações, queixas ou 
sugestões formuladas.

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Gabinete 
do 
Prefeito 
(DGI)

Assessor 
Operacional 
de Inspeção 
de Obras 
Públicas

○  Assessorar a inspeção de obras públicas visando 
cumprir e fazer cumprir o Código de Posturas do 
Município e o Plano Diretor do Município; ○ Orientar o 
Gabinete do Prefeito sobre a evolução das obras públicas 
em execução no município de Brusque; ○  Verificar as 
obras públicas no Município realizadas diretamente pela 
Prefeitura, bem como promover a fiscalização daquelas 
executadas por empreiteiras;

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Gabinete 
do 
Prefeito 
(DGI)

Assessor 
Operacional 
de Projetos 
e Serviços 
de 
Engenharia

○  Assessorar o Gabinete do Prefeito nos assuntos 
relacionados com a elaboração de projetos técnicos e 
engenharia; ○ Orientar, metodizar as etapas e aƟvidades 
dos processos de engenharia como aƟvidade de suporte 
aos engenheiros do município;

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Gabinete 
do 
Prefeito

Assessor 
Operacional 
de Apoio ao 
Gabinete

○  Assessorar operacionalmente, sob a supervisão da 
Chefia de Gabinete, a representação político-social do 
Prefeito e assistir ao Prefeito nas suas relações com os 
munícipes; ○ Atender, por extensão, as demais unidades 
administrativas externas ao paço municipal.

 

Anexo I-G 
previsto no 

§3º do 
artigo 18 da 

Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Procuradoria 
Geral do 
Município

Assessor 
Técnico de 

Processos de 
Execução Fiscal

○ Assessorar e coordenar operacionalmente os 
Processos de Execução Fiscal; ○ ParƟcipar de 
conselhos municipais; ○ Elaborar minutas, 
conferir e protocolar peƟções; ○ Atender à 
executados e controlar os procedimentos de 
parcelamento no âmbito da Procuradoria; ○ 
AƟvidades complementares relacionadas à 

coordenação, controle, organização, bem como 
obtenção de informações e respostas a 

procedimentos administrativos perante o Setor de 
Tributação e junto aos Auditores Fiscais em 

relação aos Executivos Fiscais.
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Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Procuradoria 
Geral do 
Município

Assessor 
Operacional do 
Procurador-
Geral

○  Assessorar o Procurador-Geral e gerenciamento 
dos procedimentos operacionais do Gabinete da 
Procuradoria; ○  Controlar e ordenar a agenda e 
atendimento primário em relação a diversos 
agentes externos; ○  Controle, autuação e 
ordenação dos processos administrativos sob 
responsabilidade do Procurador-Geral; ○  
Secretariamento e controle dos expedientes do 
Gabinete da Procuradoria; ○  Estabelecer relação 
entre o Procurador-Geral e as diversas 
Secretarias, Gabinete do prefeito e demais 
entidades da administração indireta, demais 
Agentes da Procuradoria e Procuradores; ○  
Responsável pelo gerenciamento operacional dos 
arquivos do Gabinete da Procuradoria por parte 
dos demais auxiliares;

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de Orçamento 
e Gestão

Assessor 
Técnico de 
Assuntos 
Administrativos 
e Jurídicos

○  Assessorar tecnicamente na elaboração e 
análise de editais de licitação, contratos 
e convênios; ○ Monitorar o processo licitatório, 
da fase inicial até sua conclusão; ○ Assessorar 
na elaboração de atas e pareceres de cunho 
técnico-jurídico.

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de Orçamento 
e Gestão

Assessor 
Operacional de 
Apoio ao 
Cemitério e a 
Capela 
Mortuária

Assessorar operacionalmente a manutenção e 
conservação do Cemitério Municipal e da Capela 
Mortuária;

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de Orçamento 
e Gestão

Assessor 
Operacional de 
Apoio ao 
Recursos 
Humanos

○  Assessorar operacionalmente os fluxos de 
recursos humanos: a nomeação, promoção, 
exoneração, demissão, reintegração ou readmissão 
de servidores, em conformidade com as diretrizes 
e legislação em vigor;

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de Orçamento 
e Gestão

Assessor 
Operacional de 
Informática

○  Assessorar operacionalmente a manutenção de 
computadores, a guarda do material em perfeita 
ordem de armazenamento e o seu transporte entre 
os setores da Prefeitura

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de Orçamento 
e Gestão

Assessor 
Operacional de 
Contabilidade e 
Orçamento

○ - Assessorar operacionalmente: ■ os boletins, 
balancetes e outros documentos de apuração 
contábil, em conjunto com o contador; ■  o 
Orçamento Municipal; ■  Demais conferências 
contábeis
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Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de Orçamento 
e Gestão

Assessor 
Operacional de 
Suporte 
Logístico e 
Expediente

○  Assessorar operacionalmente, sob a supervisão 
da Diretoria de Patrimônio, a logística de 
despachos e demandas dos setores da Administração 
Direta do município; ○ Atender, por extensão, as 
demais unidades administrativas externas ao paço 
municipal.

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de Governo e 
Gestão 
Estratégica

Assessor 
Técnico de 
Auditorias e 
Inspeção 
Governamental

○  Assessorar tecnicamente a elaboração de 
auditorias contábil, financeira, operacional e 
patrimonial nos órgãos da Administração direta e 
indireta do Município; ○  Assessorar sobre 
andamento dos trabalhos de todas as unidade 
administraƟva, estabelecendo padrões e métodos 
de mensuração do desempenho dos programas, 
projetos e atividades desenvolvidos pela mesma; 
Prestar assessoramento no acompanhamento da 
execução e o controle de qualidade e de 
resultados;

 

Anexo I-G 
previsto no 

§3º do 
artigo 18 da 

Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de Governo 
e Gestão 
Estratégica

Assessor 
Técnico de 
Gestão de 
Projetos e 

Planejamento de 
Governo

○ Assessorar a alta administração em relação aos 
projetos estratégicos; ○ Monitorar e avaliar a 

execução do portfólio de projetos estratégicos; ○ 
Consolidar e publicar informações sobre o 

desempenho dos projetos; ○ Assessorar os gestores 
de projetos e demais partes envolvidas com o 
trabalho, visando o sucesso no alcance dos 

resultados e metas; ○ Assessorar a Administração 
Pública Municipal: a) Na promoção de 

diagnósticos atualizados sobre a administração 
pública municipal; b) Na elaboração de estudos e 

documentos que viabilizem a execução do 
planejamento de governo; c) No planejamento do 

portfólio de projetos por cada unidade 
administrativa, contemplando indicadores e metas

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de Governo 
e Gestão 
Estratégica

Assessor 
Técnico de 
Assuntos 
Administrativos 
e Relações 
Institucionais 
de Governo

○  Assessorar o planejamento, coordenação, 
controle e avaliação das atividades 
administrativas e financeiras, no âmbito da 
Secretaria Municipal de Governo e Gestão 
Estratégica; ○  Assessorar as relações e 
comunicações interinstitucionais;

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de Governo 
e Gestão 
Estratégica

Assessor 
Técnico 
Jurídico de 
Assuntos 
Governamentais

○  Exercer aƟvidades de consultoria e 
assessoramento jurídico no âmbito da Secretaria 
Municipal de Governo e Gestão Estratégica
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Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de Governo 
e Gestão 
Estratégica

Assessor 
Técnico de 
Transparência

○ Assessorar as ações desenvolvidas no Município 
de Brusque destinadas ao contínuo aperfeiçoamento 
dos instrumentos governamentais destinados ao 
cumprimento da Lei Federal nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação).

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de Governo 
e Gestão 
Estratégica

Assessor 
Técnico de 
Ouvidoria

○  Assessorar tecnicamente os serviços de 
ouvidoria e atendimento ao público, de forma 
arƟculada com os demais órgãos e entidades do 
Município; ○  Prestar atendimento nos serviços 
alocados à central de atendimento aos munícipes;

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de Governo 
e Gestão 
Estratégica

Assessor 
Técnico de 
Processos 
Gerenciais

○  Assessorar na elaboração de Termos de 
Referência da Secretaria de Governo e Gestão 
Estratégica; ○  Elaborar de relatórios gerenciais 
referentes ao planejamento governamental da 
Prefeitura de Brusque; ○  Acompanhar os 
vencimentos dos contratos de toda a Administração 
○  Direta e alerta aos gestores responsáveis; ○  
Elaborar estudos técnicos legislaƟvos e analisar 
informações socioeconômicas municipais;

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de 
Comunicação 
Social

Assessor 
Técnico de 
Desenvolvimento 
e  Criação de 
Conteúdo

○ Assessorar campanhas e divulgações sobre ações 
da Administração Direta e Indireta; ○ Criar peças 
publicitárias e conteúdo relacionadas à 
Administração Pública Municipal;

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de 
Comunicação 
Social

Assessor 
Técnico de 
Imprensa e 
Publicidade

○  Realizar coberturas jornalísƟcas, sobre 
aƟvidades das secretarias, autarquias ou 
fundações sob sua responsabilidade; ○  Assessorar 
e propor a elaboração de briefing para orientar 
trabalhos de agência de publicidade e propaganda; 
○  Coletar informações nos diversos órgãos da 
Prefeitura para efeitos de divulgação; ○ Atender 
as demandas da imprensa em relação a Administração 
Municipal;

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de 
Comunicação 
Social

Assessor 
Técnico de 
Mídias e 
Internet

○  Assessorar e coordenar as publicações 
realizadas pela Prefeitura de Brusque no site e 
nas mídias sociais, como em outras ferramentas 
digitais. ○  Assessorar e gerenciar o 
relacionamento da Prefeitura de Brusque através da 
internet.

 

Anexo I-G 
previsto no 

§3º do 
artigo 18 da 

Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de Saúde

Assessor 
Técnico de 

Apoio 
Administrativo-

Financeiro

○ Assessorar e apoiar tecnicamente aƟvidades 
administraƟvas e financeiras, no âmbito da 

Secretaria Municipal de Saúde.
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Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de Saúde

Assessor 
Operacional do 
Programa Melhor 
em Casa

○  Assessorar operacionalmente e auxiliar o 
programa de saúde  "Melhor em Casa"  objeƟvando 
melhorar e ampliar a assistência no SUS a pacientes 
com agravos de saúde, que possam receber 
atendimento humanizado, em casa, e perto da 
família;

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de Saúde

Assessor 
Operacional de 
Assistência 
Farmacêutica

○  Assessorar operacionalmente e auxiliar a 
assistência farmacêuticas no Município de Brusque 
visando o acesso e o uso racional de medicamentos e 
promovendo a melhoria da qualidade de vida da 
população.

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de Saúde

Assessor 
Operacional de 
Apoio em 
Infraestrutura 
Tecnológica

○  Assessorar e manter operacionalmente as 
aƟvidades da área de suporte técnico aos usuários, 
compreendendo hardwares, soŌwares e sistemas 
operacionais de rede; ○  Assessorar 
operacionalmente a infraestrutura de comunicações, 
oferecendo suporte técnico em redes de dados no 
âmbito da Secretaria Municipal de Saúde;

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de Saúde

Assessor 
Operacional de 
Assistência em 
Saúde

○  Assessorar operacionalmente e apoiar as 
aƟvidades administraƟvas do serviço de saúde 
Tratamento Fora de Domicílio no município de 
Brusque;

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
da 
Educação

Assessor 
Técnico 
Alimentar e 
Nutricional

○ Assessorar tecnicamente a alimentação e nutrição 
da rede municipal de educação, monitorando a 
entrega e a qualidade da merenda escolar; ○  
Assessorar e coordenar os projetos relacionados à 
Sustentabilidade (Hortas Escolares e Composteiras); 
○  Acompanhar o Conselho de Alimentação Escolar 
(CAE) nas visitas às Unidades de Educação;

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
da 
Educação

Assessor 
Técnico de 
Educação 
Ambiental

○  Assessorar tecnicamente o planejamento e a 
execução da Política de Educação Ambiental no 
município de Brusque; ○ Assessorar tecnicamente a 
organização de cronograma e visitas técnicas da 
Educação Ambiental; ○  Assessorar tecnicamente os 
projetos e ações da Educação Ambiental visando 
proporcionar à sociedade conhecer e adotar 
comportamentos de defesa e conservação do meio 
ambiente;

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
da 
Educação

Assessor 
Técnico em 
Infraestrutura 
Tecnológica

○  Assessorar tecnicamente, monitorar e manter as 
aƟvidades da área de suporte técnico aos usuários, 
compreendendo hardwares, softwares e sistemas 
operacionais de rede; ○  Assessorar e planejar 
tecnicamente a infraestrutura de comunicações, 
oferecendo suporte técnico em redes de dados no 
âmbito da Secretaria Municipal de Educação;
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Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
da 
Educação

Assessor 
Operacional de 
Apoio 
Pedagógico

○  Assessorar operacionalmente a triagem, o 
registro e os encaminhamentos de atendimentos 
pedagógicos; ○  Assessorar operacionalmente a 
organização de eventos e formações pedagógicas; ○ 
Assessorar operacionalmente no monitoramento de 
demandas de professores e vagas da educação 
infantil; ○  Assessorar operacionalmente no 
acompanhamento dos projetos pedagógicos.

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
da 
Educação

Assessor 
Operacional de 
Apoio em 
Informática

○  Assessorar operacionalmente e manter as 
aƟvidades de apoio em informáƟca; ○  Assessorar 
operacionalmente o suporte e manutenção em 
informática para todas as escolas do município;

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
da 
Educação

Assessor 
Operacional de 
Tecnologia

○  Assessorar operacionalmente o conteúdo de 
tecnologia na rede municipal de educação; ○  
Assessorar operacionalmente na elaboração cursos de 
informática para a comunidade e servidores;

 

Anexo I-G 
previsto no 
§3º do artigo 
18 da Lei 

Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
da Educação

Assessor 
Operacional do 

Programa 
Escola do 

Campo

○ Assessorar operacionalmente e auxiliar o 
programa de saúde "Escola do Campo" objeƟvando 

desenvolver aƟvidades voltadas para a preservação 
do meio ambiente;

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do artigo 
18 da Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
da Educação

Assessor 
Operacional de 
Logística da 
Educação I

●  Assessorar operacionalmente e garanƟr o 
abastecimento escolar e a entrega das mercadorias 
nas escolas da região I;

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do artigo 
18 da Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
da Educação

Assessor 
Operacional de 
Logística da 
Educação II

●  Assessorar operacionalmente e garanƟr o 
abastecimento escolar e a entrega das mercadorias 
nas escolas da região II;

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do artigo 
18 da Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
da Educação

Assessor 
Operacional de 
Apoio a Mídias

○  Assessorar operacionalmente na manutenção do 
site e produção gráfica dos materiais da 
Secretaria Municipal de Educação; ○  Apoiar 
sistema de gestão escolar.

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do artigo 
18 da Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
da Educação

Assessor 
Operacional de 
Logística do 
Transporte 
Universitário

○  Assessorar e monitorar operacionalmente os 
veículos que fazem o transporte dos 
universitários para outros municípios; Fiscalizar 
o transporte universitário;

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência neste Portal. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de
Privacidade

Continuar

https://leismunicipais.com.br/privacidade


23/11/2021 10:09 Lei Complementar 143 2009 de Brusque SC

https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2009/14/143/lei-complementar-n-143-2009-dispoe-sobre-o-plano-de-cargos-e… 128/206

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do artigo 
18 da Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
da Educação

Assessor 
Operacional 
Administrativo 
do Transporte 
Universitário

○  Assessor Operacional no planejamento, na 
organização e coordenação das atividades 
administrativas do transporte universitário;

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do artigo 
18 da Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de Educação

Assessor 
Operacional de 
Apoio 
Administivo

○  Assessorar operacionalmente e prestar apoio 
administraƟvo-financeiro da Secretaria de 
Educação; ○ Assessorar o Secretário Municipal de 
Educação no acompanhamentos de demandas 
administrativas juntos aos Diretores das Unidades 
de Ensino municipais.

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do artigo 
18 da Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de Obras

Assessor 
Técnico de 
Maquinário de 
Terraplanagem 
e Pavimentação

○  Assessorar tecnicamente no planejamento e 
uƟlização de maquinário pesado e hidráulico no 
âmbito da Secretaria Municipal de Obras em 
Brusque; ○  Outras aƟvidades que lhe sejam 
comeƟdas que se coadunam ao cargo que exerce;

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do artigo 
18 da Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de Obras

Assessor 
Operacional de 
Ruas Não 
Pavimentadas

○  Assessorar operacionalmente e promover a 
manutenção de ruas não pavimentadas, inclusive os 
serviços de tubulação, no âmbito do Município; ○ 
Assessorar operacionalmente a execução dos 
serviços de conservação, melhoramento e reparo 
das vias públicas não pavimentadas;

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do artigo 
18 da Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de Obras

Assessor 
Operacional de 
Apoio de Obras

○  Assessorar operacionalmente e apoiar os 
contratos e serviços terceirizados, controlando a 
uƟlização de veículos e maquinários; ○ Assessorar 
operacionalmente o controle de material e 
armazenamento da Secretaria Municipal de Obras;

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do artigo 
18 da Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de 
Assistência 
Social

Assessor 
Operacional de 
Apoio à 
Assistência 
Social

○  Assessorar operacionalmente o apoio a 
alimentação dos programas vinculados a Secretaria 
Municipal de Assistência Social; ○  Assessorar e 
apoiar operacionalmente o Secretário em sua 
agenda de aƟvidades e programas oficiais;

 

Anexo I-G 
previsto no 

§3º do 
artigo 18 da 

Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de 

Assistência 
Social

Assessor 
Operacional 

de 
Informações 
Sociais

○ Assessorar operacionalmente o cadastramento de 
informações no sistema do Ministério do 

Desenvolvimento Social) e manter informações do CRAS, 
CREAS, Albergue e Centro POP atualizadas; ○ 

Assessorar operacionalmente a manutenção do sistema de 
informações sobre andamento dos trabalhos da unidade 
administrativa, estabelecendo padrões e métodos de 
mensuração do desempenho dos programas, projetos e 

atividades desenvolvidos pela mesma;

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de 
Assistência 
Social

Assessor 
Operacional 
de 
Atendimento 
Social

○  Assessorar operacionalmente o primeiro atendimento 
das pessoas que procuram a Assistência Social, 
encaminhando-as para setores específicos; ○  
Assessorar operacionalmente e manter o cadastro no 
SAFI (Sistema de Atendimento Familiar Individual);

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência neste Portal. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de
Privacidade

Continuar

https://leismunicipais.com.br/privacidade


23/11/2021 10:09 Lei Complementar 143 2009 de Brusque SC

https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2009/14/143/lei-complementar-n-143-2009-dispoe-sobre-o-plano-de-cargos-e… 129/206

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de 
Assistência 
Social

Assessor 
Operacional 
do Albergue 
Municipal

○  Assessorar operacionalmente nas aƟvidades do 
Albergue Municipal de Brusque; ○  Assessorar 
operacionalmente a expedição do Albergue Municipal de 
Brusque; ○ Assessorar operacionalmente na triagem dos 
moradores de rua.

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de 
Assistência 
Social

Assessor 
Operacional 
de Busca 
Ativa do 
CRAS Região 
1

○  Assessorar operacionalmente a busca aƟva 
idenƟficando a localização, a inclusão no Cadastro 
Único e a atualização cadastral de todas as famílias 
extremamente pobres, assim como o encaminhamento 
destas famílias aos serviços da rede de proteção 
social da região 1

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de 
Assistência 
Social

Assessor 
Operacional 
de Busca 
Ativa do 
CRAS Região 
2

○  Assessorar operacionalmente a busca aƟva 
idenƟficando a localização, a inclusão no Cadastro 
Único e a atualização cadastral de todas as famílias 
extremamente pobres, assim como o encaminhamento 
destas famílias aos serviços da rede de proteção 
social da região 2

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de Turismo

Assessor 
Técnico de 
Receptivo 
Turístico

○ Assessorar tecnicamente o recepƟvo de excursões; ○ 
Assessorar na capacitação da equipe, visando a 
qualidade no atendimento ao Turista; Assessorar nas 
melhorias no atendimento e elaboração roteiros;

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
de Turismo

Assessor 
Técnico de 
Apoio ao 
Turismo

○ Assessorar tecnicamente o atendimento, subsidiando-
os com o material de divulgação que se fizer 
necessário e garantir o relacionamento direto com o 
público em geral visando à difusão da imagem positiva 
do Município; ○  Assessorar tecnicamente as ações da 
Secretaria do Turismo do Munícipio de Brusque;

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
Municipal 
de Trânsito 
e 
Mobilidade

Assessor 
Operacional 
de 
Sinalização 
Viária

○  Assessorar e garanƟr a implantação, manutenção e 
transporte das placas de sinalização horizontal e 
vertical no âmbito do município de Brusque; ○  
Vistoriar os serviços de reparo e instalação estão 
sendo realizados, como por exemplo pinturas nas vias e 
limpeza;

Anexo  I-G 
previsto no 
§3º do 
artigo 18 da 
Lei 
Complementar 
Nº 143/2009

Secretaria 
Municipal 
de Trânsito 
e 
Mobilidade

Assessor 
Operacional 
de Apoio 
Administivo

○  Assessorar operacionalmente e prestar apoio 
administraƟvo-financeiro no depósito da Secretaria 
Municipal de Trânsito e Mobilidade; ○  Assessorar a 
gestão da frota da Secretaria Municipal de Trânsito e 
Mobilidade.

(Redação acrescida pela Lei Complementar nº 286/2018)  (Extinto pela Lei Complementar nº
322/2020) 
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ANEXO II - B 

PLANO DE CARGOS E CARREIRAS 
2009 

MANUAL DE OCUPAÇÕES 
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO ECOLÓGICA 
ZOOBOTÂNICA 
DE BRUSQUE 

Índice 
AGENTE ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Recepcionar os cidadãos, prestando atendimento, anunciando e encaminhando-os aos setores
procurados, orientando sobre horários de atendimento, a fim de atender a todos com rapidez e
eficiência. 

Assegurar o correto cumprimento dos processos envolvendo o município, organizando e preparando
documentos em geral, ordenando dados, efetuando cálculo de valores, verificando sua exatidão,
observando prazos de entrega e datas de vencimento, e efetuando análises e conferências. 

ANEXO II - Lei Complement

                   

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO ECOLÓGICA ZOOBOTÂNICA DE BRUSQUE

(ART. 2º, II)

                   

            PADRÕES DE VENCIMENTO

CATEGORIAS NOMENCLATURAS GOC QTDE C/H
INTERSTÍCIOS
E

3 anos 2 anos 2 anos 2 anos

          PERCENTUAIS 3,0% 3,0% 3,0% 4,5%

        40 FAIXAS DE A B C D

          VENCIMENTO R$ R$ R$ R$

1
AGENTE DE
SERVIÇOES
ESPECIAIS

GO 27 40 I 750,00 772,50 795,68 819,55

          II - 6% 795,00 818,85 843,42 868,72

          III - 6% 842,70 867,98 894,02 920,84

          IV - 6% 893,26 920,06 947,66 976,09

3
AGENTE
ADMINISTRATIVO

GF 2 40 I 1.200,00 1.236,00 1.273,08 1.311,2

          II - 6% 1.272,00 1.310,16 1.349,46 1.389,9

          III - 6% 1.348,32 1.388,77 1.430,43 1.473,3

          IV - 6% 1.429,22 1.472,10 1.516,26 1.561,7

5 BIÓLOGO GE 1 40 I 2.400,00 2.472,00 2.546,16 2.622,5

 
ENGENHEIRO
FLORESTAL

  1   II - 6% 2.544,00 2.620,32 2.698,93 2.779,9

  VETERINÁRIO   1   III - 6% 2.696,64 2.777,54 2.860,87 2.946,6

          IV - 6% 2.858,44 2.944,19 3.032,52 3.123,4
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Realizar controle de documentos e materiais, recebendo, protocolando, arquivando, registrando e
encaminhando os mesmos, baseando-se em instruções e procedimentos preestabelecidos, evitando
extravios. 

Redigir correspondências e documentos de rotina, obedecendo os padrões estabelecidos,
assegurando o funcionamento do sistema de comunicação interna e externa. 

Providenciar o acondicionamento e conservação de documentos, correspondências, relatórios,
fichas e demais materiais, arquivando-os e classificando-os, visando garantir o controle dos
mesmos e a fácil localização. 

Executar tarefas administrativas como: recepcionar e expedir listagem de trabalhos processados;
efetuar controle de material de expediente; digitar e inserir no sistema tabelas,
correspondências, relatórios, circulares, formulários, informações processuais, requerimentos,
memorando e outros relatórios; providenciar a duplicação de documentos utilizando máquinas para
tal, preenchendo requisições e angariando assinaturas; conferir nomes, endereços e telefones
extraídos de documentos recebidos, fichas e outros; fechamento de planilhas e de bloquetes de
débitos e créditos bancários; entre outros. 

Executar as atividades relativas ao processo de aposentadoria, desde a pré-contagem até a
informação final, com os cálculos e seus detalhes. 

Preparar quadros demonstrativos, tabelas, gráficos, mapas, formulários, fluxogramas e outros
instrumentos, consultando documentos, efetuando cálculos, registrando informações com base em
dados levantados, com o intuito de criar relatórios, disponibilizar informações pertinentes e
padronizar e otimizar o rendimento. 

Elaborar cronogramas e acompanhar a realização dos eventos, bem como administrar a agenda do
superior, facilitando o cumprimento das obrigações assumidas, contribuindo com o cumprimento de
prazos. 

Acompanhar e coordenar a execução de atividades em sua área de atuação, quando necessário e/ou
solicitado, distribuindo tarefas, apurando irregularidades, efetuando conferências e analisando
resultados. 

