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LEI Nº. 246, DE 14 DE JANEIRO DE 2022.
“Dispõe sobre a reestrutura administrativa
com o respectivo Plano de Cargos e
Vencimentos dos Servidores Públicos da
Prefeitura Municipal de Caetanos e dá
outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAETANOS, ESTADO DA BAHIA, FAÇO SABER
QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
REDAÇÃO:
TÍTULO I
NORMAS GERAIS

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 1º A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Caetanos fica modificada
na forma desta Lei, estando todos os cargos e órgãos integrantes dessa nova
organização, com respectivas nomenclaturas, quantitativos, carga horária, competências,
simbologia e requisitos de investidura, aqui inseridos.

Art. 2º A gestão do serviço público municipal observará os princípios constitucionais
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade dos seus atos e, também, as
seguintes diretrizes:

I - a adoção de critérios de eficiência, racionalidade e agilidade na prestação de serviços
públicos, de modo a garantir aos seus usuários uma prestação de boa qualidade a um
menor custo;
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II - a descentralização de serviço, visando o atendimento direto e imediato à população,
com redução de custos, eliminação de controles superpostos e imposição de
deslocamentos desnecessários;
III - a flexibilização e eliminação de formalidades e procedimentos que retardem ou
dificultem o acesso e a obtenção da prestação pública de serviços;
IV - a adoção de mecanismos que favoreçam a articulação, integração e
complementaridade entre os setores públicos do próprio Município, do Estado, da
União, dos outros Municípios e o setor privado, bem como a construção de parcerias
com a sociedade nos seus diferentes segmentos e a cooperação com organismos
internacionais e estrangeiros.

Art. 3º O Poder Executivo desenvolverá esforço contínuo e sistemático, na
modernização das práticas e dos procedimentos administrativos do serviço público
municipal e na profissionalização dos seus quadros, visando aumentar a efetividade do
serviço público.

Art. 4º As atividades da Administração Pública Municipal obedecerão, em caráter
permanente, aos seguintes fundamentos:

I - planejamento;
II - coordenação;
III - desconcentração de atividades;
IV - delegação de competência;
V - melhoria contínua dos serviços, controle e racionalização dos processos de trabalho.

Art. 5º O Planejamento, instituído como atividade constante da Administração, se trata
de sistema integrado, visando promover o desenvolvimento socioeconômico do ente
municipal, compreendendo a seleção dos objetivos, diretrizes, programas e os
procedimentos para atingi-los, determinados em função da realidade local.

Art. 6º Os objetivos da Administração Pública Municipal serão enunciados,
principalmente, através dos seguintes documentos básicos:
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I - Plano Diretor;
II - Plano Plurianual;
III - Diretrizes Orçamentárias;
IV - Orçamento Anual.

Art. 7º As atividades da Administração Pública Municipal, executadas com base nos
instrumentos previstos no artigo anterior, serão coordenadas, em todos os níveis, pelos
titulares das Secretarias Municipais que darão conhecimento e orientação às respectivas
chefias subordinadas, mediante realização sistemática de reuniões com participação do
pessoal tático e operacional.

Art. 8º A desconcentração será realizada no sentido de liberar os dirigentes das rotinas
de execução e das tarefas de mera formalização de atos administrativos para se
concentrarem nas atividades de planejamento, supervisão e controle.

Art. 9º A delegação de competência será utilizada como instrumento de
descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar maior rapidez e
objetividade às decisões, situando-as na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a
atender.

Parágrafo único. O ato de delegação indicará com precisão a autoridade delegante, a
autoridade delegada e as competências que serão objeto da delegação.

Art. 10. A Administração Pública Municipal, além dos controles concernentes à
obediência a preceitos legais, providenciará mecanismos formais, devidamente
regulamentados, constituindo instrumentos de acompanhamento e avaliação de
resultados da atuação dos seus diversos órgãos e agentes.

Art. 11. Os serviços municipais deverão ser permanentemente atualizados, visando
assegurar a prevalência dos objetivos sociais e econômicos da ação municipal sobre as
conveniências de natureza burocrática, mediante:
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I - repressão de hipertrofia das atividades meio, que deverão, sempre que possível, ser
organizadas sob a forma de sistemas;
II - livre e direta comunicação horizontal entre os órgãos da Administração, para troca
de informações, esclarecimentos e comunicações;
III - a supressão de controles meramente formais e daqueles cujo custo administrativo
ou social seja, evidentemente, superior aos riscos.

Art. 12. Para a execução de seus programas, a Prefeitura poderá utilizar-se de recursos
colocados à sua disposição por entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras
ou consorciar-se com outras entidades para a solução de problemas comuns e melhor
aproveitamento de recursos financeiros e técnicos, observadas as disposições legais.

Art. 13. Para o cumprimento de metas, ações e programas de Governo, o Município
poderá contratar assessorias técnicas especializadas, sendo vinculadas diretamente ao
Prefeito Municipal.

Art. 14. Além das atribuições que lhes são próprias, especificadas nesta Lei, compete a
cada Secretário Municipal:

I - exercer a supervisão técnica e normativa das unidades que integram o órgão que
dirige;
II - assessorar o Prefeito na tomada de decisões sobre assuntos inseridos no campo de
competência do órgão que dirige;
III - despachar pessoalmente com o Prefeito, nos dias determinados, e participar de
reuniões coletivas, quando convocado;
IV - apresentar ao Prefeito, na época própria, o programa anual de trabalho das unidades
sob sua direção;
V - promover os registros das atividades do órgão, como subsídio à elaboração do
relatório anual da Prefeitura;
VI - proferir despachos interlocutórios em processos, cuja decisão caiba ao Prefeito e
despachos decisórios em processos de sua competência;
VII - encaminhar à Secretaria de Finanças, na época própria, devidamente justificada, a
proposta orçamentária do órgão para o ano imediatamente subsequente;
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VIII - apresentar ao Prefeito, na periodicidade estabelecida, relatório das atividades do
órgão sob sua direção, sugerindo medidas para melhoria dos serviços;
IX - baixar portarias, instruções e ordens de serviço para a boa execução dos trabalhos
das unidades sob sua direção;
X - propor a abertura de inquérito ou sindicância para aplicação de medidas
disciplinares que exijam tal formalidade e aplicar as de sua alçada, nos termos da
legislação, aos servidores que lhe forem subordinados;
XI - programar e aprovar, junto ao Prefeito, a escala de férias dos servidores que lhe são
diretamente subordinados;
XII - recomendar a concessão de licenças, cuja concessão dependa da conveniência da
Administração, observando a legislação em vigor;
XIII - propor o pagamento de gratificações a servidores pela prestação de serviços
extraordinários;
XIV - propor a admissão de servidores para o órgão que dirige, nos termos da legislação
vigente;
XV - prorrogar ou antecipar, pelo tempo que julgar necessário, o expediente do órgão,
observando a legislação em vigor;
XVI - manter rigoroso controle das despesas das unidades sob sua responsabilidade;
XVII - atender ou mandar atender, durante o expediente, às pessoas que o procurarem
para tratar de assuntos de serviço;
XVIII - fazer remeter ao arquivo central os processos e papéis devidamente ultimados e
fazer requisitar os que interessarem ao órgão que dirige;
XIX - autorizar aos servidores lotados no órgão a deixarem de comparecer ao serviço
para frequentarem cursos, seminários ou outras atividades que visem o aperfeiçoamento
do seu desempenho profissional e sejam de interesse da Administração;
XX - indicar seu substituto em casos de impedimento e afastamento temporários;
XXI - promover o aperfeiçoamento dos servidores afetos ao órgão e propor medidas
fora de seu alcance;
XXII - zelar pela fiel observância e aplicação da presente Lei e das instruções para
execução dos serviços;
XXIII - assistir ao Prefeito em eventos político-administrativos;
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XXIV - representar o Prefeito, quando por ele solicitado, em eventos relacionados ao
órgão que dirige e resolver os casos omissos e as dúvidas suscitadas na execução desta
Lei, expedindo para esse fim as instruções necessárias.

CAPÍTULO II
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Seção I
Das Considerações Preliminares

Art. 15. O regime jurídico dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal é de
natureza estatutária, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de
Caetanos.

Art. 16. A investidura nos cargos públicos depende da prévia aprovação em concurso
público de provas, ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Art. 17. O quadro de pessoal da Prefeitura Municipal é constituído de cargos em
provimento efetivo, cargos em comissão e funções de confiança, na forma dos Anexos
desta Lei.

Art. 18. É vedado ao servidor público o exercício de outras atribuições, além das
inerentes ao cargo de que seja titular, salvo para o exercício de cargo em comissão ou
função de confiança.

Art. 19. Para suprir a real e comprovada necessidade de pessoal, poderá o servidor ser
designado para o exercício de função pública nos casos de:

I - substituição, durante o impedimento do titular do cargo público;
II - vacância de cargo público, até seu definitivo provimento e quando não houver
candidato aprovado em concurso;
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III - exercício de atividade especial, assim considerada, a função de livre designação e
dispensa do Poder Executivo, e que, pela natureza e desempenho transitório, não
justifica a criação de cargo público.

Art. 20. O planejamento, a coordenação, a orientação e a execução das atividades
relacionadas com a administração de pessoal, observando o disposto nesta Lei, ficam
sob a responsabilidade do Secretário de Administração.

Art. 21. A política de pessoal do Poder Executivo será fundamentada na valorização do
servidor, como base na dignificação da função pública, tendo por objetivo os seguintes
princípios:

I - adoção do princípio do merecimento para desenvolvimento na carreira;
II - profissionalização, atualização e aperfeiçoamento técnico - profissional dos
servidores;
III - adoção de uma sistemática de remuneração harmônica e justa que permita a
valorização da contribuição da cada servidor para a Prefeitura, através do
desenvolvimento das competências exigidas para seu cargo;
IV - promoção dos servidores de acordo com o tempo de serviço, merecimento e
aperfeiçoamento profissional;
V - assegurar remuneração aos servidores, compatível com seus respectivos níveis de
formação, experiência profissional e tempo de serviço;
VI - adoção de uma sistemática de capacitação permanente como pré-requisito para
progressão na carreira.

Seção II
Das Especificações e Conceitos

Art. 22. Para os efeitos desta Lei, consideram-se os seguintes conceitos básicos:

I - Cargo Público - é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas ao
servidor;
II - Função - é o conjunto de atribuições cometidas a cada servidor;
7
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III - Função Pública - é o conjunto de atribuições, de caráter transitório, exercidas pelos
servidores estabilizados não aprovados em concurso, para fins de efetivação;
IV - Servidor - é a pessoa ocupante de um cargo ou função pública;
V - Vencimentos - é o valor mensal atribuído ao servidor pelo efetivo exercício do
cargo público, com o valor fixado em lei;
VI - Remuneração - é a retribuição pecuniária, representada pela parte fixa, mais
vantagens pessoais;
VII - Tabela de Vencimentos - é o conjunto organizado, em níveis e graus, de todas as
retribuições pecuniárias adotadas pelo Poder Executivo;
VIII - Nível - é a posição dos cargos públicos na tabela de vencimentos expressos em
algarismos romanos;
IX - Faixa de Vencimentos - é o conjunto de graus dentro de cada nível de salário;
X - Grau - é a disposição remuneratória, em cada nível, para os cargos públicos
expressa em letras;
XI - Progressão - é o posicionamento do servidor a um grau remuneratório superior
àquele em que esteja no mesmo nível;
XII - Enquadramento - é o ajustamento do servidor no cargo público;
XIII - Grupo - é o conjunto de cargos públicos caracterizados quanto ao ingresso;
XIV - Plano de Carreira - é o conjunto descrito que define, em seus aspectos
quantitativos, a força de trabalho necessária ao desempenho das atividades especificadas
do Poder Executivo;
XV - Órgão - é o conjunto das atividades consideradas como unidade de estrutura
orgânica do Poder Executivo;
XVI - Lotação - é o órgão onde o servidor designado deverá desempenhar as suas
atribuições.

Seção III
Da Composição do Quadro

Art. 23. Os servidores da Prefeitura Municipal serão agrupados por cargos públicos,
com os respectivos vencimentos, quantitativos, requisitos de investidura e
competências, todos inseridos nesta Lei.
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Art. 24. O Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Poder Executivo é composto
de cargos públicos efetivos, cargos públicos em comissão e funções de confiança,
distribuídos nos seguintes grupos específicos:

I - Grupos de Cargos Públicos de Provimento em Comissão - CPC;
II - Grupos de Cargos Públicos de Provimento Efetivo - CPE;
III - Grupos de Funções de Confiança - FC.

§ 1º O Grupo de Cargos Públicos de Provimento em Comissão é constituído pela
categoria funcional de direção, chefia e assessoramento.

§ 2º O Grupo de Cargos Públicos de Provimento Efetivo é composto pela categoria
funcional na área de apoio e suporte administrativo.
§ 3º A designação para o exercício de Função de Confiança recairá apenas aos
servidores público titulares de cargos efetivos.

Art. 25. O Plano de Cargos e Vencimentos, ora instituído, é composto por:

I - Tabela com Nomenclatura, Quantitativo, Natureza do Cargo, Carga Horária e
Simbologia dos Cargos Efetivos e Comissionados, por Secretaria - Anexo I;
II - Tabela com Nomenclatura, Quantitativo e Simbologia das Funções de Confiança Anexo II;
III - Tabela Referencial do Padrão dos Vencimentos por Simbologia - Anexo III;
IV - Tabela Discriminativa das Competências e dos Requisitos de Investidura - Anexo
IV.

Seção IV
Do Provimento dos Cargos

Art. 26. Os cargos efetivos no serviço público municipal são acessíveis aos brasileiros
que preencham os requisitos legais e aos estrangeiros, na forma da Lei, sempre
precedido de aprovação em concurso público de provas, ou de provas e títulos,
atendendo os requisitos dispostos nesta Lei.
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Parágrafo único. Os cargos efetivos da Prefeitura Municipal, integrantes do Quadro de
Pessoal, passam a ser estruturados, quanto à denominação, carga horária, natureza,
símbolo e quantitativo, na forma dos Anexos desta Lei.

Art. 27. O concurso público destinado a aferir a qualificação profissional exigida para o
ingresso na carreira poderá ser desenvolvido em duas etapas, conforme disposição legal,
condicionada a inscrição ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável
ao seu custeio, ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas.

Parágrafo único. O concurso público terá validade de 02 (dois) anos, podendo ser
prorrogado, uma única vez, por igual período.

Art. 28. O prazo de validade do concurso público, o número de cargos, os requisitos
para a inscrição dos candidatos, o limite mínimo de idade, o percentual reservado para
deficientes e as condições para a realização serão fixadas em edital, de acordo com a
legislação específica.

Art. 29. Os cargos em comissão são aqueles de provimento temporário, de livre
nomeação e exoneração, inerentes às atividades de assessoramento, direção e chefia nos
diversos setores da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal.

§ 1° Os cargos em comissão da Prefeitura Municipal, integrantes do Quadro de Pessoal,
passam a ser estruturados, quanto à denominação, símbolo e quantitativo, na forma dos
Anexos desta Lei.
§ 2° Parte dos cargos comissionados, na proporção a ser regulamentada por ato próprio
do Chefe do Poder Executivo, deverão ser ocupados por servidores efetivos do quadro
de pessoal da Prefeitura de Caetanos.
§3º Em caso de nomeação de titular de cargo efetivo para um cargo em comissão ou de
agente político poderá o mesmo optar pela remuneração/subsídio correspondente ao
maiores valor pecuniário.
CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS E CARGOS DA PREFEITURA
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Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 30. A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Caetanos será constituída
dos seguintes órgãos:

GABINETE DO PREFEITO
PROCURADORIA JURÍDICA
CONTROLADORIA GERAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GABINETE DO SECRETÁRIO
DIRETORIA DE FINANÇAS;
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO;
DIRETORIA DE CONTABILIDADE;
DIRETORIA DE TRIBUTOS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS DOS BAIRROS E DISTRITOS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E MATERIAL
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DIRETORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;
COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO DO SUAS
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA
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DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL
CONSELHO TUTELAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE ;
COORDENADORIA DE SAÚDE BUCAL
COORDENADORIA DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
COORDENADORIA DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS
DIRETOR CENTRO DE SAÚDE DE CAETANOS
COORDENADORIA MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
COORDENADORIA MUNICIAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA PEDAGÓGICA
COORDENADORIADE EDUCAÇÃO INFANTIL
COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
COORDENADORIADE EDUCAÇÃO DO CAMPO
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
COORDENADORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS
DIRETORIA ADMINISTRATIVA ;
COORDENADORIA DE APOIO, LOGISTICAE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS
COORDENADORIA DA MERENDA ESCOLAR
COORDENADORIA DE TRANSPORTE
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
12
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS INFRAESTRUTURA
DIRETORIADE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. TRÂNSITO E TRANSPORTE
DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
COORDENADORIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER
COORDENADORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJANENTO
GABINETE DO SECRETARIO
DIRETORIADE PLANEJAMENTO

Parágrafo único. Todos os órgãos da Prefeitura Municipal de Caetanos ficam
subordinados ao Prefeito Municipal.

Seção II
Do Gabinete do Prefeito

Art. 31. O Gabinete do Prefeito é órgão subordinado diretamente a este, tendo por
finalidade prestar assistência direta ao Chefe do Executivo na execução de suas
atividades e atribuições, competindo-lhe:

13
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I - coordenar a representação social e política do Prefeito;
II - preparar e encaminhar o expediente do Prefeito;
III - coordenar o fluxo de informações e as relações públicas com o Prefeito;
IV - exercer as funções de relações com outros órgãos e grupos sociais e políticos
organizados;
V - prestar assistência pessoal ao Prefeito;
VI - preparar e expedir a correspondência do Prefeito;
VII - preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Prefeito;
VIII - executar ou transmitir ordens e decisões do Prefeito nos assuntos de sua
competência;
IX - articulação com a área financeira, visando a elaboração do planejamento
orçamentário do Município;
X - exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades.

Art. 32. A estrutura do Gabinete do Prefeito se perfaz pela composição dos órgãos
citados no art. 30, sendo que sua organização e funções serão regulamentadas por
decreto autônomo, a ser expedido pelo Chefe do Executivo, conjuntamente com o Chefe
da pasta.

Parágrafo único. Os cargos que integrarão a estrutura do Gabinete do Prefeito, com suas
nomenclaturas, quantitativo, natureza, carga horária e simbologia, são os que constam
do anexo I.

Art. 33. Ao Gabinete do Prefeito serão vinculadas, dele sendo parte integrante, as
seguintes unidades:

I – Procuradoria Jurídica
II- Controladoria Interna Geral.

Subseção I
Da Procuradoria Jurídica

14
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Art. 34. A Procuradoria do Município de Caetanos tem por finalidade exercer a
representação judicial do ente federado municipal, buscando sempre a defesa, em juízo
ou fora dele, de seu patrimônio, dos seus direitos e interesses, tendo como principais
competências:

I - defender e representar, em juízo ou fora dele, os direitos e interesses do Município;
II - promover a cobrança judicial da Dívida Ativa do Município ou de quaisquer outras
dívidas que não forem liquidadas nos prazos legais;
III - redigir projetos de leis, justificativas de vetos, decretos, regulamentos, contratos,
pareceres e outros documentos de natureza jurídica;
IV - representar e assessorar o Município em todo e qualquer litígio sobre questões
fundiárias;
V - instaurar e participar de inquéritos administrativos e dar-lhes orientação jurídica
conveniente;
VI - manter sob sua responsabilidade e controle originais de leis, decretos, portarias e
outros atos normativos pertinentes ao Executivo Municipal;
VII - manter sob sua responsabilidade, controle e guarda da documentação do
patrimônio imobiliário pertencente ao município;
VIII - manter atualizada a coletânea de leis municipais, bem como a legislação federal e
do Estado de interesse do Município;
IX - apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, excluídas
as nomeações para cargos de livre nomeação e exoneração;
X - desempenhar outras atividades afins.

Parágrafo único. Os membros da Procuradoria Geral, enquanto órgãos de
assessoramento superior na área jurídica do Município poderão exercer a advocacia
privada contenciosa e consultiva, desde que em horários compatíveis com as funções
públicas e sem reflexos diretos ou indiretos para os interesses dos órgãos e entidades da
Administração Pública Municipal Direta e Indireta, constituindo grave infração
funcional a violação destas obrigações.

Art. 35. A estrutura da Procuradoria Jurídica se perfaz pela composição dos órgãos
citados no art. 30, sendo que sua organização e funções serão regulamentadas por
15
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decreto autônomo, a ser expedido pelo Chefe do Executivo, conjuntamente com o Chefe
da pasta.

Parágrafo único. Os cargos que integrarão a estrutura da Procuradoria Jurídica, com
suas nomenclaturas, quantitativos, natureza, carga horária e simbologia, são os que
constam do anexo I.

Subseção II
Da Controladoria Geral

Art. 36. A Controladoria Geral é o órgão responsável pela controladoria, tendo por
finalidade executar tarefas nas áreas de fiscalização e controle interno, sendo da sua
alçada:

I - realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios e
pareceres, consignando quaisquer irregularidades constatadas, indicando medidas para
correção das falhas encontradas;
II - instaurar tomada de contas, sempre que tiver conhecimento de ato que der causa à
perda, extravio ou outra irregularidade que resulte, ou possa resultar, dano ao erário;
III - auditar as áreas contábil/financeira, de compras, material, licitações, patrimônio,
transporte e serviços gerais;
IV

-

auditar,

sistematicamente

ou

isoladamente,

os

registros

contábeis

e

complementares, confrontando com a documentação que os originou;
V - fiscalizar para que as leis, decretos, instruções, regulamentos, resoluções, ordens de
serviço, portarias e demais atos legais, sejam rigorosamente cumpridos, com o objetivo
de angariar condições à função legislativa e administrativa;
VI - fazer a verificação prévia, concomitantemente e subsequente, da legalidade dos
atos de execução orçamentária;
VII - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução de
programas de governo e dos respectivos orçamentos;
VIII - cumprir as normas estabelecidas por auditoria externa, determinadas pelo órgão
na esfera municipal, notadamente pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da
Bahia;
16
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IX - auxiliar o controle externo exercido pelo Poder Legislativo Municipal, no exercício
de sua missão institucional;
X - examinar e certificar a legalidade e veracidade dos atos inerentes a realizações de
despesas;
XI - cuidar para que seja observada e cumprida a legislação financeira, licitatória,
tributária e contratos pertinentes a obras, serviços e compras da Prefeitura Municipal;
XII - emitir pronunciamento em processos licitatórios, indicando a dotação
orçamentária para acudir àquelas despesas;
XIII - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos
direitos e haveres do Município, que necessitem de prévia autorização legislativa
municipal;
XIV - analisar os processos de concessão e prestação de contas de adiantamentos e
diárias, emitindo parecer conclusivo acerca da legalidade e demais aspectos formadores
do processo;
XV - pronunciar-se quando das verificações, elaboradas pela Prefeitura Municipal, dos
limites de despesa previstos na Lei Complementar Federal nº. 101/2000;
XVI - realizar todas as atividades inerentes ao órgão de controle interno, com o fim de
atender o disposto na Lei Complementar Federal nº. 101/2000;
XVII - verificar o cumprimento do cronograma físico-financeiro dos contratos e tomar
as providências necessárias ao fiel cumprimento dos prazos e metas estipulados nos
documentos previamente aprovados;
XVIII - acompanhar e orientar a implantação ou modificação de métodos e
procedimentos que visem racionalizar o trâmite processual interno;
XIX - avaliar a suficiência e eficácia dos meios estabelecidos para a eficiente utilização
dos recursos transferidos ao Poder Legislativo Municipal;
XX - verificar a confiabilidade dos registros, relatórios e outros tipos de dados
administrativos e operacionais utilizados na execução das atividades do Legislativo
Municipal;
XXI - propor ao Prefeito as reformas estruturais necessárias ao melhor funcionamento
do respectivo sistema de controle interno;
XXII - proceder a uma total interação com o órgão de controle do Poder Executivo, a
fim de consolidar informações as quais serão prestadas, quando do encaminhamento de
documentos ao Tribunal de Contas dos Municípios e a outros órgãos, administrativos e
17
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judiciais, além de dar fiel cumprimento ao escopo da Resolução 1.120/2005, do citado
TCM baiano;
XXIII - executar outras competências correlatas.

Art. 37. A estrutura da Controladoria Geral se perfaz pela composição dos órgãos
citados no art. 30, sendo que sua organização e funções serão regulamentadas por
decreto autônomo, a ser expedido pelo Chefe do Executivo, conjuntamente com o Chefe
da pasta.

Parágrafo único. Os cargos que integrarão a estrutura da Controladoria Geral, com suas
nomenclaturas, quantitativos, natureza, carga horária e simbologia, são os que constam
do anexo I.

Seção IV
Da Secretaria Municipal de Finanças

Art. 38. A Secretaria Municipal de Finanças tem por finalidade planejar, coordenar e
controlar a execução das funções financeira, orçamentária e contábil.

Art. 39. A Secretaria Municipal de Finanças possui as seguintes áreas de competência:

I - programação e administração financeira;
II - administração dos serviços de contabilidade;
III - arrecadação, pagamento e guarda de valores;
IV - elaboração das diretrizes orçamentárias e da proposta geral do orçamento anual e
plurianual, com base nos planos e metas governamentais, devendo, para tanto, serem
elaborados mediante ampla discussão com a sociedade, na forma de audiências
públicas;
V - análise e compatibilização das propostas de orçamento dos órgãos e entidades do
Município, bem como acompanhamento e controle da execução orçamentária;
VI - encaminhar ao Prefeito anteprojetos de leis, decretos ou outros atos normativos
elaborados pela Secretaria, que digam respeito com a matéria orçamentária/financeira
da Prefeitura;
18

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KMQTQA1YCWQFVNOSIVJ84Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
17 de Março de 2022
20 - Ano - Nº 1321

Caetanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS – ESTADO DA BAHIA
PODER EXECUTIVO CNPJ: 16.418.717/0001-98

VII - administrar, fiscalizar e arrecadar os tributos municipais;
VIII - administrar as dívidas públicas internas e externas do Município;
IX - celebrar convênios com órgãos federais, estaduais e de outros municípios que
objetivem o aprimoramento da fiscalização tributária e a melhoria da arrecadação;
X - criar modelos de desenvolvimento econômico para a Cidade;
XI - desenvolver programas de incentivos fiscais e projetos de parcerias públicoprivadas;
XII - exercer outras atividades correlatas.

Art.40. A estrutura da Secretaria Municipal de Finanças se perfaz pela composição dos
órgãos citados no art. 30, sendo que sua organização e funções serão regulamentadas
por decreto autônomo, a ser expedido pelo Chefe do Executivo, conjuntamente com o
Chefe da pasta.

Parágrafo único. Os cargos que integrarão a estrutura da Secretaria Municipal de
Finanças, com suas nomenclaturas, quantitativos, natureza, carga horária e simbologia,
são os que constam do anexo I.

Seção V
Da Secretaria Municipal de Administração

Art. 41. A Secretaria Municipal de Administração é órgão da Prefeitura responsável
pelo patrimônio público, recursos materiais e pela malha dos servidores públicos
municipais efetivos e comissionados, e outros no âmbito do município.

Art. 42. A Secretaria Municipal de Administração, possui as seguintes áreas de
competência:

I.
II.

controle do uso dos bens de uso especial e dos bens móveis do Município;
administração de material;

III.

administração dos veículos lotados nesta Secretaria;

IV.

serviços médicos de inspeção, medicina e segurança do trabalho;

V.

controle de encargos administrativos e serviços gerais;
19
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VI.

coordenação das atividades relacionadas ao desenvolvimento da Administração
Pública Municipal;

VII.

supervisão das atividades relacionadas com telecomunicações, informática e
coordenação de programas de qualidade total, no âmbito da Administração Pública
Municipal;

VIII.

encaminhar ao Prefeito anteprojetos de leis, decretos ou outros atos normativos
elaborados pela Secretaria;

IX.
X.
XI.

administração e fiscalização dos bens públicos municipais;
gestão do setor de recursos humanos;
gestão do setor de contratos e licitações;

XII.

planejar e captar recursos a partir das prioridades institucionais e sociais levantadas;

XIII.

coordenar o grupo técnico municipal que aglutina membros de todas as Secretarias
municipais e um representante do Executivo municipal, conforme decreto de
regulamentação a ser expedido;

XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

coordenar o grupo técnico de elaboração de projetos e gestão de convênios; e
outras competências correlatas que forem atribuídas à Secretaria mediante decreto.
prevenir atos que atentem contra os bens, instalações e serviços municipais;
prestar serviços de vigilância e de portaria nos prédios e instalações do Município;
atuar como força complementar dos órgãos e entidades da Administração
Municipal em instalações internas, equipamentos urbanos, monumentos, vias
públicas, parques, jardins, praças e áreas de proteção ambiental;

XIX.

desenvolver ações comunitárias voltadas para o apoio, proteção e valorização do
cidadão;

XX.
XXI.

proteger o patrimônio ecológico, cultural, arquitetônico e ambiental do município;
atuar, em parceria com outros municípios e órgãos estaduais e da união, com vistas
a implementação de ações integradas e preventivas para garantir a proteção e
preservação do patrimônio público.

Art. 43. A estrutura da Secretaria Municipal de Administração, se perfaz pela
composição dos órgãos citados no art. 30, sendo que sua organização e funções serão
regulamentadas por decreto autônomo, a ser expedido pelo Chefe do Executivo,
conjuntamente com o Chefe da pasta.
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Parágrafo único. Os cargos que integrarão a estrutura da Secretaria Municipal de
Administração, Trânsito e Transporte, com suas nomenclaturas, quantitativos, natureza,
carga horária e simbologia, são os que constam do anexo I.