Coordenar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela administração
pública, direta, indireta, entidades e organizações populares do município visando auxiliar na
promoção da melhoria da qualidade de vida da população. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

Elaborar pareceres, informes e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos e orientações, fazendo exposições sobre situações e
problemas identificados, oferecendo sugestões, para fins de formulação de diretrizes, planos e
programas de trabalho afetos ao Município. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio. 

Curso de Informática. 
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Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do plano de
carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

AGENTE DE SERVIÇOS ESPECIAIS 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Realizar atividades pertinentes ao cultivo de flores e plantas, preparando a terra, plantando
sementes e mudas, limpando o local, aplicando inseticidas, bem como realizando podas e aparando-
as em épocas preestabelecidas pelos superiores, de modo a conservar e embelezar canteiros,
parques, jardins, entre outros. 

Promover a execução, recuperação e limpeza de valas, bocas de lobo, grelhas, tampas, caixas de
água. 
Auxiliar trabalhos de construção, manutenção, reparação, conserto e adequação em alvenaria,
concreto, carpintaria, pintura, entre outros, utilizando instrumentos diversos. 

Integrar a equipe de trabalho nos setores de obras e serviços públicos, como os de viação,
manutenção de estradas, ruas, entre outros, bem como auxiliando em caminhão pipa. 
Auxiliar no serviço de levantamentos, medições - topográficos e agrimensor - montando e/ou
segurando equipamentos e/ou instrumentos utilizados, a fim de otimizar o serviço de alinhamento. 
Auxiliar nos serviços de encanação, mecânica, eletricidade, entre outros, atuando como suporte
para o profissional habilitado sempre que necessário ou conforme solicitação do superior
imediato. 

Executar outras atribuições correlatas às acima descritas, conforme demanda e a critério do
superior imediato. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Ensino Fundamental Incompleto 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

BIÓLOGO RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Realizar pesquisas sobre as formas de vida, na natureza e em laboratório, efetuando estudos e
experiências com espécimes biológicos, bem como analisando origem, evolução, funções, estrutura,
distribuição, meio, semelhanças, e outros aspectos das diferentes formas de vida, para conhecer
as características, comportamento e outros dados importantes referentes aos seres vivos,
incrementando os conhecimentos científicos e descobrindo suas aplicações em vários campos. 

Realizar pesquisas e experiências relativas ao tratamento de água e esgoto sanitário,
desenvolvendo processos novos ou aprimorados, por meio de testes de laboratório, físicos,
físico-químicos e outros para determinar fórmulas, normas, métodos e procedimentos para o
tratamento de águas impuras e controlar a qualidade do manancial disponível ao tratamento. 

Examinar amostras de diferentes tipos de água e esgoto sanitário, analisando quantificando suas
características microbiológicas, para decidir o tratamento a ser aplicado, bem como testar
amostras extraídas de tanques, bombas, escoadouros e demais instalações existentes numa estação
de tratamento de água, para detectar possíveis focos de contaminação microbiológica e assegurar
que os índices de impureza da água se mantenham abaixo dos limites tolerados. 

Colecionar diferentes espécimes, conservando-os, identificando-os e classificando-os para
permitir estudo da evolução e das doenças das espécies e outras questões, bem como cultivar
plantas, criar animais e outras espécies vivas em laboratório, com fins experimentais. 
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Contribuir com a conservação das espécies de animais e plantas, analisando e estudando suas
aparências, sinais, hábitos e alterações de comportamento, analisando e anotando as informações
obtidas. 

Atuar com qualidade e responsabilidade em prol da conservação e manejo da biodiversidade,
políticas de saúde, meio ambiente, biotecnologia, bioprospecção, biossegurança, na gestão
ambiental, tanto nos aspectos técnicos-científicos, quanto na formulação de políticas e
programas. 

Desenvolver reprodução, induzida ou natural, de espécies vegetais e animais, bem como efetuar a
seleção e reprodução de espécies nativas, através de estudos, pesquisas e experiências,
objetivando o povoamento dos rios, riachos e ribeirões da região. 

Elaborar e supervisionar o planejamento e execução de projetos de licenciamento ambiental,
avaliando impactos, riscos de contaminações, entre outros. 

Promover a melhoria e aperfeiçoamento das equipes profissionais e multiprofissionais,
subsidiando decisões e ações bem como, participando efetivamente dos processos de planejamento e
avaliação das mesmas. 

Receber e investigar denúncias relacionadas á vigilância de saúde humana, ambiental e animal,
emitindo laudos, acionando fiscais, Vigilância Sanitária e demais órgãos competentes, a fim de
assegurar a preservação do meio-ambiente. 

Prestar informações, orientações e assistência técnica à população como um todo, bem como a
tratadores de animais, e produtores, visando proporcionar troca de conhecimentos, divulgar
fatores de riscos e outros, participando dos grupos e/ou reuniões comunitárias. 

Adotar e cumprir procedimentos e/ou instruções elaboradas pelos profissionais da equipe técnica
da Secretaria, Fundação ou Autarquia em que está lotado, referentes à sua área de atuação,
fornecendo subsídios para o planejamento e execução das Políticas de Promoção e Prevenção em
Saúde, bem como Políticas Ambientais. 

Fiscalizar áreas de potencial poder poluidor, visando a diminuição da contaminação ambiental. 
Auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população, coordenando e executando
programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos pela administração pública, direta,
indireta, entidades e organizações populares do município. 

Articular informações, individualmente ou junto a profissionais de outras áreas e instituições
públicas ou privadas, preparando informes, laudos, pareceres e demais documentos, a fim de
possibilitar o entendimento global das ações referentes à suas descobertas científicas, estudos
e atribuição técnica, bem como auxiliar em futuras pesquisas. 

Colaborar com a formação e no aprimoramento de outros profissionais, supervisionando e
orientando ações, estágios e participando de programas de treinamento em serviço. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras entidades públicas e/ou particulares,
realizando estudos, exposições sobre situações e problemas identificados, oferecendo sugestões,
revisando, discutindo, trabalhos técnicos-científicos, para fins de formulação de diretrizes,
planos e programas de trabalho afetos ao Município. 

Atender às diversas unidades do Município sobre assuntos e exigências técnicas representando,
quando designado, a Secretaria Municipal, Fundação ou Autarquia em que está lotado, bem como
constituir comissões, diretorias de associações e entidades de classe. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência neste Portal. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de
Privacidade

Continuar

https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2013/21/218/lei-complementar-n-218-2013-cria-cargos-de-provimento-efetivo-nos-quadros-permanentes-de-pessoal-dos-planos-de-cargos-e-carreiras-do-poder-executivo-e-inclui-cargo-de-provimento-efetivo-no-quadro-suplementar-de-pessoal-instituido-pela-lei-complementar-n-143-de-31-de-agosto-de-2009-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/privacidade


23/11/2021 10:09 Lei Complementar 143 2009 de Brusque SC

https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2009/14/143/lei-complementar-n-143-2009-dispoe-sobre-o-plano-de-cargos-e… 134/206

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Ciências Biológicas, com Registro no
Conselho ou Órgão Fiscalizador do exercício da profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do plano de
carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

ENGENHEIRO FLORESTAL 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Realizar atividades a engenharia rural, construções para fins florestais e suas instalações
complementares, 

silvimetria e inventário florestal, melhoramento florestal, recursos naturais renováveis,
ecologia, climatologia, defesa sanitária florestal, produtos naturais sua tecnologia e sua
industrialização, edafologia, 

processos de utilização do solo e da floresta, ordenamento e manejo florestal, mecanização na
floresta, implementos florestais, economia e crédito rural para fins florestais, seus serviços
afins e correlatos 

Executar outras atribuições correlatas às acima descritas, conforme demanda e a critério do
superior imediato. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Engenharia Florestal, com Registro no
Conselho ou Órgão Fiscalizador do exercício da profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do plano de
carreira. 

ENGENHEIRO FLORESTAL 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Elaborar e supervisionar projetos referentes à preservação e expansão de áreas florestais e
recuperação da cobertura vegetal, estudando, pesquisando, analisando o tipo de vegetação
predominante, planejando, orientando e controlando técnicas de reprodução, cuidado e exploração
de vegetação florestal, para determinar novos métodos e sistemas de cultivo e desenvolvimento
para a silvicultura, ou melhorar os já existentes e contribuir com a proteção contra erosão e as
ações predatórias. 

Desenvolver e executar projetos para gerenciamento de recursos naturais renováveis e não
renováveis, como proteção da floresta Atlântica, criando unidades de conservação, planos de
manejo e dispositivos legais, bem como elaborando programas, planos e projetos para
identificação e proteção vegetal, despoluição de rios e proteção de recursos hídricos, uso
racional dos recursos minerais e outros, visando promover o desenvolvimento sustentável. 

Estabelecer o grau de correlação existente entre o comportamento das árvores e seu meio-
ambiente, estudando o índice de crescimento das árvores e os seus cultivos em diferentes
condições, examinando e classificando diferentes espécies, composições de solos, temperaturas e
unidades relativas do ar em determinadas zonas. 
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Preservar e desenvolver zonas verdes, organizando e controlando o reflorestamento e a
conservação de zonas de bosques e a exploração de viveiros de plantas, favorecendo seu
crescimento por meio da poda, desbastes e extirpação de árvores doentes e por outros métodos. 

Planejar o plantio e o corte de árvores, observando a época apropriada e determinando as
técnicas mais propícias, para obter produção máxima e contínua. 

Identificar as diversas espécies de árvores, utilizando cálculos matemáticos na determinação de
altura, do diâmetro do tronco e da copa, da profundidade e disponibilidade das raízes, para
determinar a idade, duração de vida e condições de adaptação das espécies ao meio-ambiente. 

Analisar os efeitos das enfermidades, do corte, do fogo, do pastoreio e de outros fatores que
contribuem para a redução da cobertura florestal, fazendo observações e realizando experiências,
para desenvolver medidas de combate aos mesmos. 

Melhorar a germinação das plantas, examinando os efeitos da poda, baseando-se no rendimento
observado, para determinar métodos e épocas mais favoráveis à execução da mesma, realizando
experiências e testes de laboratório ou de outro tipo. 

Elaborar e implantar projetos de preservação do meio ambiente, bem como analisar projetos de
loteamento, apontando o grau de comprometimento do meio ambiente local e sugerindo alterações
dos mesmos. 

Antecipar, quando possível, e solucionar problemas, executando atividades de orientação,
consultoria, medidas preventivas, recursos para otimizar soluções e outros, em relação às
atribuições compreendidas nas habilitações legais da profissão de engenheiro florestal. 

Dominar amplamente o fluxo das etapas executivas, orientando tecnicamente, atividades de outros
profissionais. 

Articular informações, juntamente com profissionais de outras áreas e instituições, públicas ou
privadas, preparando informes, atestados, laudos, pareceres e demais documentos, a fim de
possibilitar o entendimento global das ações referentes à suas descobertas científicas, estudos
e atribuições técnicas. 

Promover o desenvolvimento da equipe de trabalho, através da elaboração, orientação e execução
de programas, treinamentos, palestras, seminários, reuniões e outros, quando necessário e/ou
solicitado pela chefia imediata. 

Preparar informes e documentos referentes à sua formação técnica, a fim de possibilitar
subsídios para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e outros. 

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação. 

Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município, quando necessário e/ou solicitado pela chefia imediata. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

REQUISITOS PARA CARGO 
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Formação Acadêmica: Formação Superior em Engenharia Florestal, com registro no Conselho ou órgão
fiscalizador do exercício da profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do plano de
carreira. 

MÉDICO VETERINÁRIO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Coordenar e executar programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos pela administração
pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade
com SUS e Conselhos Profissionais de Medicina Veterinária. 

Promover a saúde pública, realizando o controle e análise de zoonoses, levantando dados, através
da fiscalização, investigação, orientação, realizando vistorias, apreensão, inutilização de
cozinhas, abatedouros, açougues, comércio, veterinárias, indústrias, criadouros, entre outros. 

Colaborar com a diminuição de contaminações ambientais, por meio de fiscalizações em depósitos
de lixos, terrenos baldios, lençóis freáticos, efluentes, solos, residências urbanas e rurais,
entre outros. 

Realizar atendimento clínico em animais, bem como realizar cirurgias veterinárias. 

Propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe multiprofissional de
vigilância a saúde, sempre que necessário, bem como encaminhando, requerendo pareceres técnicos
e ou exames complementares, de outros profissionais de saúde, quando necessários. 

Acompanhar e orientar equipes de fiscalização e inspeção sanitária no abate de bovinos, suínos,
aves e outros, a fim de determinar a destinação do animal que se tem como finalidade o consumo e
a industrialização, conforme normatização da legislação vigente. 

Orientar quanto ao preparo tecnológico dos alimentos de origem animal, elaborando e executando
projetos para assegurar a qualidade destes alimentos. 

Realizar a profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais, através de exames
clínicos e laboratoriais, colhendo material e/ou procedendo à análise anatomopatológica,
histopatológica, hematológica e imunológica, estabelecendo o diagnóstico e a terapêutica
apropriada, a fim de assegurar a sanidade individual e coletiva desses animais. 

Contribuir, com conhecimentos da área de Medicina Veterinária e afins, para o desenvolvimento de
tecnologias apropriadas para a plena assistência á saúde. 

Elaborar e supervisionar o planejamento e execução de projetos de licenciamento ambiental,
avaliando impactos, riscos de contaminações, entre outros. 

Responder tecnicamente pelos estabelecimentos municipais que comercializam e distribuem
medicamentos e produtos veterinários. 

Receber e investigar denúncias relacionadas á vigilância sanitária, emitindo laudos, acionando a
vigilância sanitária e demais órgãos competentes, a fim de assegurar a regularização das
condições de higiene e saúde. 

Atuar na prevenção de riscos de agravos à saúde da população, através de visitas in loco,
verificando e realizando denúncias, bem como orientando uma equipe capacitada, a fim de
contribuir com a diminuição e erradicação de focos de vetores, roedores, raiva animal entre
outros. 

Prestar informações e orientações à população, visando proporcionar troca de conhecimentos,
divulgar fatores de riscos e outros, participando dos grupos e/ou reuniões comunitárias. 
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Planejar e desenvolver programas de sobrevivência de espécies animais. 

Adotar e cumprir procedimentos e/ou instruções elaboradas pelos profissionais da equipe técnica
da Secretaria, Fundação ou Autarquia em que está lotado, referentes à sua área de atuação,
fornecendo subsídios para o planejamento e execução das Políticas de Promoção e Prevenção em
Saúde. 

Articular informações, juntamente com profissionais de outras áreas e instituições, públicas ou
privadas, preparando informes, atestados, laudos, pareceres e demais documentos, a fim de
possibilitar o entendimento global das ações referentes à sua atribuição técnica. 

Promover a melhoria e aperfeiçoamento das equipes profissionais e multiprofissionais,
subsidiando decisões e ações bem como, participando efetivamente dos processos de planejamento e
avaliação das mesmas. 

Colaborar com a formação e aprimoramento de outros profissionais de saúde, supervisionando e
orientando ações, estágios e participando de programas de treinamento em serviço. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras entidades públicas e/ou particulares,
realizando estudos, exposições sobre situações e problemas identificados, oferecendo sugestões,
revisando, discutindo, trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes,
planos e programas de trabalho afetos ao Município. 

Atender às diversas unidades do Município sobre assuntos e exigências técnicas, bem como
constituir comissões, diretorias de associações e entidades de classe. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Medicina Veterinária, com registro no
Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

ANEXO II - E - Lei Complementar nº 143/09 (Vide Lei Complementar nº 323/2020)

QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDAÇÃO ECOLÓGICA ZOOBOTÂNICA BRUSQUE

(Art. 2º, I I - E)

       

DENOMINAÇÃO DO CARGO PADRÃO QUANTIDADE VENCIMENTO(R$)

Superintendente CC - II 1 6000,00

Diretor CC - IV 2 4000,00

Coordenador CC - V 3 2500,00

Chefe Operacional CC - VI 3 1500,00
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ANEXO III - Lei Complement

                   

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE - FCB

(ART. 2º, III)

                   

            PADRÕES DE VENCIMENTO

CATEGORIAS NOMENCLATURAS GOC QTDE C/H
INTERSTÍCIOS
E

3 anos 2 anos 2 anos 2 anos

          PERCENTUAIS 3,0% 3,0% 3,0% 4,5%

          FAIXAS DE A B C D

          VENCIMENTO R$ R$ R$ R$

1
SERVENTE DE
SERVIÇOS
GERAIS

GO 6 40 I 750,00 772,50 795,68 819,55

          II - 6% 795,00 818,85 843,42 868,72

          III - 6% 842,70 867,98 894,02 920,84

          IV - 6% 893,26 920,06 947,66 976,09

3
AGENTE
ADMINISTRATIVO

GF 4 40 I 1.200,00 1.236,00 1.273,08 1.311,2

  ISTRUTOR GF 20 40 II - 6% 1.272,00 1.310,16 1.349,46 1.389,9

  MOTORISTA GO 1 40 III - 6% 1.348,32 1.388,77 1.430,43 1.473,3

          IV - 6% 1.429,22 1.472,10 1.516,26 1.561,7

4
TÉCNICO EM
ELETRÔNICA

GT 2 40 I 1.400,00 1.442,00 1.485,26 1.529,8

          II - 6% 1.484,00 1.528,52 1.574,38 1.621,6

          III - 6% 1.573,04 1.620,23 1.668,84 1.718,9

          IV - 6% 1.667,42 1.717,45 1.768,97 1.822,0

5 BIBLIOTECÁRIO GE 2 40          

 
CONSERVADOR-
RESTAURADOR

GE 1   I 2.400,00 2.472,00 2.546,16 2.622,5

  CONTADOR GE 1   II - 6% 2.544,00 2.620,32 2.698,93 2.779,9

  HISTORIADOR GE 1   III - 6% 2.696,64 2.777,54 2.860,87 2.946,6

 
MAESTRO
REGENTE

GE 1   IV - 6% 2.858,44 2.944,19 3.032,52 3.123,4

  MUSEÓLOGO GE 1            

15 CONTADOR GE 1 40 I 3.924,00 4.041,72 4.162,97 4.287,8

          II - 6% 4.159,44 4.284,22 4.412,75 4.545,1

          III - 6% 4.409,01 4.541,28 4.677,51 4.817,8

          IV - 6% 4.673,55 4.813,75 4.958,17 5.106,9

11 ARTE EDUCADOR GE 10 40 I 1.450,00 1.493,50 1.538,31 1.584,4
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ANEXO III - B 

PLANO DE CARGOS E CARREIRAS 
2009 

MANUAL DE OCUPAÇÕES 
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE 

Índice 
AGENTE ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Recepcionar os cidadãos, prestando atendimento, anunciando e encaminhando-os aos setores
procurados, orientando sobre horários de atendimento, a fim de atender a todos com rapidez e
eficiência. 

Assegurar o correto cumprimento dos processos envolvendo o município, organizando e preparando
documentos em geral, ordenando dados, efetuando cálculo de valores, verificando sua exatidão,
observando prazos de entrega e datas de vencimento, e efetuando análises e conferências. 

Realizar controle de documentos e materiais, recebendo, protocolando, arquivando, registrando e
encaminhando os mesmos, baseando-se em instruções e procedimentos preestabelecidos, evitando
extravios. 

Redigir correspondências e documentos de rotina, obedecendo os padrões estabelecidos,
assegurando o funcionamento do sistema de comunicação interna e externa. 

Providenciar o acondicionamento e conservação de documentos, correspondências, relatórios,
fichas e demais materiais, arquivando-os e classificando-os, visando garantir o controle dos
mesmos e a fácil localização. 

Executar tarefas administrativas como: recepcionar e expedir listagem de trabalhos processados;
efetuar controle de material de expediente; digitar e inserir no sistema tabelas,
correspondências, relatórios, circulares, formulários, informações processuais, requerimentos,
memorando e outros relatórios; providenciar a duplicação de documentos utilizando máquinas para
tal, preenchendo requisições e angariando assinaturas; conferir nomes, endereços e telefones
extraídos de documentos recebidos, fichas e outros; fechamento de planilhas e de bloquetes de

          II - 15% 1.667,50 1.717,53 1.769,05 1.822,1

          III - 15% 1.917,63 1.975,15 2.034,41 2.095,4

          IV - 5% 2.013,51 2.073,91 2.136,13 2.200,2

  ARTE EDUCADOR GE 10 30 I 1.087,50 1.120,13 1.153,73 1.188,3

          II - 15% 1.250,63 1.288,14 1.326,79 1.366,5

          III - 15% 1.438,22 1.481,37 1.525,81 1.571,5

          IV - 5% 1.510,13 1.555,43 1.602,10 1.650,1

  ARTE EDUCADOR GE 10 20 I 725,00 746,75 769,15 792,23

          II - 15% 833,75 858,76 884,53 911,06

          III - 15% 958,81 987,58 1.017,20 1.047,7

          IV - 5% 1.006,75 1.036,96 1.068,06 1.100,1

  ARTE EDUCADOR GE 5 10 I 362,50 373,38 384,58 396,11

          II - 15% 416,88 429,38 442,26 455,53

          III - 15% 479,41 493,79 508,60 523,86

          IV - 5% 503,38 518,48 534,03 550,05
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débitos e créditos bancários; entre outros. 

Executar as atividades relativas ao processo de aposentadoria, desde a pré-contagem até a
informação final, com os cálculos e seus detalhes. 

Preparar quadros demonstrativos, tabelas, gráficos, mapas, formulários, fluxogramas e outros
instrumentos, consultando documentos, efetuando cálculos, registrando informações com base em
dados levantados, com o intuito de criar relatórios, disponibilizar informações pertinentes e
padronizar e otimizar o rendimento. 

Elaborar cronogramas e acompanhar a realização dos eventos, bem como administrar a agenda do
superior, facilitando o cumprimento das obrigações assumidas, contribuindo com o cumprimento de
prazos. 

Acompanhar e coordenar a execução de atividades em sua área de atuação, quando necessário e/ou
solicitado, distribuindo tarefas, apurando irregularidades, efetuando conferências e analisando
resultados. 

Coordenar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela administração
pública, direta, indireta, entidades e organizações populares do município visando auxiliar na
promoção da melhoria da qualidade de vida da população. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

Elaborar pareceres, informes e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos e orientações, fazendo exposições sobre situações e
problemas identificados, oferecendo sugestões, para fins de formulação de diretrizes, planos e
programas de trabalho afetos ao Município. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio. 

Curso de Informática. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do plano de
carreira. 

ARTE - EDUCADOR 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Atuar como multiplicador cultural, estimulando manifestações artístico culturais, bem como
ensinar técnicas de procedimentos artísticos, levando as pessoas a terem um outro olhar e uma
outra relação com a própria existência, contribuindo com o bem-estar da população. 

Desenvolver, coordenar e executar programas, projetos educacionais, sociais e culturais e
políticas sociais desenvolvidos pela administração pública, direta, indireta, entidades e
organizações populares dos municípios visando auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de
vida da população. 

Aprofundar conceitos relacionados à formação de valores, como a ética e cidadania. 

Implementar ações educativas, ministrando cursos e palestras, preparando visitas, desenvolvendo
estudos do público alvo, preparando material educativo, entre outros. 
Auxiliar na formatação de projetos, programas e atividades conjuntas com outras instituições que
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tenham interesse artístico, cultural e social. 

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação. 

Executar outras atribuições correlatas às acima descritas, conforme demanda e a critério do
superior imediato. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Educação Artística, ou áreas afins, com
registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do plano de
Carreira. 

BIBLIOTECÁRIO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Tratar tecnicamente recursos informacionais, registrando, classificando e catalogando recursos,
elaborando linguagens documentárias, elaborando resenhas e resumos, desenvolvendo e efetuando
manutenção bases de dados. 

Desenvolver estudos e pesquisas, coletando informações, elaborando dossiês, pesquisas temáticas,
levantamento bibliográfico, trabalhos técnico científicos, analisando dados estatísticos e
elaborando estudos de perfil de usuários e comunidade. 

Desenvolver recursos informacionais, elaborando políticas de desenvolvimento de coleções,
selecionando, adquirindo e armazenando recursos informacionais, avaliando, inventariando,
conservando e preservando acervos. 

Desenvolver ações educativas, capacitando usuários e equipe e realizando atividades de ensino. 

Elaborar o regulamento e disposição interna da biblioteca. 

Disseminar informações, orientando o usuário na preservação do acervo, elaborando mural,
folhetos, alerta bibliográfico, painel para exposição de novas aquisições, entre outros. 

Atender o usuário, orientando sobre funcionamento, regulamento e recursos da unidade de
informação, cadastrando usuário, emprestando e controlando material do acervo, aplicando sanções
ao usuário, e demais atividades pertinentes à área, conforme indicações do superior. 

Realizar a manutenção do acervo, organizando-o em ordem de acordo com o sistema de classificação
adotado, higienização do material, substituição de documentos, preparação de documentos para
encadernação, bem como guardar documentos e atualizar inventário do acervo. 

Organizar atividades culturais e de extensão, fazendo contatos com profissionais para atividades
de incentivo à leitura, elaborando programas culturais em conjunto com a comunidade, auxiliando
na realização de feiras de livros, eventos literários, entre outros, conforme normas e
procedimentos preestabelecidos pelo superior, de modo a estimular hábitos de leitura e pesquisa
na população. 

Disseminar informações, compilando sumários correntes, bibliografia, elaborando e alerta e
boletim bibliográfico. 

Representar, quando designado, a Secretaria Municipal, Fundação ou Autarquia em que está lotado. 