Seção VI
Da Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social

Art. 44. A Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social tem por finalidade
formular e executar as políticas públicas do Município, relacionadas com a capacitação
de mão-de-obra, intermediação de emprego e apoio ao trabalhador, o desenvolvimento
comunitário, o apoio e a assistência à infância, adolescência, ao idoso e ao portador de
deficiência, com a seguinte área de competência:

I - Organizar a gestão municipal da assistência social na forma de sistema
descentralizado e participativo denominado Sistema Único de Assistência SocialSUAS;
II - Formular, coordenar, executar e avaliar a Política Municipal de Assistência Social,
em consonância com a Política Nacional de Assistência Social e as deliberações e
competências do Conselho Municipal de Assistência Social;
III - Organizar os serviços assistenciais da política municipal de assistência social de
modo a contemplar dentre outros, os programas de amparo às crianças e adolescentes
em situação de risco pessoal e social e às pessoas que vivem em situação de rua;
IV - Ofertar um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da proteção
social básica da assistência social de forma integrada com os governos federal e
estadual, com vistas a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do
desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários;
V - Ofertar um conjunto de serviços, programas e projetos da proteção social especial
da assistência social de forma integrada com os governos federal e estadual, com vistas
a contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de
21
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direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e
indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos;
VI - Possibilitar a realização da vigilância socioassistencial como um dos instrumentos
das proteções sociais da assistência social na identificação e prevenção das situações de
risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território municipal;
VII - Celebrar convênios, contratos, acordos ou ajustes com entidades e organizações de
assistência social vinculadas ao SUAS para execução de serviços, programas e projetos
de assistência social, observando as normas expedidas pelo Conselho Municipal de
Assistência Social e às disponibilidades orçamentárias;
VIII - Organizar o Centro de Referência da Assistência Social- CRAS, como unidade
publica municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de
vulnerabilidade e risco social, destinada á articulação dos serviços socioassistenciais no
seu território de abrangência e á prestação de serviços, programas e projetos
socioassistenciais de proteção social básica às famílias;
IX - Instituir o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), integrante
da proteção Social Básica que consiste na oferta de ações e serviços socioassistencial de
prestação continuada, a ser ofertado no CRAS, por meio do trabalho social com famílias
em situação de vulnerabilidade social, com vistas na prevenção do rompimento de
vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à
convivência familiar e comunitária.
X - Organizar o Centro de Referência Especializada da Assistência Social- CREAS,
como unidade pública municipal, destinada à prestação de serviços a indivíduos e
famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de
direitos ou contingência, que demandam intervenção especializada da proteção social
especial;
XI - Instituir o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e
Indivíduos (PAEFI), integrante da proteção social especial, consistindo no apoio,
orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de ameaças ou
violação de direitos, articulando os serviços sócioassistenciais com diversas políticas
públicas e com órgãos do sistema de garantia de direitos;
XII - Destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos Benefícios Eventuais
de que trata o art. 22 da Lei Orgânica da Assistência Social, e realizar o pagamento dos
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auxílios natalidade e funeral, mediante critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal
de Assistência Social;
XIII - Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com
organizações da sociedade civil;
XIV - Atender às ações assistenciais de caráter de emergência;
XV - Gerir o Fundo Municipal de Assistência Social, sob orientação e controle do
Conselho Municipal de Assistência Social;
XVI - Cofinanciar o aprimoramento de gestão da assistência social no âmbito do SUAS,
juntamente com os demais entes federados, alocando recursos no Fundo Municipal de
Assistência Social a ser voltados á operacionalização, prestação, aprimoramento e
viabilização dos serviços, programas, projetos e beneficio da política municipal de
assistência social;
XVII - Realizar o monitoramento e a avaliação da Política Municipal de Assistência
Social;
XVIII - Promover infra-estrutura necessária para o funcionamento do Conselho
Municipal de Assistência Social, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros,
inclusive com despesas referente a passagens e diárias de conselheiros representantes do
governo ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições;
XIX - Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

Art. 45. A estrutura da Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social se
perfaz pela composição dos órgãos citados no art. 30, sendo que sua organização e
funções serão regulamentadas por decreto autônomo, a ser expedido pelo Chefe do
Executivo, conjuntamente com o Chefe da pasta.

Parágrafo único. Os cargos que integrarão a estrutura da Secretaria Municipal de Ação e
Desenvolvimento Social, com suas nomenclaturas, quantitativos, natureza, carga horária
e simbologia, são os que constam do anexo I.

Seção VII
Da Secretaria Municipal de Saúde
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Art. 46. A Secretaria Municipal de Saúde tem por finalidade formular e executar a
política de saúde pública do Município, com a seguinte área de competência:

I - planejamento e execução dos serviços públicos de saúde;
II - execução dos serviços de vigilância epidemiológica e sanitária;
III - serviço médico;
IV - serviço odontológico;
V - ação preventiva de saúde pública;
VI - participação no desenvolvimento das ações e serviços do sistema vigente de saúde,
concorrentemente com outras esferas do Poder Público;
VII - execução dos serviços relativos à alimentação, nutrição, saneamento básico e de
saúde;
VIII - proceder estudos, formular e fazer cumprir a política de saúde do Município, em
coordenação com o Conselho Municipal de Saúde;
IX - coordenar, orientar e acompanhar a elaboração e a execução do Plano Municipal de
Saúde;
X - supervisionar, coordenar, orientar, dirigir e fazer executar os serviços de sua
Secretaria, de acordo com o planejamento geral da administração;
XI - expedir orientações para execução das leis e regulamentos;
XII - assessorar o Prefeito em assuntos de competência da Secretaria;
XIII - autorizar a realização de despesas observando os limites previstos em legislação
específica;
XIV - celebrar convênios, ajustes, acordos e atos similares, mediante delegação do
Prefeito, bem como acompanhar sua execução e propor alterações dos seus termos ou
sua denúncia;
XV - expedir portarias e demais atos administrativos relativos a assuntos da Secretaria;
XVI - orientar, supervisionar e avaliar as atividades da entidade que lhe é vinculada;
XVII - aprovar os planos, programas, projetos, orçamentos e cronogramas de execução
e desembolso da Secretaria;
XVIII - promover medidas destinadas à obtenção de recursos objetivando a implantação
dos programas de trabalho da Secretaria;
XIX - apresentar à autoridade competente o Plano Estratégico de sua Secretaria;
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XX - constituir comissões consultivas de especialistas ou grupos de trabalho, mediante
portaria que disporá sobre sua competência e duração;
XXI - apresentar, periodicamente, ou quando lhe for solicitado, relatório de sua gestão
ao Prefeito, indicando os resultados alcançados;
XXII - praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem delegadas pelo Prefeito;
XXIII - encaminhar ao Prefeito anteprojetos de leis, decretos ou outros atos normativos
elaborados pela Secretaria.

Art. 47. A estrutura da Secretaria de Saúde se perfaz pela composição dos órgãos
citados no art. 30, sendo que sua organização e funções serão regulamentadas por
decreto autônomo, a ser expedido pelo Chefe do Executivo, conjuntamente com o Chefe
da pasta.

Parágrafo único. Os cargos que integrarão a estrutura da Secretaria de Saúde, com suas
nomenclaturas, quantitativos, natureza, carga horária e simbologia, são os que constam
do anexo I.

Seção VIII
Da Secretaria Municipal de Educação

Art. 48. A estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação, tem por
finalidade desempenhar as funções do Município em matéria de educação, formular e
executar as políticas de esportes, cultura e lazer para o Município de Caetanos,
buscando integrar suas ações com a área de educação, bem como desenvolvendo as
seguintes competências:

I - organização e administração do Sistema Municipal de Ensino;
II - elaboração, execução e acompanhamento do Plano Municipal de Educação;
III - orientação, coordenação e supervisão das atividades pedagógicas;
IV - administração do programa de capacitação dos profissionais de educação;
V - articulação com outros órgãos ou instituições públicas e particulares, nacionais e
internacionais, com vistas ao cumprimento de suas finalidades;
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Art. 49. A estrutura da Secretaria de Educação, se perfaz pela composição dos órgãos
citados no art. 30, sendo que sua organização e funções serão regulamentadas por
decreto autônomo, a ser expedido pelo Chefe do Executivo, conjuntamente com o Chefe
da pasta.

Parágrafo único. Os cargos que integrarão a estrutura da Secretaria Educação, , com
suas nomenclaturas, quantitativos, natureza, carga horária e simbologia, são os que
constam do anexo I.

Seção IX
Da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Irrigação.

Art. 50. A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Irrigação, tem por finalidade
formular e executar a política de desenvolvimento da agropecuária, incluída a
agricultura familiar, cooperativismo, bem como promover e executar a defesa sanitária
animal e vegetal, o controle e a inspeção de produtos de origem agropecuária, além das
seguintes competências:

I.

promover, coordenar, orientar, estimular, regular as atividades agropecuárias,
compreendendo a produção animal e a produção vegetal

II.

promover, coordenar e estimular programas de pesquisas, estudos, levantamento e
análise de interesse para o desenvolvimento da agropecuária do Município;

III.

coordenar, acompanhar e avaliar a elaboração de planos, programas e projetos de
desenvolvimento do setor de agricultura e pecuária do Município;

IV.

promover e coordenar as políticas de assistência técnica ao produtor, bem como o
planejamento municipal;

V.

promover e coordenar a execução da política de financiamento e aquisição de
insumos necessários às atividades agropecuárias do Município;

VI.

promover e executar a política de fortalecimento da produção, beneficiamento e
comercialização dos produtos da Agricultura Familiar, com integração das políticas
públicas seguindo abordagem territorial;

VII.

estabelecer e executar a política municipal de irrigação, de modo articulado com as
demais instituições públicas e privadas atuantes no setor;
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VIII.
IX.

executar projetos e ações voltados para o desenvolvimento dos produtores rurais;
executar outras atividades correlatas.

Art. 51. A estrutura da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Irrigação se
perfaz pela composição dos órgãos citados no art. 30, sendo que sua organização e
funções serão regulamentadas por decreto autônomo, a ser expedido pelo Chefe do
Executivo, conjuntamente com o Chefe da pasta.

Parágrafo único. Os cargos que integrarão a estrutura da Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária e Irrigação, com suas nomenclaturas, quantitativos, natureza,
carga horária e simbologia, são os que constam do anexo I.

Seção X
Da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.

Art. 52. A Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
tem por finalidade coordenar, fiscalizar e executar obras municipais, a exemplo de
unidades de saúde, escolas, urbanização das vias e logradouros públicos, saneamento
básico, além de planejar, coordenar e gerir os serviços de limpeza pública, transporte
individual e coletivo, bem como liberar, fiscalizar o licenciamento de novas atividades
econômicas e zelar pelo cumprimento das posturas municipais, sem prejuízo das
seguintes competências:

I.

contribuir para a formulação do Plano de Ação do Governo Municipal, propondo
programas setoriais de sua competência e colaborando para a elaboração de
programas gerais, propondo ações de planejamento e desenvolvimento urbano;

II.

cumprir políticas e diretrizes a serem definidas no Plano de Ação do Governo
Municipal e nos programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria;

III.

analisar as alterações verificadas nas previsões do orçamento anual e plurianual de
investimentos da Secretaria e propor os ajustamentos necessários;

IV.

promover a articulação da Secretaria com órgãos e entidades da administração
pública e da iniciativa privada, visando ao cumprimento das atividades setoriais;
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V.
VI.

cumprir e fazer cumprir as normas vigentes na administração municipal;
propor convênios, contratos, acordos, ajustes e outras medidas que se recomendem
para a consecução dos objetivos da Secretaria;

VII.

conceder, negar e cassar alvarás, fiscalizando para tanto as obras existentes no
município:

VIII.

efetuar, diretamente ou mediante contrato, a colocação de placas indicativas ou de
identificação de bairros, vias e logradouros públicos e a instalação de equipamentos
de interesse da população em consonância com a Secretaria Municipal de
Administração, Trânsito e Segurança Municipal;

IX.
X.

fiscalizar a colocação de material de construção, entulhos e outros em passeios;
autuar, quando for o caso, o funcionamento de atividades econômicas, em parceria
com a Secretaria Municipal de Finanças;

XI.
XII.

desempenhar funções inerentes ao planejamento dos Distritos e Zona Rural;
auxiliar as Secretarias Municipais na administração da rede física dos Distritos e
Zona Rural;

XIII.

- desenvolver em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde os programas,
projetos e atividades de saúde pública nos Distritos e Zona Rural;

XIV.

- regulamentar e fiscalizar, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura,
Pecuária e Irrigação, a instalação e o funcionamento de quaisquer equipamentos ou
sistemas, públicos ou particulares, relativos ao lixo;

XV.

planejar e executar as atividades relativas ao aterro sanitário, em parceria com a
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente;

XVI.

- administrar os cemitérios e fiscalizar e repreender os locais de abate irregular de
animais, nesse caso, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

XVII.

coordenar e gerir as obras e serviços de realização e manutenção do patrimônio
público; desenvolver e acompanhar os projetos que envolvam obras de
infraestrutura do Município;
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Art. 53. A estrutura da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e
Desenvolvimento Social se perfaz pela composição dos órgãos citados no art. 30, sendo
que sua organização e funções serão regulamentadas por decreto autônomo, a ser
expedido pelo Chefe do Executivo, conjuntamente com o Chefe da pasta.

Parágrafo único. Os cargos que integrarão a estrutura da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, com suas nomenclaturas, quantitativos, natureza, carga horária e
simbologia, são os que constam do anexo I.

Seção XI
Da Secretaria Municipal de Transito e Transporte
Art. 54. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte é órgão da Prefeitura responsável
pela organização do trânsito de autos, pedestres e outros no âmbito do município, bem
como coordenar e gerir o transporte individual e coletivo.
Art. 55. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Municipal possui as seguintes
áreas de competência:
I.
II.
III.

planejamento, organização, articulação, coordenação, execução e a avaliação das
políticas públicas municipais de trânsito e mobilidade;
exercício das atribuições e competências previstas para o órgão executivo de
trânsito e mobilidade do Município, pelo Código de Trânsito Brasileiro;

IV.

gestão do sistema de sinalização e dos dispositivos e equipamentos de controle
viário;

V.

coordenação, execução e controle dos convênios com órgãos federais e estaduais,
relativos ao setor de trânsito, transportes e mobilidade;

VI.

coordenação, controle e execução da fiscalização do trânsito, autuação e aplicação
de medidas administrativas cabíveis, por infrações previstas no Código de Trânsito
Brasileiro;

VII.
VIII.

coordenação dos sistemas de juntas administrativas de recursos de infrações;
desenvolvimento de programas locais e participação em programas nacionais e
estaduais da educação e segurança de trânsito;

29

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KMQTQA1YCWQFVNOSIVJ84Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Caetanos

Quinta-feira
17 de Março de 2022
31 - Ano - Nº 1321

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS – ESTADO DA BAHIA
PODER EXECUTIVO CNPJ: 16.418.717/0001-98

IX.

a regulamentação, controle e fiscalização da implantação e operação do
estacionamento rotativo nas vias públicas municipais;

X.

avaliar, propor e definir, em consonância com as demais áreas envolvidas nos
assuntos relacionados a transporte coletivo e individual de passageiros, cargas, em
especial com relação a itinerário, paradas, terminais e outras;

XI.

coordenar e controlar o processo de concessão de todos os segmentos de
transporte na circunscrição do Município;

XII.
XIII.

fiscalizar o cumprimento de horários de coletivos;
fiscalizar o número de coletivos necessários ao atendimento do usuário, sem
excesso de passageiros;

XIV.
XV.

manter o registro das concessões do sistema de transporte municipal;
desempenhar atividades ligadas à administração de transportes e de serviços gerais
dos Distritos e Zona Rural;

XVI.

planejar e captar recursos a partir das prioridades institucionais e sociais levantadas;

Art. 56. A estrutura da Secretaria Municipal de e Desenvolvimento Social se perfaz pela
composição dos órgãos citados no art. 30, sendo que sua organização e funções serão
regulamentadas por decreto autônomo, a ser expedido pelo Chefe do Executivo,
conjuntamente com o Chefe da pasta.
Parágrafo único. Os cargos que integrarão a estrutura da Secretaria Municipal de Trânsito
e Transporte, com suas nomenclaturas, quantitativos, natureza, carga horária e simbologia,
são os que constam do anexo I.

Seção XII
Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer.

Art. 57. A Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer têm por finalidade executar
as políticas de esportes, cultura e lazer para o Município de Caetanos, buscando integrar
suas ações com a área de educação, sem prejuízo das seguintes competências:

I.
II.

planejamento, coordenação e execução das políticas de esportes do Município;
elaboração de proposta de gestão municipal para o esporte;
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III.

atuação preventiva na promoção da saúde pública, através de programas de esporte
e entretenimento;

IV.

atuação articulada com órgãos e entidades públicas, privadas, e do terceiro setor,
nacionais, estrangeiras e internacionais;

V.
VI.

apoiar, tecnicamente, os diversos órgãos e entidades ligadas ao esporte amador;
articular ações com vistas a atrair eventos esportivos estaduais e nacionais para a
sua realização;

VII.
VIII.

coordenação, execução e fomento de atividades culturais e lúdicas;
definir as políticas municipais de lazer e cultura, em consonância com as diretrizes
estabelecidas no plano de governo, na legislação municipal, estadual e federal
pertinente;

IX.

implementar as políticas, uma vez definidas, para democratizar, no âmbito
municipal, o acesso à cultura e lazer;

X.

articular políticas de apoio e patrocínio às atividades de cultura e lazer como forma
de integração econômica e social;

XI.
XII.

valorizar e incentivar a preservação do patrimônio histórico-cultural e artístico;
manter e preservar, com o apoio das Secretarias afins, os espaços públicos
destinados às atividades de cultura e lazer;

XIII.

elaborar e divulgar, com a participação dos segmentos sociais organizados,
calendário municipal de cultura e lazer;

XIV.

planejar, mediante projeto e planos de ação de governo, a realização dos festejos
tradicionais, notadamente os festejos juninos;

XV.

envidar esforços no sentido de manter parcerias com os Entes Federados, a fim de
que fomentem a promoção das festas tradicionais do Município, através de
parcerias, convênios ou instrumentos congêneres, inclusive com a iniciativa privada;

XVI.

exercer outras atribuições correlatas.

Art. 58. A estrutura da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo se perfaz pela
composição dos órgãos citados no art. 30, sendo que sua organização e funções serão
regulamentadas por decreto autônomo, a ser expedido pelo Chefe do Executivo,
conjuntamente com o Chefe da pasta.
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Parágrafo único. Os cargos que integrarão a estrutura da Secretaria de Indústria,
Comércio e Turismo, com suas nomenclaturas, quantitativos, natureza, carga horária e
simbologia, são os que constam do anexo I.

Seção XIII
Da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Art. 59. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente possui as atribuições de coordenar e
gerir o processo relativo ao planejamento e desenvolvimento urbano e do meio
ambiente, por meio de ações estratégicas que visem soluções integradas para o
desenvolvimento sustentável da região, em consonância com as diretrizes de
planejamento urbano estadual e federal, além de propor e adotar medidas que visem a
racionalização de métodos de gestão pública de resultados do Governo Municipal, sem
prejuízo das seguintes competências:

I.
II.

coordenar as políticas do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano;
desenvolver projetos urbanísticos que visem o desenvolvimento sustentável e
atraiam investidores para o Município;

III.

propor leis específicas para modificação do Plano Diretor, com vista à geração de
renda e preservação do meio ambiente, entre outras atividades.

IV.

executar outras atividades correlatas.

Art. 60. A estrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano se
perfaz pela composição dos órgãos citados no art. 30, sendo que sua organização e
funções serão regulamentadas por decreto autônomo, a ser expedido pelo Chefe do
Executivo, conjuntamente com o Chefe da pasta.

Parágrafo único. Os cargos que integrarão a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano, com suas nomenclaturas, quantitativos, natureza, carga
horária e simbologia, são os que constam do anexo I.

Seção Xv
Da Secretaria Municipal de Planejamento
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Art. 61. A Secretaria Municipal de Planejamento possui as atribuições de coordenar e
gerir o processo relativo ao planejamento e desenvolvimento urbano , por meio de ações
estratégicas que visem soluções integradas para o desenvolvimento sustentável da
região, em consonância com as diretrizes de planejamento urbano estadual e federal,
além de propor e adotar medidas que visem a racionalização de métodos de gestão
pública de resultados do Governo Municipal, sem prejuízo das seguintes competências:
I.

Coordenação Geral do Governo e de suas atividades políticas institucionais,
bem como aquelas necessárias ao pleno desenvolvimento de suas atividades
operacionais;

II.

coordenar a realização de estudos e pesquisas que permitam o domínio de um
conjunto adequado de dados e informações necessárias à elaboração de diretrizes
para o Município;

III.

executar e fazer executar as disposições estabelecidas pelo plano diretor do
Município, fazer cumprir a legislação e as normas regulamentares referentes às
edificações e as posturas municipais;
IV. responsabilidade por coordenar a formulação do planejamento estratégico
municipal, assim como a execução de suas atividades;
V. propor e implantar novos modelos e padrões de gerenciamento dos recursos
municipais, de forma transversal em todas as secretarias e órgãos;
VI. avaliar o impacto socioeconômico das políticas e programas do governo
municipal e elaborar estudos especiais para a reformulação de políticas

VII. coordenar e gerir sistemas de planejamento e orçamentos municipais; elaborar,
acompanhar e avaliar o plano plurianual de investimentos, a lei de diretrizes
orçamentárias e orçamentos anuais;
VIII. viabilizar novas fontes de recursos para os planos de governo;
IX. efinir, implementar, coordenar e executar políticas públicas em tecnologia da
informação da Administração Direta e Indireta em conjunto com a Secretaria de
Administração;
X. coordenar as ações de descentralização administrativa;
XI. coordenar o planejamento e orientar o controle de obras públicas de caráter
sócio econômico, necessário ao desenvolvimento econômico e bem estar social;
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XII. promover estudos e propor diretrizes para as políticas setoriais pertinentes à
fiscalização e controle de uso, ocupação e estruturação do espaço urbano;
XIII. propor a revisão sistemática das normas urbanísticas tributárias e
administrativas, relacionadas com o uso e ocupação do solo;
XIV. promover a elaboração, formulação, revisão e avaliação periódica dos planos,
programas, projetos e ações do governo municipal, de conformidade com os
interesses comuns dos órgãos envolvidos;
XV. subsidiar, nos assuntos de sua competência, as demais Secretarias e órgãos da
Administração Pública Municipal, quando necessário;
XVI. controlar e aplicar as normas ordenadas e disciplinadoras do planejamento
físico e urbanístico;
XVII. deliberar sobre todos os processos referentes a edificações, urbanismo e
postura municipal;
XVIII. buscar mecanismos inteligentes a proporcionar o desenvolvimento econômicosocial do município de maneira sustentável;
XIX. viabilizar fontes de recursos para os programas de Governo, junto a União,
Estado, Entidades e Empresas privadas ou públicas;
XX. analisar projetos dos diferentes órgãos do município, em relação à captação de
recursos próprios e governamentais da União e Estado;

TÍTULO II
DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DO CONCURSO PÚBLICO E DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 62. O quadro de pessoal da Prefeitura Municipal é integrado por cargos efetivos,
comissionados e funções gratificadas, consoante anexos, sendo que a investidura nos
cargos efetivos deve ocorrer mediante concurso público, de provas, ou de provas e
títulos, oportunizando condições iguais aos interessados.

Art. 63. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo
ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual
34
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sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo,
observado os seguintes fatores:

I - idoneidade moral;
II - assiduidade;
III - disciplina;
IV - eficiência.

§ 1º A apuração destes requisitos deverá ser feita por Comissão competente, a ser
regulamentada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
§ 2º No último mês do estágio probatório deverá a autoridade responsável pela
Avaliação de Desempenho elaborar parecer conclusivo sobre a aptidão do servidor que
será submetido à homologação do Prefeito Municipal.
§ 3º O servidor que não for aprovado no estágio probatório será exonerado por meio de
ato exclusivo do Prefeito Municipal.

Art. 64. A comissão de Avaliação e Desempenho Periódico será integrada por dois
servidores efetivos, de preferência Bacharéis em Direito, Ciências Contábeis ou
Administração, e por 01 (um) servidor comissionado, sendo todos indicados e
nomeados pelo Prefeito Municipal.

§ 1º A comissão decidirá pela maioria, com a presença de, no mínimo, 02 (dois)
membros.
§ 2º A comissão reunir-se-á, pelo menos, uma vez por mês.
§ 3º O Chefe do Executivo, por ato próprio, regulamentará as atividades e rotinas da
Comissão.

Art. 65. Compete à Comissão:

I - opinar sobre o conceito apurado e propor modificações, quando julgar necessárias;
II - opinar em todos os Requerimentos dos servidores quando direcionados à obtenção
de vantagens legais e estatutárias, na forma do procedimento a ser disciplinado pela
Administração, observadas as exigências da norma;
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III - acolher recursos interpostos pelos servidores e opinar na apuração do merecimento;
IV – encaminhar ao Setor de RH, ao Procurador e ao Prefeito Municipal os nomes dos
servidores que deverão ser promovidos, sendo que tal concessão se dará pelos critérios
da conveniência e oportunidade da Administração, os quais, em qualquer caso, devem
ser amplamente divulgados.

CAPÍTULO II
DO REENQUADRAMENTO

Art. 66. Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, em razão das
alterações promovidas por essa Lei, especialmente incidentes sobre as nomenclaturas e
lotações, serão reenquadrados mediante ato administrativo, os quais serão exarados pelo
Prefeito Municipal após a publicação desta Lei.

§ 1º O reenquadramento não poderá gerar redução de vencimentos.
§ 2º Nenhum servidor será reenquadrado com base no cargo que ocupa por substituição.

Art. 67. O servidor, cujo enquadramento ou reenquadramento tenha sido feito em
desacordo com as normas desta Lei, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento do primeiro contracheque após a vigência desta Lei, dirigir-se ao Prefeito,
por petição fundamentada, solicitando revisão do ato que lhe enquadrou.

§ 1º O Prefeito deverá decidir sobre o assunto nos 30 (trinta) dias que sucederem ao
recebimento da petição, cabendo pedido de reconsideração no prazo de três dias após
publicação da decisão no diário oficial do município.
§ 2º A reforma da decisão do Prefeito, se provida a reconsideração, será publicada, no
máximo de 05 (cinco) dias, depois do protocolo do pedido.

Art. 68. Serão asseguradas a todos os ocupantes de cargos, ora em exercício, as
vantagens e direitos adquiridos que, por ventura, venham a ser contrariados por força
desta Lei.

CAPÍTULO III
36
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DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO

Art. 69. Vencimento é a retribuição pecuniária devida ao servidor público pelo efetivo
exercício do cargo público, cujo valor é fixado nas tabelas constantes dos Anexos desta
Lei, correspondentes aos cargos de provimento efetivo, em comissão e funções de
confiança, do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Caetanos.

Parágrafo único. Os valores de vencimentos previstos para os cargos públicos efetivos
constantes desta Lei, bem como comissionados, serão pagos à base da hora semanal
trabalhada, estando contida nos anexos a grade de horário de cada cargo.

Art. 70. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido de vantagens pecuniárias,
devendo essas ultimas estarem inseridas em textos estatutários ou em leis esparsas.

CAPÍTULO IV
DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET

Art. 71. Fica criada a gratificação por Condição Especial de Trabalho - CET que será
concedida aos servidores da Prefeitura Municipal que venham a exercer suas funções
em condições adversas ou especiais.

§ 1º A gratificação por Condição Especial de Trabalho - CET será concedida pelo
Prefeito no percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 80% (oitenta por
cento), calculada sobre o salário base do cargo ocupado, podendo ser esse efetivo ou
comissionado.
§ 2º A gratificação por Condição Especial de Trabalho – CET não poderá ser
permanente, somente podendo ser concedida enquanto o servidor estiver exercendo suas
funções em condições diferenciadas, executando trabalho especial ou adverso, seja pela
sua complexidade ou por sua especificidade.
§ 3º Entende-se por atividade diferenciada de trabalho o exercício de competências em
condições não ordinárias, incomuns, seja em relação ao local, tempo de execução,
horário e/ou qualquer outro fator que descaracterize a prestação em condições habituais.
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§ 4º O ato administrativo que conceder a gratificação da CET deverá revelar,
detalhadamente, quais as situações fáticas que justifiquem a concessão da vantagem,
cabendo, inclusive, apontar razões proporcionais e razoáveis para o escalonamento do
percentual a ser concedido, só passando a produzir efeitos mediante publicação no
Diário Oficial do Município, para que dele tome conhecimento todos os órgãos de
controle.
§ 5º A gratificação por Condição Especial de Trabalho - CET não poderá ser
incorporada aos vencimentos para quaisquer fins, devendo ser percebida pelo servidor
apenas enquanto durar as condições de trabalho que determinaram sua concessão,
consoante justificativa do ato administrativo de concessão.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 72. O Chefe do Executivo fica autorizado a promover concurso público para o
provimento dos cargos efetivos disciplinados nesta Lei que necessitem de provimento,
devendo o certame ser realizado em caráter imediato.

Parágrafo único. Deverá o Chefe do Executivo, no prazo de até 180 (cento e oitenta
dias), após receber proposta de Regimento Interno de cada Secretaria, com respectivo
organograma, exarar Decreto Autônomo, juntamente com o Chefe da pasta, com o fim
organizar os órgãos e normatizá-los.

Art. 73. As vantagens pecuniárias, de qualquer natureza, estabelecidas em lei anterior e
que ainda vigentes, serão integralmente mantidas, não podendo haver prejuízo para o
servidor público que já as tenha conquistado.