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
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observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação. 

Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município. 

Elaborar projetos a órgãos de fomento à cultura, leitura, bibliotecas e/ou arquivos, visando
captação de recursos e inovações/melhorias no espaço de trabalho. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Biblioteconomia, com Registro no Conselho ou
Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

CONSERVADOR-RESTAURADOR 

Realizar intervenções de conservação-restauração, de maneira direta ou indireta, em bens
culturais móveis e integrados; 

Ministrar a disciplina "Conservação-Restauração de Bens Culturais Móveis e Integrados", nos seus
diversos conteúdos, em todos os graus e níveis, obedecidas as prescrições legais; 

Planejar, organizar, administrar, dirigir e supervisionar atividades de conservação-restauração
de bens culturais móveis e integrados em instituições; 

Executar todas as atividades concernentes ao funcionamento da área de conservação-restauração de
bens culturais móveis e integrados em instituições públicas e privadas; 

Realizar exame técnico de conservação-restauração de bens culturais móveis e integrados,
adotando ações para retardar ou prevenir a deterioração ou danos em bens culturais por meio do
controle ambiental ou tratamento de sua estrutura para mantê-los, na medida do possível, em
situação física estável; 

Divulgar acervos de valor histórico e artístico; 

Planejar e executar serviços de avaliação do estado de conservação, seleção, identificação,
classificação e cadastramento de bens culturais móveis e integrados e compor equipes de
tombamento desses bens; 

Promover estudos e pesquisas sobre acervos de bens culturais; definir o espaço de guarda e
acondicionamento das coleções; 

Embalar e acompanhar o transporte de obras de valor histórico ou artístico; 

Dirigir, chefiar e administrar os setores técnicos de conservação-restauração de bens culturais
móveis e integrados, nas instituições governamentais da administração direta e indireta, bem
como em entidades da iniciativa privada de idêntica finalidade; 
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Orientar, supervisionar e executar programas de treinamento, aperfeiçoamento e especialização de
pessoas nas áreas de Conservação-Restauração; 

Orientar a realização de eventos como seminários, colóquios, concursos, exposições de âmbito
nacional ou internacional, e de outras atividades de caráter cultural, técnico e científico, na
área de bens culturais móveis e integrados; 

Integrar equipes de trabalho de instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de
conservação-restauração de bens culturais móveis e integrados, como autarquias, organizações não
governamentais, museus, fundações e outros; 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

REQUISITOS PARA O CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa de Conservador Restaurador com Registro no
Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

CONTADOR 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Coordenar todas as atividades de controle e contabilização de custos, trabalhos de seleção e
análise dos comprovantes como registros de mão-de-obra, registros de produção, inventário de
estoque, extraindo os dados necessários para realizar os cálculos dos custos unitários das
diferentes operações ou dos diferentes produtos, procedendo de acordo com as técnicas requeridas
para apresentar os resultados obtidos. 

Traçar o plano de contas, o sistema de livros e documentos e o método de escrituração, para
possibilitar o controle contábil e orçamentário, o controle dos trabalhos de análise e
conciliação de contas e a orientação quanto à classificação e avaliação de despesas, analisando
a natureza das mesmas para apropriar custos de bens e serviços. 

Preparar balanços e balancetes contábeis, visando assegurar que os balancetes mensais e o
balanço final reflitam corretamente a realidade econômico-financeira da Prefeitura Municipal de
Brusque, bem como fazer estudos e análises sobre os números dos balanços, visando fornecer
subsídios para decisões que possam minimizar a carga tributária e visualizar a situação
econômica e patrimonial da mesma. 

Planejar e preparar relatórios contábeis, dentro dos prazos previstos e obedecendo aos
princípios e procedimentos contábeis preestabelecidos, visando fornecer subsídios para o
processo decisório e cumprimento da legislação. 

Prestar apoio e orientar as atividades da área fiscal, verificando todos os registros e
classificações contábeis nos livros fiscais, referentes aos impostos e tributos recolhidos,
compras e vendas, e outros dados, de modo a demonstrar as operações, as classificações contábeis
em conformidade com a legislação fiscal e normas contábeis vigentes. 

Coordenar e orientar as demais Secretarias da Prefeitura Municipal de Brusque, quanto à
classificação contábil ou no que se refere a aspectos fiscais de documentos a serem emitidos ou
escriturados, assegurando a correta classificação e lançamento de todos os documentos contábeis,
e sua conformidade com os padrões e legislação fiscal e tributária. 

Apurar mensalmente o imposto de renda devido, visando o correto pagamento e o cumprimento das
obrigações fiscais acessórias, elaborando a Declaração Anual do Imposto de Renda, incluindo a
escrituração dos livros pertinentes ao cumprimento da legislação específica. 
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Efetuar cálculos da contribuição social, de correção de juros e multas de impostos em atraso, de
financiamentos e de correção monetária e depreciação do Ativo, visando obter o valor financeiro. 

Preparar os lançamentos contábeis dos fatos e atos administrativos, visando a elaboração do
balanço patrimonial. 

Atender à fiscalização municipal, estadual e federal, prestando os esclarecimentos e fornecendo
os documentos solicitados. 

Coordenar a elaboração de inventário de estoques do almoxarifado, procedendo a ajustes
necessários para correspondência físico/contábil, bem como manter controles e coordenar a
realização dos inventários dos bens patrimoniais, conferindo e ajustando os saldos das
respectivas contas, de acordo com as normas contábeis e da Prefeitura Municipal de Brusque. 

Pesquisar e estudar toda a legislação fiscal-tributária, dando a orientação necessária a todas
as Secretarias da Prefeitura Municipal de Brusque, responsáveis por emissão, registro ou trâmite
de documentos fiscais, visando prevenir incorreções e prejuízos à mesma, bem como a conformidade
às exigências legais. 

Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional lícito, inclusive no âmbito
do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades
competentes, entre estas os Conselhos Regionais de Contabilidade. 

Manter os Conselhos Administrativo e Fiscal, bem como a Diretoria Executiva informados sobre a
situação contábil e financeira do Instituto, Fundação, Autarquia ou Secretaria na qual atua. 

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação. 

Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos,
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Ciências Contábeis, com registro no Conselho
ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

HISTORIADOR 

Compreender e explicar os diferentes conceitos que informam as estruturas e as relações sócio-
históricas de uma dada realidade; 
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Conhecer as variações dos processos históricos, bem como de suas diferentes modalidades de
combinações no tempo e no espaço; 

Conhecer e diferenciar as interpretações históricas propostas pelas principais escolas
historiográficas, visando com isso, dominar o conhecimento sobre procedimentos teórico-
metodológicos e as narrativas; 

Saber transitar pelas fronteiras entre a História e outras áreas do conhecimento sendo capaz de
diferencia-las e, sobretudo, de qualificar o que é específico do conhecimento histórico; 

Ter as competências necessárias para atuar no ensino de História, tanto no âmbito formal, como
em práticas não-formais de ensino, para produzir materiais pedagógicos e para refletir sobre as
questões referentes ao ensino da História nos diferentes âmbitos e níveis em que ele se
desenvolve; 

Estar capacitado para desenvolver a pesquisa e a produção do conhecimento histórico não só no
âmbito da produção acadêmica propriamente dita, como em instituições de pesquisa e preservação
documental-cultural, públicas e privadas, 

Planejar, organizar e dirigir serviços de documentação e informação histórica; 

Elaborar critérios de avaliação e seleção de documentos para fins de preservação; 

Elaborar pareceres, relatórios, planos, projetos, laudos e trabalhos sobre assuntos históricos; 

Assessorar instituições responsáveis pela preservação do patrimônio histórico, artístico e
cultural; 

Atuar em assessorias para o desenvolvimento de políticas e projetos na gestão de patrimônio
histórico-cultural. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em História, com registro no Conselho ou Órgão
Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

INSTRUTOR 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Contribuir para a profissionalização da população, preparando e ministrando aulas práticas e
teóricas sobre a moda atual, confecção de utensílios domésticos, bordados, costura, tricô,
crochê, pintura, roupas, bordados, artesanato em geral e outros, utilizando-se de materiais e
ferramentas necessárias para confecção e preparação destes, a fim de auxiliar na complementação
da renda familiar. 

Estudar produtos, técnicas de produção e técnicas artesanais e artísticas para a preparação de
aulas e desenvolvimento de cursos para a comunidade. 

Acolher e orientar alunos sobre postura profissional, ética, cidadania e meio ambiente. Avaliar
o desempenho de alunos, organizando o ambiente de trabalho e executar atividades
administrativas. 

Estabelecer maior contato na comunidade, ministrando aulas e cursos sobre manutenção de
equipamentos e utensílios, economia doméstica e outros, com o intuito de incrementar a economia
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familiar. 

Intensificar o convívio social, bem como o lazer na comunidade, promovendo, organizando e
desempenhando atividades sociais, dinâmicas, brincadeiras e outros. 

Realizar outras atribuições correlatas às acima descritas. 

- dirigir veículo oficial para seu deslocamento.  (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio. 

Outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

MAESTRO REGENTE 

Elaborar arranjos musicais para todos os instrumentos existentes na banda; 

Posicionar todos os instrumentos em naipes na banda, assegurando a perfeita afinação deles para
obter a unidade interpretativa, bem como, a sincronia da execução em conjunto. 

Ter domínio da grade ou jargão musical para assegurar uma perfeita harmonia sonora de todos os
músicos da banda. 

Ter amplo conhecimento musical concernente as seguintes matérias, percepção rítmica, melódica e
divisão; notações musicais, leitura métrica, figuras de notas e pausas, compassos, claves
musicais, escalas cromáticas e naturais, ponto de aumento, simbologia, intervalos, dissonâncias
e etc. 

Ter completo domínio sobre o grupo instrumental e demonstrar segurança para a performance
absoluta da regência. 

Ministrar aulas para os músicos iniciantes e avançados. 

REQUISITOS PARA O CARGO 

Formação Acadêmica: Obrigatória Formação Superior Completa em Regência, com registro no Conselho
ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do plano de
Carreira. 

Motorista 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Dirigir veículos, zelando pela segurança de passageiros, valores e/ou cargas, conduzindo-os até
local de destino, respeitando as regras de trânsito, bem como adotando medidas cabíveis na
solução e prevenção de qualquer incidente. 
Auxiliar no embarque e/ou desembarque de passageiros, manuseando instrumentos e equipamentos,
quando necessário, bem como abastecer o veículo com mercadorias e/ou outros materiais. 

Vistoriar o veículo e realizar pequenos reparos, verificando o estado dos pneus, o nível de
combustível, de água e óleo, testando o freio, a parte elétrica, detectando problemas mecânicos,
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identificando sinais sonoros, luminosos ou visuais, checando indicações dos instrumentos do
painel, solicitando manutenção quando necessário, entre outros, visando contribuir na
conservação e segurança do veículo. 

Evitar acidentes, controlando e auxiliando na carga e descarga de mercadorias, orientando o seu
acondicionamento no veículo, bem como garantir a correta entrega de mercadorias, verificando a
localização dos depósitos e estabelecimentos onde se processarão carga e descarga e conferindo
as mesmas com documentos de recebimento ou entrega. 

Prestar socorro mecânico e/ou guinchar veículos, quando necessário, bem como operar comandos
e/ou mecanismos do veículo, possibilitando a execução da tarefa necessária. 

Preencher diariamente o mapa de controle individual de veículos, entregando-o no prazo
solicitado pela sua chefia imediata. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, fazendo exposições sobre situações e problemas identificados, oferecendo
sugestões, revisando e discutindo trabalhos, para fins de formulação de diretrizes, planos e
programas de trabalho afetos ao Município. 

Obedecer, na íntegra, a legislação de trânsito vigente. 

Zelar pelos equipamentos e materiais sob sua guarda. 

Estar comprometido com o zelo e bem-estar de seu ambiente de trabalho, inclusive em eventuais
períodos de ociosidade. 

Realizar outras atribuições compatíveis com as acima descritas, conforme demanda e a critério de
seu superior imediato. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Fundamental. 

Carteira Nacional de Habilitação Categoria D 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 
MUSEÓLOGO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Organizar documentação de arquivos, classificando, ordenando, codificando, e avaliando,
registrando os documentos, elaborando tabelas de temporalidade, estabelecendo critérios de
amostragem para guarda de documentos, elaborando plano de classificação, realizando pesquisa
histórica e administrativa, entre outros. 

Criar projetos de museus e exposições, criando estratégias de desenvolvimento, organizando
museu, determinando conceitos e metodologias, realizando pesquisas, selecionando documentos para
exposição, coordenando a montagem de exposição e determinando discurso expositivo. 

Organizar acervos museológicos, providenciando o tombamento, inventariando, administrando
processos de aquisição e baixa do acervo, catalogando documentos/acervos, providenciando
avaliação financeira e descrevendo as características do acervo, compondo dossiê de coleções e
gerenciando a reserva técnica. 

Dar acesso à informação, atendendo a usuários, formulando instrumentos de pesquisa, provendo
bancos de dados e/ou sistemas de recuperação de informação, apoiando as atividades de consulta,
realizando empréstimos, autenticando a reprodução de documentos, emitindo certidões sobre
documentos de arquivo e gerenciando atividades de consulta. 
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Conservar acervos, desenvolvendo projeto museográfico da reserva técnica, diagnosticando o
estado de conservação do acervo, estabelecendo procedimentos de segurança, higienizando
documentos/acervos, pesquisando materiais de conservação, monitorando programas de conservação
preventiva, definindo especificações de material de acondicionamento e armazenagem, desenvolver
programas de controle preventivo de infestações químicas e biológicas, acondicionar
documentos/acervos bem como supervisionando trabalhos de restauração. 

Planejar atividades técnico-administrativas, programando ações educativas e/ou culturais,
sistemas de recuperação de informação, a implantação de programas de gestão de documentos,
programa/cronograma de exposições, bem como administrando prazos. 

Orientar a implantação de atividades técnicas, implantando procedimentos de arquivo, produzindo
normas e procedimentos técnicos, autorizando a eliminação de documentos públicos, orientando a
organização de arquivos correntes, coordenando as políticas públicas de arquivos, capacitando a
equipe, supervisionando a implantação e executando o programa de gestão de documentos de
arquivos, bem como participando de comissões técnicas e conselhos de museus, quando necessário. 

Realizar atividades técnico-administrativas, solicitando compras de materiais e equipamentos,
montando cadastro de fornecedores e materiais, construindo estatísticas de freqüência e
relatórios técnicos, solicitando manutenção de equipamentos, redigindo a correspondência
oficial, entre outros. 

Planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar os serviços de exposição interna e externa. 

Dar a manutenção adequada aos tipos de coleções que compõem o acervo, bem como observar as
necessidades físicas de manutenção do acervo e das exposições. 

Monitorar a visita de grupos previamente agendados, fornecendo informações pertinentes, quando
necessário, bem como visando o cumprimento de padrões e normas preestabelecidos. 

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação. 

Representar, quando designado, a Secretaria Municipal, Fundação ou Autarquia em que está lotado. 

Executar outras atribuições correlatas às acima descritas, conforme demanda e a critério do
superior imediato. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação Acadêmica: Obrigatória Formação Superior Completa em Museologia, com registro no
Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do plano de
Carreira. 

SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Contribuir com a ordem e a limpeza das repartições públicas, no que se refere tanto à área
interna quanto externa, através da limpeza e conservação dos mesmos, mantendo as condições de
asseio e higiene requeridas, assim como realizar a limpeza de materiais, equipamentos,
brinquedos, entre outros. 

Manter fora do alcance de crianças produtos químicos e utensílios que coloquem em risco a vida
das mesmas quando atuando em escolas e/ou creches. 
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Zelar pelo cumprimento das normas internas estabelecidas, informando ao superior imediato, os
problemas gerais ocorridos, bem como utilizando vestimentas e equipamentos adequados ao serviço
e ao local de trabalho. 

Preparar e servir café, contribuindo com o bem-estar dos indivíduos. 

Garantir a continuidade do processo de higienização e manutenção do ambiente e instalações,
através do pedido, recepção, conferência, controle e distribuição do material de consumo,
limpeza e outros, bem como através do seu correto uso e conservação. 

Realizar outras atribuições correlatas às acima descritas, conforme demanda e solicitação do
superior imediato. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Ensino Fundamental Incompleto 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

TÉCNICO EM ELETÔNICA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Instalar equipamentos e aparelhos eletrônicos, avaliando o ambiente e condições de instalação,
inspecionando equipamentos, verificando ajustes conforme parâmetros, calibrando-os e simulando
testes em condições diversas. 

Realizar a manutenção preventiva, corretiva e preditiva e consertar aparelhos e sistemas
eletrônicos, como sistemas de rádio-comunicação e telemetria, entre outros, avaliando o
funcionamento dos mesmos conforme padrões de desempenho, analisando o esquema elétrico do
equipamento, identificando, ajustando e corrigindo falhas detectadas, com o auxílio de
ferramentas e instrumentos adequados para garantir o perfeito funcionamento, fazendo a
calibração de aparelhos eletrônicos, trocando peças conforme vida útil preestabelecida, bem como
encaminhando equipamentos para assistência técnica quando necessário, efetuando acompanhamento
na oficina, através de esquemas técnicos e testes com instrumentos de precisão, propondo o
melhor aproveitamento ou modificação necessária. 

Desenvolver, elaborar executar e pôr em prática dispositivos e esquemas de circuitos
eletrônicos, identificando a alteração ou mudança do dispositivo, especificando componentes
eletrônicos, calculando custos e montando circuitos eletrônicos. 

Realizar montagem em iluminação cênica, criação, operação sonoplasta, áudio montagem, leitura e
confecção de mapas e de roteiro de luz, 

Controlar a qualidade de máquinas e equipamentos eletrônicos e de informática, verificando se
atendem às especificações estabelecidas. 

Seguir procedimentos e normas de segurança, utilizar os equipamentos de proteção individual bem
como manter em ótimas condições de uso e asseio o ambiente de trabalho, ferramentas, vestuário,
entre outros. 

Controlar os estoques de componentes eletrônicos, solicitando sua reposição quando necessário,
para evitar interrupção no trabalho. 

Representar, quando designado, a Secretaria Municipal, Fundação ou Autarquia em que está lotado. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
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técnicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município. 

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, fazendo observações e
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área
de atuação. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Curso Técnico de Eletrônica ou áreas afins, com
registro no Conselho ou Órgão fiscalizador do exercício da profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

ANEXO III - E - Lei Complementar nº 143/09

QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE

(Art. 2º, III - E)

       

DENOMINAÇÃO DO CARGO PADRÃO QUANTIDADE VENCIMENTO(R$)

Superintendente CC - II 1 6000,00

Diretor CC - IV 4 4000,00

Coordenador CC - V 5 2500,00

Chefe Operacional CC - VI 3 1500,00

ANEXO III - E - Lei Complementar nº 143/09 - alterado pela LC 286/2018 (Vide Lei Complementar nº
323/2020) 
QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE (Art. 2º, III - E) 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO PADRÃO QUANTIDADE VENCIMENTO(R$)

Superintendente CC - II 1 9984,10

Diretor CC - IV 4 6656,06

Coordenador CC - V 5 4160,03

Chefe Operacional CC - VI 0 2496,00

Assessor Operacional de Cursos e Eventos Culturais CC - VI 1 2496,00

Assessor Operacional Administrativo e Apoio ao Conselhos CC - VI 1 2496,00

Assessor Operacional de Projetos Culturais CC - VI 1 2496,00 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 286/2018) 
 

ANEXO III - F - Lei Complementar nº 143/09

QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE - EXTINÇÃO

(Art. 2º, III - F)
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DENOMINAÇÃO DO CARGO QUANTIDADE VENCIMENTO(R$)

Supervisor Administrativo 2 1793,12

Supervisor Jurídico 1 1793,12

Chefe de Assuntos Culturais 1 1070,72

Chefe de Dpto de Artes 1 1070,72

Chefe Dpto Patrimônio 1 1070,72

Chefe Dpto Planej. Eventos Culturais 1 1070,72

Chefe de Serviços 2 1070,72

Anexo III-G (Vide Lei Complementar nº 323/2020) 
 

Anexo III-G
previsto no

§3º do artigo
18 da Lei

Complementar
Nº 143/2009

Fundação
Cultural

de
Brusque

Assessor
Operacional de

Cursos e
Eventos

Culturais

○ Assessorar, organizar e monitorar os eventos e
cursos de extensão cultural no município; ○ Manter e

garanƟr o cadastro de matrículas nos cursos da
Fundação de Cultura; Garantir o atendimento da

demanda de alunos nos cursos e eventos culturais
promovidos pela Fundação;

Anexo  III-G
previsto no
§3º do artigo
18 da Lei
Complementar
Nº 143/2009

Fundação
Cultural
de
Brusque

Assessor
Operacional
Administrativo
e Apoio ao
Conselhos

○  Assessorar operacionalmente as aƟvidades de
recursos humanos da Fundação; ○ Promover o apoio e a
interlocução com os Conselhos vinculados à Fundação;

Anexo  III-G
previsto no
§3º do artigo
18 da Lei
Complementar
Nº 143/2009

Fundação
Cultural
de
Brusque

Assessor
Operacional de
Projetos
Culturais

○ Assessorar as mídias sociais da Fundação Cultural
de Brusque; ○  Assessorar na divulgação e cobertura
de eventos da Fundação Cultural de Brusque; ○
Desenvolver projetos externos de músicas nas escolas,
arteterapias nos caps e hospitais; ○  Assessorar na
agenda de exposições da Fundação Cultural de Brusque;

(Redação dada pela Lei Complementar nº 286/2018) 
 

ANEXO IV - Lei mplementar nº 143/09 (

                 

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BRUSQUE - FUNDEMA

(ART. 2º, IV)

                 

            PADRÕES DE VENCIMENTO

CATEGORIAS NOMENCLATURAS GOC QTDE C/H
INTERSTÍCIOS
E

3 anos 2 anos 2 anos

          PERCENTUAIS 3,0% 3,0% 3,0%

        40 FAIXAS DE A B C

          VENCIMENTO R$ R$ R$

1
AGENTE DE
SERVIÇOS
ESPECIAIS

GO 2 40 I 750,00 772,50 795,68
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          II - 6% 795,00 818,85 843,42

          III - 6% 842,70 867,98 894,02

          IV - 6% 893,26 920,06 947,66

3         I 1.200,00 1.236,00 1.273,08

 
AGENTE
ADMINISTRATIVO

GF 2 40 II - 6% 1.272,00 1.310,16 1.349,46

  MOTORISTA GO 1 40 III - 6% 1.348,32 1.388,77 1.430,43

 
FISCAL DO MEIO
AMBIENTE

GF 5 40 IV - 6% 1.429,22 1.472,10 1.516,26

4         I 1.400,00 1.442,00 1.485,26

  GUARDA PARQUES GT 3 40 II - 6% 1.484,00 1.528,52 1.574,38

 
TÉCNICO EM
MEIO AMBIENTE

GT 1 40 III - 6% 1.573,04 1.620,23 1.668,84

          IV - 6% 1.667,42 1.717,45 1.768,97

5 ADVOGADO GE 1 40        

  BIÓLOGO GE 1 40        

  BIOQUÍMICO2 GE 1 40        

  CONTADOR GE 1 40 I 2.400,00 2.472,00 2.546,16

 
EDUCADOR
AMBIENTAL

GE

5
(Quantitativo
alterado pela
Lei
Complementar
nº 218/2013) 
1

40 II - 6% 2.544,00 2.620,32 2.698,93

 
ENGENHEIRO
CIVIL

GE 1 40 III - 6% 2.696,64 2.777,54 2.860,87

 
ENGENHEIRO
FLORESTAL

GE 1 40 IV - 6% 2.858,44 2.944,19 3.032,52

 
ENGENHEIRO
QUÍMICO

GE 1 40        

 
ENGENHEIRO
SANITARISTA

GE 1 40        

  GEÓLOGO GE 1 40        

15 CONTADOR GE 1 40 I 3.924,00 4.041,72 4.162,97

          II - 6% 4.159,44 4.284,22 4.412,75

          III - 6% 4.409,01 4.541,28 4.677,51

          IV - 6% 4.673,55 4.813,75 4.958,17

16 ADVOGADO GE 1 40 I 4.835,34 4.980,40 5.129,81

          II - 6% 5.125,46 5.279,22 5.437,60

          III - 6% 5.432,99 5.595,98 5.763,86
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ANEXO IV - E - Lei Complementar nº 143/09

QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DE BRUSQUE

(Art. 2º, IV - E)

       

DENOMINAÇÃO DO CARGO PADRÃO QUANTIDADE VENCIMENTO(R$)

Superintendente CC - II 1 6000,00

Diretor CC - IV 1 4000,00

Coordenador CC - V 3 2500,00

Chefe Operacional CC - VI 2 1500,00

ANEXO IV - E - Lei Complementar nº 143/09 - alterado pela LC 286/2018 
QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DE BRUSQUE (Art. 2º, IV - E) 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO PADRÃO QUANTIDADE VENCIMENTO(R$)

Superintendente CC - II 1 9984,10

Diretor CC - IV 1 6656,06

Coordenador CC - V 2 4160,03

Chefe Operacional CC - VI 0 2496,00

Assessor Técnico de Estudos e Ambientais CC - V 1 4160,03

Assessor Operacional de Fiscalização e Denúncias CC - VI 1 2496,00

Assessor Operacional de Apoio Administrativo e Pessoal CC - VI 1 2496,00

(Redação dada pela Lei Complementar nº 286/2018) 
 

ANEXO IV - F - Lei Complementar nº 143/09

QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DE BRUSQUE - EXTINÇÃO

(Art. 2º, IV - F)

     

DENOMINAÇÃO DO CARGO QUANTIDADE VENCIMENTO(R$)

     

Supervisor Controle Fiscal 2 1993,12

Supervisor de Projetos Ambientais 1 1993,12

Supervisor Financeiro Contab. Admin. 1 1993,12

Assessor Jurídico 2 1993,12

          IV - 6% 5.758,97 5.931,74 6.109,69
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Assessor Comuniciação Social 1 1993,12

Chefe Administrat. 4 1270,72

Encarregado 4 930,24

     

ANEXO IV-G (Vide Lei Complementar nº 323/2020) 
 

Anexo IV-G
previsto no

§3º do
artigo 18 da

Lei
Complementar
Nº 143/2009

Fundação De
Meio

Ambiente -
FUNDEMA

Assessor
Técnico de
Estudos e
Ambientais

○ Assessorar tecnicamente o sistema de
licenciamento ambiental do município nos termos da

legislação vigente; ○ Elaborar e assessorar
estudos ambientais no âmbito do município de

Brusque;

Anexo  IV-G
previsto no
§3º do
artigo 18 da
Lei
Complementar
Nº 143/2009

Procuradoria
Geral do
Município

Assessor
Operacional de
Fiscalização E
Denúncias

○  Assessorar e fiscalizar as questões ligadas ao
meio ambiente do município visando sua
preservação, cumprindo a legislação e as
exigências legais de controle e prevenção
ambientais; ○  Assessorar operacionalmente no
atendimento ao público e receber denúncias
ambientais; ○  Assessorar operacionalmente a
emissão de protocolos ligados à Fundação de Meio
Ambiente; ○  Assessorar operacionalmente na
fiscalização de questões ligadas ao meio ambiente
do município visando sua preservação, cumprindo a
legislação e as exigências legais de controle e
prevenção ambientais;

Anexo  IV-G
previsto no
§3º do
artigo 18 da
Lei
Complementar
Nº 143/2009

Fundação De
Meio
Ambiente -
FUNDEMA

Assessor
Operacional de
Apoio
Administrativo
e Pessoal

○  Assessorar operacionalmente as aƟvidades
administraƟvas e de recursos humanos da Fundação
de Meio Ambiente de Brusque; ○  Assessorar
operacionalmente na análise documental para
licenciamento de acordo com as
instruções  normativas; ○  Assessorar
operacionalmente o enquadramento de empresas para
emissão de alvarás de licença e localização; ○
Assessorar operacionalmente a emissão de certidão
e dispensa ambiental;

(Redação acrescida pela Lei Complementar nº 286/2018) 
 

ANEXO V - Lei Compl

                 

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

(ART. 2º, V)

                 

            PADRÕES DE VENCIMENTO

CATEGORIAS NOMENCLATURAS GOC QTDE C/H
INTERSTÍCIOS
E

3 anos 2 anos 2 anos

          PERCENTUAIS 3,0% 3,0% 3,0%
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        40 FAIXAS DE A B C

          VENCIMENTO R$ R$ R$

1       40 I 750,00 772,50 795,68

 
AGENTE DE
SERVIÇOS
ESPECIAIS

GO

25
(Quantitativo
alterado pela
Lei
Complmentar
nº 180/2011) 
20

  II - 6% 795,00 818,85 843,42

 
OPERADOR DE
SISTEMAS ISOL
TRATAM. ÁGUA

GO 24   III - 6% 842,70 867,98 894,02

 
SERVENTE DE
SERVIÇOS GERAIS

GO 6   IV - 6% 893,26 920,06 947,66

2 TELEFONISTA GF 6 30 I 800,00 824,00 848,72

          II - 6% 848,00 873,44 899,64

          III - 6% 898,88 925,85 953,62

          IV - 6% 952,81 981,40 1.010,

3
AGENTE
ADMINISTRATIVO

GF 15 40        

 
AGENTE DE
ALMOXARIFADO

GF 4          

 
AGENTE DE
CADASTRO TÉCNICO

GF 2          

 

AGENTE DE
LEITURA E
INSPEÇÃO (Vide
Lei Complementar
nº 180/2011)

GO 20   I 1.200,00 1.236,00 1.273,

  AGENTE DE OBRAS GO 10   II - 6% 1.272,00 1.310,16 1.349,

 

AGENTE
HIDRÁULICO (Vide
Lei Complementar
nº 180/2011)

GF 25   III - 6% 1.348,32 1.388,77 1.430,

  ELETRICISTA GF 6   IV - 6% 1.429,22 1.472,10 1.516,

  MECÂNICO GF 6          

  MOTORISTA GO 20          Utilizamos cookies para melhorar sua experiência neste Portal. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de
Privacidade
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OPERADOR DE 
MÁQUINAS

GO 8          

4 AGENTE DE ETA GF 20 40 I 1.400,00 1.442,00 1.485,

 
TÉCNICO
LABORATORISTA

GT 3   II - 6% 1.484,00 1.528,52 1.574,

 
TÉCNICO EM
SANEAMENTO

GT 4   III - 6% 1.573,04 1.620,23 1.668,

          IV - 6% 1.667,42 1.717,45 1.768,

5 ADVOGADO GE 2 40        

  CONTADOR GE 2   I 2.400,00 2.472,00 2.546,

  ENGENHEIRO CIVIL GE 2   II - 6% 2.544,00 2.620,32 2.698,

 
ENGENHEIRO
ELETRICISTA

GE 2   III - 6% 2.696,64 2.777,54 2.860,

 
ENGENHEIRO
MECÂNICO

GE 2   IV - 6% 2.858,44 2.944,19 3.032,

 
ENGENHEIRO
SANITARISTA

GE

1
(Quantitativo
alterado pela
Lei
Complementar
nº 199/2012) 
2

         

 
ENGENHEIRO
AMBIENTAL

  1          

cARGO QUÍMICO GE 2          

15 CONTADOR GE 2 40 I 3.924,00 4.041,72 4.162,

          II - 6% 4.159,44 4.284,22 4.412,

          III - 6% 4.409,01 4.541,28 4.677,

          IV - 6% 4.673,55 4.813,75 4.958,

16 ADVOGADO GE 2 40 I 4.835,34 4.980,40 5.129,

          II - 6% 5.125,46 5.279,22 5.437,

          III - 6% 5.432,99 5.595,98 5.763,

          IV - 6% 5.758,97 5.931,74 6.109,
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20       40 I 3.003,63 3.093,74 3.186,

  MOTORISTA GO 20   II - 6% 3.183,85 3.279,36 3.377,

 
OPERADOR DE
MÁQUINAS

GO 8   III - 6% 3.374,88 3.476,13 3.580,

  MECÂNICO GF 6   V - 6% 3.577,37 3.684,69 3.795,

ANEXO V - A - Lei Complemen

                   

QUADRO SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

(ART. 2º, V)

                   

            PADRÕES DE VENCIMENTO

CATEGORIAS NOMENCLATURAS GOC QTDE C/H
INTERSTÍCIOS
E

3 anos 2 anos 2 anos 2 anos

          PERCENTUAIS 3,0% 3,0% 3,0% 4,5%

        40 FAIXAS DE A B C D

          VENCIMENTO R$ R$ R$ R$

3   GO   40 I 1.200,00 1.236,00 1.273,08 1.311,2

 
AUXILAIR DE
OPERAÇÕES

  15   II - 6% 1.272,00 1.310,16 1.349,46 1.389,9

 
AUXILIAR
TÉCNICO

  1   III - 6% 1.348,32 1.388,77 1.430,43 1.473,3

          IV - 6% 1.429,22 1.472,10 1.516,26 1.561,7

4
ASSITENTE
ADMINISTRATIVO

GF 3 40 I 1.400,00 1.442,00 1.485,26 1.529,8

 
AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO

  6   II - 6% 1.484,00 1.528,52 1.574,38 1.621,6

 
AXILIAR
ADMINISTRATIVO

  1   III - 6% 1.573,04 1.620,23 1.668,84 1.718,9

 
OPERADOR DE
ETA

  6   IV - 6% 1.667,42 1.717,45 1.768,97 1.822,0

 
ASSISTENTE
TÉCNICO

  2            

6 GESTOR TÉCNICO GE 1 40 I 3.600,00 3.708,00 3.819,24 3.933,8

          II - 6% 3.816,00 3.930,48 4.048,39 4.169,8
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ANEXO V-B 

PLANO DE CARGOS E CARREIRAS 
2009 

MANUAL DE OCUPAÇÕES 
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
DE BRUSQUE 

Table of Contents 

ADVOGADO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Defender direitos e interesses do SAMAE, representando-o em juízo ou fora dele, nas ações em que
este for autor, réu, ou interessado, acompanhando o andamento de processos, praticando os atos
necessários para garantir seu trâmite legal, prestando assistência jurídica, propondo ou
contestando ações, solicitando providências, avaliando provas documentais e orais, contribuindo
na elaboração de projetos de lei, analisando legislação para atualização e implementação,
apresentando recursos, comparecendo a audiências e outros atos, dentro dos princípios éticos. 

Prestar assessoria jurídica extrajudicialmente, mediando questões, contribuindo na elaboração de
projetos de lei, proferindo palestras, prestando serviços de peritagem, arbitrando interesses de
partes, formalizando parecer técnico jurídico, firmando acordos, realizando audiências
administrativas, participando de negociações coletivas. 

Adequar os fatos à legislação aplicável, estudando a matéria jurídica e de outra natureza e
consultando códigos, leis, jurisprudência, doutrina e outros documentos. 

Obter os elementos necessários à defesa ou acusação, complementando ou apurando as informações
levantadas, bem como tomando outras medidas como preparar a defesa ou acusação e arrolar e
correlacionar fatos, aplicando o procedimento adequado para apresentá-los em juízo, entre
outros. 

Redigir e elaborar documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões
de natureza administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal, constitucional e
outras, bem como atos administrativos, convênios, termos administrativos, projetos de lei, entre
outros. 

Efetuar a cobrança da dívida ativa, judicial ou extrajudicialmente, bem como coordenar e
participar de comissões de inquéritos e sindicâncias. 

Assistir ao SAMAE, na negociação de contratos, convênios, e acordos com outras entidades
públicas ou privadas, bem como avaliar os procedimentos referentes aos diversos tipos de
convênios e contratos firmados, examinando toda a documentação e os aspectos legais concernentes
à transação. 

Supervisionar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela administração
pública, direta, indireta, entidades e organizações populares do município. 

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação. 

          III - 6% 4.044,96 4.166,31 4.291,30 4.420,0

          IV - 6% 4.287,66 4.416,29 4.548,78 4.685,2
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Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Direito com registro no Conselho ou Órgão
Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Executar atividades de natureza administrativas relacionadas às áreas de Recursos Humanos,
Contábil-Financeira, Compras, Patrimônio e Cobrança. 

Recepcionar os cidadãos, prestando atendimento, anunciando e encaminhando-os aos setores
procurados, orientando sobre horários de atendimento, a fim de atender a todos com rapidez e
eficiência. 
Cadastrar e manter atualizadas as informações funcionais e outros relativos a servidores e
terceirizados; 
Elaborar relatório de freqüência de servidores e terceirizados; 
Preparar dados para o processamento da folha de pagamento; 
Elaborar folha de pagamento, e outros relatórios mensais e anuais de acordo com a legislação
vigente; 
Elaborar portarias, declarações, certidões, autorizações e outros referentes à administração de
pessoal; 
Prestar informações em requerimento dos servidores, de acordo com os dados extraídos das fichas
funcionais e a legislação pertinente; 
Cumprir todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, mensais ou em períodos
preestabelecidos; 
Elaborar/auxiliar processo de concurso público partindo das necessidade efetivas, conforme
quadro de lotação de pessoal; 
Preparar cronograma de treinamentos, programação de treinamento e convocação ou convites para
treinados; 
Contatar com os responsáveis pelas avaliações de desempenho, auxiliando-os e informando quanto
ao atendimento dos prazos de devolução dos formulários e emissão de relatórios, bem como,
acompanhar os resultados das avaliações; 
Contatar com os responsáveis pelas avaliações de desempenho, auxiliando-os e informando quanto
ao atendimento dos prazos de devolução dos formulários e emissão de relatórios, bem como,
acompanhar os resultados das avaliações; 
Realizar outras atividades referentes à administração de pessoal; 
Receber, classificar, realizar pesquisa de preços, dando encaminhamento às requisições de
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compras de materiais e serviços dos diversos setores; 
Manter cadastro de fornecedor atualizado; 
Cumprir todas as etapas referentes ao processo de compras e licitações, obedecendo rigorosamente
as legislações especificas; 
Emitir e controlar Contratos; 
Publicar os atos legais previstos na Lei de Licitação e Contratos; 
Emitir ordens de fornecimento; 
Realizar tarefas referentes ao patrimônio, compreendendo cadastro de bens, controle de bens, bem
como sugerir o leilão de bens inservíveis; 
Desenvolver e cadastrar novos fornecedores de materiais e serviços; 
Emitir registros cadastrais de fornecedores; 
Prestar informações ao Tribunal de Contas referente as Licitações e Contratos; 
Cadastrar em sistema próprio materiais e serviços; 
Executar tarefas do setor de faturamento, compreendendo emissão de contas, referente ao consumo
dos usuários, alimentando o sistema com dados apresentados pela leitura dos hidrômetros; 
Analisar cadastros e contas e definir de acordo com as normas da Autarquia os serviços de corte,
desligamento e religação de água; 
Analisar situação dos hidrômetros; 
Notificar débitos com a autarquia; 
Definir estratégias e elaborar itinerários de cobrança de valores devidos, contatando devedores
e negociando formas de pagamento; 
Registrar informações de negociações com o devedor; 
Elaborar relatórios de corte de fornecimento de água; 

Verificar os comprovantes e outros documentos relativos a operações de pagamento, das entradas
em caixa e de outras transações financeiras; 
Efetuar os cálculos necessários para se assegurar da exatidão das referidas transações; 
Preparar a relação de cobrança e de pagamentos efetuados pela empresa, assim como o balanço das
contas, especificando os saldos contra ou a favor, para facilitar o controle financeiro da
empresa; 
- Auxiliar na elaboração do PPA (Plano Plurianual); 
- Auxiliar na elaboração da LDO (Leis das Diretrizes Orçamentárias); 
Auxiliar na elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual); 
Auxiliar no registro de operações contábeis 

Executar tarefas pertinentes a Tesouraria; 
Assegurar o correto cumprimento dos processos envolvendo a autarquia, organizando e preparando
documentos em geral, ordenando dados, efetuando cálculos de valores, apresentando relatórios
estatísticos, observando rigorosamente prazos de entrega e datas de vencimento das obrigações
inerentes ao seu setor; 
Planejar e coordenar a execução de atividades em sua área de atuação, quando necessário e/ou
solicitado, distribuindo tarefas, apurando irregularidades e analisando resultados; 
Encaminhar informações ao Ministério Público, Previdência Social, Receita Federal, Tribunal de
Contas e outros órgãos quando for solicitado; 
Zelar pela manutenção e conservação de seus equipamentos e seu local de trabalho; 
Realizar outras tarefas inerentes ao cargo. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio. 

Curso de Informática. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do plano de
carreira. 
AGENTE DE LEITURA E INSPEÇÃO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Efetuar e registrar leituras de hidrômetros, informar as irregularidades verificadas em ramais
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prediais, entregar faturas e outros documentos aos usuários, efetuar cortes e religação de água. 
Ler e registrar em fichas e/ou equipamentos específicos a leitura registrada nos hidrômetros
prediais, observando a rota diária; 
Anotar anormalidades constatadas, tais como: alteração de cadastro, hidrômetros parados ou
danificados, motivos que impossibilitem a leitura e outros considerados relevantes; 

Informar as alterações das rotas de leitura; 
Atualizar cadastros; 
Entregar faturas, avisos, correspondências, impressos de divulgação e outros de interesse da
Autarquia, aos respectivos usuários; 
Comunicar ao setor competente os vazamentos de rede e ligações, falta de água e as ligações
clandestinas, tão logo sejam constatados; 
Encaminhar o consumidor ao escritório da Autarquia, nos casos em que as dúvidas não possam ser
sanadas; 
Realizar retirada, colocação ou solicitar a instalação ou substituição de hidrômetros, bem como
realizar corte e religação de água em prédios, residências ou outras instalações; 
Executar serviços de manutenção de lacre nos hidrômetros; 
Zelar e manter a limpeza dos instrumentos de trabalho; 

Separar e colocar em ordem as faturas de água a serem entregues aos usuários; 
Auxiliar em tarefas na área administrativa quando solicitado; 

Atender, orientar e esclarecer o usuário sobre o consumo registrado nos hidrômetros; 
Fazer uso de EPI�s conforme normas da Autarquia; 
Executar outras tarefas inerentes ao cargo. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio. 

Carteira de habilitação categoria AB. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 
AGENTE DO ALMOXARIFADO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Recepcionar os materiais entregues pelos fornecedores, conferindo as notas fiscais com os
pedidos, verificando quantidades, qualidade e especificações. 
Organizar a estocagem dos materiais, de forma a preservar a sua integridade física e condições
de uso, de acordo com as características de cada material, bem como para facilitar a sua
localização e manuseio. 
Manter controles dos estoques, através de registros apropriados, anotando todas as entradas e
saídas, visando a facilitar a reposição e elaboração dos inventários. 
Solicitar reposição dos materiais, conforme necessário, de acordo com as normas de manutenção de
níveis mínimos de estoque. 
Elaborar inventário mensal, visando a comparação com os dados dos registros. 
Separar materiais para devolução, encaminhando a documentação para os procedimentos necessários. 
Atender as solicitações dos usuários, fornecendo em tempo hábil os materiais e peças
solicitadas. 
Controlar os níveis de estoques, solicitando a compra dos materiais necessários para reposição,
conforme política ou procedimentos estabelecidos para cada item. 
Supervisionar a elaboração do inventário mensal, visando o ajuste de divergências com os
registros contábeis. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Ensino Médio Completo. 
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Curso Básico Informática. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do plano de
carreira. 
AGENTE DE CADASTRO TÉCNICOi 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Executar tarefas pertinentes ao cadastro técnico compreendendo o sistema de abastecimento água,
utilizando-se de equipamentos e programas de informática específicos. 
- Cadastrar e atualizar o sistema de abastecimento de água, distritos de medição, mapear zonas
de pressão e setores de manobras no mapa digital do município e na base de dados, utilizando
programas específicos; 
- Repassar informações referentes ao cadastro técnico de água ao cadastro técnico da Prefeitura
Municipal, bem como consultar dados cadastrais da Prefeitura Municipal utilizando programas
específicos; 
- Cadastrar e atualizar o cadastro de ruas, servidões, ruas irregulares e JGS (Rodovias Rurais),
nos mapas digitais, sistema de cadastro e sistema comercial; 
- Emitir protocolo de entrada de projetos hidrossanitários de edifícios, loteamentos e
desmembramentos para análise e aprovação; 
- Cadastrar e arquivar os projetos hidrossanitários de edifícios, loteamentos e desmembramentos
para analise e aprovação; 
- Emitir declarações de viabilidade para novos loteamentos; 
- Emitir declarações conforme solicitação do cliente, para órgão ambientais competentes,
referente ao atendimento ou não do sistema de tratamento de água; 
- Controlar a entrada e saída do acervo interno de projetos de obras realizadas e documentos
técnicos da Autarquia; 
- Prestar informações e fornecer o mapeamento de áreas contidas nos mapas digitais, conforme
solicitação interna, facilitando os trabalhos externos; 
- Manusear equipamentos GPS, manômetros e altímetros; 
- Arquivar documentos; 
- Dirigir veículos quando necessário para desempenho das tarefas do cargo; 
- Executar outras tarefas correlatas ao cargo. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio, Informática e Auto Cad 

Outros estabelecidos nas Leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de 

Carreira. 
AGENTE DE ETA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Operar estações de tratamento de água conforme os padrões de potabilidade estabelecidos pela
legislação vigentes; 
Operar unidades de tratamento, controlando o correto funcionamento de todos os equipamentos e
instalações de ETAs; 
Efetuar coleta e análises físico-químicas em água; 
Preparar as soluções químicas utilizadas no tratamento de água e controlar estoques de produtos
químicos para evitar interrupção no tratamento; 
Controlar as dosagens de produtos químicos aplicados nas Estações; 
Preencher formulários de controle inerentes às ETAs; 
Requisitar materiais e equipamentos necessários ao bom andamento dos serviços; 
Contribuir com a correta distribuição de água a população permitindo sua passagem as tubulações
principais através do bombeamento da água tratada e acionamento dos registros e válvulas; 
Ler marcações de indicadores dos painéis de controle e telemetria para tomar providencias se
necessário; 
Preparar e aplicar soluções químicas dentro dos parâmetros preestabelecidos para manter padrões
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físicos, químicos e biológicos; 
Atender e explicar o funcionamento de uma ETA a escolas, entidades, ou cidadãos, com prévio
agendamento; 
Atender ao telefone prestando informações sobre o funcionamento do sistema em horários em que
não houver telefonista na Autarquia; 
Executar a limpeza de unidades de tratamento de água; 
Zelar pelo bom funcionamento, limpeza e ordem de instrumentos, equipamentos e dependências do
setor; 
Fazer uso de EPI�s conforme normas da autarquia; 
Executar demais atividades inerentes ao cargo. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Ensino Médio Completo, com registro no Conselho ou Órgão fiscalizador do exercício da
profissão. 

Curso Básico de Informática. 
AGENTE DE SERVIÇOS ESPECIAIS 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Executar serviços de instalações, ampliações, consertos, cargas, descargas, transporte,
armazenamento, limpeza e serviços auxiliares, na Autarquia. 
Executar serviços de instalações, ampliações, consertos de redes e adutoras; 
Executar reparos em ramais domiciliares de água; 

Executar a abertura e fechamento de valas, com a remoção do pavimento reaterro e apiloamento da
vala; 
Auxiliar na operação de equipamentos de desobstrução, abrindo valas de acesso, quando for
necessário; 
Auxiliar nos levantamentos, nivelamentos e medições; 
Executar serviços de carga, descarga, transporte e armazenamento de materiais em locais
determinados; 

Fazer escoramento de madeira nas valas, para evitar desmoronamentos; 
Auxiliar na confecção de caixas para registros e armações de ferragens para concreto; 

Participar e executar serviços de plantões em feriados, finais de semana e noturno, cumprindo as
demais atribuições do cargo; 
Fazer a limpeza nas captações de água; 
Efetuar a limpeza e a manutenção das ferramentas, instrumentos bem como manter o asseio dos
locais de trabalho; 

Executar serviços de limpeza em geral, dentro de toda a autarquia; 
Auxiliar nos serviços de montagem, instalação e reparos mecânicos, componentes e equipamentos; 
Auxiliar na manutenção preventiva, testando e coletando dados técnicos de funcionamento de
sistemas, conjuntos mecânicos e componentes; 
Limpar e lubrificar bombas, bem como auxiliar na execução de pequenos reparos em válvulas
hidráulicas; 
Trabalhar segundo normas técnicas de segurança; 
Participar e executar serviços de plantão em feriados, finais de semana e noturno, cumprindo as
demais atribuições do cargo; 

Limpar filtros, decantadores, pré-sedimentadores e o depósito de produtos químicos; 
Auxiliar na manutenção e conservação de represa; 

Acompanhar descargas e produtos químicos; 

Fazer tintas de produtos químicos, realizando a limpeza das mesmas; 
Auxiliar nas manobras de registros, comportas e válvulas; 
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Fazer uso de EPI conforme norma da autarquia e outras estabelecidas no Laudo Ambiental. 
Executar outras tarefas inerentes ao cargo. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Ensino Básico incompleto 

Outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

AGENTE DE OBRAS 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Preparar o material de pintura, misturando tintas, pigmentos, óleos e outros, para obter a cor e
quantidade desejada. 

Realizar levantamento das necessidades de materiais, ferramentas entre outros, sempre que
solicitado. 

Pintar paredes, tetos, assoalhos, árvores, muros, ruas, pontes, palcos, palanques, móveis, entre
outros, observando as medidas, a posição e o estado da superfície a ser pintada. 

Executar trabalhos gerais de carpintaria, cortando, armando, instalando, pregando, colando,
encaixando, montando, reformando peças ou conjuntos de madeira para edificações, veículos,
mobiliário, cenários, entre outros, bem como para manutenção e/ou reformas. 
Auxiliar na construção e montagem das armações de madeira dos edifícios, pontes galpões,
viveiros e obras públicas diversas, utilizando processos e ferramentas adequadas. 

Pavimentar e calçar solos de estradas, ruas e obras similares, alinhando, demarcando, preparando
o solo, assentando o material, escavando, nivelando-os e demais procedimentos, conforme a
necessidade, para dar-lhes melhor aspecto e facilitar o tráfego de veículos. 

Demolir e/ou construir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas. 

Preparar canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. 

Realizar outras atribuições compatíveis as acima descritas, conforme demanda e solicitação do
superior imediato. 

Fazer uso de EPI�s conforme norma da Autarquia 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento  (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 
Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Fundamental. 
Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do plano de 
Carreira. 