Art. 74. Os subsídios dos agentes políticos municipais serão definidos em lei própria, a
qual vigerá pelo período que corresponder ao mandato, devendo, contudo, sua
aprovação se dá antes das eleições municipais que consagrará os mandatários.
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Art. 75. As despesas decorrentes da aplicação desta norma correrão à conta das
dotações orçamentárias próprias em vigor, ficando o Chefe do Executivo autorizado a
abrir créditos adicionais, se assim for necessário, para o fiel cumprimento dessa Lei.

Art. 76. Ficam expressamente, bem como toda aquela que contrariar os termos da
presente Lei, resguardado o direito adquirido dos servidores efetivos já existentes.

Art. 77. Os efeitos financeiros decorrentes desta Lei passam a vigorar em 1 de janeiro
de 2022

Art. 78. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal.

Caetanos/BA, em 14 de janeiro de 2022.

____________________________________

Paulo Alves dos Reis
Prefeito Municipal
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ANEXO I

I - Nomenclatura, Quantitativo, Natureza do Cargo, Carga Horária e Simbologia dos
Cargos Efetivos e Comissionados, por Secretaria.

Cargo/Nomenclatura

Quantidade

Natureza do Cargo

Carga Horária

Símbolo

GABINETE DO PREFEITO CHEFIA DE GABINETE
Chefe de Gabinete

1

***

***

***

Chefe do Cerimonial do Gabinete do
Prefeito

1

CPC

40h

CC02

Assessor de Comunicação Social

1

CPC

40h

CC02

Assessor de Gabinete

1

CPC

40h

CC02

Assessor Administrativo

4

CPC

40h

CC02

1

CPE

40h

CE01

Motorista

PROCURADORIA JURÍDICA – PROJUR
Procurador Jurídico
Assessor Administrativo

1

CPC

***

CC06

1

CPC

40h

CC02

CONTROLADORIA GERAL – CONGEL
Controlador Interno

1

CPC

40h

CC04

Assessor Técnico

1

CPC

40h

CC02

Assessor Administrativo

2

CPC

40h

CC02

Técnico de Controle Interno

3

CPE

40h

CE03

Cargo/Nomenclatura

Quantidade

Natureza do Cargo

Carga Horária

Símbolo

SECRETARIA DE FINANÇAS – SEFIN
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Secretário Municipal de Finanças

1

***

***

***

Tesoureiro

1

CPC

40h

CC04
40
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Motorista

1

CPE

40h

CE02

DIRETORIA DE FINANÇAS
Diretor de Finanças

1

CPC

40h

CC04

Coordenador de Finanças

1

CPC

40h

CC03

Agente Administrativo

3

CPE

40h

CC03

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
Diretor de Planejamento e Orçamento

1

CPC

40h

CC04

Assessor Administrativo

1

CPC

40h

CC02

Agente Administrativo

1

CPE

40h

CE03

DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Diretor de Contabilidade

1

CPC

40h

CC04

Coordenador de Contabilidade

1

CPC

40h

CC03

Contador

1

CPE

40h

CE05

Técnico em Contabilidade

1

CPE

40h

CC03

DIRETORIA DE TRIBUTOS
Diretor de Tributos

1

CPC

40h

CC04

Coordenador de Tributos

1

CPC

40h

CC03

Auditor Fiscal

1

CPE

40h

CE03

Agente de Arrecadação

2

CPE

40h

CE03

Agente de Fiscalização

1

CPE

40h

CE02

Supervisor de Feiras Livres

2

CPC

40h

CC01

Cargo/Nomenclatura

Quantidade

Natureza do Cargo

Carga Horária

Símbolo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- SEMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Secretário Municipal de Administração

1

***

***

***

COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DOS BAIRROS E DISTRITOS
Coordenador de Serviços Públicos dos
Distritos

3

CPC

40h

CC03
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Coordenador de Serviços Públicos Sede
do Município

2

CPC

40h

CC03

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Diretor de Administração

1

CPC

40h

CC04

Coordenador de Defesa Civil

1

CPC

40h

CC05

Agente Administrativo

4

CPE

40h

CE03

Motorista

6

CPE

40h

CE01

Recepcionista

2

CPE

40h

CE01

Vigia

3

CPE

40h

CE01

Auxiliar Administrativo

6

CPE

40h

CE01

DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E MATERIAL
Diretor de Patrimônio e Material

1

CPC

40h

CC04

Supervisor do Almoxarifado Municipal

1

CPC

40h

CC02

Supervisor do Setor de Arquivo Público
Municipal

1

CPC

40h

CC02

Assessor Administrativo

1

CPC

40h

CC02

Agente Administrativo

1

CPE

40h

CE03

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Diretor de Recursos Humanos

1

CPC

40h

CC04

Coordenador de Recursos Humanos

1

CPC

40h

CC03

Assessor Administrativo

2

CPC

40h

CC02

Agente Administrativo

1

CPE

40h

CE03

DIRETORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
Diretor de Compras Governamentais

1

CPC

40h

CC04

Diretor de Licitações e Contratos

1

CPC

40h

CC04

Coordenador do Setor de Compras

1

CPC

40h

CC03

Coordenador de Licitações e Contratos

1

CPC

40h

CC03

Assessor Administrativo

2

CPC

40h

CC02

Pregoeiro

2

CPC

40h

CC03

CC04

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
Diretor de Planejamento, Orçamento e
Prestação de Contas de Convênios.

1

CPC

40h

Coordenador de Projetos

1

CPC

40h

Coordenador de Planejamento
Estratégico

1

CPC

40h

CC03

Gestor Municipal de Convênios (GMC)

1

CPC

40h

CC02

CC03
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DIRETORIA DA GUARDA MUNICIPAL
Diretor da Guarda Municipal

1

CPC

40h

Coordenador da Guarda Municipal

1

CPC

40h

CC03

Coordenador da Junta Militar

1

CPC

40h

CC03

Guarda Municipal

15

CPE

40h

CE01

Quantidade

Natureza do
Cargo

Cargo/Nomenclatura

Carga Horária

CC04

Símbolo

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
Secretário Municipal de Ação e
Desenvolvimento Social

1

***

***

***

Assessor Contábil Para Prestação de Contas e
Orçamento

1

CPC

40h

CC03

Agente administrativo

4

CPE

40h

CE03

DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO DO SUAS
Diretor de Gestão do SUAS

1

CPC

40h

Coordenador de Vigilância Sócio assistencial
e ações estratégicas

1

CPC

40h

CC04
CC05

DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Coordenador de gestão descentralizada do
Programa Bolsa Família

1

CPC

40h

CC05

Coordenador de gestão de benefícios

1

CPC

40h

CC03

Coordenador de gestão de cadastros

1

CPC

40h

CC03

Digitador

4

CPE

40h

CE02

Assistente social

2

CPE

20h

CE 04

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Coordenador de proteção social básica

1

CPC

40h

CC03

Coordenador de CRAS

2

CPC

40h

CC03

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL
Coordenador de proteção especial

1

CPC

40h

CC05

Assistente social

3

CPE

20h

CE04

Psicólogo

3

CPE

20h

CE04

Coordenador de CREAS

1

CPC

40h

CC05
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Psicólogo

1

CPE

30h

CE04

40h

CC**

CONSELHO TUTELAR
Conselheiro tutelar

5

Cargo/Nomenclatura

Quantidade

CPC

Natureza do Cargo

Carga Horária

Símbolo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
Secretário Municipal de Saúde

1

***

***

***

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Diretor Administrativo do Centro
Municipal de Saúde

1

CPC

40h

CC05

Diretor Clínico do Centro Municipal
de Saúde

1

CPC

40h

CC05

Cozinheiro

2

CPE

40h

CE01

Coordenador de Enfermagem

1

CPC

40h

CC05

Recepcionista

13

CPE

40h

CE01

Motorista

20

CPE

40h

CE01

Auxiliar de Serviços Gerais

16

CPE

40h

CE01

Apoiador Institucional

1

CPC

40h

CC05

40h

CC05

COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICA
Coordenador de Atenção Básica a
Saúde

1

CPC

CORRDENADORIA DE SAÚDE BUCAL
Coordenador de Saúde Bucal

1

CPC

40h

CC05

1

CPC

20h

CC03

1

CPC

20h

CC03

1

CPC

40h

CC03

Coordenador de Inspeção Sanitária

1

CPC

40h

CC03

Agente Comunitário de Saúde

40

CPE

40h

CC**

Médico Clínico Geral

10

CPE

40h

CE11

Médico Clínico Geral

2

CPE

20h

CE 08

Enfermeiro

12

CPE

40h

CE05

Técnico de Enfermagem

22

CPE

40h

CE02

Coordenador de Vigilância da Saúde
do trabalhador
Coordenador de Vigilância
Epidemiológica
Supervisor das Ações de Combate a
Dengue/Endemias Epidemiológica
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Odontólogo

7

CPE

40h

CE05

Técnico de Saúde Bucal

7

CPE

40h

CE01

Educador Físico

2

CPE

40h

CE05

Nutricionista

2

CPE

40h

CE05

Psicólogo

3

CPE

40h

CE05

Fisioterapeuta

4

CPE

20h

CE05

Assistente Social

3

CPE

30h

CE04

Psicopedagogo

2

CPE

20h

CE03

Médico Ultrassonografista

1

CPE

20h

CE07

Médico Ortopedista

1

CPE

20h

CE 06

Médico Ginecologista

1

CPE

20h

CE 06

Médico Psiquiatra

1

CPE

40h

CE09

Médico Pediatra

1

CPE

20h

CC03

Bioquímico

1

CPE

40h

CE05

Técnico em Patologia

2

CPE

40h

CE02

Técnico em Radiologia

2

CPE

40h

CE02

Radiologista

1

CPE

20h

CE04

Vigia

12

CPE

40h

CE01

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Coordenador de Vigilância em Saúde

1

CPC

40h

CC05

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Coordenador de Vigilância
Epidemiológica

1

CPC

40h

CC05

Agente de Combate a Endemias

11

CPE

40h

CC**

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Coordenador de Vigilância Sanitária

1

CPC

40h

CC05

Agente de Vigilância Sanitária

4

CPE

40h

CE02

COORDENADORIA DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS
Coordenador da Central de Marcação

1

CPC

40h

CC05

Coordenador Municipal de Regulação,
Controle, Avaliação e Auditoria.

1

CPC

40h

CC05

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Coordenador de Assistência
Farmacêutica

1

CPC

40h

CC04
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Farmacêutico

1

CPE

40h

CE05

Auxiliar de Farmácia

9

CPE

40h

CE02

Coordenador de Almoxarifado da
Saúde

1

CPC

40h

CC03

Quantidade

Natureza do Cargo

Carga Horária

Símbolo

Cargo/Nomenclatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Secretário Municipal de Educação

1

***

***

***

Coordenador de Prestação de Contas e
Compras

2

CPC

40h

CC02

Agente Administrativo

20

CPE

40h

CE03

Monitor de Classe e Educação
Especial

80

CPE

40h

CC01

DIRETORIA PEDAGÓGICA (P M G) (Piso + Vantagens)
Diretor Pedagógico

10

CPC

40h

CC04

40h

CC05

COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Coordenador de Educação Infantil

2

CPC

COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
Coordenador de Ensino Fundamental

4

CPC

40h

CC05

COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Coordenador da Educação de Jovens e
Adultos – EJA

2

CPC

40h

CC05

40h

CC05

40h

CC05

COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO
Coordenador de Educação do Campo

2

CPC

COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Coordenador de Educação Inclusiva

2

CPC

COORDENADORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS
Coordenador de Projetos e Programas

4

CPC

40h

CC03

40h

CC04

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Diretor Administrativo

4

CPC

COORDENADORIA DE APOIO, LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS
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Coordenador de Apoio, Logística e
Manutenção das Escolas.

10

CPC

40h

CC03

COORDENADORIA DE MERENDA ESCOLAR
Coordenador de Merenda Escolar

4

CPC

40h

CC03

Supervisor de Almoxarifado

4

CPC

40h

CC01

Auxiliar de Serviços Gerais

80

CPE

40h

CE01

Merendeira

30

CPE

40h

CE01

COORDENADORIA DE TRANSPORTES
Coordenador de Transportes

2

CPC

40h

CC03

Supervisor de Transporte Escolar

10

CPC

40h

CC01

Motorista Categoria D

15

CPE

40h

CE02

Motorista Categoria B

10

CPE

40h

CE01

DIRETORIA DE GESTÃO
Diretor de Gestão e Sistema
Supervisor do Censo e Frequência
Escolar
Coordenador de Gestão das Unidades
Escolares
Secretário Escolar

Cargo/Nomenclatura

2

CPC

40h

CC04

2

CPC

40h

CC01

6

CPC

40h

CC03

20

CPC

40h

CC2

Quantidade

Natureza do Cargo

Carga Horária

Símbolo

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Secretário Municipal de Agricultura,
Pecuária e Irrigação.

1

***

***

***

Coordenador de Agricultura, Pecuária
e Irrigação.

1

CPC

40h

CC03

Coordenador do Programa de
Aquisição de Alimentos PAA

1

CPC

40h

CC03

Engenheiro Agrônomo

1

CPE

40h

CE04

Motorista

1

CPE

40h

CE01

Chefe de Recuperação e Manutenção
de Poços

1

CPC

40h

CC01
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Auxiliar de Serviços Gerais

2

CPC

40h

CC01

Supervisor de Recursos Hídricos

1

CPC

40h

CC01

Coordenador de Abastecimento e
Distribuição de Água

1

CPC

40h

CC02

Médico Veterinário

1

CPE

40h

CE05

Técnico Em Agropecuária

5

CPE

40h

CE 04

Técnico em Agroecologia

2

CPE

40h

CE 04

Agente Administrativo

2

CPE

40h

CC03

Despachante de Água

20

CPE

40h

CE01

Natureza do Cargo

Carga Horária

Símbolo

Cargo/Nomenclatura

Quantidade

SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Secretário Municipal de Obras e
Infraestrutura

1

***

***

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
Diretor de Obras e Infraestrutura

1

CPC

40h

CC04

Coordenador de Obras Urbanas

1

CPC

40h

CC03

Coordenador de Obras Rurais

1

CPC

40h

CC03

Coordenador de Serviços Elétricos

1

CPC

40h

CC03

Coordenador da Oficina Municipal

1

CPC

40h

CC03

Engenheiro Civil

2

CPE

40h

CE07

Pedreiro

8

CPE

40h

CE02

Operador de Máquinas

8

CPE

40h

CE03

Motorista

10

CPE

40h

CE01

Auxiliar de Serviços Gerais

10

CPE

40h

CE01

Sepultador

3

CPE

40h

CE01

40h

CC04

DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA
Diretor de Limpeza Pública

1

CPC
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Gari

20

Cargo/Nomenclatura

Quantidade

CPE

Natureza do Cargo

40h

Carga Horária

CE01

Símbolo

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
Secretário Municipal de Trânsito e
Transporte.

1

CPC

***

***

DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
Diretor de Trânsito e Transporte

1

CPC

40h

CC04

Assessor Técnico

1

CPC

40h

CC02

Assessor Administrativo

1

CPC

40h

CC02

Agente de Trânsito

3

CPE

40h

CE03

Motorista

12

CPE

40h

CE01

Auxiliar de Serviços Gerais

8

CPE

40h

CE01

Cargo/Nomenclatura

Quantidade

Natureza do Cargo

Carga Horária

Símbolo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
Secretário Municipal de Esporte,
Cultura e Lazer

1

***

***

***

COORDENADORIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER
Coordenador de Esportes

1

CPC

40h

CC03

Coordenador de Cultura

1

CPC

40h

CC03

Coordenador de Lazer

1

CPC

40h

CC03

COORDENADORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS
Coordenador de Projetos

1

CPC

40h

CC03
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Agente Administrativo

Cargo/Nomenclatura

5

CPE

40h

CE03

Quantidade

Natureza do Cargo

Carga Horária

Símbolo

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Secretário Municipal de Meio
Ambiente

1

CPC

***

***

DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
Diretor de Meio Ambiente

1

CPC

40h

CC04

Assessor Técnico

1

CPC

40h

CC02

Assessor Administrativo

2

CPC

40h

CC02

Quantidade

Natureza do Cargo

Carga Horária

Símbolo

Cargo/Nomenclatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Secretário Municipal de Planejamento

1

**

***

***

GABINETE DO SECRETÁRIO
Diretor de Planejamento

1

CPC

40h

CC04

Assessor Técnico

1

CPC

40h

CC02

Assessor Administrativo

2

CPC

40h

CC02
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ANEXO II

II - Tabela Referencial do Padrão de Vencimento por Simbologia.

Símbolo

Vencimento

CC01

R$ 1.210,00

CC02

R$ 1.500,00

CC03

Os cargos identificados com a
simbologia CC** possuem suas
remunerações vinculadas à
legislação própria.
R$ 2.000,00

CC04

R$ 3.000,00

CC05

R$ 3.500,00

CC06

R$ 5.000,00

CE01

R$ 1.210,00

CE02

R$ 1.500,00

CE03

R$ 2.000,00

CE04

R$ 3.000,00

CE 05

R$ 3.390,00

CE 06

R$ 4.020,00

CE 07

R$5.250,00

CE 08

R$ 5.500,00

CE 09

R$ 10.000,00

CE 10

R$ 11.000,00
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ANEXO III

IV - Tabela Discriminativa das Competências e dos Requisitos de Investidura.

Cargo: CHEFE DE GABINETE
Competências: Exercer a direção geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos de órgãos que lhe são
diretamente subordinados, além de estabelecer diretrizes para a atuação do Gabinete. Assessorar o
Prefeito, Vice-Prefeito ou Secretário em assuntos que lhe forem designados, bem como atender às pessoas
por ele encaminhadas, orientando-as ou marcando audiência; prestar apoio ao Prefeito na organização e
no funcionamento do Gabinete; assessorar o Prefeito em suas relações político-administrativas com a
população, órgãos e entidades públicas e privadas; preparar a pauta de assuntos a serem discutidos nas
reuniões em que deva participar o Prefeito; receber e preparar a correspondência do Prefeito; preparar o
expediente a ser assinado ou despachado pelo Prefeito; transmitir aos dirigentes e servidores da Prefeitura
Municipal as ordens e os comunicados do Prefeito; promover as medidas necessárias à realização de
viagens pelo Prefeito; controlar a tramitação de documentos e processos de interesse do Prefeito;
promover o acompanhamento e controle da comunicação social dos atos do Prefeito; exercer outras
atividades correlatas.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.

Cargo: OFICIAL DE GABINETE
Competências: Coordenar os trabalhos do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito ou Secretários municipais e
os atendimentos aos cidadãos realizados pelo Gabinete; coordenar o funcionamento dos serviços do
Gabinete do Prefeito e orientar as ações pela melhor visão política/comunitária; analisar, fiscalizar e
controlar, permanentemente, a atuação e organização do Gabinete, distribuindo as tarefas aos demais
cargos do Gabinete; viabilizar a comunicação do Gabinete com os demais órgãos da Prefeitura;
assessorar o Prefeito no exercício das atividades legais e regimentais inerentes ao cargo; realizar as
demais atividades de assessoramento político que lhe forem atribuídas; supervisionar a elaboração de
expedientes, correspondências, de minutas de matérias legislativas, tais como proposições e
requerimentos, recursos, emendas, projetos de lei e outros; acompanhar as reivindicações elaboradas
pelo edis e solicitadas pela comunidade, no que concerne às obras e demais implantações de serviços;
cumprir outras atividades de apoio inerentes ao exercício do mandato; determinar rotinas internas e
cursos de ação para operacionalizar os trabalhos no âmbito do gabinete; prestar e visar informações
relativas às atividades do gabinete; desempenhar atividades afins e cumprir as ordens que lhe forem
determinadas pelo Prefeito.
Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
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Cargo: ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Competências: Assessorar o órgão junto ao qual tenha exercício em assuntos de natureza administrativa;
controlar a frequência, assiduidade, e observância dos demais deveres funcionais por parte dos servidores
que lhe são diretamente subordinados; dar conta aos órgãos superiores de qualquer irregularidade de que
tenha conhecimento dentro do seu setor; zelar pela eficiência e regularidade dos serviços desenvolvidos
no setor; organizar a distribuição de tarefas; fiscalizar o efetivo, regular e eficiente desempenho das
atividades realizadas pelos servidores lotados no setor; concretizar com o máximo de eficiência as
atribuições inerentes ao setor; supervisionar o recebimento do expediente recebido pelo órgão, bem como
despachá-lo; supervisionar o recebimento de ofícios e outros atos administrativos, bem como a
numeração das correspondências; autenticar documentos e respectivas cópias, que tiverem de ser
expedidos; analisar, permanentemente, a organização e o funcionamento dos serviços e atividades;
propor a adoção de novos métodos de trabalho; realizar pesquisas e propor medidas tendentes a
aumentar a eficiência e a produtividade dos trabalhos administrativos; realizar estudos de natureza
técnica que lhe sejam requisitados pelas autoridades superiores, tendo em vista promover o
aprimoramento dos serviços; auxiliar no acompanhamento e realização dos certames licitatórios,
participando diretamente da comissão de licitação; auxiliar no controle e acompanhamento do serviço de
ouvidoria do órgão municipal, garantindo o acesso à informação dos cidadãos; comunicar aos órgãos
administrativos e gabinetes as decisões administrativas, comunicados ou recomendações, de forma a
de comunicar às respostas aos
garantir o cumprimento das determinações; encarregar-se
requerimentos administrativos protocolados, controlando os prazos e desempenhar outras atividades
afins com a natureza de suas atribuições, determinadas pelas autoridades superiores.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.

Cargo: ASSESSOR TÉCNICO
Competências: Prestar consultoria e assessoramento aos Órgãos, nas áreas em que seja exigido o ensino
superior; Acompanhar e assessorar a elaboração de prestação de contas e relatórios institucionais;
elaborar pareceres em processos administrativos que necessitem conhecimento técnico; solicitar a compra
de materiais e equipamentos; sugerir ao Secretário alterações na legislação pertinente, de modo a ajustá-la
ao interesse público do Município; elaborar, redigir, estudar e examinar projetos; participar de comissões;
atender o público em geral; assessorar as diretorias, gerências e coordenadorias na aplicação do
planejamento institucional, acompanhando seu desenvolvimento e atualização; auxiliar o titular da pasta
no exercício das atribuições que lhe são pertinentes; compilar resultados institucionais através de
relatórios técnicos, administrativos e financeiros das diversas diretorias e recomendar ao titular da pasta
ou diretores intervenção, sempre que necessário; coordenar o recebimento e distribuição dos expedientes,
encaminhados ao gabinete do titular da pasta; despachar pessoalmente com o titular da pasta; dirigir,
orientar e coordenar todos os serviços administrativos e atividades de competência do gabinete do titular
da pasta; encaminhar e fazer publicar, através do órgão competente, atos oficiais carentes dessa
providência; examinar e emitir parecer nos processos e documentos que lhe forem encaminhados;
examinar expedientes submetidos à consideração do titular da pasta, solicitando as diligências necessárias
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à sua perfeita instrução; minutar a correspondência oficial e os atos administrativos do titular da pasta,
quando solicitado; minutar, quando solicitado, projetos de lei, convênios, regulamentos, decretos,
portarias e outros atos administrativos; orientar o atendimento de pedidos de informações e pareceres em
projetos de lei; prestar assessoramento especializado nos assuntos que lhe forem submetidos; providenciar
o cumprimento das solicitações do titular da pasta, bem como, programar audiências e encaminhar as
partes aos órgãos competentes; e exercer outras atividades pertinentes ou que lhe forem delegadas.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: nível superior em qualquer área, em instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Cargo: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Competências: Auxiliar o Prefeito na divulgação dos atos institucionais da Prefeitura Municipal de
Caetanos; relacionar-se e manter o contato com os veículos de comunicação e demais órgãos de imprensa,
de forma a atualizar as notícias da Prefeitura Municipal; acompanhar o Prefeito e Secretários municipais
em eventos, quando necessário, para elaboração das notícias a serem veiculadas; assessorar a Prefeitura
Municipal no relacionamento com a imprensa falada e escrita; acompanhar audiências públicas,
sessões, reuniões e eventos realizados pela Prefeitura e executar e supervisionar a produção de releases
de notícias e resumo dos pronunciamentos dos Prefeito; assessorar e preparar campanhas de
divulgação da Prefeitura e dos trabalhos do Executivo; contatar com agências de publicidade e órgãos de
imprensa escrita e falada para divulgação dos trabalhos da Prefeitura; coordenar entrevistas coletivas da
do Prefeito; elaborar, redigir e revisar materiais informativos para noticiar as atividades desenvolvidas
pela Prefeitura; informar à imprensa sobre os dados oficiais; manter atualizado o "site" e “perfis” em
redes sociais na internet da Prefeitura Municipal com a divulgação de notícias sobre as atividades
desenvolvidas; planejar e coordenar eventos relativos a atividades da imprensa e projetar a imagem da
Prefeitura Municipal perante os veículos de comunicação, redigindo textos e encaminhando para
divulgação, pela imprensa, dos atos e fatos relevantes; controlar os serviços de clipagem e as
atividades de rádio-escuta; executar outras tarefas correlatas.
Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO
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Competências: Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e
logística; atender o cidadão e contribuinte fornecendo e recebendo informações sobre serviços, tratar de
documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos, preparar
relatórios e planilhas, executar serviços gerais de escritório. Executar atividades administrativas de
pessoal, material, finanças, produção e prestação de serviços, classificando e conferindo documentos.
Realizar levantamentos, análises de dados para pareceres e informações em processos e outros atos
relacionados com as atividades administrativas da Prefeitura. Conferir valores e documentos efetuando
anotações, cálculos e registros de acordo com as rotinas e procedimentos próprios de sua área de atuação.
Participar na elaboração da proposta orçamentária da unidade. Redigir correspondência interna e externa.
Atender o público, prestando informações relativas à sua área de atuação. Executar outras atividades
correlatas que lhe forem atribuídas.

Carga horária: 40h
Requisito para provimento: Aprovação em concurso público.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Ensino Médio (2º Grau). Conhecimentos básicos em
informática.

Cargo: PROCURADOR JURÍDICO
Competências: Chefiar, dirigir, planejar, orientar e coordenar a Procuradoria Geral do Município;
representar o Município de Caetanos em qualquer juízo ou instância, judicial ou extrajudicial, nas causas
em que o mesmo for autor, réu, assistente, oponente ou de qualquer forma interessado; avocar a defesa do
interesse do Município em qualquer ação e processo judicial ou administrativo, inclusive da
Administração Pública Indireta, bem como atribuí-la a Procurador do Município designado; orientar e
supervisionar as atividades da instituição; receber, pessoalmente, as citações iniciais, notificações e
intimações referentes a quaisquer ações ou procedimentos judiciais contra o Município ou naqueles em
que este seja parte interessada; autorizar a desistência, transação, acordo e termo de compromisso nos
processos judiciais de interesse da Fazenda Municipal, quando autorizado pelo Prefeito; assistir ao
Prefeito no controle interno da legalidade dos atos da Administração; exarar despacho conclusivo sobre
os pareceres e informações elaborados pelos Assessores Jurídicos nos processos administrativos que
tramitem pela Procuradoria Geral do Município; propor ao Prefeito a declaração de nulidade ou a
revogação de atos administrativos ou, ainda, a propositura de procedimentos judiciais que visem a
declaração judicial de inconstitucionalidade de leis e atos normativos; requisitar processos, documentos,
informações e esclarecimentos aos Secretários Municipais ou a quaisquer autoridades da Administração
Municipal; designar Assessor Jurídico para atuação nos processos administrativos; baixar atos, normas,
diretrizes e orientações normativas necessárias à execução plena das funções instituídas no artigo
primeiro desta Lei; despachar diretamente com o Prefeito; representar o Prefeito Municipal nas ações
diretas de inconstitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça do Estado; representar o Prefeito Municipal
junto ao Tribunal de Contas; representar a Procuradoria Geral do Município nos convênios, contratos e
acordos de seu interesse; propor ao Prefeito Municipal a arguição de inconstitucionalidade de leis;
representar a autoridade competente sobre a inconstitucionalidade de leis ou atos municipais frente a
Constituição Estadual, por determinação do Prefeito Municipal; revisar e ratificar pareceres exarados
pelos assessores; delegar atribuições aos Assessores, respeitadas as atribuições de cada cargo;
desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas por ato do Chefe do Poder Executivo; atender o
público interno e externo; solicitar a compra de materiais e equipamentos; realizar outras tarefas afins
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Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Graduação em Direito em instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação. Inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado
da Bahia.