Requisitos para o Cargo: 
Formação: Formação em Ensino Fundamental Séries Iniciais Incompleta (Obrigatória comprovação de
1ª à 4ª série completa). 
Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do plano de
Carreira.(Redação dada pela Lei Complementar nº 180/2011) 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 
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Cargo: Agente Hidráulico 
Requisitos para o Cargo: 
Formação: Formação em Ensino Fundamental Séries Iniciais Incompleta (Obrigatória comprovação de
1ª à 4ª série completa). 
Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do plano de
Carreira. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 180/2011) 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Instalar e consertar redes de distribuição, adutoras, conexões, válvulas e equipamentos
hidráulicos, ligações domiciliares de água. 
- Fazer instalação de água, hidrantes, ventosas, válvulas e conexões em geral; 
- Sinalizar as vias onde estão sendo realizados os trabalhos; 
- Executar a abertura e fechamento de valas, com a remoção do pavimento reaterro e apiloamento
da vala; 
- Executar nas dependências da Autarquia, conserto de válvulas torneiras e providenciar a
substituição de tubos; 
- Executar ligações domiciliares, ampliação de redes e consertos de redes e consertos de
ligações, tanto de água; 
- Efetuar mudanças de ligações, instalações e retiradas de hidrômetros das ligações
domiciliares; 
- Relacionar e especificar tipo e quantidade de materiais necessários aos serviços e
providenciar a retirada do almoxarifado; 
- Realiza serviços de escuta com geofone mecânico/eletrônico, para localização de vazamentos
ocultos na rede de abastecimento de água; 
- Efetuar medidas de pressões manométricas e cotas de altitude; 
- Efetuar a limpeza e a manutenção de instrumentos e equipamentos de uso diário; 
- Preencher as atividades desenvolvidas nas respectivas ordens de serviço; 
- Participar e executar serviços de plantões em feriados, finais de semana e noturnos, cumprindo
as demais atribuições do cargo; 
- Fazer uso de EPI�s conforme normas da Autarquia; 
Dirigir veículos para se locomover até o local de trabalho; 
- Executar outras tarefas inerentes ao cargo. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Ensino Fundamental Completo 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

ANALISTA DE GESTÃO PÚBLICA 
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Manter  atualizados controles administrativos de sua área de atuação, desenvolvendo estudos e
efetuando levantamentos, análises, programações, conferências e cálculos na realização de
atividades técnico-administrativas; 

Atualizar bases de dados com informações orçamentárias, de recursos humanos e gestão de
contratos, gerando informações consistentes sobre sua área; 

Elaborar e emitir relatórios, planilhas e gráficos da área, compilando dados para acompanhamento
e análise gerencial; 

Preencher e emitir documentos legais e solicitações internas da área, de acordo com  normas e
critérios definidos, encaminhando-os às áreas/pessoas envolvidas; 

Realizar pesquisas e prestar atendimento a clientes e fornecedores, solucionando dúvidas,
fornecendo informações/orientações ou direcionando-os às pessoas indicadas; 
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Contribuir com a gestão dos contratos de prestadores de serviço da área, acompanhando os prazos,
coletando informações sobre a qualidade dos serviços prestados e provendo informações para
aprovação de pagamentos; 

Realizar levantamento de necessidades de contratação de pessoal junto à área em que atua, com o
objetivo de auxiliar a área de Recursos Humanos nessa tarefa; 

Disseminar informações sobre políticas e procedimentos administrativos aos profissionais da
área, zelando por seu cumprimento; 

Planejar, organizar e executar atividades administrativas nas diversas unidades de serviço; 

Elaborar normas e procedimentos administrativos; 

Desenvolver estudos que visem a criação e aperfeiçoamento de processos de trabalho; 

Atender solicitações judiciais, ouvidorias, auditorias, órgãos governamentais e outras
entidades, providenciando o levantamento de informações junto aos arquivos e bancos de dados
para posterior remessa dos documentos; 

Analisar as informações sobre programas, contratos,  convênios e acompanhar o seu
desenvolvimento, atuando na gestão dos mesmos quando designado; 

Dar suporte técnico, administrativo, contábil e financeiro às unidades e empregados, de acordo
com as respectivas áreas de atuação; 

Acompanhar as  alterações na legislação em sua área de atuação, verificando as implicações e
encaminhamentos; 

Avaliar processos de licenciamento sob o aspecto sócio-econômico analisar pedidos de
financiamento de agências e fundos nacionais e internacionais, tendo como competência: a
avaliação da viabilidade de custos dos empreendimentos a serem financiados, o acompanhamento dos
processos licitatórios e dos cronogramas físico financeiros; 

Analisar estudos econômicos - financeiros, com vistas à avaliação das melhores alternativas de
alocação de recursos; 

Efetuar ajustes contábeis necessários para fins de projeção orçamentária; 

Atuar nas diversas atividades econômicas - financeiras do município, desenvolvendo análise
contábil, tributária, fiscal; 

Elaborar e acompanhar a peça orçamentária; 

Desenvolver a programação financeira e fluxo de caixa; processando as contas a receber e a
pagar; 

Atuar na conciliação de saldos das contas bancárias e outras contas patrimoniais; 

Participar da execução e acompanhamento das atividades principais e acessórias junto a órgãos
públicos Federais, Estaduais e Municipais; 

Manter atualização de informações junto a órgãos públicos estaduais e seus respectivos sistemas
eletrônicos, tais como: SIAFEM - Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios,
Secretaria de Economia e Planejamento, CADIN - Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal, Tribunal de Contas do Estado, Secretaria de Estado da Fazenda, entre
outros entes; 

Analisar e efetuar o acompanhamento financeiro dos contratos, bem como a realização de estudos e
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cálculos de reajustamento de preços; 

Elaborar e acompanhar as prestações de contas dos convênios firmados; 

Realizar o acompanhamento e gestão dos recursos financeiros do município; 

Acompanhar as inconsistências do sistema integrado, aprimorando e buscando soluções; 

Analisar os resultados das contas de despesas e receitas; 

Fazer levantamento dos devedores e providenciar emissão dos documentos fiscais para cobrança; 

Analisar a escrituração contábil e fiscal; 

Desenvolver outras atividades pertinentes e necessárias ao desempenho das funções do cargo; 

Realizar estudos sobre a estrutura de cargos e salários; 

Efetuar levantamento, análise e descrição de cargos; 

Realizar e tabular pesquisas salariais; 

Efetuar estudos de custo, projeções e cálculos estatísticos; 

Analisar movimentações de pessoal; 

Analisar reivindicações sindicais e trabalhistas; 

Controlar o quadro de pessoal do município; 

Participar das negociações sindicais; 

Acompanhar os instrumentos jurídicos a serem estabelecidos com pessoas físicas e jurídicas; 

Realizar a análise de contas médicas e hospitalares; 

Atuar na elaboração e controle da Folha de Pagamento dos empregados e estagiários e seus
reflexos trabalhistas e previdenciários, rotinas trabalhistas; 

Administrar os benefícios oferecidos pelo município; 

Planejar, organizar e executar tarefas relacionadas com as aquisições de materiais/equipamentos
e contratação de serviços e obras; 

Elaborar termos de referência, editais, minutas de contratos e termos de aditamento; 

Atuar como pregoeiro ou equipe de apoio; 

Participar de comissões de licitações; 

Acompanhar e avaliar os procedimentos administrativos visando o cumprimento contratual; 

Atuar na gestão dos estoques, controle patrimonial e securitário; 

Desenvolver outras atividades pertinentes e necessárias ao desempenho das funções do cargo. 

Conduzir veículos automotores no exercício das funções do cargo. 
REQUISITOS PARA CARGO 

Formação Obrigatória: Formação Completa em Ensino Superior nível de bacharel em Direito,
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Administração, Economia, Ciências Contábeis. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do plano de
Carreira. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 218/2013) 

CONTADOR 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Interpretar e aplicar a legislação fiscal, tributária e o plano de contas; analisando as
operações contábeis, orçamentárias e patrimoniais, bem como os trabalhos de contabilização de
documentos e prestação de contas; realizar a conciliação de contas; classificar e avaliar
despesas; efetuar cálculos contábeis; elaborar balancetes, balanços, relatórios e demonstrativos
de contas; atender auditagem e fiscalizações. 
Elaborar balancetes, balanços e outras demonstrações contábeis e apresentar resultados parciais
e totais da situação patrimonial, econômica e financeira; 
Efetuar trabalhos de análise e conciliação de contas, conferir saldos; 
Classificar e avaliar despesas, através da natureza das mesmas, visando apropriar custos de bens
e serviços; 
Conferir comprovantes e outros documentos relativos a operações de pagamento, entradas em contas
bancárias e outras transações financeiras; 
Emitir pareceres, laudos e elaborar estudos sobre assuntos de gênero contábil; 
Prestar assistência à supervisão e à auditoria externas; 

Assinar balanços e fornecer informações contábeis para o Tribunal de Contas do Estado; 
Auxiliar na elaboração do PPA (Plano Plurianual); 
Auxiliar na elaboração da LDO (Leis das Diretrizes Orçamentárias); 
Auxiliar na elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual); 

Emitir e controlar relatórios referentes à Lei da Responsabilidade Fiscal; 
Fornecer Mensalmente informações contábeis da Autarquia para a Prefeitura Municipal de Brusque
para a consolidação de contas; 
Encaminhar informações ao Ministério Público, Previdência Social, Receita Federal, Tribunal de
Contas e outros órgãos quando for solicitado; 
Executar outras tarefas inerentes ao cargo. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Ciências Contábeis, com registro no Conselho
ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

ELETRICISTA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Planejar as atividades de trabalho, detalhando tarefas, definindo recursos humanos e materiais,
analisando a viabilidade econômica e financeira, bem como condições técnicas, econômicas e
ambientais, elaborando procedimentos, interpretando normas, realizando testes, aplicando
ferramentas de qualidade, visando garantir a qualidade do trabalho/serviço e/ou produto. 
Executar serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de máquinas, instalações e
equipamentos elétricos. 
Executar a manutenção preditiva, preventiva e corretiva de máquinas, instalações e equipamentos
elétricos; 
Examinar máquinas, instalações e equipamentos elétricos, valendo-se dos planos de montagem,
especificações e de instrumentos adequados, para localizar e identificar defeitos; 
Reparar a rede elétrica interna e partes elétricas de máquinas operatrizes, caixas e chaves de
distribuição, equipamentos auxiliares e outros, consertando ou substituindo peças, fazendo as
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regulagens necessárias, medindo e testando os diversos elementos do conjunto utilizando
voltímetro, amperímetro, extratores, adaptadores, solda e outros recursos, para mantê-las em
condições de funcionamento; 
Limpar e lubrificar motores, transformadores de alta tensão, disjuntores e outros instrumentos,
utilizando aparelhos de ar comprimido, elementos químicos, óleos e outros materiais, para
conservar e melhorar os equipamentos; 
Efetuar ligações provisórias de energia em equipamentos portáteis, aparelhos de teste e solda e
máquinas diversas, instalando fios e demais componentes, com a ajuda de ferramentas apropriadas,
e testando com instrumentos adequados, para permitir a utilização dos mesmos em trabalhos de
natureza temporária e eventual; 
Proceder à instalação, reparo ou substituição de tomadas, fios, lâmpadas, painéis e
interruptores, utilizando chaves, alicates e outras ferramentas, para atender às necessidades de
consumo de energia elétrica; 
Efetuar a limpeza e a manutenção de instrumentos e equipamentos de uso diário; 
Efetuar ligações de energia elétrica em estações elevatórias e estações de bombeamento de água; 
Consertar quadros elétricos de comando; 
Fazer uso de EPI�s conforme normas da Autarquia; 
Executar outras tarefas inerentes ao cargo. 
- dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação em Nível Médio e Curso Profissionalizante. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

ENGENHEIRO CIVIL 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia, estudando características e preparando
planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a
construção, manutenção e reparo em obras civis e serviços pertinentes a captação, tratamento,
adução, reservação e distribuição de água e assegurar padrões técnicos exigidos. 
Elaborar projetos referentes a obras civis, bem como sua aprovação nos órgãos competentes,
compreendendo-se Alvará de Construção, Habite-se, desmembramento, remembramento, atualização de
confrontantes e medidas; 
Avaliar as condições gerais requeridas para as obras civis, estudando o projeto e examinando as
características do terreno disponível, determinando o local apropriado para a edificação; 
Definir especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços, bem como estudar e
apresentar relação custo/benefício das alternativas disponíveis para as diferentes obras; 
Elaborar planos de trabalho, cronogramas físicos, quantitativos de materiais e serviços,
orçamentos; 
Elaborar projetos de edificações, redes de água e redes coletoras de esgoto e/ou avaliar
projetos de terceiros, visando financiamentos federais e/ou estaduais ou visando otimização dos
serviços executados pelo SAMAE; 
Elaborar laudos técnicos referentes à consulta de viabilidade e funcionamento de edificações
e/ou redes e ramais de água e de esgoto; 
Coordenar a construção e a manutenção das edificações da autarquia, dentro das atribuições da
Engenharia Civil, elaborar medições de serviços, verificando cumprimento de cronogramas e
garantindo que os serviços sejam executados dentro das normas e padrões preestabelecidos pelo
SAMAE e/ou da Prefeitura; 
Analisar e aprovar projetos de obras e instalações pertinentes ao abastecimento de água e à
coleta e tratamento de esgoto de loteamentos, conjuntos habitacionais, edifícios, indústrias e
demais edificações relevantes; 
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Encaminhar junto aos órgãos competentes a documentação exigida referente às medições e prestação
de contas, relacionadas aos projetos e conveniados e de terceiros; 
Analisar projetos e emitir relatório técnico, projetos de obras e instalações pertinentes ao
abastecimento de água e de esgoto sanitário de loteamento, conjuntos habitacionais, edifícios,
indústrias, entre outros; 
Desenvolver e acompanhar as atividades destinadas ao controle de perdas; 
Responder tecnicamente junto ao órgão competente - CREA (Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia), as ações de engenharias efetuadas pelo SAMAE; 
Pesquisar, implantar e monitorar novas tecnologias para os serviços de água e esgoto; 

Zelar pela limpeza do local de trabalho; 
Executar outras tarefas inerentes ao cargo. 
dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Engenharia Civil, com registro no Conselho
ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Executar serviços elétricos, eletrônicos e de telecomunicações, analisando propostas técnicas,
instalando, configurando e inspecionando sistemas e equipamentos e executando testes e ensaios. 

Estudar, propor e/ou determinar modificações no projeto ou nas instalações e equipamentos em
operação, analisando problemas ocorridos na fabricação, falhas operacionais ou necessidade de
aperfeiçoamento. 

Projetar, planejar e especificar equipamentos, serviços e sistemas elétricos, eletrônicos e de
telecomunicações, determinando escopo da especificação, a aplicabilidade de normas e
regulamentos, avaliando tecnologias disponíveis e pesquisando novas, associando-as ao processo,
determinando características técnicas, definindo parâmetros de segurança, definindo critérios e
metodologias de planejamento, estudando mercado e sua evolução, gerando estudo preliminar de
planejamento, avaliando impacto ambiental, estudando viabilidade técnica e econômica e propondo
implantação de sistemas e equipamentos. 

Estudar as condições requeridas para o funcionamento das instalações de geração, distribuição e
utilização de energia elétrica, analisando e decidindo as características das mesmas, para
determinar tipo e custos dos projetos. 

Supervisionar atividades de servidores, administrando e orientando equipes de vários setores,
assegurando a observância das especificações de qualidade e segurança. 

Fazer estimativas dos custos de mão de obra, dos materiais e de outros fatores relacionados com
os processos de instalação, funcionamento, manutenção ou reparação, para assegurar os recursos
necessários para a execução dos projetos. 

Elaborar documentação técnica de sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e de
telecomunicações, como normas, procedimentos, laudos e relatórios técnicos, planos de manutenção
e serviço, rotinas de inspeção e testes, manual de instalação, operação e manutenção. 
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Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação. 

Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município. 

Fazer uso de EPI conforme determinação da Autarquia e normas estabelecidas no Laudo Ambiental; 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Engenharia Elétrica, com registro no
Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

ENGENHEIRO MECÂNICO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Elaborar, executar e definir estudos e projetos de engenharia mecânica para construção, montagem
ou manutenção de instalações, máquinas, ferramentas, motores e de outros equipamentos de
funcionamento mecânico, consultando literatura técnica, fornecedores e produtos similares,
preparando especificações e limites de referência para cálculo, desenhos, técnicas de execução,
recursos necessários, analisando impacto ambiental e financeiro do projeto, incluindo mão-de-
obra, materiais, instalação, funcionamento, manutenção/reparo, entre outros requisitos. 

Assegurar a observância das especificações e dos padrões de qualidade e segurança dos projetos,
controlando o desenvolvimento do mesmo, supervisionando e orientando os aspectos técnicos dos
processos de fabricação, montagem, instalação e manutenção e acompanhando o avanço das
operações. 

Planejar, coordenar e implementar atividades de manutenção preventiva e corretiva, implantando
sistemas de controle de desempenho de equipamento, inspecionando e coletando dados técnicos de
sistemas, conjuntos mecânicos e componentes, classificando manutenção por nível de complexidade
e intervindo em manutenções quando necessário, prevenindo e corrigindo possíveis falhas com
auxílio de instrumentos adequados. 

Testar sistemas, instalações, conjuntos mecânicos, máquinas e componentes, estabelecendo
variáveis e valores de controle, selecionando e instalando equipamentos de medição, instalando,
aferindo e calibrando equipamentos de teste e, quando necessário, operando-os experimentalmente,
assegurando-se do seu perfeito funcionamento. 

Analisar processos e aprovar projetos em sua área de atuação quanto aos seus diversos aspectos
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técnicos, bem como elaborar cronogramas de trabalho de acordo com cada projeto e acompanhar e
controlar a execução de tarefas que estejam sob encargo de terceiros, atestando o cumprimento
das especificações técnicas determinadas e declarando cumprimento do contrato. 

Realizar laudos, informes e/ou pareceres técnicos e outros, efetuando levantamento em campo,
inspecionando e coletando dados, conforme solicitação, de modo a avaliar riscos e sugerir
medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área. 

Representar, quando designado, a Secretaria Municipal, Fundação ou Autarquia em que está lotado. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município. 

Fazer uso de EPI conforme determinação da Autarquia e normas estabelecidas no Laudo ambiental; 
Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior em Engenharia Mecânica com registro no Conselho ou Órgão
Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

ENGENHEIRO SANITARISTA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Realizar estudos de viabilidade técnica de projetos e das condições requeridas para o
funcionamento das instalações de tratamento e distribuição de água potável, sistemas de esgoto,
de drenagem e outras construções de saneamento, investigando e definindo metodologias de
execução, esboços, cronograma, desenvolvendo estudos ambientais, dimensionamento da obra, bem
como especificando equipamentos, materiais e serviços a serem utilizados, de modo a assegurar a
qualidade da obra dentro da legislação vigente. 

Contribuir com o bem-estar e saúde da população, verificando a necessidade de canais de drenagem
e de obras de escoamento de esgotos sanitários, através da inspeção de poços, sistemas
individuais e coletivos de tratamento, rios, drenos e águas estagnadas em geral, examinando a
existência de focos de contaminação, controlando vetores biológicos transmissores de doenças e
realizando o controle sanitário do ambiente, incluindo o controle de poluição ambiental. 

Elaborar projetos de obras, construções, instalações e equipamentos para sistemas sanitários,
preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos e qualidades de materiais, bem como
determinando dimensões, volume, forma e demais características. 

Preparar previsões detalhadas das necessidades de fabricação, montagem, funcionamento,
manutenção e reparo das instalações e equipamentos sanitários, determinando e calculando
materiais, custos e mão-de-obra necessários. 

Acompanhar a execução de projetos, construção, montagem, funcionamento, manutenção e reparo das
instalações e equipamentos dos sistemas sanitários orientando as operações à medida que avançam
as obras, visando assegurar os padrões técnicos, de qualidade e segurança preestabelecidos. 

Fiscalizar projetos de construção de sistemas de esgotos, sistemas de águas servidas, efluentes
industriais e demais instalações sanitárias de edifícios industriais, comerciais, aquedutos e
outras obras sanitárias, de modo a assegurar o atendimento dos requisitos técnicos e legais. 
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Prestar assessoramento com relação aos problemas ambientais, determinando o processo de
eliminação de gases nocivos, substâncias químicas e outros detritos industriais, a fim de
aconselhar quanto aos materiais e métodos mais indicados para as obras projetadas. 

Desenvolver projetos de pesquisa, realizando ensaios de produtos, métodos, equipamentos e
procedimentos, a fim de implementar tecnologias. 

Realizar laudos, informes e/ou pareceres técnicos e outros, efetuando levantamento em campo,
inspecionando e coletando dados e fotos, conforme solicitação, de modo a avaliar riscos e
sugerir medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área. 
Auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população, coordenando e executando
programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela administração pública, direta,
indireta, entidades e organizações populares dos municípios. 

Preparar informes e documentos em assuntos de Engenharia Sanitária, a fim de possibilitar
subsídios para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e outros. 

Representar, quando designado, a Secretaria Municipal, Fundação ou Autarquia em que está lotado. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação. 

Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Engenharia Sanitária com registro no
Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

ENGENHEIRO AMBIENTAL 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES 

- Realizar estudos de viabilidade técnica de projetos e das condições requeridas para o 
funcionamento das instalações de tratamento e distribuição de água potável, sistemas de esgoto, 
de drenagem e outras construções de saneamento, investigando e definindo metodologias de 
execução, esboços, cronograma, desenvolvendo estudos ambientais, dimensionamento da obra, bem 
como especificando equipamentos, materiais e serviços a serem utilizados, de modo a assegurar a 
qualidade da obra dentro da legislação vigente; 
- Realizar diagnóstico, manejo, tratamento e controle de problemas ambientais nas instalações de 
captação, tratamento e distribuição de água potável, sistemas de esgoto, de drenagem e outras 
construções de saneamento, além de identificar e avaliar a dimensão do problema, propor solução, 
projetá-la, implantá-la e monitorá-la para resolver e/ou minimizar os problemas e impactos 
ambientais utilizando técnicas de recuperação de áreas degradadas, que permitirão a preservação, 
a conservação e a recuperação de recursos naturais; 
- Elaborar Estudos de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) e Relatório de Controle Ambiental (RCA), 
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atuar nos processos de gestão ambiental e de certificação ambiental série isso 14000, elaborar 
Plano de Controle Ambiental (PCA), Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental (RADA) e 
demais documentos necessários para o licenciamento ambiental das instalações; 
- Preparar previsões detalhadas das necessidades de fabricação, montagem, funcionamento, 
manutenção e reparo das instalações e equipamentos, determinando e calculando materiais, custos 
e mão-de-obra necessários, com o intuito de eliminar e/ou reduzir os impactos ambientais; 
- Acompanhar a execução de projetos, construção, montagem, funcionamento, manutenção e reparo 
das instalações e equipamentos dos sistemas orientandos as operações à medida que avançam as 
obras, visando assegurar os padrões técnicos de qualidade e segurança preestabelecidos; 
- Fiscalizar projetos de construção de sistemas de esgotos, sistemas de águas servidas, 
efluentes industriais e demais instalações de edifícios industriais, comerciais, aquedutos e 
outras obras, de modo a assegurar o atendimento dos requisitos técnicos e legais; 
- Realizar diagnóstico do meio físico e biológico, procurando prover meios para sua conservação, 
educação, planejamento, prevenção e proteção dos recursos naturais renováveis e não renováveis; 
- Prestar assessoramento com relação aos problemas ambientais, determinando o processo de 
eliminação de gases nocivos, substâncias químicas e outros detritos industriais, a fim de 
aconselhar quanto aos materiais e métodos mais indicados para as obras projetadas; 
- Desenvolver projetos de pesquisa, realizando ensaios de produtos, métodos, equipamentos e 
procedimentos, a fim de implementar tecnologias; 
- Realizar laudos, informes e/ou pareceres técnicos e outros, efetuando levantamento em campo, 
inspecionando e coletando dados e fotos, conforme solicitação, de modo a avaliar riscos e 
sugerir medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área; 
- Auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população, coordenando e exe cutando 
programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela administração pública, direta, 
indireta, entidades e organizações populares dos municípios; 
- Preparar informes e documentos em assuntos de Engenharia Ambiental, a fim de possibilitar 
subsídios para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e outros; 
- Representar, quando designado, a Secretaria Municipal, Fundação ou Autarquia em que está 
lotado; 
- Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional; 
- Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
atividades em sua área de atuação; 
- Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, 
realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação; 
- Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades 
públicas e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre 
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos 
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; 
- Além de exercer as atribuições do Engenheiro Ambiental que estão definidas na Resolução nº 
447, de 22 de setembro de 2000. 

Requisitos para o Cargo: 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Engenharia Ambiental, com registro no 
Conselho ou Órgão Fiscalizador do exercício da profissão. 

Outros requisitos estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do 
Plano de Carreira. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 199/2012) 

ENGENHEIRO AMBIENTAL 
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Controlar processos químicos, físicos e biológicos definindo parâmetros de controle dos
processos, procedimentos operacionais, padrões, métodos analíticos e sistemas de amostragem,
coletando e analisando amostras e verificando conformidade de resultados. 

Desenvolver processos e sistemas pesquisando materiais e equipamentos, realizando testes e
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ensaios, avaliando custo benefício de processos e desenvolvendo simulações de processos e
produtos; 

Contribuir com a preservação ambiental atendendo reclamações da comunidade relativas à poluição
do meio ambiente, realizando visitas e vistorias, verificando a procedência das denúncias e
buscando soluções e enquadramento legal; 

Projetar sistemas e equipamentos técnicos bem como propor ou determinar modificações nos que já
estão em instalação ou operação, estudando, elaborando e executando projetos de processamento e
especificações de equipamentos e instalações industriais, consultando  normas técnicas, de
segurança e legislações, mensurando viabilidade técnica e econômica do projeto, analisando
problemas e propondo novas soluções tecnológicas. Fiscalizar projetos diversos relacionados à
sua área de atuação e inspecionar poços, fossos, rios, drenos águas estagnadas em geral, visando
adequar as situações aos requisitos técnicos e legais e verificar a necessidade de canais,
escoamentos ou outras instalações. Realizar auditorias ambientais nas empresas que participam do
programa de certificação ambiental a fim de avaliar as condições de gestão ambiental para
conceder ou não o certificado; 

Promover a proteção do meio-ambiente e a manutenção e melhoria da qualidade de vida,
inspecionando veículos, empresas, residências e outros estabelecimentos que podem causar ou
estejam causando poluição ambiental e/ou sonora, para deferimento ou não de alvará de
localização ou renovação do mesmo, bem como de licenças ambientais, em conformidade com a
legislação ambiental; 

Estudar as condições requeridas para o funcionamento das instalações de filtragem e distribuição
de água potável, sistemas de esgotos, drenagem e outras construções de saneamento, analisando
características e resultados a alcançar, para estabelecer as tarefas e etapas de desenvolvimento
dos projetos sanitários; 

Realizar pesquisas e experiências relativas à purificação de água e o tratamento de esgoto,
desenvolvendo processos novos ou aprimorados, testando e determinando fórmulas, normas, métodos
e procedimentos para o tratamento de águas impuras e controlar a qualidade do manancial
disponível ao tratamento; 

Contribuir com a qualidade da água disponibilizada à população, examinando amostras de
diferentes tipos de água, analisando suas propriedades, composição, estrutura celular,
molecular, graus de pureza e contaminação, possibilitando decidir o tratamento a ser utilizado,
bem como determinando proporções de cloro e de outras substâncias químicas a serem utilizadas
para eliminar bactérias e outros microorganismos nocivos, impurezas, sólidos suspensos e
produtos químicos oriundos de lançamentos industriais, isolando e identificando bactérias e
outros microrganismos para preparar o cultivo dos mesmos, testando amostras extraídas das
instalações de estações de tratamento de água, detectando possíveis focos de contaminação,
assegurando que os índices de impurezas se mantenham abaixo dos limites tolerados e prestando
assessoramento técnico-químico no tratamento de água com laboratório físico-químico de controle; 

Assessorar as entidades públicas e/ou privadas com relação aos problemas de higiene, estudando e
determinando o processo de eliminação de gases nocivos, substâncias químicas e outros detritos
industriais, a fim de aconselhar quanto aos materiais e métodos mais indicados para as obras
projetadas; 

Participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos destinados a grupos da
comunidade, através da identificação de situações e problemas ambientais do município,
objetivando a capacitação da população para a participação ativa na defesa do meio-ambiente; 
Auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população, coordenando e executando
programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela administração pública, direta,
indireta, entidades e organizações populares do município. Representar, quando designado, a
Secretaria Municipal, Fundação ou Autarquia em que está lotado. Elaborar pareceres, informes
técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo
medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de
atuação; 
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Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação; 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município; 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional; 

Conduzir veículos automotores no exercício das funções do cargo. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação Obrigatória: Completa em Ensino Superior nível de Bacharel em Engenharia Ambiental 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do plano de
Carreira. (Redação dada pela Lei Complementar nº 218/2013) 

MECÂNICO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Executar serviços destinados a promover a manutenção preditiva, preventiva e corretiva de
conjuntos moto-bomba, máquinas e aparelhos utilizados nos sistemas de água. 
- Executar serviços destinados a promover a operação e a manutenção preditiva, preventiva e
corretiva dos aparelhos e equipamentos mecânicos; 
- Promover a desmontagem, verificação e montagem de bombas, motores, chaves, painéis e
acessórios eletromecânicos; 
- Promover a manutenção e recuperação de ferramentas; 
- Executar serviços diversos com solda elétrica e corte com maçarico e acetileno; 
- Efetuar instalações, reparos e revisões de aparelhos e acessórios eletromecânicos; 
- Manter observância das normas de higiene e segurança do trabalho, no que tange aos sistemas de
segurança e proteção dos aparelhos e equipamentos elétricos e mecânicos; 
- Operar conjuntos Motobombas, seguindo instruções dos catálogos do fabricante e/ou instruções
da Autarquia; 
- Inspecionar e anotar e corrigir problemas de mal funcionamento dos conjuntos Motobombas,
relacionados com a amperagem, as altas temperaturas nos mancais da caixa de gaxetas, as
vibrações e os ruídos estranhos; 
- Manter a limpeza e a ordem no local de trabalho; 
- Fazer uso de EPI�s conforme normas da Autarquia; 
- Executar outras tarefas inerentes ao cargo. 
dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio com curso profissionalizante. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

Motorista 
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RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Dirigir veículos para condução de servidores e transporte de materiais e equipamentos. 
Dirigir veículos para condução de servidores nos trabalhos externos e transportar máquinas,
equipamentos e materiais; 

Viajar para localidades fora da sede, para transportar máquinas, equipamentos e materiais; 
Auxiliar na carga e descarga de materiais; 

Zelar, limpar e fazer diariamente as vistorias para boas condições de uso do veículo sob sua
guarda; 
Solicitar manutenção do veículo quando necessário; 

Informar diariamente os dados necessários para a pessoa responsável pelo controle da frota; 
Participar e executar serviços de plantões nos feriados, finais de semana e noturnos, cumprindo
as demais atribuições do cargo; 
Respeitar as normas de trânsito; 
Fazer uso de EPI�s conforme normas da Autarquia; 
Executar outras tarefas inerentes ao cargo. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Fundamental. 

Carteira Nacional de Habilitação D 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

OPERADOR DE MÁQUINAS 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Operar e manter em condições de funcionamento retroescavadeiras, pás-carregadeiras, caminhão
hidrojato, caminhão valeteiro e outras máquinas. 
Operar retroescavadeiras, e outras máquinas pesadas, destinadas à abertura de valas e
terraplenagens; 
Operar pás-carregadeiras; 
Operar caminhão equipado com hidrojato e vácuo destinado à desobstrução de redes de esgoto; 
Conduzir máquinas e equipamentos aos locais de operação; 
Realizar reparos de emergência nas máquinas; 
Zelar pela limpeza e conservação da máquina; 
Comunicar ao superior imediato, os defeitos de funcionamento apresentados pela máquina; 
Preencher relatório diário de funcionamento da máquina; 

Verificar e controlar o nível do óleo e da água; 
Respeitar normas de trânsito; 
Fazer uso de EPI�s conforme normas da Autarquia; 
Executar outras tarefas inerentes ao cargo. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Fundamental. 

Carteira Nacional de Habilitação. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

OPERADOR DE SISTEMAS ISOLADOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA 
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RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Fazer analises rotineiras dos sistemas isolados; 
- Fazer testes com a técnica do Jarr Test; 
- Lavar os filtros; 
- Fazer tinas de produtos químicos, realizando a limpeza das mesmas; 
- Auxiliar na manutenção e conservação da represa e do pátio do sistema; 
- Zelar e manter limpa a sala de química; 
- Limpar as peneiras da represa; 
- Controlar as bombas de recalque e as dosadoras; 
- Participar e executar serviços de plantões nos feriados, finais de semana e noturnos,
cumprindo as demais atribuições do cargo; 
- Fazer uso de EPI�s conforme normas da Autarquia; 
- Executar outras tarefas inerentes ao cargo. 

REQUISITOS PARA CARGO 
Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Fundamental. 
Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do plano de 
carreira. 

Requisitos para o Cargo: 
Formação: Formação em Ensino Fundamental Séries Iniciais Incompleta (Obrigatória comprovação de
1ª à 4ª série completa). 
Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do plano de
Carreira. (Redação dada pela Lei Complementar nº 180/2011) 

QUÍMICO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Realizar pesquisas e experiências relativas à purificação da água e do esgoto, desenvolvendo
processos novos ou aprimorados, por meio de testes de laboratório, físicos, físico-químicos e
outros para determinar normas, métodos e procedimentos para o tratamento de águas impuras e
controlar a qualidade do manancial disponível ao tratamento. 

Controlar todo o processo de tratamento de água in natura das diversas fases do processo
(coagulação, decantação, filtração, cloração, correção de Ph e fluoretação), analisando suas
características físico-químicas e bacteriológicas, determinando o grau de contaminação para
decidir a forma de tratamento mais adequado a ser aplicado. 

Determinar proporções de cloro e de outras substâncias químicas a serem utilizadas em
determinadas quantidades de água para eliminar bactérias e outros microorganismos nocivos,
impurezas, sólidos suspensos e produtos químicos oriundos de lançamentos industriais e
domésticos. 

Testar amostras extraídas de tanques, bombas, escoadouros e demais instalações existentes numa
estação de tratamento de água, para detectar possíveis focos de contaminação e assegurar que os
índices de impureza da água se mantenham abaixo dos limites tolerados. 

Emitir e assinar laudos físicos-químicos, bacteriológicos e hidrobiológicos. 

Prestar assessoria técnica-química, no tratamento de água para fins potáveis, com laboratório
físico-químico de controle, bem como dimensionar e quantificar material para as unidades de
tratamento de água e esgoto. 

Atender e investigar denúncias relacionadas à poluição do meio ambiente, verificando a
procedência das mesmas, emitindo laudos, pareceres técnicos, acionando fiscais, Vigilância
Sanitária e demais órgãos competentes, a fim de assegurar a recuperação e preservação do meio
ambiente. 
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Colaborar com a disseminação do conhecimento, realizando pesquisas de campo da química orgânica,
inorgânica, física, analítica, e ambiental, efetuando estudos, experiências e ensaios, criando
ou aprimorado processos de transformação de materiais. 

Promover a melhoria e aperfeiçoamento das equipes profissionais e multiprofissionais,
subsidiando decisões e ações bem como, participando efetivamente dos processos de planejamento e
avaliação das mesmas. 

Prestar informações e orientações à população, visando proporcionar troca de conhecimentos,
divulgar fatores de riscos e outros, participando dos grupos e/ou reuniões comunitárias. 

Zelar pelo cumprimento dos princípios de ética profissional, em conformidade com suas
atribuições técnicas. 

Colaborar com a formação e no aprimoramento de outros profissionais de saúde, supervisionando e
orientando ações, estágios e participando de programas de treinamento em serviço. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras entidades públicas e/ou particulares,
realizando estudos, exposições, palestras, seminários, sobre situações e problemas
identificados, oferecendo sugestões, revisando, discutindo, trabalhos técnicos-científicos, para
fins de informação, educação, formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município. 

Fazer uso de EPI conforme determinação da Autarquia e normas estabelecidas no Laudo Ambiental; 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Bacharel em Química, com registro no
Conselho ou Órgão fiscalizador do exercício da profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do plano de
carreira. 

SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral em edificações da autarquia para manter as
condições de higiene e conservação das mesmas. 
Executar trabalhos de limpeza, varrendo, lavando, espanando, aspirando, polindo e encerando
dependências, móveis, utensílios e instalações da Autarquia, a fim de manter a higiene e a boa
aparência dos locais; 
Limpar banheiros, com produtos adequados, recolhendo papéis dos cestos e reabastecendo-os com
papel higiênico, toalhas de papel, com a finalidade de mantê-los em perfeita higiene e condições
de uso; 
Utilizar os equipamentos de proteção individual ou coletivo (EPI�s), solicitando sua reposição
ou manutenção, visando manter sua segurança e a boa imagem da Autarquia; 
Fazer café/chás entregando e recolhendo garrafas térmicas, nos setores conforme determinação
superior; 
Guardar, organizar e transportar pequenos objetos; 
Executar outras tarefas correlatas as acima descritas 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Ensino Fundamental Incompleto. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
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Carreira. 

tÉCNICO EM SANEAMENTO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Orientar e controlar a execução técnica dos projetos de saneamento, acompanhando os trabalhos de
tratamento e abastecimento de água; 

Realizar análises físico-químicas, hidrobiológicas e bacteriológicas em amostras de águas
coletadas em diversos pontos do Município, tais como estações elevatórias e de tratamento,
reservatórios, redes de distribuição, ramais e instalações prediais, redes coletoras, entre
outros, a fim de determinar diversos parâmetros de controle de qualidade e identificar quaisquer
irregularidades existentes no sistema. 

Preparar estimativas de quantidades de materiais e mão-de-obra, bem como calcular os respectivos
custos, a fim de fornecer dados necessários à elaboração de propostas de execução de obras,
utilizando planilhas eletrônicas. 

Fornecer dados realizando pesquisas hidráulicas em escritório e em campo, cálculos de vazões e
pressões em planilhas eletrônicas e medições de parâmetros hidráulicos e caracterização de
perfis de consumo com análise de indicadores de pesquisa para controle de vazamentos ocultos ou
consumos irregulares, por meio de instrumentação eletrônica ou mecânica específica, auxiliando
na elaboração de gráficos representativos dos resultados das medições obtidas em campo. 

Realizar pesquisas no sistema de abastecimento de água necessário ao desenvolvimento de projetos
de engenharia, bem como manter atualizados e analisados os dados e informações que compõem a
pesquisa de controle de perdas. 

Supervisionar ou instalar equipamentos necessários para os testes hidráulicos em redes de água,
bem como realizar ou supervisionar a realização de coletas de água e esgoto para exames
bacteriológicos. 

Orientar a execução das diversas técnicas de tratamento de água e esgoto bem como acompanhar e
fiscalizar obras executadas por terceiros, verificando a observância das especificações de
qualidade e segurança. 

Contribuir com o bem estar da população participando de ações de saneamento comunitário e de
controle de poluição ambiental. 

Zelar pela manutenção, limpeza e guarda dos equipamentos e materiais que utiliza. 

Seguir procedimentos e normas de segurança, utilizar os equipamentos de proteção individual bem
como manter em ótimas condições de uso e asseio o ambiente de trabalho, ferramentas, vestuário,
entre outros. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município. 

Executar outras atribuições correlatas às acima descritas, conforme demanda e a critério do
superior imediato. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Técnico em Saneamento, ou áreas afins. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
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Carreira. 
TÉCNICO LABORATORISTA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Pesquisar e executar trabalhos de natureza físico-química e bacteriológicas nos laboratórios de
águas e efluentes. 

- Fazer coletas de amostras de material para exames diversificados de laboratório; 
- Realizar análises físico-químicas e bacteriológicas; 
- Interpretar resultados de análise; 
- Efetuar a manutenção e calibração periódica dos equipamentos de bancada e processo; 
- Preencher formulários de controle laboratorial; 
- Emitir e assinar laudos de análise e explicando quando necessário ao solicitante; 
- Auxiliar quando necessário os trabalhos de pesquisas e desenvolvimento; 
- Pesquisar e implantar, sob a supervisão do superior imediato, novas metodologias de análise
regulamentadas por órgãos oficiais; 
- Elaborar instruções de trabalho e métodos de ensaios; 
- Controlar o estoque de materiais do laboratório; 
- Comunicar ao superior imediato a necessidade de compra de insumos necessários às atividades do
laboratório; 
- Comunicar o superior imediato as avarias apresentadas nos equipamentos; 
- Zelar pela limpeza geral e ordem do laboratório; 
- Fazer uso de EPI�s conforme normas da autarquia; 
- Executar demais atividades inerentes à função. 

REQUISITOS PARA O CARGO 

Formação: Ensino Médio Completo e Curso técnico em Laboratório. Carteira de Habilitação AB 

Outros estabelecidos pelas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do plano de
carreira. 

TELEFONISTA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Executar o serviço de atendimento telefônico na mesa operadora dentro dos padrões da autarquia. 
Atender e distribuir as ligações recebidas, anotar e transmitir os recados às pessoas
solicitadas, visando o bom atendimento dos serviços; 
Controlar através de relatório as ligações telefônicas; 
Operar aparelho de fax; 
Emitir ordens de serviços solicitadas pelos funcionários; 
Efetuar a limpeza dos equipamentos, bem como manter o asseio ao local de trabalho; 
Executar outras tarefas inerentes ao cargo. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio. 

Curso de Telefonista ou Experiência Comprovada em Carteira de Trabalho. 

Outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

ANEXO V-C 

PLANO DE CARGOS E CARREIRAS 
2009 
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MANUAL DE OCUPAÇÕES 
QUADRO SUPLEMENTAR DO 

SAMAE - BRUSQUE 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 3 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4 
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 6 
AUXILIAR DE OPERAÇÕES 7 
AUXILIAR TÉCNICO 8 

GESTOR TÉCNICO 9 
OPERADOR DE ETA 10 

ASSITENTE ADMINISTRATIVO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

- Elaborar ou participar na elaboração de relatórios, prestar informações, fazer conferências,
registrar pequenas operações financeiras, controlar estoques e executar atendimentos atinentes
as setor de pessoal, contabilidade, material patrimônio e emissão de contas; 

- Executar tarefas de anotar, redigir, datilografar, organizar, expedir ou arquivar documentos e
outras práticas administrativas; 

- coletar nas respectivas fontes, dados de interesse do setor, registrar e anotar; 

- fornecer informações que possibilitem a chefia preparar relatórios em estudo; 

- promover recepção dar informações e encaminhar usuários ou terceiros; 

- verificar posição de estoques, examinar periodicamente volume de materiais; 

- efetuar registro de controle de patrimônio; 

- realizar trabalhos na área de contabilidade e tesouraria tais como: controle financeiro,
controle de pagamentos, emissão de notas de empenho e ordem de pagamento, emissão de cheques,
arquivo, e elaboração de boletim de arrecadação (preparação e finalização). 

- datilografar e controlar autorização de fornecimento, avisos de vencimento, pedidos de ligação
de água e esgoto e requerimentos de execução de serviços diversos, verificar a exatidão de
documentos de despesas, folhas de pagamento, balancetes, demonstrativos etc. 

- executar atividades atinentes os setor de pessoal, tais como: seleção, admissão, controle,
demissão ou exoneração, pagamento de vencimentos, punições, informações dos superiores,
confeccionar guias de reconhecimento, etc. 

- controle de entrega de aviso do cortes e religações; 

- desenvolver atividades referentes ao controle de material e patrimônio tais como: compras,
tomada de ofertas, recebimentos, conferências, armazenamentos, controle de estoques e entregas
mediante requisições dos materiais solicitados pelos demais servidores, encaminhando-os à
contabilidade; 

- desenvolver atividades referentes a carteira de emissão e controle de contas; 

- executar, enfim, outras atividades inerentes ao cargo e a função. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Segundo 2º grau e datilografia. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

- Executar serviços de escritório, compreendido: auxiliar serviços de contabilidade, atender
setor de pessoal, extração e controle de contas e materiais, como a aquisição, armazenagem e
destinação de materiais, bem como controle de abastecimento, manutenção e reparos de veículos. 

- Executar serviços auxiliares de contabilidade e verificar a exatidão dos documentos, bem como
redigir datilografar textos previamente elaborados, tais como cartas, ofícios, memorandos e
outros. 

- Executar atividades referentes a carteira de Emissão e Controle da contas, tais como: efetuar
resumos de contas emitidas, encaminhar faturas de cobrança às casas bancárias ou através de
entrega a domicílio aos usuários, prestar informações da área ao setor contábil, manter em ordem
os arquivos e fichários e enviar correspondência aos usuários sobre anormalidades de consumo ou
no ramal domiciliar. 

- Encaminhar documentos ao arquivo desativado; 

- Anotar entregas e/ou saídas, datas, quantidades, nas fichas de controle de material e obter o
estoque real; 

- Elaborar, classificar e protocolar empenhos; 

- Emitir vales de abastecimentos de viaturas e ma´quinas, conferir notas fiscais e saldos de
empenho; 

- Efetuar entrega de uniformes e de equipamentos de proteção individual aos servidores, mediante
assinatura de recebimento; 

- Efetuar serviços de guarda, conservação e conserto de móveis e materiais, bem como
providenciar a entrega dos mesmos setores competentes; 

- Efetuar recebimento de materiais e executar conferências pelo controle de material recebido, a
nota de empenho e a nota fiscal; 

- Lançar movimento de materiais nas fichas de prateleiras; 

- Fazer controle e guarda de arquivo desativado 

- Providenciar autorização para manutenção e reparos de veículos, quando solicitado; 

- Desenvolver atividades de atendimento ao público e ao usuário prestando as informações e
esclarecimentos necessários, e/ou encaminhando-os aos setores competentes; 

- Emissão de relatórios, análises de leitura e digitação; 

- Elaboração e digitação do boletim diário de receita; 

- Datilografar requerimentos em geral, protocolando-os e encaminhando; 

- Elaborar boletins de arrecadação de receita. 
- Executar, enfim, outras atividades inerentes a função do cargo 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Primeiro grau e curso de datilografia. 
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 
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RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

- Fazer anotações em fichas e manusear fichários; 

- Separar e colocar em ordem faturas de água e documentos; 

- Obter informações de fontes determinadas e autorizadas pela chefia imediata, fornecendo-os aos
interessados; 

- Classificar, organizar e arquivar expedientes e documentos recebidos; 

- Auxiliar no atendimento ao público; 

- Encaminha r ao usuário e o público em geral aos setores solicitados; 

- Buscar e entregar documentos e correspondências nas agências bancárias e correios; 

- Executar outras tarefas inerentes ao cargo. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: 7º série do 1º grau. Datilografia. 
AUXILIAR DE OPERAÇÕES 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

- Auxiliar nos serviços de instalação, aplicação e consertos e consertos de redes, adutoras e
ramais domiciliares de água/esgoto; 

- Executar a abertura e o fechamento de valas, com a remoção da pavimentação, reaterro e
apiloamento da vala; 

- Executar serviços de limpeza nos floculadores, decantadores, filtros, reservatórios e demais
dependências da ETA; 

- Executar serviços de urbanização, compreendendo, construção e muro, pintura e outros que se
fizerem necessários as edificações da Autarquia; 

- Operar equipamentos de desobstrução, abrindo valas de acesso, quando for necessário; 

- Auxiliar nos levantamentos, nivelamentos e medições; 

- Executar serviços de cargas e descargas, transportes e armazenamento de materiais em locais
determinados; 

- Efetuar a limpeza e a manutenção das ferramentas, instrumentos bem como o asseio dos locais de
trabalho; 

- Participar e executar serviços de plantões em feriados, finais de semana e noturnos, cumprindo
as demais atribuições do cargo. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: 4º série do 1º grau. 
AUXILIAR TÉCNICO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Operação e manutenção qualificada de equipamentos, máquinas e equipamentos técnicos de sistema
de água e esgoto. Trabalhando na montagem e desmontagem de estações elevatórias; 
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Executar trabalhos de desmontagem, reparos e montagem de aparelhos e equipamentos, que requeiram
grandes habilidades técnicas; 

Programar, executar e orientar serviços rotineiros de manutenção preventiva e corretiva de
aparelhos, conjuntos moto-bombas, quadros de proteção e comando, adutoras, redes e ramais de
água e esgoto; 

Verificar rotineiramente sistemas de segurança e proteção dos aparelhos equipamentos e
elétricos/mecânicos; 

Orientar e fazer observar normas sobre higiene e segurança nos locais de trabalho; 

Executar serviços de mecânica em equipamentos diversos, fazer enrolamento de motores e revisão
de aparelhos e acessórios elétricos; 

Fazer instalações e reparos em circuitos elétricos; 

Participar de trabalho de topografia, nivelamento, medição etc; 

Atender solicitação de extensão de rede de abastecimento /ou coletora de esgoto, preenchendo o
formulário adequado e efetuar medições de pressão e trecho de abastecimento; 

Preencher relatórios diversos; 

Executar outras tarefas inerentes ao cargo. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Possuir curso a nível de 1º grau e formação específica em comando elétrico e/ou
enrolamento de motores e/ou manutenção de conjuntos moto-bombas. 

GESTOR TÉCNICO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Assessorar o Diretor Presidente e o Diretor Técnico nas tomadas de decisões técnicas,
relacionadas a obras, serviços, investimentos e projetos na área do saneamento básico; 

Planejar obras e serviços técnicos de viabilidade com a finalidade de obter recursos financeiros
das esferas estaduais e federais na área do saneamento básico; 

Elaborar estudos técnicos para melhorar a qualidade do abastecimento de água; 

Desenvolver descrições técnicas de serviços s obras a serem contratadas pelo SAMAE; 

Orientar Diretor Técnico e Diretor Presidente na condução de projetos de financiamentos; 

Executar obras de engenharia de acordo com as atribuições do Engenheiro Civil e ou Sanitarista
na área do saneamento básico; 

Supervisionar serviços obras e trabalhos desenvolvidos pelo SAMAE; 

Desenvolver relatórios técnicos que darão suporte a direção do SAMAE em tomar decisões de
investimentos no setor; 

Buscar sempre novas tecnologias e materiais a ser utilizado no SAMAE, e com a finalidade de
melhorar na qualidade dos serviços e projetos; 

Assessorar nas licitações de obras, serviços e materiais. 
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REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Curso superior completo de Engenharia Sanitária ou Civil, inscrição no CREA. 

OPERADOR DE ETA ETE 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

- Operar e manter em funcionamento estações de tratamento de água e esgoto, bem como torna
potável água para abastecimento público. 

- operar equipamentos e dosadores de ETASETES; 

- executar análise físico-químico e bacteriológicas; 

- controlar a dosagem de produtos químicos e preparar soluções químicas; 

- verificar o funcionamento de equipamentos de ETAS; 

- constatar anormalidades de funcionamento de equipamentos e comunicar a chefia imediata as
falhas que não tenha condições de 

RESOLVE:r; 

- preencher formulários de controle inerentes a estação de tratamento; 

- controlar estoques, bem como conferir quantidade e qualidade de produtos químicos entregues
pelos fornecedores as ETAS; 

-executar serviços de conservação e manutenção de ETAS; 

- exercer atividades descritas am função de componentes, conforme segue: 

Floculadores mecânicos de eixo vertical ou horizontal 

- verificar condições de funcionamento de polias correias, lubrificar mancais e rolamentos. 