Cargo: CONTROLADOR INTERNO
Competências: Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de controle Interno da Prefeitura
Municipal, abrangendo as administrações Diretas e Indiretas, promover a integração operacional e
orientar a elaboração dos atos normativos sobre os procedimentos de controle; Apoiar o controle externo
no exercício de sua missão institucional, supervisionado e auxiliando as unidades executoras no
relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de documentos e
informações, atendimento ás equipes técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas,
tramitação dos processos e apresentação dos recursos; Assessorar a administração nos aspectos
relacionados com o controle interno e externo e quanto á legalidade dos atos de gestão, emitindo
relatórios e pareceres sobre os mesmos; Interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente á
execução orçamentária, financeira e patrimonial; Medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos
procedimentos de controle interno, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas,
mediante metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas administrativos da Prefeitura
Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, expedindo relatórios com recomendações para
o aprimoramento dos controles. Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espalhadas no
Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações
descentralizadas executadas á conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e Investimentos;
Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade
Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais; Estabelecer mecanismos voltados a comprovar a
legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto a eficácia, eficiência e
economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da Prefeitura Municipal,
abrangendo as administrações Direta e Indireta, bem como, na aplicação de recursos públicos por
entidades de direito privado; Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como
dos direitos e haveres do Ente; Supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes, para o retorno da
despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de
Responsabilidade Fiscal; Tomar as providências, conforme o disposto no art. 31 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos
respectivos limites; Aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as
restrições constitucionais e as da Lei de Responsabilidade Fiscal; Acompanhar a divulgação dos
instrumentos de transparência da Gestão Fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em
especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal,
aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos; Participar do processo de
planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária; Manifestar-se, quando solicitados pela administração, acerca da regularidade e legalidade
de processo licitatório, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos,
contratos e outros instrumentos congêneres; Propor a melhoria ou implantação de sistema de
processamento eletrônico de dados em todas as atividades de administração pública, com o objetivo de
aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações; Instituir e manter
sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno;
Verificar os atos de admissão de pessoal, aposentadoria, reforma, revisão de proventos e pensão para
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posterior registro no Tribunal de Contas; Manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres
e outros pronunciamentos voltados a identificar a sanar as possíveis irregularidades; Alertar formalmente
a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente a Tomada de Constas, sob pena
de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos, inquinados de ilegais,
ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou
quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou
valores públicos; Revisas e emitir parecer sobre os processos de tomadas de Contas Especiais instaurados
pela Prefeitura Municipal, incluindo suas administrações Diretas e Indiretas, determinadas pelo Tribunal
de Contas; Representar ao TCM, sob pena de responsabilidade solidária, sobre as irregularidades e
ilegalidades identificadas e as medidas adotadas; Emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais
prestadas pela administração; Realizar outras atividade de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de
Controle Interno.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: graduação em Contabilidade, Administração, Direito e
Economia em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Cargo: TESOUREIRO
Competências: Assegurar a concretização das orientações financeiras definidas superiormente; Participar
em reuniões periódicas de coordenação da Área de Administração Geral e Finanças; Elaborar propostas
devidamente fundamentadas que visem a melhoria do funcionamento da Tesouraria e submetê-las a
apreciação superior; Efetuar os recebimentos, de acordo com as Guias de Recebimento (Guias de Receita)
e dar deles o respectivo documento de quitação; Efetuar o pagamento das despesas devidamente
autorizadas; Elaborar diariamente a Folha de Caixa (Diário de Caixa); Elaborar o Resumo Diário de
Tesouraria; Proceder à guarda, conferência e controlo sistemático do numerário e valores de Caixa e
Bancos; Controlar o movimento das contas bancárias, com o objetivo de poder elaborar o Resumo Diário
de Caixa; Assinar os cheques e ordens de transferência bancária e recolher as restantes assinaturas;
Efetuar os depósitos, transferências e levantamentos, tendo em atenção a rentabilização dos valores;
Assistir à verificação do estado de responsabilidade do tesoureiro, efetuado por quem for nomeado para
verificar os fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda, através de contagem física do
numerário e documentos sob a sua responsabilidade; Assegurar o depósito das receitas em instituição
bancária e proceder ao seu registo no Diário de Caixa e no Resumo de Tesouraria; Enviar, diariamente,
para a Contabilidade os originais e duplicados da Folha de Caixa (Diário de Tesouraria) e do Resumo
Diário de Tesouraria, acompanhados dos duplicados das Guias de Recebimento (Guias de Receita) e de
todos os restantes documentos; Recepcionar os duplicados dos Diários de Caixa e dos Resumos de
Tesouraria e arquivá-los; Executar outras funções que lhe sejam superiormente cometidas ou impostas por
lei ou regulamento em matéria financeira.
Requisito para provimento: Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: graduação em Contabilidade, Administração e Matemática
em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
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Cargo: DIRETOR DE FINANÇAS

Competências: Coordenar os trabalhos de seus órgãos subordinados, bem como executar atribuições
designadas pelo Prefeito ou Secretário do Município; Apresentar as propostas de atividades e projetos
para compor o Plano Plurianual, A Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária na área de sua
competência; Elaborar e analisar a planilha de custos das atividades desenvolvidas, analisando o
custo/benefício dos programas e a meta alcançada; Opinar sobre processos de servidores que lhe sejam
subordinados; Verificar e anuir todos os documentos referentes às requisições dos órgãos sob sua direção;
Despachar pessoalmente com o Coordenador ou com o Prefeito, nos dias determinados, todo o expediente
dos órgãos que dirige, bem como participar das reuniões coletivas quando convocado; Analisar o
desenvolvimento dos órgãos subordinados no tocante a sua qualidade, eficácia e cumprimento da meta
estabelecida, em busca do aprimoramento; Propor diretrizes operacionais para melhor execução dos
serviços; Determinar a instauração de procedimentos disciplinares e administrativos, em assuntos afetos a
sua área de competência; Elaborar parecer em processos administrativos e demais documentos no âmbito
de competência dos órgãos, preparando-os para despacho final do Prefeito; Responder pelo bom uso e
conservação dos materiais permanentes e equipamentos à disposição de seu departamento; Cumprir e
fazer cumprir as decisões e instruções da Municipalidade; Praticar todos os atos objeto de competência
delegada pelo Prefeito Municipal; Representar o Prefeito, quando lhe for determinado, em atos, missões e
solenidades; Despachar e realizar reuniões periódicas com os chefes diretamente subordinados, para
analisar o andamento e aprimoramento dos trabalhos; Exercer as atribuições comuns aos ocupantes de
cargos de Direção.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: DIRETOR DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Competências: Supervisionar, coordenar, orientar, dirigir e fazer executar os serviços de sua Diretoria,
de acordo com o planejamento geral da administração; assessorar o Prefeito em assuntos de competência
da Diretoria; expedir portarias e demais atos administrativos relativos a assuntos da Diretoria; aprovar os
planos, programas, projetos, orçamentos e cronogramas de execução e desembolso da Diretoria;
promover medidas destinadas à obtenção de recursos objetivando a implantação dos programas de
trabalho da Diretoria; apresentar, periodicamente, ou quando lhe for solicitado, relatório de sua gestão ao
Prefeito, indicando os resultados alcançados
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Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Nível superior com formações em Ciências Contábeis ou
Administração e ou Nível Médio com formação técnica em Contabilidade ou outra formação de nível
médio conforme estabelecido na resolução CNAS nº 09/2014 e experiência em Gestão de Fundos
Especiais e ou na gestão Administrativa e Financeira do Setor Público.
Carga horária: 40h ; o exercício do cargo poderá eventualmente, exigir a prestação de serviços fora do
horário normal de expediente.

Cargo: DIRETOR DE TRIBUTOS
Competências: Supervisionar, coordenar, orientar, dirigir e fazer executar os serviços de sua Diretoria,
de acordo com o planejamento geral da administração; assessorar o Prefeito em assuntos de competência
da Diretoria; expedir portarias e demais atos administrativos relativos a assuntos da Diretoria; aprovar os
planos, programas, projetos, orçamentos e cronogramas de execução e desembolso da Diretoria;
promover medidas destinadas à obtenção de recursos objetivando a implantação dos programas de
trabalho da Diretoria; apresentar, periodicamente, ou quando lhe for solicitado, relatório de sua gestão ao
Prefeito, indicando os resultados alcançados;

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: DIRETOR DE CONTABILIDADE

Competências: Planejar, organizar e supervisionar as atividades da contabilidade municipal, visando
assegurar que todos os relatórios e registros sejam feitos de acordo com os princípios e normas contábeis
pertinentes, dentro dos prazos e das normas e procedimentos estabelecidos pela legislação. Exercer as
atribuições comuns aos ocupantes de cargos de Direção, bem como executar outras atividades que, por
sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: graduação em Ciências Contábeis, por entidade reconhecida
pelo MEC.

Cargo: AUDITOR FISCAL
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Competências: Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária, orientar o contribuinte quanto a
aplicação da legislação; executar atividades externas necessárias ao levantamento ou arbitramento da
receita bruta dos contribuintes para o lançamento dos tributos; realizar diligências no cumprimento de
suas atribuições, inclusive em serviços de plantão; lavrar termo de início de ação fiscal, notificações,
intimações, auto de infração, aplicação de multas; realizar levantamento de serviço fiscal básico, verificar
e analisar livros contábeis e outros documentos auxiliares à fiscalização; emitir documentos necessários à
ação fiscal; informar e dar parecer para decisão superior em processos e relatórios à ação fiscal, bem
como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do
cargo e da área de atuação.

Requisito para provimento: Aprovação em concurso público.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: diploma de curso de graduação de nível superior em
bacharelado em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
Carga horária: 40h

Cargo: AGENTE DE ARRECADAÇÃO
Competências: Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária; constituir crédito tributário mediante
lançamento; controlar a arrecadação e promovem a cobrança de tributo; controlam a circulação de bens,
mercadorias e serviços; atender e orientam contribuintes e, ainda, auxiliar e assessorar os órgãos da
administração tributária municipal.

Requisito para provimento: Aprovação em concurso público.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: segundo grau completo

Cargo: COORDENADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS DOS BAIRROS
Competências: Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades
inerentes à área de sua respectiva responsabilidade e de acordo com as diretrizes estabelecidas pela
Diretoria; emitir relatórios administrativos mensais, bimestrais e semestrais de prestação de contas da
respectiva área de atuação; encaminhar os assuntos pertinentes de sua área de responsabilidade para
análise da Diretoria; exercer outras atribuições que lhe forem cometidas, em suas respectivas
competências, pela Diretoria e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições por ela delegadas.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo
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Cargo: COORDENADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS DOS DISTRITOS
Competências: Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades
inerentes à área de sua respectiva responsabilidade, com o foco em resultados, e de acordo com as
diretrizes estabelecidas pela Diretoria; emitir relatórios administrativos mensais, bimestrais e semestrais
de prestação de contas da respectiva área de atuação; encaminhar os assuntos pertinentes de sua área de
responsabilidade para análise da Diretoria; exercer outras atribuições que lhe forem cometidas, em suas
respectivas competências, pela Diretoria e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições por ela
delegadas.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: DIRETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL

Competências: Exercer as atribuições comuns aos ocupantes de cargos de Direção, bem como executar
outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de
atuação.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

Competências: Supervisionar, coordenar, orientar, dirigir e fazer executar os serviços de sua Diretoria,
de acordo com o planejamento geral da administração; assessorar o Prefeito em assuntos de competência
da Diretoria; expedir portarias e demais atos administrativos relativos a assuntos da Diretoria; aprovar os
planos, programas, projetos, orçamentos e cronogramas de execução e desembolso da Diretoria;
promover medidas destinadas à obtenção de recursos objetivando a implantação dos programas de
trabalho da Diretoria; apresentar, periodicamente, ou quando lhe for solicitado, relatório de sua gestão ao
Prefeito, indicando os resultados alcançados. Executar atividades de planejamento de gestão de pessoal;
coordenação e assistência técnica nas atividades administrativas e logísticas; elaborar e executar, direta e
subsidiariamente, programas de formação, aperfeiçoamento e treinamento de pessoal; colaborar com as
outras áreas, por sua própria iniciativa, estudos, sugestões ou problemas, no interesse da melhoria do
Sistema de Recursos Humanos;
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Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.

Cargo: DIRETOR DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

Competências: Supervisionar, coordenar, orientar, dirigir e fazer executar os serviços de sua Diretoria,
de acordo com o planejamento geral da administração; assessorar o Prefeito em assuntos de competência
da Diretoria; expedir portarias e demais atos administrativos relativos a assuntos da Diretoria; aprovar os
planos, programas, projetos, orçamentos e cronogramas de execução e desembolso da Diretoria;
promover medidas destinadas à obtenção de recursos objetivando a implantação dos programas de
trabalho da Diretoria; apresentar, periodicamente, ou quando lhe for solicitado, relatório de sua gestão ao
Prefeito, indicando os resultados alcançados

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: COORDENADOR DE PROJETOS

Competências: Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades
inerentes à área de sua respectiva responsabilidade; com o foco em resultados, e de acordo com as
diretrizes estabelecidas pela Diretoria; emitir relatórios administrativos mensais, bimestrais e semestrais
de prestação de contas da respectiva área de atuação; encaminhar os assuntos pertinentes de sua área de
responsabilidade para análise da Diretoria; exercer outras atribuições que lhe forem cometidas, em suas
respectivas competências, pela Diretoria e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições por ela
delegadas.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: COORDENADOR DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
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Competências: Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades
inerentes à área de sua respectiva responsabilidade; com o foco em resultados, e de acordo com as
diretrizes estabelecidas pela Diretoria; emitir relatórios administrativos mensais, bimestrais e semestrais
de prestação de contas da respectiva área de atuação; encaminhar os assuntos pertinentes de sua área de
responsabilidade para análise da Diretoria; exercer outras atribuições que lhe forem cometidas, em suas
respectivas competências, pela Diretoria e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições por ela
delegadas.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: DIRETOR DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Competências: planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar e implementar a política de transportes e
trânsito, bem como suas ações de fiscalização; prover o município de transporte público prestando-o
diretamente ou através de sua contratação; organizar a circulação de cargas; gerenciar, supervisionar,
contratar ou executar obras e serviços no sistema viário relacionados com suas atribuições; monitorar e
avaliar a implementação dos planos, programas e ações decorrentes de transporte e trânsito; planejar,
organizar, dirigir, coordenar e controlar a execução de convênios firmados com órgãos federais e
estaduais, bem como, entidades governamentais e não governamentais nas áreas de sua competência;
mapear e manter atualizada a estrutura viária do Município; realizar estudos para a melhoria da estrutura
viária do Município; propor alterações no trânsito e na estrutura viária para melhorar o fluxo de
deslocamento do veículos; manter cadastro atualizado das empresas de transporte de passageiros e
respectivos veículos em uso; manter em perfeito estado de conservação as estradas de rodagem, bem
como fiscalizar sua utilização; coordenar todos os serviços técnicos concernentes à construção,
reconstrução, pavimentação e melhoramentos de estradas do Município; prever e requisitar o material
necessários à construção, conservação e melhoramentos das estradas municipais; planejar, coordenar,
supervisionar, avaliar e fiscalizar as atividades do pessoal que estiver sob sua responsabilidade; participar
da implantação de planos, fluxos e rotinas, objetivando a simplificação e aperfeiçoamento de métodos de
trabalho; solucionar problemas surgidos em seu âmbito e quando de maior relevância e peculiaridade
submeter à apreciação superior. Exercer outras atribuições que lhe forem cometidas, em suas respectivas
competências; exercer outras compatíveis com o cargo.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: PREGOEIRO
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Competências: Coordenar e conduzir os trabalhos da equipe no procedimento de licitação; receber,
examinar e decidir as impugnações ao edital; iniciar a sessão pública do pregão; proceder ao seu exame e
à classificação dos proponentes; conduzir a etapa competitiva dos lances; proceder à classificação dos
proponentes depois de encerrados os lances; indicar a proposta ou o lance de menor preço e a sua
aceitabilidade; proceder à habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta e verificar a sua
regularidade; negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; adjudicar o
objeto da licitação ao licitante da proposta de menor preço aceitável, desde que não tenha havido recurso;
receber, examinar, instruir e decidir sobre os recursos e, quando mantida a sua decisão, encaminhar os
autos à autoridade superior para deliberação; examinar, juntamente com a equipe de apoio, a ata da sessão
emitida eletronicamente e, conforme o caso, proceder às complementações necessárias; encaminhar o
processo licitatório, devidamente instruído, após a sua conclusão, à autoridade superior para a
adjudicação, se for o caso, e a homologação, através do sistema eletrônico, bem como executar outras
atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de
atuação.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação. Com curso de formação em pregoeiro

Cargo: COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL
Competências: Organizar e fazer funcionar o serviço de vigilância do patrimônio Municipal, parques,
praças, jardins, e o Meio Ambiente em colaboração com as autoridades Policiais, no que couber; assinar
juntamente com o subcomandante, as carteiras de identificação dos guardas municipais; promover a
elaboração, por seus subordinados, os relatórios de ronda; promover a representação adequada da guarda
Civil Municipal nas festas cívicas e solenidades de caráter público; conferir e assinar os autos de infração,
juntamente com o guarda que atender a ocorrência; inspecionar, quando lhe parecer conveniente, os
serviços de vigilância; coordenar-se com entidades representativas das comunidades no sentido de
oferecer, e delas obter colaboração; colaborar com as autoridades policiais do Estado, no que diz respeito
ao controle de estacionamento irregular, no âmbito da competência municipal; apoiar, quando solicitado,
os serviços de fiscalização municipal; aprovar as solicitações de serviços extraordinários de vigilância,
solicitados por outros órgãos do Município, desde que estejam de acordo com este Regimento; exigir de
seus auxiliares diretores a compenetração das responsabilidades correspondentes a autoridades de cada
um deles, que deverá fundamentar-se no cumprimento rigoroso do dever, dedicação ao serviço e
conhecimento dos regulamentos e ordens em vigor; responsabilizar seus auxiliares diretos: a) pela
instrução profissional, bem como pelo asseio e conservação dos uniformes; b) pelo asseio das
dependências da Guarda; c) pela ordem dos serviços internos e externos; d) pelo sigilo dos documentos
que transitarem na Guarda; treinar e fazer treinar o pessoal de serviço de modo a melhor aparelhá-los para
o cumprimento dos encargos que lhes são próprios; resolver de pronto, as questões de serviço que exijam
solução imediata, dando conhecimento, sempre que possível e com a máxima urgência, ao Chefe do
Executivo; submeter, mediante ofício, à decisão de autoridade superior, os casos que, a seu juízo,
mereçam elogio ou punição alheio às atribuições; prestar todas as informações solicitadas por seus
superiores por escrito ou não, com referência pessoal, material e serviço, bem como organizar e
encaminhar, na época própria, o relatório trimestral das atividades da guarda.
Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
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Cargo: SUBCOMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL
Competências: Promover a verificação dos uniformes antes da saída do pessoal da Guarda Civil
Municipal para serviços externos; promover a verificação dos equipamentos que serão utilizados; instruir
os guardas nas práticas de bom relacionamento com o publico; supervisionar e fiscalizar a permanência
dos Guardas nos setores de serviço; fiscalizar, após o regresso do pessoal em serviço externo, se o
equipamento utilizado esta em boas condições, zelando pela conservação do mesmo; fiscalizar os serviços
da Guarda, comunicando ao subinspetor chefe da Guarda Civil Municipal as irregularidade observadas no
serviço; solicitar, quando julgar necessário, alterações na escala de serviço; promover a entrega e
recebimento, no início e ao fim do serviço, dos equipamentos destinados ao Guardas Civis Municipais;
zelar no sentido de que os Guardas se apresentem asseados e devidamente uniformizados; zelar pela
disciplina a boa vontade entre os Guardas; preparar relatório de suas atividades solicitadas pelo
comandante da Guarda Civil Municipal; e laboração e fiscalização da escala de serviço, normal e
extraordinária, de seu efetivo, encaminhando-a com devida antecedência ao sub-comandante da Guarda
Civil Municipal, bem como promover o rodízio parcial ou total dos guardas pelos diversos postos de
serviço; organizar e manter em dia uma relação nominal de todos os Guardas Civis Municipais, com os
respectivos endereços para efeito de comunicações importantes; submeter à decisão de seus superiores os
casos que, a seu juízo, merecem recompensa ou punição; permitir a troca de serviço de escala dos
Guardas de sua divisão; Somente antes do início do serviço, e participando de imediato ao
subcomandante da Guarda Civil Municipal a troca realizada; participar ao comandante as ocorrências
havidas no serviço, cujas providências a respeito escape as suas atribuições, assim como as que, por sua
importância, convenha levar ao seu conhecimento, embora sobre elas tenha providenciado; responder por
ordem de antiguidade, pela chefia da Guarda Civil Municipal, na ausência do respectivo Comandante,
tomando quando necessário qualquer providencia de caráter urgente; comparecer, pontualmente, a sede
da Guarda Civil Municipal e aos locais de instrução, participando com antecedência, quando por motivo
de força maior, se encontra impedido de assim proceder; entender-se com autoridades superiores da
municipalidade, em objetivo de serviço, somente por intermédio do comandante ou por ordem deste,
salvo no desempenho do serviço sujeito, diretamente, a autoridade superior; ter a seu cargo toda a
escrituração corrente da divisão, referente ao pessoal, material, serviço e instrução, mantendo-a em dia e
em ordem.
Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
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Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Competências: Realizar atividades supervisionadas de rotinas administrativas em todas as áreas da
administração municipal, com a seguinte especificação: a) Receber, registrar, organizar e arquivar
documentos; b) Atender ao público interno e externo em assuntos ligados a sua área de atuação e
competência e executar trabalhos datilografados e de digitação; c) Operar máquina copiadora e aparelho
de FAX; d) Prestar informação quando solicitado, sobre a movimentação e o arquivamento de processos;
e) Receber, guardar e distribuir material; f) Encaminhar e expedir correspondência e outros documentos;
g) Arquivar e manter organizados prontuários, fichas e outros documentos da unidade administrativa onde
estiver lotado; h) Organizar o atendimento ao público e prestar informação quanto ao encaminhamento
aos serviços da Câmara; i) Preencher documentos, fichas e formulários próprios de sua área de atuação; j)
Participar de treinamento na área de atuação, quando solicitado; k) redigir correspondências e expedientes
de rotina, geralmente padronizados; examinar processos; papéis avulsos e dar informações sumárias; fazer
e conferir cálculos aritméticos segundo critérios já definidos; escriturar livros e fichas e fazer síntese de
assuntos; preencher guias, requisições, conhecimentos e outros impressos; selecionar, classificar e
arquivar documentos; conferir serviços executados na unidade; fazer pesquisas e levantamentos de dados
destinados a instruir processos, organizar quadros demonstrativos, relatórios, balancetes e estudos
diversos; participar de trabalhos relacionados com a organização de serviços de escritório que envolvam
conhecimento das atribuições da unidade. auxilia na coleta de dados diversos, consultando documentos,
arquivos e fichários, efetuando os cálculos e correções necessárias para registrar em mapas a fim de
permitir controles e análise dos dados coletados. Auxilia na execução de lançamento em livros fiscais,
registrando os comprovantes para permitir o controle da documentação e consulta da fiscalização. Digita
textos diversos, transcrevendo de originais, manuscritos ou impressos e preenchendo formulários e fichas
para atender as rotinas administrativas. Auxilia na verificação dos comprovantes e outros documentos
relativos a operações de pagamento das entradas no caixa e de outras transações, efetuando cálculos
necessários para se assegurar da exatidão. Verifica falta de material de escritório e outros. Auxilia no
controle do registro ponto dos funcionários da secretaria. Auxilia no controle e encaminhamento das
solicitações de férias e licenças de funcionários das secretarias. Atende a chamadas telefônicas, anotando
ou enviando recados e dados de rotinas. Pode controlar as condições de máquinas, instalações e
dependências, observando seu estado de conservação e uso, para se necessário sugerir a manutenção ou
limpeza. Executar outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo.
Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Ensino Médio.

Cargo: TELEFONISTA
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Competências: Realizar atividades relacionadas à execução de trabalhos de recebimento e realização de
ligações telefônicas internas e externas, com a seguinte especificação: a) Atender chamadas telefônicas e
realizar ligações telefônicas internas e externas; b) Controlar permanentemente o painel, observando os
sinais emitidos e atendendo as chamadas telefônicas; c) Manejar a mesa telefônica, movimentando
chaves, interruptores e outros dispositivos; d) Atender e transferir ligações internas e externas; e) Zelar
pelo equipamento, comunicando defeitos, solicitando consertos e manutenção; f) Registrar a duração das
ligações; g) Atender pedidos de informações solicitadas; h) Anotar recados e registrar chamadas; i)
Executar tarefas de apoio administrativo referente a sua área de trabalho; j) Executar outras atividades
que tenham correlação com as atribuições do cargo.
Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Conclusão da 1ª série do Ensino Médio, expedido por
instituição de ensino, devidamente autorizada a funcionar pelo Órgão de Educação competente.

Cargo: VIGIA
Competências: Realizar atividades relacionadas com a vigilância de prédios municipais, com a seguinte
especificação: a) Executar rondas diurnas e noturnas, verificando o fechamento de portas, janelas, portões
e outras vias de acesso; b) Controlar a entrada e saída de pessoas nas dependências; c) Prestar
informações quando solicitado; d) Controlar a movimentação de veículos, anotando o número da chapa,
nome do motorista e horários de entrada e saída e fazer anotações de ocorrências; e) Comunicar a
autoridade competente qualquer anormalidade ocorrida durante a ronda; f) Inibir a ação de vândalos,
pichadores e outros; g) Adotar providências para evitar furtos, incêndios e depredações do patrimônio
municipal, acionando a polícia, quando necessário; h) Participar de treinamento na área de atuação,
quando solicitado; i) Executar outras atividades que tenham correlação com as atribuições do cargo.

Requisito para provimento: Cargo em extinção

Cargo: AGENTE DE TRÂNSITO
Competências: Executar a fiscalização e organização do trânsito; Executar serviços de manutenção e
segurança no trânsito; Executar atividades relativas à orientação e educação no trânsito; Atuar e aplicar as
penalidades legais relativas ao trânsito; Executar serviços de apoio administrativo; executar outras tarefas
correlatas.
Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Conclusão do Ensino Fundamental, expedido por instituição
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de ensino, devidamente autorizada a funcionar pelo Órgão de Educação competente.

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Competências: Realizar organização e limpeza das repartições públicas nas áreas internas e externas,
mantendo as condições de asseio e higiene, assim como realizar limpeza de materiais, equipamentos,
brinquedos, entre outros. Recolher o lixo e encaminhar para local apropriado. Realizar as atividades de
cozinha como: fazer café e sucos e preparar lanches, efetuando a revalidação da carteira de saúde
anualmente. Auxiliar no preparo de alimentos, efetuar distribuição de merenda escolar, lavar as louças, e
limpeza em geral. Lavar e passar as roupas dos consultórios médicos, odontológicos, serviço de urgência,
e outros (lençóis, toalhas, campos de pequenas cirurgias, etc.). Manter fora do alcance de crianças
produtos químicos e utensílios que coloquem em risco a vida das mesmas. Zelar pelo cumprimento das
normas internas estabelecidas, bem como utilizar vestimentas e equipamentos adequados ao serviço e ao
local de trabalho. Executar serviços de varrição e limpeza geral nas unidades de conservação e em
logradouros públicos. 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. Executar outras atividades
compatíveis com as atribuições do cargo.
Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Alfabetizado

Cargo: GUARDA MUNICIPAL
Competências: Prevenir e inibir atos delituosos que atentem contra os bens, serviços e instalações
municipais e a segurança escolar. Disciplinar o trânsito, nas vias e logradouros municipais. Proteger o
patrimônio ecológico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas
educativas e preventivas. Apoiar a Administração Municipal, no exercício de seu poder de polícia
administrativa, naquilo que couber; Colaborar com as atividades de Defesa Civil Municipal; Estabelecer
mecanismos de interação com a sociedade civil para discussões de soluções de problemas e projetos
locais voltados à melhoria das condições de segurança na comunidade; Estabelecer parcerias com os
órgãos estaduais e federais, por meio de celebração de convênios com vistas à implantação de ações
integradas; Estabelecer articulação com os órgãos municipais de políticas sociais, visando ações
interdisciplinares de segurança no Município. Fiscalizar e autuar os infratores de Código de Trânsito
Brasileiro, conforme normas expressas em ato específico do chefe do Poder Executivo. Executar outras
atividades compatíveis com as atribuições do cargo.

Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Ensino Médio. Curso específico de formação de Guarda
Municipal. Carteira Nacional de Habilitação Nacional – Categorias AB.
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Cargo: ASSESSOR DE GESTÃO DO SUAS
Competências: Assessorar políticas, programas e projetos do SUAS; executar serviços de análise e
projeção de demandas sociais e de serviços públicos; organizar meios e pessoal para atividades de atuação
tática e operacional da municipalidade; fazer a interface interinstitucional e interna, em assuntos
delegados por superiores; e executar atividades assemelhadas e afins, quando solicitados ou em projetos
no qual estejam vinculados. Executar outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo.
Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Requisitos de Investidura: Nível superior com formação em serviço social, psicologia e/ou outra
profissão que compõe o SUAS, conforme a NOB-RH e com a Resolução do CNAS nº 17/2011.

Cargo: COORDENADOR DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Competências: Coordenar, supervisionar, dirigir a equipe e estabelecer os planos de trabalho da Gestão
Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do Governo Federal de acordo com o
gestor Municipal da Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social e com a Instância de
Controle Social do Programa Bolsa Família- ICS.
Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Requisitos de Investidura: Nível superior com formação em Serviço Social, Psicologia e outra profissão
que compõe o SUAS conforme NOB RH e Resolução CNAS nº 17/2011 e ou Nível Médio conforme
Resolução CNAS nº 09/2014 e experiência na Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e
Cadastro Único do Governo Federal.