Decantadores 

- verificar desempenho de acordo com efluentes e características físico-química de água. 

Filtros Rápidos 

- Controlar tempo de lavagem, com base em perdas de carga de piezômetros; 

- preencher formulários boletim de operação de filtros 

- efetuar lavagem de filtros, escovar manualmente paredes e calhas e fazer desinfecção com
hipoclorito de sódio. 

Cloradores a Gás 

- verificar ocorrências de escapamento de cloro nos aparelhos, cilindros e canalizações, com
utilização de amônia; 

- verificar funcionamento de injetores; 

- regular retômetro para obter dosagem adequada; 
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- providenciar troca de cilindros de cloro, quando vazio ou defeituosos; 

- efetuar limpeza de aparelhos cloradores e de cloração; 

- preencher formulário de controle de cloro; 

- verificar existência de danos em aparelhos cloradores; 

-limpar válvulas redutoras de pressão existentes em entradas de aparelhos cloradores e limpar
bombas de água pressurizadas; 

- aplicar vazelina em partes metálicas que mostrem princípios de corosão 

Dosadores de Nível Constante 

- verificar condições de funcionamento de bóias, válvulas e agulhas; 

- regular dosagem no dosador; 

Extintores de Cal 

- verificar colocação de peneiras em caixa de saída; 

- limpar peneiras ao término da jornada de trabalho; 

- limpar extintores após cada operação, tratando-se de cal virgem ou hidratada. 

Laboratório 

- realizar análises físico-químicas e bacteriológicas; 

- preparar soluções em diversos padrões; 

- controlar validade de soluções, considerando normalidades ou porcentagens; 

- verificar periodicamente calibragem de equipamentos elétricos e mecânicos, conforme
especificações de fabricantes; 

- preencher relatórios de apoio: trabalhos de rotina, exames físico-químicos, exames
bacteriológicos, controle horário de consumo de produtos químicos, jar-test e volumes aduzidos
de água; 

- verificar turbidez de água bruta e executar testes de jarros para determinar dosagem ótimas de
sulfato de alumínio, quando houver variedade na turbidez. 

- Outras Atividades 
- manter estações de tratamento de água em funcionamento, através de acionamento de conjuntos
moto-bombas de captação; 

- atender necessidades de demanda de redes e reservatórios; 

- zelar pelo bom funcionamento, limpeza e ordem de instrumento, aparelhos, equipamentos e
dependências de trabalho; 

- comunicar chefia imediata, irregularidades em funcionamento de aparelhos e demais componentes
de ETAS; 

- requisitar materiais necessários ao bom andamento dos serviços, e 

- executar outras tarefas inerentes ao cargo. 
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REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Possuir 2º grau. 

ANEXO V - D - Lei Complementar nº 143/09

   

RELAÇÃO DE CARGOS TRANSFORMADOS DO SAMAE - BRUSQUE

   

CARGO ATUAL ALTERAR PARA:

   

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SERVENTE DE SRVIÇOS GERAIS

   

LEITURISTA AGENTE DE LEITURA

   

OPERADOR DE MICRO SISTEMA OPERADOR SISTEMAS ISOLADOS TRATAM. DE ÁGUA

   

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO MECÂNICO

   

PEDREIRO AGENTE DE OBRAS

   

ENGENHEIRO CIVIL/SANITARISTA ENGENHEIRO CIVIL

   

ENGENHEIRO CIVIL/SANITARISTA ENGENHEIRO SANITARISTA

   

ENCANADOR AGENTE HIDRÁULICO

   

ASSESSOR JURÍDICO ADVOGADO

 

ANEXO V - E - Lei Complementar nº 143/09

QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMAE DE BRUSQUE

(Art. 2º, V - E)

       

DENOMINAÇÃO DO CARGO PADRÃO QUANTIDADE VENCIMENTO(R$)

Diretor Presidente CC - II 1 8000,00

Diretor Geral CC - III 1 5000,00

Acessor Jurídico CC - IV 1 4000,00

Diretor CC - IV 3 4000,00

Coordenador CC - V 5 2500,00

Chefe CC - VI 10 1500,00
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ANEXO V - F - Lei Complementar nº 143/09

QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMAE DE BRUSQUE - EXTINÇÃO

(Art. 2º, V - F)

       

DENOMINAÇÃO DO CARGO PADRÃO QUANTIDADE VENCIMENTO(R$)

Diretor Presidente SAMAE CC - I 1 4500,00

Diretor Técnico CC - I 1 4500,00

Gerente Administrativo CC - II 1 2500,00

Gerente Técnico CC - III 1 2213,12

Gerente de Operações CC - III 1 2213,00

Coordenador CC - IV 2 1981,00

Supervisor de Operações Técnicas CC - V 2 1793,12

Supervospr Jurídico CC - V 1 1793,12

Chefe de Seção CC - VI 10 1270,08

Chefe de Redes e Ramais CC - VI 1 1270,08

Encarregado I CC - VII 18 730,24

Encarregado II CC - VIII 5 504,00

 

ANEXO VI

                   

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO INSTITUTO BRUSQUENSE DE PLANEJAMENTO E MOBILIDADE

(ART. 2º, VI)

                   

            PADRÕES DE VENCIMENTO

CATEGORIAS NOMENCLATURAS GOC QTDE C/H
INTERSTÍCIOS
E

3 anos 2 anos 2 anos 2 anos

          PERCENTUAIS 3,0% 3,0% 3,0% 4,5%

          FAIXAS DE A B C D

          VENCIMENTO R$ R$ R$ R$

3       40 I 1.200,00 1.236,00 1.273,08 1.311,27

 
AGENTE DE
TRANSPORTES

GF 10   II - 6% 1.272,00 1.310,16 1.349,46 1.389,95

 
AGENTE DE
TRÂNSITO

GF 40   III - 6% 1.348,32 1.388,77 1.430,43 1.473,35

          IV - 6% 1.429,22 1.472,10 1.516,26 1.561,75

4       40 I 1.400,00 1.442,00 1.485,26 1.529,82

 
TÉCNICO EM
ELETRÔNICA

GT 2   II - 6% 1.484,00 1.528,52 1.574,38 1.621,61
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ANEXO VI-B 

PLANO DE CARGOS E CARREIRAS 
2009 

MANUAL DE OCUPAÇÕES 
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO INSTITUTO BRUSQUENSE DE PLANEJAMENTO E MOBILIDADE 

Table of Contents 
AGENTE DE TRÂNSITO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Zelar pelo cumprimento da legislação e normas de trânsito, planejando e operando o trânsito de
veículos, de pedestres e de animais, visando promover o desenvolvimento da circulação e da
segurança nas vias e logradouros públicos. 

Estabelecer, cumprir e fazer cumprir, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de
trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito; bem como promover e
participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as normas
estabelecidas pelo órgão competente. 

Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis e
demais ocorrências previstas na legislação, notificando os infratores. 

Contribuir com o levantamento de dados e a busca de soluções, coletando dados estatísticos e
elaborando estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas. 

Efetuar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços
de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível. 
Auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população, coordenando e executando
programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela administração pública, direta,
indireta, entidades e organizações populares dos municípios. 

Atender ao público/comunidade em geral, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer
dúvidas, receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos. 

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, fazendo observações e
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área
de atuação. 

Contribuir com treinamentos e palestras para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos
da instituição e outras entidades. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município. 

Conduzir veículo automotor, quando necessário, de modo a facilitar seu deslocamento. 

Prestar colaboração a outros entes e órgãos públicos, como Polícia Militar, Polícia Civil,
Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos do Poder Judiciário. 

 
TÉCNICO EM
INFORMÁTICA

GT 1   III - 6% 1.573,04 1.620,23 1.668,84 1.718,90

          IV - 6% 1.667,42 1.717,45 1.768,97 1.822,04
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Cumprir escalas de trabalho determinadas pelo seu superior hierárquico. 

Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e consoantes ao Código de Trânsito Brasileiro. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio. 

Carteira Nacional de Habilitação. 

Outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 
AGENTE DE TRANSPORTES 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Realizar fiscalização nos veículos de transporte coletivo e transporte especial assim como da
conduta dos operadores desses serviços, incluindo os devidamente regulamentados e os que operam
na informalidade, se for o caso aplicação de notificações de multas. 

Circular com os veículos de transporte coletivo e transporte especial a fim de verificar
problemas diversos nos roteiros e nos veículos referidos. 

Executar a fiscalização de transporte coletivo e transporte especial, autuar e aplicar as
medidas administrativas cabíveis e demais ocorrências previstas na legislação, notificando os
infratores. 

Prestar as orientações devidas aos operadores e usuários, quando houver interrupção ou alteração
do roteiro e/ou horário das linhas do transporte coletivo e especial. 

Contribuir com o atendimento das necessidades de usuários de transporte coletivo e/ou especial,
realizando pesquisas de demanda de usuários dos mesmos, verificando a necessidade da colocação
de mais linhas. 

Realizar vistorias, quando devidamente qualificado, nos veículos de transporte coletivo e
especial, visando o cumprimento das exigências técnicas. 

Realizar trabalhos de campo e vistorias dos locais por onde circulam os veículos de transporte
coletivo e especial, visando o cumprimento das normas e padrões preestabelecidos. 

Atender prontamente às solicitações dos usuários, dirimindo dúvidas a respeito do funcionamento
do transporte coletivo e especial. 

Cumprir escalas de serviço fixas (terminais) e itinerantes (trechos), referentes a qualquer tipo
de transporte. 

Supervisionar e/ou executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela
administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, para fins de formulação de
diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município e aperfeiçoamento de atividades
em sua área de atuação. 

Executar outras atribuições correlatas às acima descritas, conforme demanda e a critério do
superior imediato. 

REQUISITOS PARA CARGO 
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Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio. 

Carteira Nacional de Habilitação. 

Outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

tÉCNICO EM eLETRÔNICA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Instalar equipamentos e aparelhos eletrônicos, avaliando o ambiente e condições de instalação,
inspecionando equipamentos, verificando ajustes conforme parâmetros, calibrando-os e simulando
testes em condições diversas. 

Realizar a manutenção preventiva, corretiva e preditiva e consertar aparelhos e sistemas
eletrônicos, como sistemas de rádio-comunicação e telemetria, entre outros, avaliando o
funcionamento dos mesmos conforme padrões de desempenho, analisando o esquema elétrico do
equipamento, identificando, ajustando e corrigindo falhas detectadas, com o auxílio de
ferramentas e instrumentos adequados para garantir o perfeito funcionamento, fazendo a
calibração de aparelhos eletrônicos, trocando peças conforme vida útil preestabelecida, bem como
encaminhando equipamentos para assistência técnica quando necessário, efetuando acompanhamento
na oficina, através de esquemas técnicos e testes com instrumentos de precisão, propondo o
melhor aproveitamento ou modificação necessária. 

Desenvolver, elaborar executar e pôr em prática dispositivos e esquemas de circuitos
eletrônicos, identificando a alteração ou mudança do dispositivo, especificando componentes
eletrônicos, calculando custos e montando circuitos eletrônicos. 

Controlar a qualidade de máquinas e equipamentos eletrônicos e de informática, verificando se
atendem às especificações estabelecidas. 

Seguir procedimentos e normas de segurança, utilizar os equipamentos de proteção individual bem
como manter em ótimas condições de uso e asseio o ambiente de trabalho, ferramentas, vestuário,
entre outros. 

Controlar os estoques de componentes eletrônicos, solicitando sua reposição quando necessário,
para evitar interrupção no trabalho. 

Representar, quando designado, a Secretaria Municipal, Fundação ou Autarquia em que está lotado. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas
e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município. 

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, fazendo observações e
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área
de atuação. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Curso Técnico de Eletrônica ou áreas afins, com
registro no Conselho ou Órgão fiscalizador do exercício da profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
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Carreira. 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Instalar, configurar e prestar manutenção lógica e/ou suporte aos equipamentos de comunicação de
dados (ativos de rede), de toda a rede de dados do município, de acordo com as políticas de
segurança, obedecendo a topologia estabelecida para a rede, visando sua estabilidade funcional e
eficiência. 

Elaborar procedimentos de cópia de segurança e recuperação de informações, executando rotinas,
definindo normas, perfil de usuários, padronizando códigos de usuários e tipos de autenticações,
bem como monitorando o uso do ambiente computacional, com o intuito de resguardar a
confidencialidade e segurança das informações/dados no ambiente de rede da Prefeitura. 

Diagnosticar problemas, atender e orientar usuários, registrar solicitações/ocorrências de
problemas e/ou soluções e eliminar falhas, provenientes das Secretarias, fornecendo informações
e suporte, bem como acompanhando a solução, a fim de manter o fluxo das atividades no que tange
aos serviços informatizados. 

Pesquisar e apresentar propostas de aquisição de equipamentos de informática, visando prever
e/ou solucionar problemas, bem como maximizar os resultados da área e/ou auxiliar tecnicamente
nos procedimentos licitatórios necessários. 

Definir parâmetros de desempenho e disponibilidade de ambiente computacional, coletando
indicadores de utilização, analisando parâmetros de disponibilidade, indicadores de capacidade e
desempenho, entre outros, de modo a prevenir falhas. 

Controlar e documentar níveis de serviços, tanto internos quanto de fornecedores, automatizando
rotinas, definindo procedimentos de migração, a fim de assegurar atualizações na área, conforme
demanda e indicação dos superiores. 

Instalar e manter os softwares necessários para o correto funcionamento de servidores, tais
como: Banco de Dados, correio eletrônico, web, aplicações, autenticação, entre outros. 

Montar e prestar manutenção a equipamentos, bem como instalar os sistemas utilizados pelas
unidades de serviços do Município, de acordo com normas e procedimentos preestabelecidos pelos
superiores. 

Treinar os usuários nos aplicativos de informática, dando suporte na solução de pequenos
problemas em equipamentos e sistemas de informação e comunicação. 

Preparar inventário do hardware existente, controlando notas fiscais de aquisição, contratos de
manutenção e prazos de garantia. 

Preparar relatórios de acompanhamento do trabalho técnico realizado. 
Representar, quando designado a Secretaria Municipal, Fundação ou Autarquia em que está lotado. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio com curso Técnico em Processamento de
Dados, Informática, Rede de computadores ou Sistemas. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
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Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

ANEXO VII - 
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA - IBPREV (ART. 2º, VII) 
 

 

                   

CATEGOR NOMENCLATURAS GOC QTD C/H
INTERSTÍCIOS
E
PERCENTUAIS

3 ANOS 2 ANOS 2 ANOS 2 ANOS 3 

            3% 3% 3% 4,5% 4

         
FAIXAS DE
VENCIMENTO

A B C D E

            R$ R$ R$ R$ R$

15 CONTADOR GE 1 40 I 3.924,00 4.041,72 4.162,97 4.287,86 4

          II - 6% 4.159,44 4.284,22 4.412,75 4.545,13 4

          III - 6% 4.409,01 4.541,28 4.677,51 4.817,84 5

 ________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

|CATEGOR.| NOMENCLATURAS |  GOC  |QTE.|C/H|INTERSTÍCIOS E|  3 anos  |  2 anos  |  2 anos  |  2 anos  |  3 anos  |  

3 anos  |  3 anos  |  4 anos  |  4 anos  |  4 anos  |  4 anos  |  4 anos  | 

|        |               |       |    |   |  PERCENTUAIS |   3,0%   |   6,0%   |   6,0%   |   6,0%   |   6,0%   |  

6,0%   |   6,0%   |   6,0%   |   6,0%   |   6,0%   |   6,0%   |   6,0%   | 

|        |               |       |    |   |--------------|----------|----------|----------|----------|----------|

----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------| 

|        |               |       |    |   |   FAIXAS DE  |   A R$   |   B R$   |   C R$   |   D R$   |   E R$   |  

F R$   |   G R$   |   H R$   |   I R$   |   J R$   |   K R$   |   L R$   | 

|        |               |       |    |   |  VENCIMENTO  |          |          |          |          |          |  

|          |          |          |          |          |          | 

|========|===============|=======|====|===|==============|==========|==========|==========|==========|==========|

==========|==========|==========|==========|==========|==========|==========| 

|       3|Agente         |GF     |   2| 40|I             |  1.309,50|  1.348,79|  1.389,25|  1.430,93|  1.495,32|  

1.562,61|  1.632,92|  1.730,90|  1.834,75|  1.944,84|  2.061,53|  2.185,22| 

|        |Administrativo |       |    |   |--------------|----------|----------|----------|----------|----------|

----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------| 

|        |               |       |    |   |II - 6%       |  1.388,07|  1.429,71|  1.472,60|  1.516,78|  1.585,04|  

1.656,36|  1.730,90|  1.834,75|  1.944,84|  2.061,53|  2.185,22|  2.316,33| 

|        |               |       |    |   |--------------|----------|----------|----------|----------|----------|

----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------| 

|        |               |       |    |   |III - 6%      |  1.471,35|  1.515,49|  1.560,96|  1.607,79|  1.680,14|  

1.755,75|  1.834,75|  1.944,84|  2.061,53|  2.185,22|  2.216,33|  2.455,31| 

|        |               |       |    |   |--------------|----------|----------|----------|----------|----------|

----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------| 

|        |               |       |    |   |IV - 6%       |  1.559,64|  1.606,42|  1.654,62|  1.704,26|  1.780,95|  

1.861,09|  1.944,84|  2.061,53|  2.185,22|  2.316,33|  2.455,31|  2.602,63| 

|--------|---------------|-------|----|---|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|

----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------| 

|       5|Advogado       |GE     |   1| 40|I             |  2.619,01|  2.697,58|  2.778,51|  2.861,86|  2.990,65|  

3.125,23|  3.265,86|  3.461,81|  3.669,52|  3.889,69|  4.123,07|  4.370,46| 

|        |               |       |    |   |--------------|----------|----------|----------|----------|----------|

----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------| 

|        |               |       |    |   |II - 6%       |  2.776,15|  2.859,44|  2.945,22|  3.033,57|  3.170,09|  

3.312,74|  3,461,81|  3.669,52|  3.889,69|  4.123,07|  4.370,46|  4.632,69| 

|        |---------------|       |----|   |--------------|----------|----------|----------|----------|----------|

----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------| 

|        |Contador       |       |   1|   |III - 6%      |  2.942,72|  2.031,00|  3.121,93|  3.215,59|  3.360,29|  

3.511,50|  3.669,52|  3.889,69|  4.123,07|  4.370,46|  4.632,69|  4.910,65| 

|        |               |       |    |   |--------------|----------|----------|----------|----------|----------|

----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------| 

|        |               |IV - 6%|    |   |              |  3.119,28|  3.212,86|  3.309,25|  3.408,52|  3.561,91|  

3.722,19|  3.889,69|  4.123,07|  4.370,46|  4.632,69|  4.910,65|  5.205,29| 

|________|_______________|_______|____|___|______________|__________|__________|__________|__________|__________|

__________|__________|__________|__________|__________|__________|__________|
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*Os valores constantes desse quadro equivalem aos valores de padrões e faixas de vencimento
aprovados por meio da Lei Complementar Municipal 143/09, em 31/08/2009, acrescidos das revisões
gerais anuais de 2,6% e 6,36% decorrentes respectivamente das Leis Municipais 3317, de
28/04/2010, e 3377, de 28/03/2011.(Redação acrescida pela Lei Complementar nº 174/2011) 

ANEXO VII-B 

PLANO DE CARGOS E CARREIRAS 

MANUAL DE OCUPAÇÕES 
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA - IBPREV 

ADVOGADO ................ 2 
AGENTE ADMINISTRATIVO ... 3 
CONTADOR ................ 5 

ADVOGADO 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

- Defender direitos e interesses do IBPREV, representando-o em juízo ou fora dele, nas ações em
que este for autor, réu, ou interessado, acompanhando o andamento de processos, praticando os
atos necessários para garantir seu trâmite legal, prestando assistência jurídica, propondo ou
contestando ações, solicitando providências, avaliando provas documentais e orais, contribuindo
na elaboração de projetos de lei, analisando legislação para  atualização e  implementação,
apresentando recursos, comparecendo a audiências e outros atos, dentro dos princípios éticos. 

- Prestar assessoria jurídica extrajudicialmente, mediando questões, contribuindo na elaboração
de projetos de lei, proferindo palestras, prestando serviços de peritagem, arbitrando interesses
de partes, formalizando parecer técnico jurídico, firmando acordos, realizando audiências
administrativas, participando de negociações coletivas. 

- Adequar os fatos à legislação aplicável, estudando a matéria jurídica e de outra natureza e
consultando códigos, leis, jurisprudência, doutrina e outros documentos. 

- Obter os elementos necessários à defesa ou acusação, complementando ou apurando as informações
levantadas, bem como tomando outras medidas como preparar a defesa ou acusação e arrolar e
correlacionar fatos, aplicando o procedimento adequado para apresentá-los em juízo, entre
outros. 

- Redigir e elaborar documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões
de natureza administrativa, previdenciária, fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal,
constitucional e outras, bem como atos administrativos,  convênios, termos administrativos,

          IV - 6% 4.673,55 4.813,75 4.958,17 5.106,91 5

16 ADVOGADO GE 1 40 I 4.835,34 4.980,40 5.129,81 5.283,71 5

          II - 6% 5.125,46 5.279,22 5.437,60 5.600,73 5

          III - 6% 5.432,99 5.595,98 5.763,86 5.936,77 6

          IV - 6% 5.758,97 5.931,74 6.109,69 6.292,98 6
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projetos de lei, entre outros. 

- Efetuar a cobrança da dívida ativa, judicial ou extrajudicialmente, bem como coordenar e
participar de comissões de inquéritos e sindicâncias. 

- Assistir o IBPREV, na negociação de contratos,  convênios, e acordos com outras entidades
públicas ou privadas, bem como avaliar os procedimentos referentes aos diversos tipos
de  convênios e contratos firmados, examinando toda a documentação e os aspectos legais
concernentes à transação. 

- Representar, quando designado, o IBPREV. 

- Supervisionar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pelo IBPREV e
por entidades a ele relacionadas. 

- Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação. 

- Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação. 

- Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades
públicas e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao IBPREV. 

- Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

dirigir veículo oficial para seu deslocamento. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
218/2013) 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Direito com registro no Conselho ou Órgão
Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. 

- possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB. (Redação acrescida pela Lei
Complementar nº 218/2013) 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

- Recepcionar os cidadãos, e especialmente segurados e beneficiários do RPPS, prestando
atendimento, anunciando e encaminhando-os aos setores procurados, orientando sobre horários de
atendimento, a fim de atender a todos com rapidez e eficiência. 

- Assegurar o correto cumprimento dos processos envolvendo o IBPREV, organizando e preparando
documentos em geral, ordenando dados, efetuando cálculo de valores, verificando sua exatidão,
observando prazos de entrega e datas de vencimento, e efetuando análises e conferências. 

- Realizar controle de documentos e materiais, recebendo, protocolando, arquivando, registrando
e encaminhando os mesmos, baseando-se em instruções e procedimentos preestabelecidos, evitando
extravios. 

- Redigir correspondências e documentos de rotina, obedecendo os padrões estabelecidos,
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assegurando o funcionamento do sistema de comunicação interna e externa. 

- Providenciar o acondicionamento e conservação de documentos, correspondências, relatórios,
fichas e demais materiais, arquivando-os e classificando-os, visando garantir o controle dos
mesmos e a fácil localização. 

- Executar tarefas administrativas como: recepcionar e expedir listagem de trabalhos
processados; efetuar controle de material de expediente; digitar e inserir no sistema tabelas,
correspondências, relatórios, circulares, formulários, informações processuais, requerimentos,
memorando e outros relatórios; providenciar a duplicação de documentos utilizando máquinas para
tal, preenchendo requisições e angariando assinaturas; conferir nomes, endereços e telefones
extraídos de documentos recebidos, fichas e outros; fechamento de planilhas e de bloquetes de
débitos e créditos bancários; entre outros. 

- Cadastrar e manter  atualizadas as informações funcionais e outros relativos a servidores e
terceirizados; 

- Elaborar relatório de frequência de servidores e terceirizados, preparar dados pana o
processamento da folha de pagamento de servidores do IBPREV e de segurados e beneficiários do
RPPS; 

Realizar outras atividades referentes à administração de pessoal; 

- Receber, classificar, realizar pesquisa de preços, dando encaminhamento às requisições de
compras de materiais e serviços dos diversos setores; 

- Executar as atividades relativas ao processo de concessão, cessação ou revisão de benefícios,
desde a pré-contagem até a informação final, com os cálculos e seus detalhes. 

- Preparar quadros demonstrativos, tabelas, gráficos, mapas, formulários, fluxogramas e outros
instrumentos, consultando documentos, efetuando cálculos, registrando informações com base em
dados levantados, com o intuito de  criar relatórios, disponibilizar informações pertinentes e
padronizar e otimizar o rendimento. 

- Verificar os comprovantes e outros documentos relativos a operações de pagamento, das entradas
em caixa e de outras transações financeiras, executar tarefas pertinentes a Tesouraria, efetuar
os cálculos necessários para se assegurar da exatidão das referidas transações. 

- Auxiliar no registro de operações contábeis. 

- Elaborar cronogramas e acompanhar a realização dos eventos, bem como administrar a agenda do
superior, facilitando o cumprimento das obrigações assumidas, contribuindo com o cumprimento de
prazos. 

- Acompanhar e coordenar a execução de atividades em sua área de atuação, quando necessário e/ou
solicitado, distribuindo tarefas, apurando irregularidades, efetuando conferências e analisando
resultados. 