Cargo: COORDENADOR DE CREAS
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Competências: Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CREAS e seu (s) serviço
(s), quando for o caso; Coordenar as rotinas administrativas, os processos de trabalho e os recursos
humanos da Unidade; - Participar da elaboração, acompanhamento, implementação e avaliação dos fluxos
e procedimentos adotados, visando garantir a efetivação das articulações necessárias; Subsidiar e
participar da elaboração dos mapeamentos da área de vigilância socioassistencial do órgão gestor de
Assistência Social; Coordenar a relação cotidiana entre CREAS e as unidades referenciadas ao CREAS
no seu território de abrangência; Coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais unidades e
serviços socioassistenciais, especialmente os CRAS e Serviços de Acolhimento, na sua área de
abrangência; Coordenar o processo de articulação cotidiana comas demais políticas públicas e os órgãos
de defesa de direitos, recorrendo ao apoio do órgão gestor de Assistência Social, sempre que necessário;
Definir com a equipe a dinâmica e os processos de trabalho a serem desenvolvidos na Unidade; Discutir
com a equipe técnica a adoção de estratégias e ferramentas teórico-metodológicas que possam qualificar o
trabalho; Definir com a equipe os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias e
indivíduos nos serviços ofertados no CREAS; Coordenar o processo, com a equipe, unidades
referenciadas e rede de articulação, quando for o caso, do fluxo de entrada, acolhida, acompanhamento,
encaminhamento e desligamento das famílias e indivíduos no CREAS; Coordenar a execução das ações,
assegurando diálogo e possibilidades de participação dos profissionais e dos usuários; Coordenar a oferta
e o acompanhamento do (s) serviço (s), incluindo o monitoramento dos registros de informações e a
avaliação das ações desenvolvidas; Coordenar a alimentação dos registros de informação e monitorar o
envio regular de informações sobre o CREAS e as unidades referenciadas, encaminhando-os ao órgão
gestor; Contribuir para a avaliação, por parte do órgão gestor, dos resultados obtidos pelo CREAS;
Participar das reuniões de planejamento promovidas pelo órgão gestor de Assistência Social e representar
a Unidade em outros espaços, quando solicitado; Identificar as necessidades de ampliação do RH da
Unidade e/ou capacitação da equipe e informar o órgão gestor de Assistência Social; Coordenar os
encaminhamentos à rede e seu acompanhamento.
Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Nível superior com formação em serviço social, psicologia
e/ou outra profissão que compõe o SUAS, conforme a NOB-RH e com a Resolução do CNAS nº
17/2011; Experiência na área social, em gestão pública e coordenação de equipes; Conhecimento da
legislação referente à política de Assistência Social, direitos socioassistenciais e legislações relacionadas
a segmentos específicos (crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres dentre
outros); Conhecimento da rede de proteção socioassistencial, das demais políticas públicas e órgãos de
defesa de direitos, do território; Habilidade para comunicação, coordenação de equipe, mediação de
conflitos, organização de informações, planejamento, monitoramento e acompanahmento de serviços.
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Cargo: ASSISTENTE SOCIAL
Competências: Contribuir para o planejamento e a implantação das ações do CRAS e do CREAS;
Manter articulação entre o CRAS e CREAS, em especial no território de origem dos usuários atendidos;
Promover abordagem junto aos usuários de forma a esclarecê-los no tocante a proteção social visando a
acolhida, convivência e vivência familiar; Assessorar e subsidiar teórico-metodologicamente o trabalho
realizado pelos educadores; Prestar escuta qualificada individual ou grupal, visando a identificação da
necessidade dos indivíduos e famílias, promovendo o encaminhamento adequado a cada caso específico;
Trabalhar com as famílias as relações interpessoais, objetivando identificar a existência de conflitos
individuais e grupais com vista ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários dos usuários;
Realizar estudo de caso com os usuários do CRAS e do CREAS; Realizar atendimento psicossocial de
forma individual, familiar e em grupo; Realizar visitas domiciliares, conforme cada caso específico;
Participar de reuniões das Diretorias de Proteção Social Básica e de Proteção Social Especial, dos Grupos
do CRAS e do CREAS e da Rede de atendimento sócio assistencial do município, subsidiando a
elaboração de propostas de trabalhos; Elaborar plano de intervenção dos usuários atendidos no CRAS e
no CREAS, bem como o acompanhamento das intervenções realizadas; Elaborar o Plano Individual de
Atendimento e desenvolver oficinas para execução de ações voltadas especificamente as situações de
vulnerabilidade; Acompanhar os encaminhamentos realizados, de modo a garantir atendimento integral e
de qualidade ao usuário; Acolher as denúncias de violação de direitos, no âmbito do preconizado pelo
SUAS e legislações correlatas; Elaborar relatórios técnicos acerca das denúncias de violação de direitos
recebidas encaminhando-os para a rede de proteção social e ao sistema de defesa de garantia de direitos
atuante no município, para subsidiar os trabalhos internos e decisões externas provenientes do Ministério
Público, Conselho Tutelar, Juizado da Infância e Juventude, entre outros, no que se refere à competência
da política de Assistência Social; Proceder articulação com outras secretarias municipais e instituições
objetivando viabilizar o atendimento dos usuários; Discutir e elaborar conjuntamente com os outros
técnicos, estudos de casos e relatórios sócio assistencial; Definir em conjunto com a equipe as
intervenções necessárias, acompanhamento de casos e encaminhamentos para a Rede de Proteção,
visando a superação da situação de violação de direitos evidenciada; Elaborar e manter registros
atualizados dos atendimentos e acompanhamentos realizados; Cumprir orientações administrativas,
conforme legislação vigente; Desempenhar outras tarefas correlatas.
Requisito para provimento: Aprovação em concurso público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Graduação em Serviço Social. Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.

Cargo: PSICÓLOGO
Competências: Contribuir para o planejamento e a implantação das ações do CRAS e do CREAS;
Manter articulação entre o CRAS e CREAS, em especial no território de origem dos usuários atendidos;
Promover abordagem junto aos usuários de forma a esclarecê-los quanto à natureza da intervenção da
SACIS no tocante a proteção social visando a acolhida, convivência e vivência familiar; Assessorar e
subsidiar teórico-metodologicamente o trabalho realizado pelos educadores; Prestar escuta qualificada
individual ou grupal, visando a identificação da necessidade dos indivíduos e famílias, promovendo o
encaminhamento adequado a cada caso específico; Trabalhar com as famílias as relações interpessoais,
objetivando identificar a existência de conflitos individuais e grupais com vista ao fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários dos usuários; Realizar estudo de caso com os usuários do CRAS e do
CREAS; Realizar atendimento psicossocial de forma individual, familiar e em grupo; Realizar visitas
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domiciliares, conforme cada caso específico; Participar de reuniões das Diretorias de Proteção Social
Básica e de Proteção Social Especial, dos Grupos do CRAS e do CREAS e da Rede de atendimento
sociassistencial do município, subsidiando a elaboração de propostas de trabalhos; Elaborar plano de
intervenção dos usuários atendidos no CRAS e no CREAS, bem como o acompanhamento das
intervenções realizadas; Elaborar o Plano Individual de Atendimento e desenvolver oficinas para
execução de ações voltadas especificamente as situações de vulnerabilidade; Acompanhar os
encaminhamentos realizados, de modo a garantir atendimento integral e de qualidade ao usuário; Acolher
as denúncias de violação de direitos, no âmbito do preconizado pelo SUAS e legislações correlatas;
Elaborar relatórios técnicos acerca das denúncias de violação de direitos recebidas encaminhando-os para
a rede de proteção social e ao sistema de defesa de garantia de direitos atuante no município, para
subsidiar os trabalhos internos e decisões externas provenientes do Ministério Público, Conselho Tutelar,
Juizado da Infância e Juventude, entre outros, no que se refere à competência da política de Assistência
Social; Proceder articulação com outras secretarias municipais e instituições objetivando viabilizar o
atendimento dos usuários; Discutir e elaborar conjuntamente com os outros técnicos, estudos de casos e
relatórios sócio assistencial; Definir em conjunto com a equipe as intervenções necessárias,
acompanhamento de casos e encaminhamentos para a Rede de Proteção, visando a superação da situação
de violação de direitos evidenciada; Elaborar e manter registros atualizados dos atendimentos e
acompanhamentos realizados; Cumprir orientações administrativas, conforme legislação vigente;
Desempenhar outras tarefas correlatas.
Requisito para provimento: Aprovação em concurso público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Graduação em Psicologia. Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.

Cargo: DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Competências: Exercer as atribuições comuns aos ocupantes de cargos de Direção, bem como executar
outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de
atuação.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.

Cargo: COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS
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Competências: Coordenar, fiscalizar e supervisionar, em consonância com a Diretoria e demais
Coordenadorias, o manejo dos recursos humanos da Autarquia, gerenciando a lotação de servidores, o
cumprimento de atribuições e de carga horária; supervisionar a emissão de atos administrativos de
regulação da vida funcional e das relações de contratação de pessoas físicas ou jurídicas; promover a
articulação e integração da equipe quanto às políticas definidas pela Diretoria Executiva no tocante a
gestão de pessoal no âmbito da Secretaria de Saúde; zelar pela urbanidade no convívio pessoal; coordenar
e orientar a realização de estudos, levantamentos e elaboração de projetos que levem à melhoria das
atividades de gestão de pessoal; executar outras atividades de direção, chefia e coordenação correlatas ou
que lhe venham a ser atribuídas. Realizar segundo legislação específica a compra de materiais e serviços
da administração pública municipal. Responsabilizar-se pelo andamento dos processos licitatórios, bem
como o cadastro de fornecedores do município. Efetuar a fiscalização de entrega de produtos e materiais
conforme estabelecido em edital e contratos administrativos. controlar os bens patrimoniais da Secretaria
de Saúde do Município e coordenar todas as atividades de arquivo, protocolo e Almoxarifado Central.
Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação

Cargo: CHEFE DE TRANSPORTE / CONTROLADOR DE FROTAS

Competências: Coordenar, planejar e controlar e alocar viaturas, máquinas e equipamentos para
atendimento de serviços nas diversas Secretarias, fiscalizando, promovendo a manutenção e o
abastecimento. Coordenar os serviços de oficinas e manutenção de veículos, máquinas e equipamentos.
Exercer outras atividades correlatas.
Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.

Cargo: COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL
Competências: Coordenar e buscar a qualificação nos marcos dos princípios do SUS e da Reforma
Sanitária Brasileira, impactando na autonomia e qualidade de vida da população e integrar às práticas de
gestão, também às ações de Educação Permanente e de Apoio Institucional às equipes de trabalhadores da
Atenção Básica, especialmente para a efetivação do atendimento integral ao usuário na atenção à Saúde
Bucal. Sua missão é promover, implantar, supervisionar e avaliar uma Política de Promoção da Saúde que
priorize de forma universal, igualitária e equânime a Atenção à Saúde Bucal.
Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
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Cargo: COORDENADOR ADMINISTRATIVO DA REDE DE URGÊNCIA
SAMU192
Competências: Gerenciar as relações regionais com as bases vinculadas ao SAMU Regional; Participar
como gestor no colegiado do Sistema de Urgência; Elaborar e executar Plano de Ação gerencial com as
atividades necessárias para o gerenciamento interno do serviço; Delegar funções e cobrar resultados dos
planos gerenciais específicos desenvolvidos pelos supervisores; Conferir folhas de freqüência dos
servidores; Identificar e providenciar a real necessidade de recursos humanos e materiais para o serviço;
Acompanhar e orientar a equipe na realização de seu trabalho através de avaliações sistematizadas
indiretas ou delegando aos supervisores; Manter a equipe informada quanto aos direitos, benefícios e
deveres do servidores; bem como das mudanças e intercorrências administrativas do Sistema que
envolvam direta ou indiretamente o serviço; Convocar os funcionários e presidir as reuniões periódicas
com a equipe, procurando manter a equipe informada e integrada; Promover a integração dos servidores
novos, bem como o conhecimento dos trabalhos desenvolvidos no serviço; Convocar, em comum acordo
com o Coordenador de outra unidade do sistema, recurso humano para a manutenção da equipe mínima.
Promover a educação continuada dos profissionais de enfermagem, com treinamentos específicos ao
exercício de atividades de enfermagem no atendimento pré-hospitalar; Realizar, juntamente com os
coordenadores a avaliação técnica do atendimento prestado pelas equipes; Zelar pelo cumprimento das
leis e resoluções que regulamentam o exercício profissional dos Médicos; Participar dos processos de
seleção de candidatos a eventuais vagas no quadro de médicos do serviço; Participar na elaboração de
normas pertinentes ao serviço. Participar nas reuniões de comitê gestor
Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.

Cargo: COORDENADOR DE ENFERMAGEM

Competências: Coordenar as atividades de enfermagem do SAMU; Prever as necessidades qualitativas e
quantitativas de profissionais de enfermagem, necessárias a prestação da Assistência de Enfermagem, de
acordo com os critérios técnico-operacionais requeridos pelo serviço; Promover a educação continuada
dos profissionais de enfermagem, com treinamentos específicos ao exercício de atividades de
enfermagem no atendimento pré-hospitalar; Realizar a avaliação técnica do atendimento prestado pelas
equipes; Avaliar a qualidade dos materiais e propor substituições, supressões ou acréscimos de itens;
Zelar pelo cumprimento das leis e resoluções que regulamentam o exercício profissional de Enfermeiros,
Técnicos e Auxiliares de Enfermagem; Organizar Manual de Normas e Rotinas do Setor de Enfermagem,
bem como zelar pelo cumprimento das mesmas; Participar dos processos de seleção de candidatos a
eventuais vagas no quadro de enfermagem do serviço; Participar na elaboração de normas envolvendo a
enfermagem e outros profissionais do serviço. Realizar planilha geral dos pedidos e posterior envio ao
almoxarifado central.

74

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KMQTQA1YCWQFVNOSIVJ84Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
17 de Março de 2022
76 - Ano - Nº 1321

Caetanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS – ESTADO DA BAHIA
PODER EXECUTIVO CNPJ: 16.418.717/0001-98

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.

Cargo: COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Competências: Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades
inerentes à área de sua respectiva responsabilidade e de acordo com as diretrizes estabelecidas pela
Diretoria; emitir relatórios administrativos mensais, bimestrais e semestrais de prestação de contas da
respectiva área de atuação; encaminhar os assuntos pertinentes de sua área de responsabilidade para
análise da Diretoria; exercer outras atribuições que lhe forem cometidas, em suas respectivas
competências, pela Diretoria e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições por ela delegadas.
Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
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Cargo: ENFERMEIRO

Competências: Executar atividades de promoção, proteção, recuperação da saúde e prevenção de
doenças voltadas para o indivíduo e a coletividade; planejar, organizar, coordenar, supervisionar e
executar serviços de enfermagem de acordo com as necessidades de saúde da população; realizar ações de
vigilância à saúde que compreendem investigações e levantamentos de informações necessários à
programação e à avaliação das medidas de controle de doenças e de situações de agravos à saúde; realizar
consultas e procedimentos de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações,
conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo Gestor Municipal ou pelo
Ministério da Saúde, observadas as disposições legais da profissão; realizar orientação terapêutica ao
indivíduo e à comunidade; registrar as atividades, a fim de gerar informações técnicas capazes de
subsidiar o planejamento de ações e o Gestor da saúde para a formulação de políticas públicas de saúde;
elaborar normas, instruções, roteiros e rotinas de enfermagem a fim de subsidiar o processo de trabalho da
equipe de enfermagem e atuar no controle de epidemias quando na ocorrência de casos de agravo à saúde
decorrentes de calamidades públicas.
Requisito para provimento:. Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Graduação em Enfermagem. Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.

Cargo: FARMACÊUTICO

Competências: Assistência farmacêutica; responsabilidade técnica da Farmácia; execução de tarefas
diversas envolvendo a manipulação farmacêutica e o aviamento de receitas médicas e odontológicas;
controle da medicação sujeita a controle especial; controle de estoques; desenvolvimento de ações de
educação para a saúde; desenvolvimento de ações em vigilância sanitária; Planejamento e coordenação da
execução da Assistência Farmacêutica no Município conforme a Política Nacional de Medicamentos;
coordenar a elaboração da relação de Medicamentos padronizados pelo Serviço de Saúde do Município,
assim como suas revisões periódicas; análise do consumo e da distribuição dos medicamentos; elaboração
e promoção dos instrumentos necessários, objetivando desempenho adequado das atividades de seleção,
programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos pelas Unidades de
Saúde; avaliação do custo do consumo dos medicamentos; realização de supervisão técnicoadministrativo em Unidades da Saúde do Município no tocante a medicamentos e sua utilização;
participar e assumir a responsabilidade pelos medicamentos de outros programas da Secretaria de Saúde;
realização de treinamento e orientação aos profissionais da área; orientação, coordenação e supervisão de
trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares; emissão de pareceres sobre assuntos de sua competência;
realização de estudos de farmacovigilância e procedimentos técnicos administrativos no tocante a
medicamentos vencidos; acompanhar a validade dos medicamentos e seus remanejamentos; auxiliar no
desenvolvimento de ações em vigilância sanitária; controlar e fornecer receituários especiais para
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médicos e Unidades Básicas de Saúde do município; exercer a fiscalização profissional sanitária e técnica
de empresas, estabelecimentos, setores, fórmulas, produtos, processos e métodos farmacêuticos ou de
natureza farmacêutica; manter fiscalização de farmácia quanto ao aspecto sanitário mantendo visitas
periódicas para orientar seus responsáveis no cumprimento da legislação vigente; executar tarefas afins.
Requisito para provimento: Aprovação em concurso público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Aprovação em Concurso Público. Graduação em Farmácia.
Registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.

Cargo: ODONTÓLOGO

Competências: Executar atividades de assistência buço-dentária; Participar de estudos e pesquisas de
assuntos de odontologia; Promover programas de educação de clientes e de implantação de normas
técnicas e equipamentos; Emitir pareceres e relatórios sobre questões da área de atuação; Estabelecer
normas padrões e técnicas para utilização do Raio X em odontologia; Realizar tratamentos especiais mais
complexos, servindo-se da prótese e de outros meios para recuperação de tecidos; Propor medidas que
possam melhorar o nível de saúde oral da comunidade.
Requisito para provimento: Aprovação em concurso público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Graduação em Odontologia. Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.

Cargo: MÉDICO CLÍNICO GERAL
Competências: Realizar ações de vigilância à saúde que compreende investigações e levantamentos de
informações, necessários à programação e à avaliação das medidas de controle de doenças e de situações
de agravos à saúde; realizar consultas e procedimentos médicos, diagnóstico e tratamento de doenças,
realizando ou solicitando, exames clínicos, prescrições de exames e medicamentos, cirurgias e perícias;
realizar orientação terapêutica ao indivíduo e à comunidade; registrar as atividades a fim de gerar
informações técnicas capazes de subsidiar o planejamento de ações e ao gestor da saúde para a
formulação de políticas públicas de saúde; elaborar protocolos clínicos a fim de subsidiar o processo de
trabalho da equipe de saúde; atuar no controle de epidemias quando na ocorrência de casos de agravo à
saúde decorrentes de calamidades públicas; favorecer a melhoria da qualidade de vida dos usuários do
sistema de saúde do município, desenvolvendo ações preventivas e assistenciais, promovendo campanhas
educativas e a realização de atividades em grupos específicos (diabetes, hipertensão, planejamento
familiar, dependência química, dentre outros); coordenar e executar o serviço de medicina ocupacional,
apoiando as diversas áreas em suas necessidades operacionais, resguardando a responsabilidade da
Prefeitura Municipal de Caetanos junto aos servidores municipais. Diagnóstico, avaliação laboratorial e
tratamento das principais urgências e emergências clínicas. Insuficiência cardíaca. Angina. Infarto agudo
do miocárdio. Crise hipertensiva. Bradi e taqui arritmias. Trombose venosa central e periférica; embolias;
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embolia pulmonar. Aneurismas. Choque. Distúrbios da coagulação de origem genética, especialmente
hemofilia; distúrbios da coagulação secundários a outras patologias e ao uso de medicamentos;
coagulação intravascular disseminada; púrpuras. Drogas com ação antiplaquetária, anticoagulante, e
fibrinolítica – mecanismo de ação, indicações, efeitos adversos e seu manejo. Pancreatite aguda.
Apendicite. Obstrução intestinal, peritonite. Neoplasias intestinais, do estômago, esôfago, pâncreas,
hepáticas e da vesícula biliar. Hepatites agudas virais e tóxicas. Colecistite aguda. Insuficiência renal
aguda e crônica. Infecção urinária e pielonefrite. Glomerulonefrite difusa aguda. Cólica nefrética.
Urgências urológicas. Hemorragias. Urgências ginecológicas e obstétricas. Síncopes. Acidente vascular
encefálico. Crises convulsivas. Coma. Insuficiência respiratória. Asma brônquica. Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica. Obstruções das vias aéreas. Urgências em doenças infecciosas. Critérios de referência
para centros de maior complexidade.
Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Graduação em Medicina, com especialização na área,
devidamente reconhecida pelo MEC. Registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.

Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Competências: Auxiliar no tratamento do paciente, executando atividades de assistência de enfermagem,
especificamente prescritas ou de rotina, excetuadas as privativas do Enfermeiro; acompanhar o quadro
clínico do paciente, observando, reconhecendo e descrevendo sinais e sintomas ao nível de sua
qualificação; contribuir para o bem-estar do paciente, prestando cuidados de higiene e conforto e zelando
pela sua segurança; realizar esterilização de materiais de acordo com as normas técnicas; auxiliar o
Enfermeiro e o Médico no atendimento, preparando o ambiente de trabalho e o paciente para consultas,
exames e procedimentos; desenvolver atividades de educação para a saúde, prestando orientação aos
indivíduos e à coletividade em todo processo de saúde-doença; colaborar para manutenção sistemática da
ordem e higiene do ambiente de trabalho, em conformidade com as instruções técnicas específicas,
visando ao controle de infecção; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento da Unidade de Saúde e realizar visitas domiciliares, auxiliando nos programas que
contemplem ações básicas de saúde e controle sanitário.
Requisito para provimento: Aprovação em concurso público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Ensino médio completo, com curso técnico devidamente
reconhecido pelo MEC.

Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Competências: Realizar mapeamento de suas área; Cadastrar as famílias que estão em sua área de
atuação e atualizar permanentemente o cadastro; Identificar indivíduos e famílias expostas à situação de
risco; IV- Identificar áreas de risco; Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde,
encaminhando-as serviços, conforme orientação de sua coordenação local; Realizar ações e atividades, no
nível de sua competência, nas áreas prioritárias da Atenção Básica; Realizar, por meio de visita
domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade; Realizar busca ativa
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de casos como tuberculose, hanseníase e todas demais doenças de cunho epidemiológico; Estar sempre
bem informado e informar aos demais membros das equipes, sobre a situação das famílias acompanhadas,
particularmente aquelas em situação de risco. Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com
ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças; Monitorar as famílias com crianças menores de
01 (um) ano, consideradas em situação de risco; Acompanhar o crescimento e desenvolvimento das
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos; Identificar e encaminhar gestantes para o serviço de pré-natal na
Unidade de Saúde da Família; Realizar ações educativas para prevenção do câncer cérvico-uterino e de
mama encaminhando as mulheres em idade fértil para a realização de exames periódicos nas unidades de
referência; Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de
saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras dentro do planejamento da equipe, sob a
coordenação do profissional enfermeiro; Traduzir para a Equipe de Saúde da Família a dinâmica social da
comunidade, suas necessidades potencialidades e limites; Identificar parceiros e recursos existentes na
comunidade que possam ser potencializadas pela equipes; Outras ações e atividades a serem definidas de
acordo com prioridades locais durante o desenvolvimento do Programa.
Requisito para provimento: Aprovação em concurso público.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Ensino Médio.

Cargo: FISIOTERAPEUTA

Competências: Realizar as atribuições comuns ao cargo e específicas de sua área de qualificação;
executar ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida de grupos específicos: criança,
adolescente, adulto e idoso, intervindo na prevenção, através da atenção primária e também em nível
secundário e terciário de saúde; realizar atendimento domiciliar, quando necessário, com o objetivo de
verificar as atividades da vida diária dos usuários, suas limitações e a partir daí proceder aos
encaminhamentos e orientações pertinentes à cada caso; realizar assistência fisioterapêutica coletiva e
individual, com ênfase na promoção da saúde e prevenção de danos; participar de equipes
multiprofissionais destinadas ao planejamento, à implementação, ao controle e à execução de projetos e
programas de ações básicas de saúde; analisar os fatores ambientais contributivos ao conhecimento de
distúrbios funcionais laborativos e promover ações terapêuticas preventivas a instalações de processos
que levam à incapacidade funcional laborativa; desenvolver programas coletivos, contributivos à
diminuição dos riscos de acidente de trabalho; realizar procedimentos tais como: imobilizações de
fraturas, mobilização de secreções em pneumopatas, tratamento de pacientes com AVC na fase de
choque, tratamento de pacientes cardiopatas durante o pré e o pós-cirúrgico, analgesia através da
manipulação e do uso da eletroterapia; realizar atendimentos domiciliares em pacientes portadores de
enfermidades crônicas e/ou degenerativas, pacientes acamados ou impossibilitados e encaminhar aos
serviços de maior complexidade, quando julgar necessário; orientar a família ou responsável quanto aos
cuidados com o idoso, paciente acamado, menores e portadores de necessidades especiais; desenvolver
programas de atividades físicas e condicionamento cardiorrespiratório para grupos específicos; atuar de
forma integral às famílias, através de ações interdisciplinares e intersetoriais, visando à assistência e à
inclusão social das pessoas portadoras de deficiências, incapacitadas e desassistidas; realizar diagnóstico,
com levantamento dos problemas de saúde que requeiram ações de prevenção de deficiências e das
necessidades em termos de reabilitação, na área adstrita às equipes de saúde da família; desenvolver ações
de promoção e proteção à saúde em conjunto com as equipes de saúde da família incluindo aspectos
físicos e da comunicação, como consciência e cuidados com o corpo, postura, saúde auditiva e vocal,
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hábitos orais, amamentação, controle do ruído, com vistas ao autocuidado; realizar ações para a
prevenção de deficiências em todas as fases do ciclo de vida dos indivíduos em conjunto com as equipes
de saúde da família; desenvolver ações para subsidiar o trabalho das equipes de saúde da família no que
diz respeito ao desenvolvimento infantil; acolher os usuários que requeiram cuidados de reabilitação
através de orientações, atendimento e acompanhamento, de acordo com as necessidades dos usuários e a
capacidade instalada das equipes de saúde da família; desenvolver ações de reabilitação, priorizando
atendimento coletivo com ações integradas aos equipamentos sociais existentes; capacitar, orientar e dar
suporte às ações dos Agentes Comunitários de Saúde; realizar encaminhamento e acompanhamento das
indicações e concessões de órteses, próteses e atendimentos específicos realizados por outro nível de
atenção à saúde; ampliar o vínculo com as famílias, tomando-as como parceiras no tratamento e buscando
constituir redes de apoio e integração e realizar ações que facilitem a inclusão escolar, no trabalho ou
social de pessoas portadoras de deficiência.
Requisito para provimento: Aprovação em concurso público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Graduação em Fisioterapia. Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.

Cargo: NUTRICIONISTA

Competências: Realizar o diagnóstico nutricional da população de maneira a propor orientações
dietéticas necessárias e que se adequem aos hábitos da unidade familiar e à cultura em que ela se insere
levando em conta, também, a disponibilidade de alimentos; conhecer e estimular a produção e o consumo
dos alimentos saudáveis produzidos regionalmente; promover atividades e programas de educação
alimentar e nutrição dietética para indivíduos ou para coletividade, planejando, coordenando e
supervisionando serviços de nutrição em ações integradas de saúde; contribuir para a melhoria protéica,
racionalidade e economicidade dos regimes alimentares, controlando a estocagem, preparação,
conservação e distribuição dos alimentos; assegurar maior eficácia e eficiência do serviço de nutrição,
orientando e supervisionando o trabalho da equipe auxiliar de nutrição; implantar ações de vigilância
alimentar e nutricional; zelar pela ordem, manutenção, condições higiênicas e de segurança no ambiente
de trabalho e desenvolver atividades na área da saúde coletiva voltadas à organização, avaliação e
realização de ações voltadas à Vigilância à Saúde.
Requisito para provimento: Aprovação em concurso público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Graduação em Nutrição. Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.
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Cargo: EDUCADOR FÍSICO

Competências: Realizar as atribuições comuns ao cargo e específicas de sua área de qualificação;
desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade; incentivar a criação de espaços de
inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio da
atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; proporcionar educação permanente em
atividade física/práticas corporais, nutrição e saúde juntamente com as equipes de saúde da família,
supervisionando, de forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas pelas equipes na
comunidade; capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde - ACS, para atuarem
como facilitadores no desenvolvimento de atividades físicas e práticas corporais; promover eventos que
estimulem a realização de atividades físicas nos equipamentos públicos presentes no território, escolas,
creches; realizar atividades educativas que estimulem no indivíduo e na coletividade a prevenção, a
minimização dos riscos e a proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do auto cuidado; contribuir
para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de
inclusão social e combate à violência e articular parcerias com outros setores da área, junto com as ESF e
a população visando ao melhor uso dos espaços existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as
práticas corporais.
Requisito para provimento: Aprovação em concurso público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Graduação em Educação Física. Registro no respectivo
órgão fiscalizador da profissão.

Cargo: COZINHEIRO

Competências: Compreende a força de trabalho que se destina a preparar refeições e merendas nas
escolas públicas e outros órgãos da administração direta ou não, selecionando os alimentos, temperandoos, refogando-os e dando o tratamento adequado, de modo a atender o programa de alimentação,
previamente definido; efetuar o controle dos gêneros alimentícios necessários ao preparo e fornecimento
da alimentação, recebendo-os e armazenando-os de forma adequada, segundo as instruções previamente
definidas; selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, de conformidade com o
cardápio oferecido; preparar refeições, selecionando, lavando, cortando, temperando e cozinhando os
alimentos de acordo com orientação recebida; verificar o estado de conservação dos alimentos, separando
os que não estejam em condições adequadas de utilização a fim de assegurar a qualidade das refeições
preparadas; servir as refeições preparadas, de conformidade com as normas de procedimento previamente
definidas; registrar a quantidade de refeições servidas, alimentos recebidos e quantidades utilizada, em
impressos previamente fornecidos, para possibilitar efetivo controle e cálculos estatísticos; proceder a
limpeza e manter em condições de higiene o local de preparo de refeição, bem como do local destinado a
seu consumo; acompanhar os alunos auxiliando-os quando necessário e lhe for solicitado; requisitar
material e mantimentos, quando necessários; dispor adequadamente os restos de comida e lixo da
cozinha, de forma a evitar proliferação de insetos; lavar todos os guardanapos, panos de prato e demais
panos utilizados na cozinha, mantendo-os em perfeitas condições de asseio; executar outras atribuições
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afins.
Requisito para provimento: Aprovação em concurso público.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Alfabetizado

Cargo: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Competências: 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, prescrevendo
receituário agropecuário, orientando a utilização de fontes alternativas de energia, processos de uso
sustentável e conservação de solo, água e meio ambiente. Planejar, executar, controlar e administrar os
sistemas produtivos. Organizar as associações de produtores, 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 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
verificar crimes ambientais e florestais. 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. Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões,
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de
diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município. Executar outras atividades compatíveis
coma formação profissional.

Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Graduação em Agronomia. Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.

Cargo: DIRETOR DE INFRAESTRUTURA

Competências: Exercer as atribuições comuns aos ocupantes de cargos de Direção, bem como executar
outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de
atuação.
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Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.

Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

Competências: Projetar, calcular, orçar, dirigir e fiscalizar a construção, reformas e ampliações de
edifícios públicos, estradas vicinais, praças de esporte e as obras complementares respectivas; elaborar
projetos urbanísticos, elaborar projetos, orçamentos para construção de prédios públicos e praças de
esportes, cálculos de estruturas de concreto armado e metálicas em edifícios públicos; realizar em
laboratórios especializados estudos, ensaios e pesquisas relacionadas com o aproveitamento de matérias
primas, processos de industrialização ou de aplicação de produtos; distribuir e orientar os trabalhos de
levantamento topográficos e hidrométricos; fazer cálculos específicos para a confecção de mapas e
registros cartográficos; elaborar laudo de avaliação para fins administrativos, fiscais ou judiciais,
mediante vistoria dos imóveis; fiscalizar o cumprimento dos contratos celebrados entre o Município e
empresas particulares para execução de obras; examinar processos e emitir pareceres de caráter técnico;
prestar informações a interessados; acompanhar e executar o plano diretor; inspecionar estabelecimentos
industriais, comerciais, laboratórios, hospitais, obras e proceder a fiscalização; elaborar relatórios sobre
assuntos pertinentes a sua área; desempenhar tarefas afins.

Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Diploma de graduação em Engenharia Civil e Registro no
CREA.

Cargo: PEDREIRO
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Competências: Executa trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos,
esquemas e especificações e utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir,
reformar ou reparar prédios e obras similares. Verifica as características da obra, examinando a planta e
especificações, para orientar-se na escolha do material apropriado e na melhor forma de execução do
trabalho. Mistura cimento, areia e água, dosando as quantidades de forma adequada, para obter a
argamassa a ser empregada no assentamento de alvenaria, tijolos, ladrilhos e materiais afins. Constrói
alicerces, empregando pedras ou cimento, para formar a base das paredes, muros e construções similares.
Assenta tijolos, ladrilhos ou pedras, superpondo-os em fileiras horizontais ou seguindo os desenhos e
formas indicadas e unindo-os com argamassa, para levantar paredes, vergas, pilares, degraus e outras
partes da construção. Reboca as estruturas construídas, empregando argamassa de cal ou cimento e areia e
atentando para o prumo e nivelamento das mesmas, para torná-las aptas a outros tipos de revestimento.
Procede à aplicação de camadas de cimento ou ao assentamento de ladrilhos ou material similar,
utilizando processos apropriados, para revestir pisos e paredes. Aplica uma ou várias camadas de gesso
sobre as partes interiores e tetos de edificação, utilizando pá, colher de pedreiro ou outro instrumento
apropriado, para dar a essas partes acabamento mais esmerado. Constrói bases de concreto ou de outro
material, baseando-se nas especificações, para possibilitar a instalação de máquinas, postes de rede
elétrica e para outros fins. Realiza trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas
semelhantes, reparando paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas e outras peças e
chumbando bases danificadas, para reconstruir essas estruturas. Pode armar e desmontar andaimes de
madeira ou metálicos para execução da obra desejada. Responsabiliza-se pela qualidade das obras que
executa, observando as normas da boa técnica e usando corretamente suas ferramentas. Executa trabalhos
de construção e reformas em bueiros, pontilhões, pontes, muros, abrigos, bocas de lobo, banheiro,
edificações de madeira e em alvenaria. Executar outras atividades compatíveis com as atribuições do
cargo.

Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Alfabetizado

Cargo: OPERADOR DE MÁQUINA

Competências: Executar atividades relativas à operação de rolo compressor, pá-carregadeira, trator de
esteira e outros e na execução de serviços gerais de engenharia. Operar retro-escavadeira e moto
niveladora e demais equipamentos, manipulando comandos, nos serviços de drenagem, terraplanagem,
saneamento, pavimentação, entre outros, conforme orientação técnica e normas de segurança. Verificar a
necessidade de reparos na parte mecânica e elétrica do veículo, encaminhando-o para a oficina quando
necessário. Conduzir os veículos e/ou equipamentos até o local determinado após o final de cada obra.
Operar máquinas agrícolas, de acordo com as orientações técnicas, roçando, arando e preparando o solo
para o plantio. Verificar as condições de funcionamento do veículo, com relação ao combustível, água,
bateria, pneus e outros, solicitando as providências necessárias. Zelar pelas condições de segurança dos
demais e de si mesmo e evitar acidentes, atentando para normas e procedimentos preestabelecidos.
Sinalizar o local de realização das obras, conforme orientações técnicas e de segurança. Usar EPIs
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(Equipamentos de Proteção Individual) específicos para a categoria. Executar outras atividades
compatíveis com as atribuições do cargo.

Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Alfabetizado. Carteira Nacional de Habilitação Categoria
“B”

Cargo: MOTORISTA
Competências: Dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, cargas, valores e outros. Realizar
verificações e manutenções básicas do veículo e utilizar equipamentos e dispositivos especiais. Controlar
o consumo de combustível e lubrificantes, efetuando reabastecimento e lubrificação de veículos,
máquinas e equipamentos, bem como prazos ou quilometragem para revisões. Zelar pela conservação e
segurança dos veículos, máquinas e equipamentos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos,
bem como solicitar manutenção quando necessário. Participar de programa de treinamento, quando
convocado. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de
informática específicos. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da
função.

Requisito para provimento: Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Ensino fundamental, carteira nacional de habilitação
categoria “D” ou superior. Inspeção e avaliação médica de caráter eliminatório. Podem ser solicitadas
outras exigências vinculadas ao exercício do cargo/função.

Cargo: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO

Competências: Autuar os infratores aplicando-lhes as penalidades de serviços. Prestar assistência aos
municípios para esclarecimentos e orientações sobre o Código de Posturas. Fiscalizar as Diretrizes
estabelecidas no Plano Diretor. Fiscalizar a conservação de propriedades, logradouros e dos bens
públicos, construção e a reconstrução dos passeios e logradouros, o fechamento e conservação de terrenos
no alinhamento, as cercas e fechos divisórios, as queimadas, a limpeza de terrenos baldios, as medidas de
Segurança Pública, o funcionamento do Comércio, Indústria, prestadores de serviços, feira livre,
comércio ambulante, atividades profissionais, a segurança, higiene e estética das construções. Examinar
os processos referentes a obtenção de alvarás de funcionamento e localização e a numeração das
edificações. Executar outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo.
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Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Ensino Fundamental.

Cargo: SEPULTADOR

Competências: Preparar sepulturas, abrindo e fechando covas para permitir o sepultamento de
cadáveres. Preparar materiais para a confecção de carneiros. Informar as pessoas em geral sobre a
localização de sepulturas. Verificar autorização e numeração para os sepultamentos. Verificar as medidas
da sepultura, preparar a sepultura, escavando a terra e escorando as paredes de abertura. Limpar o interior
das covas já existentes, para o sepultamento. Auxiliar a transportar caixões. Auxiliar na colocação do
caixão, para facilitar o posicionamento do mesmo na sepultura. Fechar a sepultura, recobrindo-a de terra e
cal ou fixando-lhe uma laje para assegurar a inviolabilidade do túmulo. Exumar cadáveres,
acondicionando ossos em local apropriado; zelar pela segurança do cemitério. Executar tarefas de limpeza
nas dependências da unidade, utilizando materiais apropriados. Auxiliar no controle de entrada e saída de
ferramentas. Executar outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo.

Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Alfabetizado

Cargo: GARI

Competências: Executar atividades de apoio, especialmente trabalhos de limpeza, conservação e
arrumação de locais, móveis, utensílios e equipamentos; serviços de lanche ou similar no local de
trabalho; controlar o abastecimento de água, correspondência e outros serviços municipais nos Distritos e
zona rural. Realizar trabalhos de vigia diurno e noturno em órgãos, obras e logradouros públicos do
Município. Atender as normas de segurança e higiene do trabalho. Executar outras atividades correlatas
que lhe forem atribuídas. Efetuar limpeza de ruas, parques, jardins e outros logradouros públicos,
varrendo e recolhendo detritos. Transportar o lixo aos depósitos apropriados. Efetuar trabalhos braçais
pertinentes a obras e serviços urbanos e rurais. Recolher lixos, sucatas e entulhos em geral, colocando-os
em vasilhames apropriados, para serem transportados ao depósito de lixo; limpar áreas da Prefeitura,
raspando, varrendo, lavando, utilizando equipamentos do tipo: vassouras, pás, enxadas, raspadeiras,
baldes, carrinhos de mão e outros, percorrer os logradouros, ruas e praças, conforme roteiro estabelecido,
para recolher e/ou varrer o lixo; despejar o lixo amontoado ou acondicionado em latões, em caminhões
especiais, carrinhos ou outro depósito, valendo-se de ferramentas manuais; transportar o lixo e efetuar o
seu despejo em locais destinados; desempenhar funções de coletor em veículos motorizados ou
tracionados por animais, varrer o local determinado, utilizando vassouras; reunir ou amontoar a poeira e o
lixo, fragmentos e detritos; colher os montes de lixo, despejando-os em latões, cestos ou outros de
depósitos apropriados, que facilitem a coleta e o transporte para o depósito; transportar carrinhos, fazendo
a varredura e coleta do lixo; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar
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outras tarefas correlatas.

Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Alfabetizado

Cargo: DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

Competências: Exercer as atribuições comuns aos ocupantes de cargos de Direção, bem como executar
outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de
atuação.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.

Cargo: ENGENHEIRO AMBIENTAL E SANITÁRIO

Competências: Elaborar, implantar, monitorar e avaliar programas e tecnologias voltadas à prevenção e
controle de poluição ambiental (caracterização, monitoramento, remediação entre outros). Elaborar planos
e projetos de gerenciamento de resíduos sólidos (segregação, coleta/transporte, tratamento, valorização e
destinação final), bem como implantá-los e fiscalizá-los. Elaborar e executar projetos de instalações
hidro-sanitárias, bem como orientar equipes de instalação, montagem, operação e reparo de
equipamentos. Projetar, executar e prestar assessoria aos serviços de saneamento básico e ambiental, no
que diz respeito à proteção e gerenciamento dos recursos hídricos, coleta/transporte, tratamento e
destinação final de resíduos sólidos e controle da poluição do ar, da água e do solo. Orientar e fiscalizar a
equipe de trabalho nos métodos e planos de ações, referente às atividades de saneamento básico e
ambiental, transmitindo informações e procedimentos inerentes aos serviços. Promover educação
ambiental, efetuando palestra e avaliando resultados de acordo com os planos de ação e diretrizes
institucionais para saneamento ambiental. Avaliar projetos de sistema de abastecimento de água, de
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esgotamento sanitário e de drenagem fluvial para desvios próprios que atendam às necessidades do
município. Prestar atendimento e orientação ao público. Desempenhar atividades de coordenação, análise
e elaboração de pareceres técnicos. Participar de projetos, estudos e pareceres com equipes
multiprofissionais com atividades de avaliação de impactos, monitoramento e recuperação de passivos
ambientais. Executar outras atividades compatíveis com

Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental. Registro
no respectivo órgão fiscalização da profissão.

Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO

Competências: Representar o titular da pasta em situações peculiares inerentes ao cargo; dirigir a
elaboração de cronogramas de trabalho para melhor aproveitamento de recursos humanos e
economicidade dos projetos elaborados pela Secretaria, bem como fiscalizar o seu cumprimento; dirigir e
supervisionar os projetos desenvolvidos pela Secretaria; dirigir e coordenar as equipes que desenvolvem
projetos junto à Secretaria, orientando e determinando os procedimentos; assessorar o titular da pasta em
suas relações públicas; dirigir o processo de encaminhamento dos interessados aos órgãos competentes da
Secretaria para atendimento ou solução de consultas e reivindicações; eventualmente, se habilitado,
dirigir veículo automotor estritamente no desempenho de suas funções; executar competências afins.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Ensino médio.

Cargo: INSPETOR CHEFE

Competências: Zelar pelo regular funcionamento dos serviços de responsabilidade do Município,
cumprindo as leis e assegurando o exercício dos poderes constituídos, no âmbito de suas competências; II
- prestar assistência aos demais órgãos municipais, no exercício do poder de polícia administrativa,
visando o cumprimento da legislação municipal de posturas, saúde pública, meio ambiente, trânsito e
transportes e relativa ao ordenamento e o uso adequado dos espaços urbanos; comandar bases de
inspetorias regionais; planejar, coordenar e supervisionar as atividades administrativas e operacionais da
área de sua circunscrição; realizar o planejamento e o controle das atividades exercidas nos órgãos
municipais existentes na sua área de circunscrição, elaborando relatório ao superior hierárquico sobre as
necessidades a serem supridas para o desempenho das missões; realizar, em conjunto com os inspetores
subordinados, o planejamento e o controle das missões exercidas pela Guarda Civil Municipal na sua área
de circunscrição; manter informado seu superior imediato quanto ao desenvolvimento dos trabalhos
realizados na sua área de circunscrição, bem como sobre as necessidades logísticas para o desempenho
das atividades; zelar pelo bom relacionamento entre os órgãos municipais, estaduais e federais existentes
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na sua circunscrição; supervisionar a elaboração da escala de serviço; zelar pela disciplina do efetivo
subordinado; exercer, quando designado, a função de instrutor nos cursos de formação e aperfeiçoamento
ministrados pelo Centro de Formação de Ensino da Guarda Municipal e executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior hierárquico imediato.

Requisito para provimento: Progressão funcional de Inspetor Regional.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: curso superior

Cargo: COORDENADOR DE OBRAS URBANAS

Competências: Estabelecer, coordenar e supervisionar a execução das atividades, prestando aos
subordinados informações sobre normas e procedimentos operacionais, relacionados aos trabalhos e
produtos da área e os resultados esperados; analisar o funcionamento das diversas rotinas, efetuando
modificações e alterações, se necessário, visando aperfeiçoar procedimentos, para aumentar a eficácia das
atividades funcionais da área; responsável pela atividade de administração do pessoal de sua área,
aplicando os procedimentos e normas da política de pessoal municipal vigente, fazendo cumprir suas
normas, verificando, analisando e solucionando os problemas encontrados; elaborar relatórios gerenciais
periódicos para permitir a avaliação dos resultados dos trabalhos da sua unidade pela sua chefia imediata;
manter-se atualizado com as determinações e políticas governamentais para a sua área e executar outras
tarefas correlatas.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: COORDENADOR DE OBRAS RURAIS

Competências: Estabelecer, coordenar e supervisionar a execução das atividades, prestando aos
subordinados informações sobre normas e procedimentos operacionais, relacionados aos trabalhos e
produtos da área e os resultados esperados; analisar o funcionamento das diversas rotinas, efetuando
modificações e alterações, se necessário, visando aperfeiçoar procedimentos, para aumentar a eficácia das
atividades funcionais da área; responsável pela atividade de administração do pessoal de sua área,
aplicando os procedimentos e normas da política de pessoal municipal vigente, fazendo cumprir suas
normas, verificando, analisando e solucionando os problemas encontrados; elaborar relatórios gerenciais
periódicos para permitir a avaliação dos resultados dos trabalhos da sua unidade pela sua chefia imediata;
manter-se atualizado com as determinações e políticas governamentais para a sua área e executar outras
tarefas correlatas.
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Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: COORDENADOR DE SERVIÇOS ELÉTRICOS

Competências: Fiscalizar, coordenar e executar serviços de instalações de iluminação pública; coordenar
e orientar serviços de medição de energia elétrica e instalações elétricas residenciais, comerciais,
industriais; elaborar orçamentos para compra de materiais elétricos e de iluminação pública; planejar e
organizar manutenção preventiva no sistema de luminárias municipal, orientar e acompanhar
faturamentos de iluminação pública junto à concessionária de energia elétrica local; coordenar, contratar,
fiscalizar projetos e obras de redes elétricas diversas de interesse dos munícipes e situadas dentro da área
municipal, perante a concessionária de energia elétrica local; excepcionalmente, dirigir e conduzir
viaturas do município, desde que o coordenador do departamento de serviços elétricos e iluminação
pública possua habilitação compatível e executar outras tarefas correlatas.

Requisito para provimento: Aprovação em concurso público.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: GERENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Competências: Fixar as condições financeiras e de gerência dos recursos destinados à Saúde Municipal
com base na Lei Complementar 141 de 13 de janeiro de 2012, que dispõe sobre os valores mínimos a
serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços
públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas
de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo. Submeter
ao Conselho Municipal de Saúde - CMS o Plano de aplicação a cargo do fundo em consonância com o
Plano Municipal de Saúde e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias; Submeter ao CMS as demonstrações
quadrimestrais da aplicação das receita e das despesas da Secretaria Municipal de Saúde. Ordenar
empenhos e pagamentos das despesas do Fundo Municipal de Saúde; firmar convênios e contratos,
inclusive empréstimos, juntamente como o prefeito e com o tesoureiro(a). Executar a gestão financeira,
orçamentária e contábil do Fundo Municipal de Saúde.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo
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Cargo: CHEFE DE COMPRAS

Competências: Planejar, supervisionar e dar encaminhamento ao processo de aquisição de insumos e
equipamentos, bem como da contratação de prestação de serviços terceirizados necessários ao
funcionamento da secretaria municipal de saúde; pesquisar fornecedores, solicitar cotações de preço,
exigir certidões e/ou atestados de capacidade técnica, que comprovem a procedência do serviço e/ou
materiais a serem contratados pela SEMUS através de compra direta ou das mais diversas modalidades de
licitação; elaborar termo de referência para processo licitatório, confeccionar anualmente o plano de
aquisição de materiais e equipamentos da secretaria municipal de saúde com as previsões de necessidade
de compras com base na orientação técnica fornecida pelas coordenações; visitar fornecedores
contratualizados com vista a acompanhar o rigor das mercadorias a serem fornecidas conforme o
estabelecido nos processos licitatórios em vigência; acompanhar o processo de compra da mercadoria do
ato da solicitação até a conferência da nota fiscal providenciado seu respectivo atesto; acompanhar o
saldo dos contratos vigentes, encaminhar solicitações, aditamentos e/ou cancelamento de contratos para
apreciação do Secretário (a) municipal de saúde; revisar contratos de compras para avaliar se estão de
acordo com as normas e procedimentos orientados pelo processo licitatório em curso; acompanhar e
representar a secretaria municipal de saúde em licitações e orientar a participação dos técnicos das áreas
específicas, dando ciência antecipadamente aos setores da realização dos pregões e assegurar que os
fornecedores atendam os requisitos de qualidade e de segurança exigidos pelas normas em vigência no
município e dentro das recomendações do ministério da saúde.
Requisito para provimento: Livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: ensino médio

Cargo: TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL

Competências: Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção, prevenção, assistência e
reabilitação) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, segundo
programação e de acordo com suas competências técnicas e legais; mediante planejamento local e
protocolos de atenção à saúde; realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos
inclusive proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados; instrumentalizar
e auxiliar o cirurgião dentista nos procedimentos clínicos e acompanhar, apoiar e desenvolver atividades

Cargo: RECEPCIONISTA
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Competências: Atende o visitante ou cliente, indagando suas pretensões, para informá-lo conforme seus
pedidos; atende chamadas telefônicas, manipulando telefones internos ou externos, para prestar
informações e anotar recados; registra as visitas e os telefonemas atendidos, anotando dados pessoais ou
comerciais do cliente ou visitante, para possibilitar o controle dos atendimentos diários; preenchimento e
marcação de consultas, entrevistas em formulários e fichas próprias e específicas; organizar a triagem dos
que buscam o atendimento; facilitar a localização e possibilitar acompanhamento dos serviços por parte
dos atendidos; manter em ordem todo o serviço de forma organizada e de fácil uso, manter cordialidade,
bom trato; arquivos de documentos e outros; emitir encaminhamentos devidamente autorizados e pode
executar outras tarefas de escritório de caráter limitado.
Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Curso específico na área.

Cargo: MÉDICO DO TRABALHO

Competências: Prestar atendimento médico na área de medicina ocupacional; implementar, programar e
coordenar ações para promoção da saúde ocupacional; coordenar programas e serviços de saúde; efetuar
perícias, auditorias e sindicâncias médicas; adotar medidas para precaução universal da biossegurança;
mediar à relação entre a exigência da atividade profissional e o impacto do dia a dia na saúde dos
colaboradores; solicitar ao departamento de recursos humanos e a secretaria de administração a emissão
da comunicação de acidente do trabalho – CAT sempre que necessário; indicar, quando necessário, o
afastamento do trabalhador da exposição ao risco, ou do trabalho; encaminhar o trabalhador à previdência
social para estabelecimento de nexo causal, avaliação de incapacidade e definição da conduta
previdenciária em relação ao trabalho; orientar o empregador quanto à necessidade de adoção de medidas
de controle no ambiente do trabalho e realizar os exames médicos ou encaminhar os mesmos à
profissionais médicos familiarizados com os princípios da patologia ocupacional e suas causas, bem como
o ambiente as condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposto cada trabalhador da a ser
examinado; executar outras atividades inerentes à função.

Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Graduação em Medicina. Inscrição no CRM.

Cargo: COORDENADOR DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS

Competências: Planejar, coordenar e avaliar as ações referentes a central de leitos, central de marcação
de consultas e de exames; gerenciar, acompanhar e executar o sistema e processo de agendamento de
pacientes inscritos no programa de TFD; solicitar e liberar passagem para a referencia aos usuários em
tratamento, encaminhar para análise os processos de solicitação de exames de alto custo, órtese e prótese;
estabelecer e ordenar fluxos que caracterizam as unidades básicas de saúde como portas de entrada para o
sistema; caracterizar as unidades de saúde, policlínicas, ambulatórios de hospitais e clínicas
ambulatoriais contratadas e conveniadas, interligados a central de regulação, como referencia secundária
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a rede de serviços básicos; proceder o agendamento das consultas especializadas; organizar a marcação
de consultas especializadas de forma a minimizar a perda por desistência e ou impedimentos; cadastrar os
profissionais que prestam atendimento especializado, disponibilizando suas agendas para a rede sus,
através do sistema de marcação; marcar as consultas definidas para cada município de acordo com a
pactuação de mecanismos de marcação, distribuindo as consultas dentro de cotas definidas através da PPI;
acompanhar o município quanto ao desempenho esperado e aos desvios frente ao pactuado; avaliar as
solicitações enviadas pelos profissionais de saúde, encaminhadas pelas unidades de saúde através dos
municípios e proceder o agendamento em caráter prioritário,agilizando o acesso para os pacientes
portadores de casos clínicos de maior gravidade; subsidiar e acompanhar convênios e contratos para
disponibilização de atenção especializada em articulação com o setor de auditoria, controle e avaliação,
monitorando a quantidade de consultas e os problemas no referenciamento, buscando solução; listar as
especialidades médicas disponíveis, o número de profissionais, o número de consultas existentes e dar
conhecimento a todos os municípios componentes da região; localizar pontos de estrangulamento
referentes as maiores demandas de consultas e exames diagnósticos a partir das solicitações realizadas.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: DIRETOR CLÍNICO UPA

Competências: Executar a supervisão dos profissionais médicos na upa; fazer-se a interface da upa junto
ao conselho de classe; manter em dia suas obrigações junto ao conselho profissional de classe;
confeccionar a escala de serviço dos profissionais de médicos da UPA; fazer parte com outros
profissionais do sistema de classificação de risco; realizar juntamente com outros órgãos, a educação
continuada em serviço dos profissionais da UPA; seguir os protocolos assistenciais da unidade; guardar e
preservar sigilo profissional dos casos atendidos; zelar pelo material de consumo e permanente da
unidade; atuar de acordo com as diretrizes emanadas da secretaria de saúde e ministério da saúde.
Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 3º grau completo
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Cargo: COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Competências: Planejar, coordenar, fiscalizar e executar as atividades de assistência farmacêutica, no
âmbito da saúde pública; gerenciar o setor de medicamentos (selecionar, programar, receber, armazenar,
distribuir e dispensar medicamentos e insumos), com garantia da qualidade dos produtos e serviços;
participar de reuniões no intuito de garantir a articulação entre os níveis Municipal, Estadual e Federal;
Promover a correta distribuição de medicamentos para os serviços de saúde, permitindo sua
rastreabilidade; elaborar, junto a outros profissionais, a Relação Municipal de Medicamentos utilizando
critérios preconizados pelo Ministério da Saúde, promovendo sua divulgação para os diversos
profissionais de saúde; elaborar e acompanhar a implementação de normas e Procedimentos Operacionais
Padrão (POP) das ações da Assistência Farmacêutica para organização dos serviços, bem como divulgálos e revisá-los periodicamente; elaborar, em conjunto com outros profissionais, informes técnicos,
protocolos terapêuticos e materiais informativos sobre Assistência Farmacêutica e medicamentos, bem
como promover sua divulgação; elaborar e programar, em conjunto com outros profissionais, plano de
ação para a farmácia, com acompanhamento e avaliações periódicas; promover discussões com gestor e
equipe de saúde sobre a assistência farmacêutica; participar da elaboração de propostas de ações que
visem à gestão do risco em saúde; acompanhar e monitorar as ações de Assistência Farmacêutica no
município, definindo indicadores para sua avaliação; realizar avaliações periódicas das ações de
assistência farmacêutica com sugestões de mudanças para sua melhoria. treinar e capacitar os recursos
humanos envolvidos na assistência farmacêutica.
Ações técnico-assistenciais: Implantar a atenção farmacêutica para pacientes hipertensos, diabéticos ou
portadores de doenças que necessitem acompanhamento constante; acompanhar e avaliar a utilização de
medicamentos pela população, para evitar usos incorretos; educar a população e informar aos
profissionais de saúde sobre o uso racional de medicamentos, por intermédio de ações que disciplinem a
prescrição, a dispensação e o uso de medicamentos; junto ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família
(NASF), implementar Grupos Operativos e Educativos com objetivo de prevenir e promover à saúde,
estimulando a adoção de hábitos saudáveis de vida; realizar visitas domiciliares em pacientes nos quais se
identifica a necessidade, preferencialmente acompanhados de Agente Comunitário de Saúde (ACS);
realizar, quando necessário, atendimento individual focando a necessidade real de cada paciente em
relação aos seus problemas de saúde; participar da elaboração de planos terapêuticos para o usuário,
buscando a co-responsabilização do paciente com o seu tratamento e com a sua condição de saúde;
realizar dispensação especializada, orientação e acompanhamento Farmacoterapêutico na unidade de
saúde visando a promoção da saúde e prevenção de Problemas Relacionados à Medicamentos (PRM),
conforme necessidade e condições de execução; realizar conciliação de medicamentos visando seu uso
racional; realizar gestão de caso junto a outros profissionais visando adesão ao tratamento; orientar os
funcionários da farmácia quanto à dispensação de medicamentos; orientar usuários quanto à obtenção de
medicamentos de responsabilidade das três esferas governamentais; desenvolver ações e intervenções
para redução de erros de medicação; participar das ações de saúde incluídas na gestão clínica do
medicamento, abrangendo toda a rede de atenção à saúde; promover ações de educação permanente para
funcionários das farmácias locais, prescritores, equipe multiprofissional e ACS; participar da elaboração,
implantação e acompanhamento de ações em saúde voltadas para o manejo das condições crônicas;
participar da elaboração, implantação e acompanhamento de ações em saúde voltadas para programas
estratégicos como combate a tuberculose, hanseníase, DST/AIDS e endemias focais como Leishmaniose,
Dengue, Doença de Chagas, Esquistossomose, dentre outras; participar de campanhas e eventos
relacionados à saúde na comunidade, com orientações em Saúde; participar dos Fóruns de discussão de
ciclos de vida; reunir e interagir com a Comissão Local de Saúde e/ou Conselho Municipal de Saúde;
promover ações que disciplinem a prescrição, dispensação e consumo visando o Uso Racional de
Medicamentos (URM); implantar o programa de farmácias notificadoras no município e orientar
profissionais de saúde a notificarem Reações Adversas a Medicamentos (RAM); promover, em conjunto
com equipe multiprofissional e gestor, ações de melhorias da ambiência e humanização na unidade de
saúde; participar das ações de acupuntura integrando-a com as políticas afins; promover a incorporação
da homeopatia nos diversos níveis de complexidade do sistema, principalmente na atenção básica,
94

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KMQTQA1YCWQFVNOSIVJ84Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
17 de Março de 2022
96 - Ano - Nº 1321

Caetanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS – ESTADO DA BAHIA
PODER EXECUTIVO CNPJ: 16.418.717/0001-98
buscando a prevenção de doenças e a promoção da saúde; participar da inserção das práticas medicinais e
fitoterapia no SUS; participar do processo de decisão em saúde junto aos gestores e demais profissionais
de saúde. participar da elaboração e implantação do Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços
de Saúde (PGRSS) no município; planejar e conduzir, junto a outros profissionais de saúde, grupos de
controle do tabagismo.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: DIRETOR PEDAGÓGICO