- Coordenar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela administração
pública, direta, indireta, entidades e organizações populares do município visando auxiliar na
promoção da melhoria da qualidade de vida da população. 

- Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

- Elaborar pareceres, informes e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação. 

- Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades
públicas e/ou particulares, realizando estudos e orientações, fazendo exposições sobre situações
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e problemas identificados, oferecendo sugestões, para fins de formulação de diretrizes, planos e
programas de trabalho afetos ao Município. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Completa em Ensino Médio. 

Curso de Informática. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do plano de
carreira. 

CONTADOR 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

Traçar o plano de contas, o sistema de livros e documentos e o método de escrituração para
possibilitar o controle orçamentário, financeiro, patrimonial, contábil, segundo as  normas
brasileiras de contabilidade aplicáveis ao setor público, e segundo as  normas contábeis
específicas aplicáveis aos regimes próprios de previdência social, realizando a conciliação de
contas e a orientação quanto à classificação e avaliação de receitas e despesas. 

- Efetuar cálculos de contribuições e benefícios previdenciários, de tributos, de operações de
crédito, de parcelamentos de débito, de rendimento dos investimentos e da composição da
carteira, de valores a pagar e a receber, e da correção, juros e multas a estes aplicáveis, além
de depreciação, exaustão e amortização de itens patrimoniais. 

- Supervisionar, preparar, executar, conferir e assinar como responsável técnico os lançamentos
contábeis, bem como os documentos, demonstrativos, relatórios e declarações contábeis,
orçamentários e previdenciários, parciais, finais, periódicos e anuais, exigíveis do IBPREV,
sempre na forma e prazos legais; 

- Coordenar todas as atividades de controle e contabilização de custos, trabalhos de seleção e
análise dos comprovantes como registros de mão-de-obra, registros de produção, inventário de
estoque, extraindo os dados necessários para realizar os cálculos dos custos unitários das
diferentes operações ou dos diferentes produtos ou serviços, procedendo de acordo com as
técnicas requeridas para apresentar os resultados obtidos. 

- Prestar apoio e orientar as atividades da área fiscal e previdenciária, verificando todos os
registros e classificações contábeis nos livros fiscais, referentes aos tributos recolhidos,
compras e vendas, recebimento de contribuições e pagamento de benefícios previdenciários e
outros dados, de modo que as operações demonstrem conformidade com a legislação fiscal e normas
contábeis vigentes. 

- Atender à fiscalização municipal, estadual e federal, prestando os esclarecimentos e
fornecendo os documentos solicitados. 

- Coordenar a elaboração de inventário de estoques do almoxarifado, procedendo a ajustes
necessários para correspondência físico/contábil, bem como manter controles e coordenar a
realização dos inventários dos bens patrimoniais, conferindo e ajustando os saldos das
respectivas contas, de acordo com as normas contábeis. 

- Pesquisar e estudar toda a legislação fiscal-tributária e previdenciária, dando a orientação
necessária aos responsáveis por emissão, registro ou trâmite de documentos fiscais e
previdenciários, visando prevenir incorreções e prejuízos, bem como a conformidade às exigências
legais. 

- Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional lícito, inclusive no
âmbito do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por
autoridades competentes, entre estas os Conselhos Regionais de Contabilidade. 
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- Manter os Conselhos Administrativo e Fiscal, bem como a Diretoria Executiva informados sobre a
situação contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do IBPREV. 

- Analisar, conferir e verificar os dados, critérios e cálculos adotados nas avaliações
atuariais e constantes do demonstrativo do resultado da avaliação atuarial, da nota técnica
atuarial e outros documentos. 

- Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área de atuação. 

- Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação. 

- Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades
públicas e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos,
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao IBPREV. 

- Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 

REQUISITOS PARA CARGO 

Formação: Obrigatória Formação Superior Completa em Ciências Contábeis, com registro no Conselho
ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

Outros, estabelecidos nas leis Municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de
Carreira. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 174/2011) 

ANEXO VII - E  
QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA - IBPREV 
(Art. 2º, VII) 
 
 

*Os valores constantes desse quadro equivalem aos valores de padrões e faixas de vencimento 
aprovados por meio da Lei Complementar Municipal nº  143/09, em 31/08/2009, acrescidos das 
revisões gerais anuais de 2,6% e 6,36% decorrentes respectivamente das Leis Municipais nºs 3317, 
de 28/04/2010, e 3377, de 28/03/2011.  (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 
174/2011) (Extinto pela Lei Complementar nº 322/2020) 
 

ANEXO VII - F - LeiComplementar nº 143/09

QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CODEB - EXTINÇÃO

(Art. 2º, VII - F)

 

 

 

 __________________________________________________________ 

| DENOMINAÇÃO DO CARGO| PADRÃO |QUANTIDADE|VENCIMENTO (R$ )| 

|=====================|========|==========|================| 

|Diretor-Presidente   |CC-I    |         1|        8.730,03| 

|---------------------|--------|----------|----------------| 

|Diretor              |CC-IV   |         1|        4.365,01| 

|_____________________|________|__________|________________|
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DENOMINAÇÃO DO CARGO QUANTIDADE VENCIMENTO(R$)

Coordenador 5 2181,00

Supervisor 26 1993,00

Chefe 34 1270,00

Encarregado de Setor 20 930,00

Encarregado de Turma 27 704,00

Encarregado Pontoneiro 4 1040,00

Encarregado de Serviços Urbanos 26 665,00

     

     

 

      PADRÕES DE V

CATEGOR C/H
INTERSTÍCIOS
E

3 anos 2 anos 2 anos 2 anos 3 anos 3 anos 3

    PERCENTUAIS 3,0% 3,0% 3,0% 4,5% 4,5% 4,5% 6

    FAIXAS DE A B C D E F G

    VENCIMENTO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R

1 40 I 750,00 772,50 795,68 819,55 856,42 894,96 9

    II - 6% 795,00 818,85 843,42 868,72 907,81 948,66 9

    III - 6% 842,70 867,98 894,02 920,84 962,28 1.005,58 1

    IV - 6% 893,26 920,06 947,66 976,09 1.020,02 1.065,92 1

2 30 I 800,00 824,00 848,72 874,18 913,52 954,63 9

    II - 6% 848,00 873,44 899,64 926,63 968,33 1.011,91 1

    III - 6% 898,88 925,85 953,62 982,23 1.026,43 1.072,62 1

    IV - 6% 952,81 981,40 1.010,84 1.041,16 1.088,02 1.136,98 1

3 40 I 1.200,00 1.236,00 1.273,08 1.311,27 1.370,28 1.431,94 1

    II - 6% 1.272,00 1.310,16 1.349,46 1.389,95 1.452,50 1.517,86 1

    III - 6% 1.348,32 1.388,77 1.430,43 1.473,35 1.539,65 1.608,93 1

    IV - 6% 1.429,22 1.472,10 1.516,26 1.561,75 1.632,02 1.705,47 1

4 40 I 1.400,00 1.442,00 1.485,26 1.529,82 1.598,66 1.670,60 1

    II - 6% 1.484,00 1.528,52 1.574,38 1.621,61 1.694,58 1.770,84 1

    III - 6% 1.573,04 1.620,23 1.668,84 1.718,90 1.796,25 1.877,09 1

    IV - 6% 1.667,42 1.717,45 1.768,97 1.822,04 1.904,03 1.989,71 2

5 40 I 2.400,00 2.472,00 2.546,16 2.622,54 2.740,56 2.863,88 2

    II - 6% 2.544,00 2.620,32 2.698,93 2.779,90 2.904,99 3.035,72 3

    III - 6% 2.696,64 2.777,54 2.860,87 2.946,69 3.079,29 3.217,86 3

    IV - 6% 2.858,44 2.944,19 3.032,52 3.123,49 3.264,05 3.410,93 3

6 40 I 2.900,00 2.987,00 3.076,61 3.168,91 3.311,51 3.460,53 3
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ANEXO X 
TABELA DE RANQUEAMENTO DAS CLASSES DE CARGOS DE CARREIRA DO PODER EXECUTIVO, SUAS FUNDAÇÕES E 
AUTARQUIAS 
 

    II - 6% 3.074,00 3.166,22 3.261,21 3.359,04 3.510,20 3.668,16 3

    III - 6% 3.258,44 3.356,19 3.456,88 3.560,59 3.720,81 3.888,25 4

    IV - 6% 3.453,95 3.557,56 3.664,29 3.774,22 3.944,06 4.121,54 4

7 40 I 3.600,00 3.708,00 3.819,24 3.933,82 4.110,84 4.295,83 4

    II - 6% 3.816,00 3.930,48 4.048,39 4.169,85 4.357,49 4.553,58 4

    III - 6% 4.044,96 4.166,31 4.291,30 4.420,04 4.618,94 4.826,79 5

    IV - 6% 4.287,66 4.416,29 4.548,78 4.685,24 4.896,07 5.116,40 5

8 40 I 4.320,00 4.449,60 4.583,09 4.720,58 4.933,01 5.154,99 5

    II - 6% 4.579,20 4.716,58 4.858,07 5.003,82 5.228,99 5.464,29 5

    III - 6% 4.853,95 4.999,57 5.149,56 5.304,04 5.542,73 5.792,15 6

    IV - 6% 5.145,19 5.299,54 5.458,53 5.622,29 5.875,29 6.139,68 6

9 40 I 7.500,00 7.725,00 7.956,75 8.195,45 8.564,25 8.949,64 9

    II - 6% 7.950,00 8.188,50 8.434,16 8.687,18 9.078,10 9.486,62 9

    III - 6% 8.427,00 8.679,81 8.940,20 9.208,41 9.622,79 10.055,81 1

    IV - 6% 8.932,62 9.200,60 9.476,62 9.760,92 10.200,16 10.659,16 1

10 40 I 9.000,00 9.270,00 9.548,10 9.834,54 10.277,10 10.739,57 1

    II - 6% 9.540,00 9.826,20 10.120,99 10.424,62 10.893,72 11.383,94 1

    III - 6% 10.112,40 10.415,77 10.728,25 11.050,09 11.547,35 12.066,98 1

    IV - 6% 10.719,14 11.040,72 11.371,94 11.713,10 12.240,19 12.791,00 1

11 40 I 1.450,00 1.493,50 1.538,31 1.584,45 1.655,75 1.730,26 1

    II - 15% 1.667,50 1.717,53 1.769,05 1.822,12 1.904,12 1.989,80 2

    III - 15% 1.917,63 1.975,15 2.034,41 2.095,44 2.189,74 2.288,27 2

    IV - 5% 2.013,51 2.073,91 2.136,13 2.200,21 2.299,22 2.402,69 2

           
PADRÕES DE 
VENCIMENTO

     

CATEGOR C/H
INTERSTÍCIOS 
E 
PERCENTUAIS

3 ANOS 2 ANOS 2 ANOS 2 ANOS 3 ANOS 3 ANOS 3 ANO

      3% 3% 3% 4,5% 4,5% 4,5% 6%

   
FAIXAS DE 
VENCIMENTO

A B C D E F G

      R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

                   

15 40 I 3.924,00 4.041,72 4.162,97 4.287,86 4.480,81 4.682,45 4.893

    II - 6% 4.159,44 4.284,22 4.412,75 4.545,13 4.749,66 4.963,40 5.186

    III - 6% 4.409,01 4.541,28 4.677,51 4.817,84 5.034,64 5.261,20 5.497

    IV - 6% 4.673,55 4.813,75 4.958,17 5.106,91 5.336,72 5.576,87 5.827
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(Redação acrescida pela Lei Complementar nº 254/2016) 
 

(Redação acrescida pela Lei Complementar nº 281/2018) 

Anexo X da Lei Complementar nº 143/2009| 
TABELA DE RANQUEAMENTO DAS CLASSES DE CARGOS DE CARREIRA DO PODER EXECUTIVO, SUAS FUNDAÇÕES E
AUTARQUIAS| | 
 

16 40 I 4.835,34 4.980,40 5.129,81 5.283,71 5.521,47 5.769,94 6.029

    II - 6% 5.125,46 5.279,22 5.437,60 5.600,73 5.852,76 6.116,14 6.391

    III - 6% 5.432,99 5.595,98 5.763,86 5.936,77 6.203,93 6.483,10 6.774

    IV - 6% 5.758,97 5.931,74 6.109,69 6.292,98 6.576,16 6.872,09 7.181

17 40 I 4.835,34 4.980,40 5.129,81 5.283,71 5.521,47 5.769,94 6.029

    II - 6% 5.125,46 5.279,22 5.437,60 5.600,73 5.852,76 6.116,14 6.391

    III - 6% 5.432,99 5.595,98 5.763,86 5.936,77 6.203,93 6.483,10 6.774

    IV - 6% 5.758,97 5.931,74 6.109,69 6.292,98 6.576,16 6.872,09 7.181

 

          PADRÕES DE VENCIMENTO

CATEGORIA GOC QTDE C/H
INTERSTÍCIOS 
E

3 anos 2 anos 2 anos 2 anos 3 anos 3 an

        PERCENTUAIS 3,0% 3,0% 3,0% 4,5% 4,5% 4,5%

        FAIXAS DE A B C D E F

        VENCIMENTO R$ R$ R$ R$ R$ R$

20     40 I 3.003,63 3.093,74 3.186,55 3.282,15 3.429,84 3.58

  GO 20   II - 6% 3.183,85 3.279,36 3.377,74 3.479,08 3.635,63 3.79

  GO 8   III - 6% 3.374,88 3.476,13 3.580,41 3.687,82 3.853,77 4.02

  GF 6   IV - 6% 3.577,37 3.684,69 3.795,23 3.909,09 4.085,00 4.26

      PADRÕES DE V

CATEGOR C/H
INTERSTÍCIOS
E

3 anos 2 anos 2 anos 2 anos 3 anos 3 anos 3

    PERCENTUAIS 3,0% 3,0% 3,0% 4,5% 4,5% 4,5% 6

    FAIXAS DE A B C D E F G

    VENCIMENTO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R

1 40 I 750,00 772,50 795,68 819,55 856,42 894,96 9

    II - 6% 795,00 818,85 843,42 868,72 907,81 948,66 9

    III - 6% 842,70 867,98 894,02 920,84 962,28 1.005,58 1

    IV - 6% 893,26 920,06 947,66 976,09 1.020,02 1.065,92 1

2 30 I 800,00 824,00 848,72 874,18 913,52 954,63 9

    II - 6% 848,00 873,44 899,64 926,63 968,33 1.011,91 1
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    III - 6% 898,88 925,85 953,62 982,23 1.026,43 1.072,62 1

    IV - 6% 952,81 981,40 1.010,84 1.041,16 1.088,02 1.136,98 1

3 40 I 1.200,00 1.236,00 1.273,08 1.311,27 1.370,28 1.431,94 1

    II - 6% 1.272,00 1.310,16 1.349,46 1.389,95 1.452,50 1.517,86 1

    III - 6% 1.348,32 1.388,77 1.430,43 1.473,35 1.539,65 1.608,93 1

    IV - 6% 1.429,22 1.472,10 1.516,26 1.561,75 1.632,02 1.705,47 1

4 40 I 1.400,00 1.442,00 1.485,26 1.529,82 1.598,66 1.670,60 1

    II - 6% 1.484,00 1.528,52 1.574,38 1.621,61 1.694,58 1.770,84 1

    III - 6% 1.573,04 1.620,23 1.668,84 1.718,90 1.796,25 1.877,09 1

    IV - 6% 1.667,42 1.717,45 1.768,97 1.822,04 1.904,03 1.989,71 2

5 40 I 2.400,00 2.472,00 2.546,16 2.622,54 2.740,56 2.863,88 2

    II - 6% 2.544,00 2.620,32 2.698,93 2.779,90 2.904,99 3.035,72 3

    III - 6% 2.696,64 2.777,54 2.860,87 2.946,69 3.079,29 3.217,86 3

    IV - 6% 2.858,44 2.944,19 3.032,52 3.123,49 3.264,05 3.410,93 3

6 40 I 2.900,00 2.987,00 3.076,61 3.168,91 3.311,51 3.460,53 3

    II - 6% 3.074,00 3.166,22 3.261,21 3.359,04 3.510,20 3.668,16 3

    III - 6% 3.258,44 3.356,19 3.456,88 3.560,59 3.720,81 3.888,25 4

    IV - 6% 3.453,95 3.557,56 3.664,29 3.774,22 3.944,06 4.121,54 4

7 40 I 3.600,00 3.708,00 3.819,24 3.933,82 4.110,84 4.295,83 4

    II - 6% 3.816,00 3.930,48 4.048,39 4.169,85 4.357,49 4.553,58 4

    III - 6% 4.044,96 4.166,31 4.291,30 4.420,04 4.618,94 4.826,79 5

    IV - 6% 4.287,66 4.416,29 4.548,78 4.685,24 4.896,07 5.116,40 5

8 40 I 4.320,00 4.449,60 4.583,09 4.720,58 4.933,01 5.154,99 5

    II - 6% 4.579,20 4.716,58 4.858,07 5.003,82 5.228,99 5.464,29 5

    III - 6% 4.853,95 4.999,57 5.149,56 5.304,04 5.542,73 5.792,15 6

    IV - 6% 5.145,19 5.299,54 5.458,53 5.622,29 5.875,29 6.139,68 6

9 40 I 14.933,30 15.381,30 15.842,74 16.318,02 17.052,33 17.819,69 1

    II - 6% 15.829,30 16.304,18 16.793,30 17.297,10 18.075,47 18.888,87 1

    III - 6% 16.779,06 17.282,43 17.800,90 18.334,93 19.160,00 20.022,20 2

    IV - 6% 17.785,80 18.319,37 18.868,95 19.435,02 20.309,60 21.223,53 2

  20 I 7.466,65 7.690,65 7.921,37 8.159,01 8.526,17 8.909,84 9

    II - 6% 7.914,65 8.152,09 8.396,65 8.648,55 9.037,74 9.444,43 9

    III - 6% 8.389,53 8.641,21 8.900,45 9.167,46 9.580,00 10.011,10 1

    IV - 6% 8.892,90 9.159,69 9.434,48 9.717,51 10.154,80 10.611,77 1

10 40 I 15.883,04 16.359,53 16.850,32 17.355,83 18.136,84 18.953,00 1

    II - 6% 16.836,02 17.341,10 17.861,34 18.397,18 19.225,05 20.090,18 2

    III - 6% 17.846,18 18.381,57 18.933,02 19.501,01 20.378,55 21.295,59 2

    IV - 6% 18.916,95 19.484,46 20.069,00 20.671,07 21.601,27 22.573,32 2

  30 I 11.912,28 12.269,65 12.637,74 13.016,87 13.602,63 14.214,75 1

    II - 6% 12.627,02 13.005,83 13.396,00 13.797,88 14.418,79 15.067,63 1
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(Redação dada pela Lei Complementar nº 295/2019) 

 

    III - 6% 13.384,64 13.786,18 14.199,76 14.625,76 15.283,91 15.971,69 1

    IV - 6% 14.187,72 14.613,35 15.051,75 15.503,30 16.200,95 16.929,99 1

  20 I 7.941,52 8.179,77 8.425,16 8.677,91 9.068,42 9.476,50 9

    II - 6% 8.418,01 8.670,55 8.930,67 9.198,59 9.612,52 10.045,09 1

    III - 6% 8.923,09 9.190,78 9.466,51 9.750,50 10.189,28 10.647,79 1

    IV - 6% 9.458,48 9.742,23 10.034,50 10.335,53 10.800,63 11.286,66 1

  10 I 3.970,76 4.089,88 4.212,58 4.338,96 4.534,21 4.738,25 4

    II - 6% 4.209,01 4.335,28 4.465,33 4.599,29 4.806,26 5.022,54 5

    III - 6% 4.461,55 4.595,39 4.733,25 4.875,25 5.094,64 5.323,90 5

    IV - 6% 4.729,24 4.871,12 5.017,25 5.167,77 5.400,32 5.643,33 5

11 40 I 1.450,00 1.493,50 1.538,31 1.584,45 1.655,75 1.730,26 1

    II - 15% 1.667,50 1.717,53 1.769,05 1.822,12 1.904,12 1.989,80 2

    III - 15% 1.917,63 1.975,15 2.034,41 2.095,44 2.189,74 2.288,27 2

    IV - 5% 2.013,51 2.073,91 2.136,13 2.200,21 2.299,22 2.402,69 2

15 40 I 3,924.00 4,041.72 4,162.97 4,287.86 4,480.81 4,682.45 4

    II - 6% 4,159.44 4,284.22 4,412.75 4,545.13 4,749.66 4,963.40 5

    III - 6% 4,409.01 4,541.28 4,677.51 4,817.84 5,034.64 5,261.20 5

    IV - 6% 4,673.55 4,813.75 4,958.17 5,106.91 5,336.72 5,576.87 5

16 40 I 4,835.34 4,980.40 5,129.81 5,283.71 5,521.47 5,769.94 6

    II - 6% 5,125.46 5,279.22 5,437.60 5,600.73 5,852.76 6,116.14 6

    III - 6% 5,432.99 5,595.98 5,763.86 5,936.77 6,203.93 6,483.10 6

    IV - 6% 5,758.97 5,931.74 6,109.69 6,292.98 6,576.16 6,872.09 7

17 40 I 4,835.34 4,980.40 5,129.81 5,283.71 5,521.47 5,769.94 6

    II - 6% 5,125.46 5,279.22 5,437.60 5,600.73 5,852.76 6,116.14 6

    III - 6% 5,432.99 5,595.98 5,763.86 5,936.77 6,203.93 6,483.10 6

    IV - 6% 5,758.97 5,931.74 6,109.69 6,292.98 6,576.16 6,872.09 7
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CATEGOR C/H

INTERSTÍCIOS
E
PERCENTUAIS

3anos
3,0%

2anos
3,0%

2anos 3,0% 2anos 4,5% 3anos 4,5

FAIXAS DE
VENCIMENTO

A R$ B R$ C R$ D R$ E R$

22

40

I
R$
1.323,59

R$
1.363,30

R$ 1.404,20 R$ 1.446,33 R$ 1.511,

II - 6%
R$
1.403,01

R$
1.445,10

R$ 1.488,45 R$ 1.533,11 R$ 1.602,

III - 6%
R$
1.487,19

R$
1.531,81

R$ 1.577,76 R$ 1.625,09 R$ 1.698,

IV - 6%
R$
1.576,42

R$
1.623,71

R$ 1.672,43 R$ 1.722,60 R$ 1.800,

 

20

I
R$
661,79

R$
681,65

R$ 702,10 R$ 723,16 R$ 755,70

II - 6%
R$
701,50

R$
722,54

R$ 744,22 R$ 766,55 R$ 801,04

III - 6%
R$
743,59

R$
765,90

R$ 788,87 R$ 812,54 R$ 849,10

IV - 6%
R$
788,20

R$
811,85

R$ 836,21 R$ 861,29 R$ 900,05

23

40

I
R$
1.536,37

R$ 1.582,46 R$ 1.629,94 R$ 1.678,84

II
-
6%

R$
1.628,55

R$ 1.677,41 R$ 1.727,73 R$ 1.779,57

III
-
6%

R$
1.726,27

R$ 1.778,06 R$ 1.831,40 R$ 1.886,34

IV
-
6%

R$
1.829,84

R$ 1.884,74 R$ 1.941,28 R$ 1.999,52

 

20  (Vide Lei
Complementar
nº 303/2019)

I R$ 828,18 R$ 853,03 R$ 878,62 R$ 904,98

II
-
6%

R$ 877,87 R$ 904,21 R$ 931,33 R$ 959,27

III
-
6%

R$ 930,54 R$ 958,46 R$ 987,21 R$ 1.016,83

IV
-
6%

R$ 986,38 R$ 1.015,97 R$ 1.046,45 R$ 1.077,84

24 40
I

R$
1.536,37

R$ 1.582,46 R$ 1.629,94 R$ 1.678,84Utilizamos cookies para melhorar sua experiência neste Portal. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de
Privacidade

Continuar

https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2019/30/303/lei-complementar-n-303-2019-altera-padroes-de-vencimento-das-categorias-23-e-24-monitor-escolar-ii-e-iii-com-jornada-de-trabalho-de-20-horas-semanais-constantes-dos-anexos-i-e-x-da-lei-complementar-n-143-de-31-de-agosto-de-2009
https://leismunicipais.com.br/privacidade


23/11/2021 10:09 Lei Complementar 143 2009 de Brusque SC

https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2009/14/143/lei-complementar-n-143-2009-dispoe-sobre-o-plano-de-cargos-e… 206/206

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

(Redação acrescida pela Lei Complementar nº 298/2019) 

(Vide Leis Complementares nº 276/2018, nº 281/2018 , nº 286/2018, nº 296/2019 e nº 308/2020) 

Download: Anexos (www.leismunicipais.com.br/SC/BRUSQUE/4VALC143-2009 (1).zip)  
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II
-
6%

R$
1.628,55

R$ 1.677,41 R$ 1.727,73 R$ 1.779,57

III
-
6%

R$
1.726,27

R$ 1.778,06 R$ 1.831,40 R$ 1.886,34

IV
-
6%

R$
1.829,84

R$ 1.884,74 R$ 1.941,28 R$ 1.999,52

 

20 (Vide Lei
Complementar
nº 303/2019)

I R$ 828,18 R$ 853,03 R$ 878,62 R$ 904,98

II
-
6%

R$ 877,87 R$ 904,21 R$ 931,33 R$ 959,27

III
-
6%

R$ 930,54 R$ 958,46 R$ 987,21 R$ 1.016,83

IV
-
6%

R$ 986,38 R$ 1.015,97 R$ 1.046,45 R$ 1.077,84
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