Competências: Convocar e presidir as atividades e reuniões do corpo docente, discente e
técnicoadministrativo; presidir aos serviços relativos à secretaria; assinar os documentos e papéis
escolares isoladamente ou em conjunto com o secretário, quando necessário; autorizar a abertura e o
encerramento das matrículas; divulgar o calendário escolar, horário de aulas e das avaliações, início e
término de cada período letivo e os dias de atividades escolares, de acordo com a legislação vigente;
distribuir turmas, atividades entre os professores, para os níveis de ensino mantidos pelo estabelecimento;
promover o intercâmbio entre alunos, seus responsáveis e professores;
adquirir livros e material
didático, propostos pelos professores; estabelecer normas disciplinares e de funcionamento; promover as
comemorações de datas cívicas, festivas ou sociais e o cumprimento dos deveres comunitários do
estabelecimento; responder por quaisquer recursos destinados ao estabelecimento, deles prestando contas
ao órgão competente e à comunidade escolar; exercer as demais funções decorrentes de seu contrato de
trabalho, de disposições legais e de normas de ensino, bem como das que lhe forem atribuídas pela
secretaria municipal de educação; participar da criação e implementação dos conselhos escolares;
divulgar e assegurar o exato cumprimento das normas da escola; promover reuniões com os pais para
apresentar as normas escolares, bem como o regimento escolar e a proposta pedagógica; promover
periodicamente encontro com as supervisoras; elaborar e apresentar plano de trabalho no início de cada
ano letivo; manter atualizado o inventário dos bens públicos, zelando por sua conservação; propor ações
que visem a melhoria da qualidade dos serviços prestados; participar de programas de formação propostos
para os gestores, bem como apoiar os que forem dirigidos aos demais servidores da escola; orientar e
acompanhar os serviços dos auxiliares de serviços escolares para o bom andamento do trabalho,
observando as práticas de saúde e higiene; orientar e acompanhar os trabalhos, projetos ou quaisquer
outras atitudes inerentes ao supervisor pedagógico; zelar pelo bom funcionamento da escola; contribuir
para a participação da família no processo ensino aprendizagem; articular todas as atividades escolares,
visando o cumprimento das atividades designadas para cada servidor; buscar sempre por métodos mais
precisos de administração, com o objetivo de simplificar e ajudar no seu planejamento, organização e
execução a fim de controlar de forma precisa e eficiente sua gestão; decidir, em última instância escolar,
os problemas e casos omissos, podendo no exercício de suas funções e competência, delegar poderes a
outros profissionais, devidamente qualificados e habilitados, quando houver exigência legal aplicável,
assumindo total responsabilidade pela delegação, como também organizar e redistribuir internos;
coordenar a execução dos serviços de contabilidade e tesouraria da creche, fixando em quadro de fácil
acesso, a “prestação de contas” das atividades que objetivam angariar fundos

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Graduação completa
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Cargo: COORDENADOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Competências: Coordenar estratégias de implementação e monitoramento de diretrizes educacionais para
a Educação Básica; participar da definição da política de formação dos professores da Educação Básica;
Criar e manter espaços de discussão Inter setorial na implementação e consolidação da Política
Municipal da Educação Básica; promover a expansão do atendimento das demandas do Ensino
Fundamental, no âmbito das competências do Município; assegurar o atendimento educacional como
política de inclusão, em consonância com as demais Secretarias Municipais; formular diretrizes
pedagógicas que garantam à criança, jovens e adultos o acesso à escola; colaborar na definição da política
de formação profissional, tendo em vista a concepção de escola inclusiva; definir estratégias de
sustentação da política de acesso e permanência na escola de crianças e adolescentes em situação de
discriminação e risco social; acompanhar e prestar apoio técnico aos Conselhos Municipais de Educação,
de Direitos da Criança e do Adolescente, de Pessoas Portadoras de Deficiência e de Assistência Social em
assuntos ligados à Educação; desenvolver experiências curriculares e extracurriculares, juntamente com
as escolas no sentido de buscar um Ensino mais comprometido com as reais características do município
e com a promoção social e humana; oferecer ao pessoal do magistério municipal oportunidades de
analisar e discutir problemas comuns, bem como formular e desenvolver ações de formação; orientar,
supervisionar e coordenar, de acordo com a política e diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal
de Educação, quanto ao funcionamento das Escolas Municipais de Ensino fundamental, a execução de
programas, a aplicação de métodos e processos e a condução de atividades, com vistas a aprimorar a
qualidade e produtividade das Escolas de Ensino Fundamental Municipal; propor e operacionalizar a
criação, localização, transferência, supressão e reabertura de escolas, quando tais medidas se fizerem
necessárias ao melhoramento e aprimoramento do Ensino Municipal; aplicar as normas pertinentes à
Educação contidas na Constituição Federal, Lei Complementar nº 101/00, Lei Federal nº 4.320/64, Lei
Federal nº 9.424/96, Lei Federal nº 9.394/93, resoluções e instruções do FNDE e demais legislações
pertinentes; articular se com os Núcleos, Assessorias e as demais Secretarias Municipais, visando melhor
entrosamento dos serviços municipais e maior eficiência; participar e acompanhar os processos
licitatórios pertinentes à educação fundamental; participar, efetivamente, de programas de capacitação e
treinamento de servidores da educação fundamental, objetivando a profissionalização; participar,
efetivamente, nos processos de discussão e elaboração dos Planos: PPA, PPP e PDE, Lei de Diretrizes
Orçamentárias e orçamentos anuais; supervisionar, acompanhar e fiscalizar a atuação das Escolas da Rede
Municipal, zelando pela qualidade e regularidade do seu desempenho; promover a articulação e
entrosamento de todas as unidades da Rede Municipal de Ensino, tendo em vista o seu fortalecimento, a
troca de experiências e o permanente aprimoramento do processo pedagógico; incentivar e apoiar a
Gestão democrática da Escola e a maior interação entre família e escola; promover condições para o
contínuo aperfeiçoamento profissional do pessoal de magistério, a fim de assegurar uma prática
pedagógica consciente, crítica e inovadora, em articulação com os demais setores; elaborar e submeter
periodicamente à apreciação e análise superior, relatório estatístico e gerencial das atividades
desenvolvidas.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Graduação completa

Cargo: COORDENADOR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA
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Competências: Receber e apurar denúncias, reclamações, críticas, comentários e pedidos de informação
sobre atos considerados ilegais comissivos e/ou omissivos, arbitrários, desonestos, indecorosos, ou que
contrariem o interesse público, praticados por servidores públicos do município ou agentes públicos;
diligenciar junto às unidades da Administração competentes para a prestação por estes, de informações e
esclarecimentos sobre atos praticados ou de sua responsabilidade, objeto de reclamações ou pedidos de
informação, na forma do inciso I deste artigo; manter sigilo, quando solicitado, sobre as reclamações ou
denúncias, bem como sobre sua fonte, providenciando, junto aos órgãos competentes, proteção aos
denunciantes; informar ao interessado as providências adotadas em razão de seu pedido, excepcionados
os casos em que a lei assegurar o dever de sigilo; recomendar aos órgãos da Administração a adoção de
mecanismos que dificultem e impeçam a violação do patrimônio público e outras irregularidades
comprovadas; elaborar e publicar trimestral e anualmente no Diário Oficial do Município, relatório de
suas atividades e avaliação da qualidade dos serviços públicos municipais; realizar cursos, seminários,
encontros, debates e pesquisas versando sobre assuntos de interesse da Administração Municipal no que
tange ao controle da coisa pública; coordenar ações integradas com os diversos órgãos da municipalidade,
a fim de encaminhar, de forma intersetorial, as reclamações dos munícipes que envolvam mais de um
órgão da administração direta e indireta; comunicar ao órgão da administração direta competente para a
apuração de todo e qualquer ato lesivo ao patrimônio público de que venha a ter ciência em razão do
exercício de suas funções, mantendo atualizado arquivo de documentação relativo às reclamações,
denúncias e representações recebidas.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Graduação completa

Cargo: COORDENADOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Competências: Atuar como gestor pedagógico, com competência para planejar, acompanhar e avaliar os
processos de ensinar e aprender, bem como o desempenho de professores e alunos; orientar o trabalho dos
demais docentes, nas reuniões pedagógicas e no horário de trabalho coletivo, de modo a apoiar e subsidiar
as atividades em sala de aula, observadas as sequências didáticas de cada ano, curso e ciclo; ter como
prioridade o planejamento e a organização dos materiais didáticos, impressos ou em DVDs, e dos
recursos tecnológicos, disponibilizados na escola; coordenar as atividades necessárias à organização, ao
planejamento, ao acompanhamento, à avaliação e à análise dos resultados dos estudos de reforço e de
recuperação; decidir, juntamente com a equipe gestora e com os docentes das classes e/ou das disciplinas,
a conveniência e oportunidade de se promoverem intervenções imediatas na aprendizagem, a fim de sanar
as dificuldades dos alunos, mediante a aplicação de escolar, em consonância com os princípios de uma
gestão democrática participativa e das disposições curriculares, bem como dos objetivos e metas a serem
atingidos; tornar as ações de coordenação pedagógica um espaço dialógico e colaborativo de práticas
gestoras e docentes, que assegurem:
a) a participação proativa de todos os professores, nas horas de trabalho pedagógico coletivo,
promovendo situações de orientação sobre práticas docentes de acompanhamento e avaliação das
propostas de trabalho programadas;
b) a vivência de situações de ensino, de aprendizagem e de avaliação ajustadas aos conteúdos e às
necessidades, bem como às práticas metodológicas utilizadas pelos professores;
c) a efetiva utilização de materiais didáticos e de recursos tecnológicos, previamente selecionados e
organizados, com plena adequação às diferentes situações de ensino e de aprendizagem dos alunos e a
suas necessidades individuais;
d) as abordagens multidisciplinares, por meio de metodologia de projeto e/ou de temáticas transversais
significativas para os alunos;
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e) a divulgação e o intercâmbio de práticas docentes bem sucedidas, em especial as que façam uso de
recursos tecnológicos e pedagógicos disponibilizados na escola;
f) a análise de índices e indicadores externos de avaliação de sistema e desempenho da escola, para
tomada de decisões em relação à proposta pedagógica e a projetos desenvolvidos no âmbito escolar;
g) a análise de indicadores internos de frequência e de aprendizagem dos alunos, tanto da avaliação em
processo externo, quanto das avaliações realizadas pelos respectivos docentes, de forma a promover
ajustes contínuos das ações de apoio necessárias à aprendizagem;
h) a obtenção de bons resultados e o progressivo êxito do processo de ensino e aprendizagem na unidade
escolar.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: graduação completa

Cargo: COORDENADOR DE EDUCAÇÃO DO CAMPO

Competências: Atuar como gestor pedagógico, com competência para planejar, acompanhar e avaliar os
processos de ensinar e aprender, bem como o desempenho de professores e alunos; orientar o trabalho dos
demais docentes, nas reuniões pedagógicas e no horário de trabalho coletivo, de modo a apoiar e subsidiar
as atividades em sala de aula, observadas as sequências didáticas de cada ano, curso e ciclo; ter como
prioridade o planejamento e a organização dos materiais didáticos, impressos ou em DVDs, e dos
recursos tecnológicos, disponibilizados na escola; coordenar as atividades necessárias à organização, ao
planejamento, ao acompanhamento, à avaliação e à análise dos resultados dos estudos de reforço e de
recuperação; decidir, juntamente com a equipe gestora e com os docentes das classes e/ou das disciplinas,
a conveniência e oportunidade de se promoverem intervenções imediatas na aprendizagem, a fim de sanar
as dificuldades dos alunos, mediante a aplicação de escolar, em consonância com os princípios de uma
gestão democrática participativa e das disposições curriculares, bem como dos objetivos e metas a serem
atingidos; tornar as ações de coordenação pedagógica um espaço dialógico e colaborativo de práticas
gestoras e docentes, que assegurem:
a) a participação proativa de todos os professores, nas horas de trabalho pedagógico coletivo,
promovendo situações de orientação sobre práticas docentes de acompanhamento e avaliação das
propostas de trabalho programadas;
b) a vivência de situações de ensino, de aprendizagem e de avaliação ajustadas aos conteúdos e às
necessidades, bem como às práticas metodológicas utilizadas pelos professores;
c) a efetiva utilização de materiais didáticos e de recursos tecnológicos, previamente selecionados e
organizados, com plena adequação às diferentes situações de ensino e de aprendizagem dos alunos e a
suas necessidades individuais;
d) as abordagens multidisciplinares, por meio de metodologia de projeto e/ou de temáticas transversais
significativas para os alunos;
e) a divulgação e o intercâmbio de práticas docentes bem sucedidas, em especial as que façam uso de
recursos tecnológicos e pedagógicos disponibilizados na escola;
f) a análise de índices e indicadores externos de avaliação de sistema e desempenho da escola, para
tomada de decisões em relação à proposta pedagógica e a projetos desenvolvidos no âmbito escolar;
g) a análise de indicadores internos de frequência e de aprendizagem dos alunos, tanto da avaliação em
processo externo, quanto das avaliações realizadas pelos respectivos docentes, de forma a promover
ajustes contínuos das ações de apoio necessárias à aprendizagem;
h) a obtenção de bons resultados e o progressivo êxito do processo de ensino e aprendizagem na unidade
escolar.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
98

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KMQTQA1YCWQFVNOSIVJ84Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
17 de Março de 2022
100 - Ano - Nº 1321

Caetanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS – ESTADO DA BAHIA
PODER EXECUTIVO CNPJ: 16.418.717/0001-98
Escolaridade / Requisitos de Investidura: graduação completa

Cargo: COORDENADOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Competências: Realizar intervenção direta junto ao aluno com deficiência, garantindo sua permanência
na sala de aula com o professor regente e seus colegas. por intervenção direta, entende se:
1.1 executar as orientações didático pedagógicas planejadas pelo regente de classe junto aos alunos;
1.2 contribuir no monitoramento das atividades realizadas pelo aluno com deficiência, em acordo com o
regente de classe;
1.3 participar das dinâmicas lúdicas proporcionadas pelo regente de classe, visando à integração de todos
os alunos;
1.4 acompanhar o recreio dos alunos;
1.5 estimular a autonomia e independência do aluno
1.6. participar das atividades de acordo com a organização da escola e das diretrizes curriculares vigentes;
1.7. promover a socialização do aluno com deficiência com os demais alunos da turma e escola,
facilitando o processo de inclusão escolar do aluno;
1.8. acompanhar e auxiliar os alunos com deficiência nas aulas de educação física, estimulando os
exercícios assistidos;
2 responsabilizar se por levantamentos de dados relacionados a essa população, solicitadas pela secretaria
municipal de educação.
3 oportunizar canais de atendimento ao aluno através de parcerias, seja em situação permanente ou
temporária;
4 auxiliar os alunos com deficiência em sua alimentação, higiene e locomoção, sempre que necessário e
respeitando a necessidade de cada um;
5 realizar outras atividades correlatas com a função.
Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: graduação completa

Cargo: COORDENADOR DE ESPORTES

Competências: Organizar e coordenar o programa de atividades desportivas, em colaboração com os
demais membros da SEMED, que autorizará a execução do mesmo; organizar as representações oficiais
das escolas municipais, nas competições externas; apresentar à SEMED, relatórios mensais e anuais das
atividades que lhe são afetas; exercer outras atividades peculiares ao cargo, não expressas neste rol.
Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo
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argo:

DIRETOR ADMINISTRATIVO

Competências: Elaborar calendário, quadro curricular, cadastro escolar e o regulamento administrativo
das escolas de Educação Básica, orientando e fiscalizando a sua aplicação; executar todos os trabalhos
administrativos que forem necessários ao funcionamento e à eficiência da Educação Básica e da
SEMEDE; planejar, coordenar e supervisionar as atividades relacionadas com a distribuição e lotação do
pessoal docente e administrativo das escolas municipais; acompanhar o desempenho do pessoal sob sua
coordenação, promovendo avaliação e capacitação permanentes; providenciar e supervisionar a aquisição,
o recebimento, o armazenamento, a distribuição e a utilização de material didático pedagógico, móveis e
equipamentos e outros materiais necessários ao desempenho das Unidades Escolares e da SEMEDE;
manter o controle do patrimônio móvel e imóvel da SEMEDE, bem como dos materiais, equipamentos e
utensílios, zelando pelo seu uso e conservação; executar, coordenar e supervisionar a aplicação e
prestação de contas dos recursos financeiros para o Ensino; aplicar as normas pertinentes à Administração
da SEMEDE, contidas na Constituição Federal, Lei Complementar nº 101/00, Lei Federal nº 4.320/64,
Lei Federal nº 9.424/96, Lei Federal nº 9.394/93 e demais legislações pertinentes; articular se com os
Núcleos, Assessorias e as demais Secretarias, visando o melhor entrosamento dos serviços municipais e
maior eficiência; controlar e informar os dados pertinentes aos servidores lotados na SEMEDE, inclusive
o encaminhamento do ponto mensal à Divisão de Pessoal; dar conhecimento ao Secretário Municipal de
Educação das irregularidades verificadas na execução dos trabalhos relativos à administração, propondo
as medidas julgadas necessárias à apuração de responsabilidades; elaborar e apresentar relatórios da
Direção Administrativa da Educação para as Audiências Públicas; manter a Comissão de Controle Interno
informada de toda irregularidade verificada na execução dos trabalhos administrativos, propondo medidas
julgadas necessárias à apuração de responsabilidades; manter controle sobre todos os atos e fatos
normativos municipais de interesse da administração da SEMEEe, divulgando os quando for o caso;
participar e acompanhar os processos licitatórios pertinentes à administração da SEMEDE; participar,
efetivamente, de programas de capacitação e treinamento de servidores da SEMEDE, objetivando sua
profissionalização; participar, efetivamente, nos processos de discussão e elaboração dos Planos (PPA,
Plano de Diretor e outros), Lei de Diretrizes Orçamentárias e orçamentos anuais; requisitar, da Secretaria
Municipal de Administração, pessoal, bens, utensílios e materiais necessários ao normal funcionamento
da SEMEDE; zelar pela segurança e conservação dos bens, utensílios e materiais sob a sua guarda e
responsabilidade, mantendo controle e fiscalização quando ao seu uso e conservação; supervisionar e
fiscalizar permanentemente as escolas, verificando a obediência aos dispositivos legais e regulamentos
educacionais; supervisionar a pontualidade e assiduidade dos professores, diretores e demais profissionais
do ensino, mediante verificação da frequência; estabelecer o controle mensal, semestral e anual do gasto
do material de expediente da SEMEDE; estabelecer análise criteriosa dos gastos com a merenda, gás de
cozinha, combustível, peças, material de limpeza, material de expediente e outros gastos, tendo em vista o
controle e a racionalidade na aplicação dos recursos da Educação.
Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo.

Cargo: COORDENADOR DE APOIO, LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO DAS
ESCOLAS.

Competências: Planeja atividades, cria métodos, organiza o correto funcionamento dos diversos setores ,
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garante a circulação de informações, de maneira perfeita, e calculam despesas referentes a diversos
processos; identificar onde acontece e o porquê da existência de gastos desnecessários, fatos que podem
gerar prejuízos à produção e consequente déficit orçamentário. Produção: controla a saída e entrada de
suprimentos, bem como os custos envolvidos no processo de produção.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: COORDENADOR DE MERENDA ESCOLAR

Competências: Responsabilizar se pela elaboração dos cardápios das merendas escolares; acompanhar o
estoque de produtos utilizados na merenda escolar; desenvolver programas para melhorar a alimentação
nas escolas; coordenar as equipes responsáveis pelo preparo das merendas escolares; executar outras
atividades correlatas.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo.

Cargo: COORDENADOR DE TRANSPORTES

Competências: Fiscalizar e garantir o bom uso da frota destinada ao setor da educação; controlar as
escalas para o uso dos veículos da educação; garantir a preservação da frota da educação; buscar junto aos
órgãos Estaduais e Federais novos veículos para compor a frota da educação; coordenar, controlar e
promover todo transporte e manutenção de veículos pertencentes à frota pública municipal da educação;
executar outras atividades correlatas

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo.
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Cargo: DIRETOR DE GESTÃO

Competências: Coordenar a elaboração e a execução do projeto político pedagógico (PPP); administrar o
pessoal e os recursos materiais e financeiros inseridos no PPP, tendo em vista o atendimento de seus
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos calendários previamente estabelecidos pelo PPP;
zelar pelo cumprimento dos planos de trabalho das unidades escolares vinculadas à secretaria municipal
da educação; promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da
sociedade com o PPP desenvolvido; coordenar a avaliação institucional e aperfeiçoamento das atividades
educacionais desenvolvidas; elaborar estudos, levantamento qualitativos e quantitativos indispensáveis ao
desenvolvimento do PPP e efetivação do programa de formação continuada; elaborar, acompanhar e
avaliar os planos, programas e ações voltados para o desenvolvimento do PPP, em relação a aspectos
pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais; manter articulação direta
com a diretoria de planejamento educacional e com o secretário municipal de educação; administrar o
cotidiano da secretaria municipal da educação, no que é pertinente à administração da gestão do sistema
municipal de educação; avaliar o cumprimento e observância das normas, procedimentos e medidas
administrativas e pedagógicas emanadas da secretaria municipal da educação e conselho municipal de
educação junto às escolas municipais de educação básica, vinculadas à secretaria municipal da educação;
cumprir outras atividades correlatas a sua função, determinadas pelo seu superior hierárquico.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo.

Cargo: DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

Competências: Responsável por gerir pessoas, visando planejar e construir as atividades da área de
recursos humanos; gerenciar e elaborar a manutenção de planos de cargos e salários acompanhando os
programas de treinamento, administração salarial, folha de pagamento, benefícios registros, controle de
serviços prestados por terceiros, administrar a rotina dos empregados, desenvolver atividades em equipe,
oferecer treinamento e definir políticas e procedimentos de recursos humanos, desenvolver e implementar
as políticas de recursos humanos em toda a unidade de negócio, conforme orientação da matriz, assegurar
a conformidade legal das práticas de recursos humanos, de acordo com as exigências legais, planejar e
gerenciar programas de treinamento e desenvolvimento dos profissionais na avaliação de performance ,
preparando orçamento da área, e revendo estrutura de remuneração, manter programas de benefícios,
estudando e avaliando novas práticas de acordo com tendências e custos, gerenciando processos de
seleção, testes, entrevistas e integração de novos colaboradores.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo.

Cargo: COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL E AÇÕES
ESTRATÉGICAS
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Competências: Coordenar, supervisionar, dirigir a equipe da Vigilância Socioassistencial, com vista na
promoção de Monitoramento e Avaliação dos serviços prestados pela Rede Socioassistencial do Sistema
Único de Assistência Social- SUAS, produzir, sistematizar e analisar informações territorializadas sobre
as situações de risco e vulnerabilidade que incidem sobre famílias e indivíduos, assim como informações
sobre o tipo, volume e padrão de qualidade dos serviços ofertados no âmbito do SUAS, fornecendo
logística à Rede de serviços Socioassistenciais do SUAS para a promoção de adequação na melhoria da
oferta Serviços âmbito de sua competência; Subsidiar e participar da elaboração dos mapeamentos da área
de vigilância socioassistencial do Município.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Nível superior com formação em serviço social, psicologia
e/ou outra profissão que compõe o SUAS, conforme a NOB-RH e com a Resolução do CNAS nº 17/2011

Cargo: COORDENADOR DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS

Competências: Coordenar, supervisionar e monitorar a Gestão de Benefícios no âmbito da Gestão
Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do Governo Federal.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Nível superior com formação em serviço social, psicologia
e/ou outra profissão que compõe o SUAS, conforme a NOB-RH e com a Resolução do CNAS nº 17/2011
e ou Nível Médio conforme Resolução CNAS nº 09/2014 e experiência na Gestão Descentralizada do
Programa Bolsa Família e Cadastro Único do Governo Federal.

Cargo: COORDENADOR DE GESTÃO DE CADASTROS

Competências: Coordenar, supervisionar e monitorar a Gestão de Benefícios no âmbito da Gestão
Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do Governo Federal.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Nível superior com formação em serviço social, psicologia
e/ou outra profissão que compõe o SUAS, conforme a NOB-RH e com a Resolução do CNAS nº 17/2011
e experiência na Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do Governo
Federal.
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Cargo: COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Competências: Coordenar um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social
que visam a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de
potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, no âmbito da
Proteção Social Básica do SUAS de acordo com a Tipificação Nacional dos serviços Socioassistencial do
SUAS, resolução CNAS 109/2009.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Nível superior com formação em serviço social, psicologia
e/ou outra profissão que compõe o SUAS, conforme a NOB-RH e com a Resolução do CNAS nº 17/2011
e experiência na Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do Governo
Federal.

Cargo: COORDENADOR DE CRAS

Competências: Articular, acompanhar e avaliar a implementação dos programas, serviços, projetos de
proteção social básica operacionalizadas na unidade CRAS; Coordenar a execução e o monitoramento dos
serviços, o registro de informações e a avaliação das ações, programas, projetos, serviços e benefícios;
Participar da elaboração, acompanhar e avaliar os fluxos e procedimentos para garantir a efetivação da
referência e contra referência; Coordenar a execução das ações, de forma a manter o diálogo e garantir a
participação dos profissionais, bem como das famílias inseridas nos serviços ofertados pelo CRAS e pela
rede prestadora de serviços no território; Definir, com participação da equipe de profissionais, os critérios
de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias, dos serviços ofertados no CRAS; Coordenar a
definição, junto com a equipe de profissionais e representantes da rede socioassistencial do território, o
fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento das famílias e indivíduos
nos serviços de proteção social básica da rede socioassistencial referenciada ao CRAS; Promover a
articulação entre serviços, transferência de renda e benefícios socioassistenciais na área de abrangência do
CRAS; Definir, junto com a equipe técnica, os meios e as ferramentas teórico-metodológicos de trabalho
social com famílias e dos serviços de convivência; Contribuir para avaliação, a ser feita pelo gestor, da
eficácia, eficiência e impactos dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários;
Efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede socioassistencial no território de
abrangência do CRAS e fazer a gestão local desta rede; Efetuar ações de mapeamento e articulação das
redes de apoio informais existentes no território (lideranças comunitárias, associações de bairro);
Coordenar a alimentação de sistemas de informação de âmbito local e monitorar o envio regular e nos
prazos, de informações sobre os serviços socioassistenciais referenciados, encaminhando-os à Secretaria
Municipal de Ação e Desenvolvimento Social; Participar dos processos de articulação Inter setorial no
território do CRAS; Averiguar as necessidades de capacitação da equipe de referência; Planejar e
coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência do CRAS, em consonância com
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diretrizes da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social; Participar das reuniões de planejamento
promovidas pela Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social, contribuindo com sugestões estratégicas
para a melhoria dos serviços a serem prestados; Participar de reuniões sistemáticas na Secretaria
Municipal, com presença de coordenadores de outros CRAS e de coordenador do CREAS (ou, na
ausência deste, de representante da proteção especial).
Coordenar os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos voltado para o atendimento de
Crianças, Adolescentes, Jovens e Pessoas Idosas no âmbito da Proteção Social Básica do Sistema Único
de Assistência Social- SUAS, devidamente referenciados nos Centros de Referência da Assistência
Social- CRAS.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Nível superior, com formação em serviço social, psicologia
e/ou outra profissão que compõe o SUAS, conforme a NOB-RH e com a Resolução CNAS nº 17/2011;
com experiência de atuação e/ou gestão em programas, projetos, serviços e/ou benefícios
socioassistenciais; conhecimento da legislação referente à política nacional de assistência social; domínio
sobre os direitos sociais; experiência de trabalho em grupos e atividades coletivas; experiência em
trabalho interdisciplinar; conhecimento da realidade do território e boa capacidade relacional e de escuta.

Cargo: COORDENADOR DE PROTEÇÃO ESPECIAL
Competências: Coordenar um conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir
para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das
potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de
violação de direitos no âmbito da Proteção Social Especial do Sistema Único de Assistência Social- SUAS
de acordo com a Tipificação Nacional dos serviços Socioassistencial do SUAS, resolução CNAS
109/2009.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Nível superior com formação em serviço social, psicologia
e/ou outra profissão que compõe o SUAS, conforme a NOB-RH e com a Resolução do CNAS nº 17/2011;
Experiência na área social, em gestão pública e coordenação de equipes; Conhecimento da legislação
referente à política de Assistência Social, direitos socioassistenciais e legislações relacionadas a
segmentos específicos (crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres dentre outros);
Conhecimento da rede de proteção socioassistencial, das demais políticas públicas e órgãos de defesa de
direitos, do território; Habilidade para comunicação, coordenação de equipe, mediação de conflitos,
organização de informações, planejamento, monitoramento e acompanhamento de serviços.
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Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR
Competências: Atuar no atendimento para a Garantia e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente,
conforme legislação municipal de normatização para o cumprimento ao Estatuto da Criança e do
Adolescente- ECA.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Nível Médio devidamente eleito em processo de eleição
própria de Conselho Tutelar realizado pelo CMDCA.

Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
Competências: Atender, no âmbito administrativo, aos processos e consultas que lhe forem submetidos
pelo Prefeito, Secretários e Diretores das Autarquias Municipais; emitir pareceres e interpretações de
textos legais; confeccionar minutas; manter a legislação local atualizada; atender a consultas, no âmbito
administrativo, sobre questões jurídicas, submetidas a exame pelo Prefeito e Secretários, emitindo parecer,
quando for o caso; revisar, atualizar e consolidar toda a legislação municipal; observar as normas federais
e estaduais que possam ter implicações na legislação local, à medida que forem sendo expedidas, e
providenciar na adaptação desta; estudar e revisar minutas de termos de compromisso e de
responsabilidade, contratos de concessão, locação, comodato, loteamento, convênio e outros atos que se
fizerem necessários a sua legalização; estudar, redigir ou minutar desapropriações, dações em pagamento,
hipotecas, compras e vendas, permutas, doações, transferências de domínio e outros títulos, bem como
elaborar os respectivos anteprojetos de leis e decretos; proceder ao exame dos documentos necessários à
formalização dos títulos supramencionados; proceder a pesquisas pendentes a instruir processos
administrativos, que versem sobre assuntos jurídicos; participar de reuniões coletivas da Procuradoria,
presidir, sempre que possível, aos inquéritos administrativos; exercer outras atividades compatíveis com a
função, de conformidade com a disposição legal ou regulamentar, ou para as quais sejam expressamente
designados; relatar parecer coletivo, em questões jurídicas de magna importância, quando para tal tiver
sido sorteado; representar a Municipalidade, quando investido do necessário mandato; mensalmente,
examinar, sob aspecto jurídico, todos os atos praticados nas secretarias e autarquias municipais, bem como
a situação do Pessoal, seus direitos, deveres e pagamento de vantagens; executar outras tarefas correlatas.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Competências: Zelar e cuidar da conservação de próprios municipais; comunicar qualquer irregularidade
verificada; efetuar pequenos reparos e consertos; ter sob a sua guarda materiais destinados às atividades de
seu setor de trabalho; zelar e efetuar tarefas auxiliares; operar máquinas de pequeno porte; auxiliar
serviços de jardinagem; cuidar de árvores frutíferas e ornamentais; lavar, lubrificar e abastecer veículos e
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motores; limpar estátuas e monumentos; vulcanizar e recauchutar pneus e câmaras; abastecer maquinas;
aplicar inseticidas e fungicidas; zelar pelo funcionamento e a limpeza dos equipamentos utilizados ou em
uso; carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e elevar mercadorias, materiais de
construção e outros; fazer mudanças; proceder à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral;
varrer, escovar, lavar e remover lixos e detritos das vias públicas e próprios municipais; zelar pela
conservação e manutenção de sanitários públicos; auxiliar no recebimento, pesagem e contagem de
materiais; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; cuidar de currais e terrenos baldios; alimentar
animais sob supervisão; lavas peças e dependências de oficinas, garagens e similares; irrigar, adubar e
conservar o solo apropriado para produção de mudas; controlar a produção e distribuição de mudas;
coletar sementes e mudas de plantas nativas; fazer os trabalhos necessários para o assentamento de pedras
irregulares, paralelepípedos ou alvenaria poliédrica; fazer escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios;
arrumar banheiros e toaletes; lavar e encerar assoalhos; coletar lixo dos depósitos; lavar vidros, espelhos,
persianas; varrer pátios; fazer café e similares e servir; fechar portas, janelas e outras vias de acesso;
preparar e servir alimentos; executar tarefas de limpeza do ambiente, móveis e utensílios; preparar e servir
merendas; fazer o serviço de limpeza geral; executar tarefas afins.
Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Alfabetizados

Cargo: COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA

Competências: Avaliar o impacto e o resultado dos programas e políticas de atenção básica implantados
sugerindo a implantação, ampliação ou supressão de programas com a devida fundamentação; gerenciar o
pessoal dos programas implantados, realizando avaliações, aplicando penalidades ou outras medidas
necessárias; coordenar a programação e aplicação de recursos, insumos e patrimônio necessários ao
desenvolvimento dos programas, organizar e coordenar a criação de grupos de educação em saúde, como
de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; desenvolver ações de capacitação dos ACS com vistas
ao desempenho de suas funções junto ao serviço de saúde; participar do processo de programação e
planejamento das ações e da organização de trabalho da equipe; promover e participar de ações
intersetoriais com outras secretarias do poder público, sociedade civil e outras equipes de saúde;
contribuir, participar, e realizar atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e outros
membros da equipe.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Graduação completa

Cargo: MOTORISTA

107

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KMQTQA1YCWQFVNOSIVJ84Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Caetanos

Quinta-feira
17 de Março de 2022
109 - Ano - Nº 1321

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS – ESTADO DA BAHIA
PODER EXECUTIVO CNPJ: 16.418.717/0001-98

Competências: Dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, cargas, valores e outros. Realizar
verificações e manutenções básicas do veículo e utilizar equipamentos e dispositivos especiais. Controlar
o consumo de combustível e lubrificantes, efetuando reabastecimento e lubrificação de veículos,
máquinas e equipamentos, bem como prazos ou quilometragem para revisões. Zelar pela conservação e
segurança dos veículos, máquinas e equipamentos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos,
bem como solicitar manutenção quando necessário. Participar de programa de treinamento, quando
convocado. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de
informática específicos. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da
função.

Requisito para provimento: Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Ensino fundamental, carteira nacional de habilitação
categoria “D” ou superior. Inspeção e avaliação médica de caráter eliminatório. Podem ser solicitadas
outras exigências vinculadas ao exercício do cargo/função.

Cargo: DIRETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL

Competências: Exercer as atribuições comuns aos ocupantes de cargos de Direção, bem como executar
outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de
atuação.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.

Cargo: DIRETOR DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Competências: Supervisionar, coordenar, orientar, dirigir e fazer executar os serviços de sua Diretoria,
de acordo com o planejamento geral da administração; assessorar o Prefeito em assuntos de competência
da Diretoria; expedir portarias e demais atos administrativos relativos a assuntos da Diretoria; aprovar os
planos, programas, projetos, orçamentos e cronogramas de execução e desembolso da Diretoria;
promover medidas destinadas à obtenção de recursos objetivando a implantação dos programas de
trabalho da Diretoria; apresentar, periodicamente, ou quando lhe for solicitado, relatório de sua gestão ao
Prefeito, indicando os resultados alcançados

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Nível superior com formações em Ciências Contábeis ou
Administração e ou Nível Médio com formação técnica em Contabilidade ou outra formação de nível
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médio conforme estabelecido na resolução CNAS nº 09/2014 e experiência em Gestão de Fundos
Especiais e ou na gestão Administrativa e Financeira do Setor Público.
Carga horária: 40h ; o exercício do cargo poderá eventualmente, exigir a prestação de serviços fora do
horário normal de expediente.

Cargo: DIRETOR DE PROJETOS E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EM
SAÚDE

Competências: Apoiar a gestão e fortalecer a capacidade de governo sobre o sistema de saúde no âmbito
municipal. Intermediar e promover a cooperação técnica entre a rede municipal de saúde, a partir do
envolvimento participativo e integrado de todas as áreas, atuando como indutor de um reordenamento e
qualificação na gestão da própria da Secretaria Municipal de Saúde. Estabelecer fluxos transversais de
demandas e respostas integradas. Consolidar os processos de planejamento e avaliação dos serviços de
saúde bem como de seus resultados e impactos. Confeccionar, monitorar e avaliar os instrumentos de
gestão padronizados pelas Leis específicas (Planos de Saúde e Relatórios Anuais de Gestão). Alimentar
os sistemas de informação que dão suporte a gestão no recebimento de recursos referente aos projetos
vinculados ao Ministério da Saúde e SESAB. Acompanhar, gerir e elaborar prestação de contas referente
aos Convênios firmados pelo município na área da saúde. Selecionar, em conjunto com as demais
Coordenadorias, indicadores de saúde e de qualidade de vida, de acordo com o perfil epidemiológico da
população, bem como indicadores de produtividade e de qualidade para serviços de saúde para subsidiar o
processo de planejamento. Colaborar para o desenvolvimento de projetos realizados pelas demais
Coordenadorias; acompanhar e avaliar os resultados dos projetos realizados. Fornecer subsídios para a
definição da política municipal de informações do setor saúde; produzir informações, indicadores de
saúde e elaborar análises necessárias.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: MÉDICO AUDITOR
Competências: Atividades de verificação analítica de aspectos técnico-científicos e estruturais das
diversas instituições prestadoras de serviços e dos gestores do Sistema Único de Saúde - SUS;
Autorização de internação hospitalar, de procedimentos ambulatoriais de alto custo/complexidade e de
outros procedimentos; Realização de auditorias em fichas clínicas, prontuários, documentos, dados,
materiais e outros procedimentos de interesse do serviço, visando á avaliação da qualidade do serviço e à
adoção de providencias no sentido de estimular as boas práticas e/ ou de prevenir ou reprimir práticas
indesejadas; Verificação analítica de aspectos financeiros,contábeis e jurídicos das diversas instituições
prestadoras dos serviços e dos gestores do SUS.
Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Graduação em Medicina. Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.
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Cargo: COORDENADOR DE PROJETOS

Competências: Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades
inerentes à área de sua respectiva responsabilidade; com o foco em resultados, e de acordo com as
diretrizes estabelecidas pela Diretoria; emitir relatórios administrativos mensais, bimestrais e semestrais
de prestação de contas da respectiva área de atuação; encaminhar os assuntos pertinentes de sua área de
responsabilidade para análise da Diretoria; exercer outras atribuições que lhe forem cometidas, em suas
respectivas competências, pela Diretoria e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições por ela
delegadas.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.

Cargo: DIRETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

Competências: Gerir os mecanismos de conservação de higiene e ordem pública dos logradouros
municipais; identificar os pontos críticos das vias urbanas que necessitam de procedimentos de
revitalização e comunicação aos demais setores da Administração; zelar pela higiene dos depósitos e
recipientes de resíduos sólidos instalados no Município.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Ensino médio incompleto

Cargo: COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Competências: Executar, coordenar, planejar e desenvolver projetos, programas e ações sob a orientação
do Coordenador de Vigilância em Saúde medidas capazes de proporcionar o conhecimento, detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou
coletiva. Desenvolver investigação de casos de surtos e/ou afins e assumir a operação de situações
epidemiológicas de doenças de notificação compulsória ou agravos inusitados de saúde. Elaborar normas
técnicas e padrões destinados à garantia da qualidade de saúde da população.
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Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.

Cargo: DIGITADOR
Competências: Atender as demandas de digitação e lançamento de dados em sistema. Executar as
instruções operacionais de digitação; o Conferir dados digitados; o Operar terminal de computador e
microcomputador; o Interpretar as mensagens fornecidas pela máquina para identificação dos registros
incorretos; o Executar outras atividades correlatas à função.
Requisito para provimento: Aprovação em concurso público.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Ensino médio completo

Cargo: CHEFE DO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO
Competências: Compete ao chefe do Cerimonial do Gabinete administrar o protocolo de eventos
públicos que conta com a participação de autoridades municipais, bem como acompanhar, organizar e
planejar as atividades de preparação das solenidades oficiais das secretarias de governo.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: TECNICO DE CONTROLE INTERNO
Competências: Compete ao Controlador Interno Municipal fiscalizar no âmbito contábil, orçamentário,
financeiro, patrimonial e operacional, avaliando a legitimidade, legalidade e economicidade nas ações e
também averiguar a fidelidade da administração nas licitações públicas.
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Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Graduação em Contabilidade

Cargo: COORDENADOR DE FINANCANÇAS

Competências: Compete ao Coordenador Financeiro orientar, supervisionar e/ou executar o controle das
contas a pagar e a receber visando assegurar o cumprimento das obrigações financeiras e o recebimento
dos créditos devidos à empresa.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: DIRETOR DE PLANEJAMENTO

Competências: Compete ao Diretor de Planejamento definir diretrizes, planejar, coordenar e
supervisionar ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança na área de planejamento
estratégico, sobretudo assessorando diretamente o Prefeito Municipal.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: CONTADOR
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Competências: Compete ao contador compreender a categoria funcional com as atribuições de exercer
atividades de nível superior correspondentes à profissão regulamentada por lei e demais atividades
complementares e afins, bem como definir diretrizes, orientar e coordenar o planejamento financeiro
governamental, de forma a permitir a consecução dos objetivos da administração pública, mediante
utilização racional e eficiente dos recursos públicos, e ainda, reunir, interpretar, processar e filtrar todos
os dados contábeis da empresa, norteando as decisões futuras.

Requisito para provimento: Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Graduação em Medicina. Graduação em Contabilidade e
Registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.

Cargo: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Competências: Identificar documentos e informações: Distinguir os atos dos fatos administrativos,
encaminhar os documentos aos setores competentes; classificar documentos fiscais e contábeis; enviar
documentos para serem arquivados; eliminar documentos do arquivo após prazo legal. Executar a
contabilidade geral. Efetuar lançamentos contábeis; fazer balancetes de verificação; conciliar contas;
analisar contas patrimoniais; apurar impostos; atender a obrigações fiscais acessórias; assessorar
auditoria. Realizar controle patrimonial: Controlar a entrada de ativos imobilizados; depreciar bens;
reavaliar bens; corrigir bens; operacionalizar a contabilidade de custos; disponibilizar documentos prestar
esclarecimentos; preparar relatórios; auxiliar na defesa administrativa. Executar outras tarefas de mesma
natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

Requisito para provimento: Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Ensino médio completo + curso técnico em contabilidade e
devido Registro Profissional dos Técnicos em Contabilidade conforme resolução CFC nº 1.645/2021
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Cargo: COORDENADOR DE TRIBUTOS

Competências: Praticar a legislação tributária municipal, bem como a arrecadação de tributos e seu
controle e ainda fiscalizar e controlar da aplicação da legislação tributária municipal e orientar os
contribuintes para a correta observância da legislação tributária.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: SUPERVISOR DE FEIRAS LIVRES
Competências: Supervisionar, orientar, chefiar e controlar as atividades de gestão e modernização das
feiras livres no Município, adotando estratégias que assegurem a consecução dos objetivos
delineados pela Gestão Pública.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Ensino fundamental completo
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Cargo: COORDENADOR DA DEFESA CIVIL
Competências: Coordenar e executar as ações de defesa civil com a finalidade de assegurar a proteção da
população em casos de emergência ou calamidade pública. Priorizar o apoio às ações preventivas e às
relacionadas com a Minimização de Desastres. Manter atualizadas e disponíveis as informações
relacionadas com a Defesa Civil.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: SUPERVISOR DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Competências: Compete ao Supervisor do Almoxarifado Municipal, supervisionar, orientar, chefiar e
controlar a gestão do Almoxarifado Municipal, adotando estratégias que assegurem a consecução dos
objetivos delineados pela Administração Pública.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo
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Cargo: SUPERVISOR DO SETOR DE ARQUIVO PÚBLICOS
Competências: Compete ao Supervisor do Arquivo Público supervisionar, orientar, chefiar e controlar a
gestão de arquivos e protocolos municipais, adotando estratégias que assegurem a consecução dos
objetivos delineados pela Secretaria Municipal de Administração.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: DIRETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Competências: Compete ao Diretor de Licitação gerenciar e identificar processos de licitações públicas,
acompanhar a análise dos editais, em conformidade com os produtos da empresa. Fazer estudo de
mercado, analisar concorrentes e definir os preços para competição na licitação, a fim de aprovar a
aquisição do bem ou serviço.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: COODENADOR DO SETOR DE COMPRAS
Competências: Compete ao Coordenador de Compras, coordenar, planejar e dirigir as atividades de
gestão de Compras do Município, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na
prestação destas atividades.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo
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Cargo: COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Competências: Compete ao Coordenador de Licitações e Contratos coordenar, planejar e dirigir as
atividades de gestão de Licitações e Contratos do Município, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e
zelando pela eficiência na prestação destas atividades.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: GESTOR MUNICIPAL DE CONVENIOS
Competências: Compete ao Gestor Municipal de Convênios supervisionar, orientar, chefiar e controlar
projetos e programas de parcerias públicas com outros entes governamentais, através de convênios,
adotando estratégias que assegurem a consecução dos objetivos delineados pela Administração Pública.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: COORDENADOR DA JUNTA MILITAR
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Competências: Compete ao Coordenador da Junta Militar intermediar a confecção de documentos
solicitados pelos munícipes, notadamente a respeito do alistamento militar, carteira de identidade e CTPS.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: ASSESSOR CONTABIL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E
ORÇAMENTO.

Competências: Compete ao Assessor Contábil auxiliar na classificação, conciliação e lançamentos
financeiros para a área responsável pela contabilidade. Participar da apuração de impostos e
preenchimento de guias de recolhimento junto aos órgãos do governo. Assegurar que a prestação de
contas seja um instrumento de controle social e transparência de gestão. Planejar, organizar, supervisionar
e controlar as ações do Departamento. Elaborar, revisar e propor normas e procedimentos com o intuito
de incentivar a melhoria contínua.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: COORDENADOR DE VIGILÂNCIA DA SAUDE DO TRABALHO.
Competências: Compete ao Coordenador de Vigilância da Saúde do Trabalho coordenar, orientar,
chefiar e controlar os projetos e programas de saúde do trabalhador, adotando estratégias que assegurem a
consecução dos objetivos delineados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Nível superior em saúde completa
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Cargo: SUPERVISOR DAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE/ENDEM/EPI

Competências: Compete ao Supervisor das Ações de Combate à doenças Epidemiológica supervisionar,
orientar, chefiar e controlar as atividades de gestão da Vigilância Epidemiológica, estabelecendo parcerias
e adotando estratégias que assegurem a consecução dos objetivos delineados pela Secretaria Municipal de
Saúde.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: COORDENADOR DE INSPEÇÃO SANITÁRIA

Competências: Compete ao Coordenador da Vigilância Sanitária supervisionar, orientar, chefiar e
controlar as atividades de gestão da Vigilância Sanitária, estabelecendo parcerias e adotando estratégias
que assegurem a consecução dos objetivos delineados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Competências: Compete ao Agente Comunitário de Saúde tilizar instrumentos para diagnostico
demográfico e sociocultural da comunidade de sua atuação; Executar atividades de educação para a saúde
individual e coletiva; Registrar, para controle das ações de saúde, nascimento, óbitos, doenças e outros
agravos a saúde; Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas como estratégia da
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conquista de qualidade de vida; Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações
de risco a família; Participar ou promover ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras
políticas públicas que promovam a qualidade de vida; Desenvolver outras atividades pertinentes a função
do agente comunitário de saúde, estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde e exercer atividades de
prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da Educação Popular
em Saúde Pública e das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). O Agente trabalha com o
mapeamento e o cadastramento dos dados demográficos e sociais da região.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA
Competências: Compete ao Médico Ultrassonografista realizar exames de ultrassom geral, operar
equipamentos, esclarecer dúvidas dos pacientes e elaborar laudos.

Requisito para provimento: Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Graduação em Medicina. Com Especialização em
Ultrassonografia. Registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.

Cargo: MEDICO ORTOPEDISTA
Competências: Compete ao Médico Ortopedista acompanhar e assegurar a saúde do sistema locomotor,
ou seja, de todos os sintomas, traumas, doenças e lesões que envolvem ossos, músculos, tendões,
ligamentos e articulações.

Requisito para provimento: Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Graduação em Medicina. Com Especialização em Ortopedia
Registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.
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Cargo: MÉDICO GINECOLOGISTA
Competências: O Médico ginecologista é o responsável realizar consultas e atendimentos médicos, tratar
pacientes e clientes, implementar ações para promoção da saúde, coordenar programas e serviços de
saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas, elaborar documentos e difundir conhecimentos
da área médica especialmente na área de Ginecologia e Obstetrícia, bem como pela manutenção da saúde
das mulheres. O profissional é o especialista que realiza os exames preventivos e trata as doenças ligadas
ao aparelho reprodutivo feminino, por isso é necessário que ele tenha uma qualificação médica tanto
clínica quanto cirúrgica.
Requisito para provimento: Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Graduação em Medicina.Com Especialização em
Ginecologia. Registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.

Cargo: MEDICO PSIQUIATRA
Competências: O Médico psiquiatra é um profissional graduado em medicina e com residência
em psiquiatria. Ele é o responsável por diagnosticar e tratar todas as questões de ordem mental, como
dependência química, depressão e ansiedade.

Requisito para provimento: Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Graduação em Medicina.Com Especialização em Psiquiatria
Registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.

Cargo: MEDICO PEDIATRA
Competências: Compete ao médico Pediatra examinar a criança, escutando, executando palpações e
percussões, por meio de estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para verificar a presença de
anomalias e malformações congênitas do recém-nascido, avaliar-lhe as condições de saúde e estabelecer
diagnóstico; O médico deve ser capaz de realizar atendimento assistencial específico às crianças, desde o
nascimento até a adolescência, examinando-as e prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos, para
avaliar, preservar ou recuperar sua saúde, em serviços de emergência pediátrica, unidades de internação e
atendimento.
Requisito para provimento: Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Graduação em Medicina. Com especialização em pediatria
Registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.
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Cargo: BIOQUIMICO
Competências: Compete ao Bioquímico orientar e controlar a produção de kits destinados as análises
bioquímicas, microbiológicas e sorológicas destinadas as analises clinicas, imunológicas e aos bancos de
sangue; A produção de produtos sorológicos destinados as análises clinicas, biológicas imunológicas e
aos bancos de órgãos; Executar e supervisionar análises toxicológicas destinadas à identificação de
substâncias entorpecentes e outros tóxicos, com a finalidade de garantir a qualidade, grau de pureza e
homogeneidade dos alimentos e produtos diabéticos; Executar outras atividades compatíveis com as
especificadas, conforme as necessidades do município.
Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Graduação em Bioquímica . Registro no respectivo órgão
fiscalizador da profissão.

Cargo: TECNICO EM PATOLOGIA
Competências: Compete ao Técnico em Patologia Clínica auxiliar e executar atividades padronizadas de
laboratório. Investigar e implantar novas tecnologias biomédicas relacionadas às análises clínicas. Operar
e zelar pelo bom funcionamento dos equipamentos tecnológico de laboratório de saúde.

Requisito para provimento: Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: 2ª Grau completo com curso técnico em patologia. Registro
no respectivo órgão fiscalizador da profissão.

Cargo: TECNICO EM RADIOLOGIA
Competências: Cabe ao Técnico em Radiologia preparar pacientes para exame e ou radioterapia. Prestar
atendimento aos pacientes, realizando as atividades segundo boas práticas, normas e procedimento de
biossegurança e código de conduta. Revelar chapas e filmes radiológicos. Controlar radiografias
realizadas, registrando números, discriminando tipo e requisitante.

Requisito para provimento: Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura:: 2ª Grau completo com curso técnico em Radiologia.
Registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.
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Cargo: RADIOLOGISTA
Competências: Compete ao médico radiologista dá no diagnóstico por imagem. Nessa área, o
especialista realiza análise crítica de pedidos de exames radiológicos, indicações de técnicas e materiais
utilizados, interpretação das imagens e conclusões, que são registradas no laudo médico.

Requisito para provimento: Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Graduação em Medicina com especialização em radiologia.
Registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.

Cargo: COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Competências: Coordenar, supervisionar, orientar, chefiar e controlar as atividades de gestão da
Vigilância Epidemiológica, estabelecendo parcerias e adotando estratégias que assegurem a consecução
dos objetivos delineados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Nível superior em saúde

Cargo: COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA
Competências: Coordenar, supervisionar, orientar, chefiar e controlar as atividades de gestão da
Vigilância Sanitária, estabelecendo parcerias e adotando estratégias que assegurem a consecução dos
objetivos delineados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Nível superior em saúde

Cargo: AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITARIA
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Competências: Compete ao vigilante sanitário, agente sanitarista ou agente de vigilância
sanitária orientar e fiscaliza as atividades e obras para prevenção e preservação ambiental e da saúde.
Ele é responsável pela execução de atividades de controle sanitário, fiscalizando estabelecimentos
comerciais, portos, aeroportos e fronteiras, estabelecendo legislações para controle regional da saúde
pública, entre outros.
Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: COORDENADOR DE CENTRAL DE MARCAÇÃO
Competências: Coordenar, orientar e chefiar as atividades de gestão da Unidade de Avaliação, Controle
e Regulação da rede de saúde municipal; Garantir o acesso aos serviços de saúde disponibilizados de
forma adequada, em conformidade com os princípios de equidade e integralidade; Elaborar, disseminar e
implantar protocolos de regulação do acesso; Diagnosticar, adequar e orientar os fluxos regulatórios da
assistência; Construir e viabilizar as grades de referência e contrarreferência; Integrar as ações de
regulação entre as centrais de regulação regional; Coordenar a pactuação de distribuição de recursos em
saúde entre as centrais de regulação regionais; Coordenar a integração entre o sistema de regulação
estadual e o municipal; Subsidiar o gestor de informações sobre insuficiência de ofertas em saúde, fila de
espera e indicadores de aproveitamento das ofertas; Pactuar junto aos prestadores o fluxo de utilização
das ofertas contratadas; Participar do processo de contratação dos diversos serviços em saúde, bem como
das readequações contratuais; Promover a interlocução entre o Sistema de Regulação e as diversas áreas
técnicas de atenção à saúde; Efetuar a regulação médica , exercendo autoridade sanitária para garantia do
acesso, baseado em protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, tanto em situação
de urgência quanto para procedimentos eletivos e Fazer a gestão da ocupação de leitos disponíveis e do
preenchimento das vagas nas agendas de procedimento eletivos das unidades de saúde; adotandar
estratégias que assegurem a consecução dos objetivos delineados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: COORDENADOR MUNIICPAL DE REGULÇÃO, CONTROLE,
AVALIAÇÂO E AUDITORIA
Competências: Coordenar, orientar, chefiar, regular, controlar e avaliar as atividades de gestão da
Unidade de Avaliação, Controle e Regulação da rede de saúde municipal, adotando estratégias que
assegurem a consecução dos objetivos delineados pela Secretaria Municipal de Saúde.
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Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Superior em Saúde

Cargo: AUXILIAR DE FARMÁCIA
Competências: Auxiliar, planejar, dirigir e controlar projetos e programas de gestão dos serviços
farmacêuticos na rede municipal de saúde, realizando ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência
na prestação destas atividades.

Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: COORDENADOR DE ALMOXERIFADO DA SAÚDE
Competências: Coordenar, planejar, dirigir e controlar as atividades do almoxarifado, bem como de
gestão de compras no âmbito da rede de saúde municipal, realizando ações de aperfeiçoamento e zelando
pela eficiência na prestação destas atividades.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: COORDEANDOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COMPRAS
Competências: Coordenar, planejar, dirigir e controlar as atividades relacionadas à prestação de contas,
bem como de gestão de compras no âmbito da rede municipal, realizando ações de aperfeiçoamento e
zelando pela eficiência na prestação destas atividades.
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Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2ª Grau completo

Cargo: MONITOR DE CLASSE E EDUCAÇÃO
Competências: Compete ao monitor de classe e educação, zelar pelo bem estar do aluno, bem como,
orientar os mesmos quanto às normas da unidade escolar, organizar a entrada e saída dos alunos, zelar
pela disciplina dos alunos dentro e fora das salas de aula.

Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: COORDENADOR DE PROJETOS E PROGRAMAS
Competências: Coordenar, planejar e dirigir os projetos e programas de atendimento aos munícipes,
realizar o planejamento e execução de projeto, de acordo com o plano de ação e o cronograma,
operacionalizar eventos, cursos e palestras dos projetos. Acompanhar e avaliar os resultados
dos projetos executados. Orientar as pessoas envolvidas nos projetos de desenvolvimento na
infraestrutura municipal, de apoio às entidades sociais existentes no Município, permitindo a consecução
dos objetivos previstos em seus estatutos, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela
eficiência na prestação destas atividades.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Graduação Completa

Cargo: SUPERVISOR DE ALMOXERIFADO
Competências: Compete ao supervisor de almoxarifado supervisionar as rotinas de recebimento,
estocagem, cadastramento e liberação de materiais e avaliar a necessidade de reposição, encaminhando
solicitações de compras e realizar inventário de estoque.
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Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: MERENDEIRA
Competências: Compete a merendeira zelar pela limpeza e organização da cozinha, receber do
nutricionista e da direção da escola as instruções necessárias, receber os alimentos e demais materiais
destinados à alimentação escolar, controlar os estoques de produtos utilizados na alimentação escolar;

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Ensino Fundamental completo

Cargo: MOTORISTAS CLASSE D
Competências: Dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, cargas, valores e outros, realizar
verificações e manutenções básicas do veículo e utilizar equipamentos e dispositivos especiais, operar
equipamentos pesados máquinas e tratores diversos providos ou não de implementos.

Requisito para provimento: Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Habilitação classe D. Com curso de direção defensiva.

Cargo: MOTORISTAS CLASSE B
Competências: Compete ao motorista classe B, realizar o transporte de pessoas ou materiais para o
destino estabelecido, inspecionar as condições do veículo, analisando a parte elétrica, pneus e
abastecimento, bem como todos os requisitos para uma viagem segura.
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Requisito para provimento: Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Habilitação classe B. E curso de direção defensiva.

Cargo: SUPERVISOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Competências: Supervisionar, orientar, chefiar e controlar as atividades de gestão do transporte escolar,
adotando estratégias que assegurem a consecução dos objetivos delineados pela Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: SUPERVISOR DO CENSO E FREQUÊNCIA ESCOLAR
Competências: Supervisionar, acompanhar e controlar toda a execução do processo censitário,
responsabilizar-se solidariamente pela veracidade dos dados declarados pelas escolas de seus respectivos
sistemas de ensino público ou privado, responder ao Censo Escolar da Educação Básica, no Sistema
Educacenso, responsabilizando-se pela veracidade das informações declaradas.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: COORDENADOR DE GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
Competências: Coordenar, planejar e dirigir as atividades de gestão e desenvolvimento do ensino,
desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência na prestação destas atividades.
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Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Graduação em Pedagogia

Cargo: SECRETÁRIO ESCOLAR
Competências: Compete ao secretário escolar, controlar o cumprimento das diretrizes delineadas pelo
Secretário Municipal de Educação e Cultura, bem como a direção, monitorando resultados e
assessorando-o na consecução dos objetivos propostos.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: COORDEANDOR DE AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGAÇÃO
Competências: Coordenar, planejar e dirigir os projetos e programas de desenvolvimento agropecuário e
irrigação de forma a estimular a produção rural, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela
eficiência da prestação destas atividades.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: COORDENADOR DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS
PAA
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Competências: Coordenar, planejar e dirigir os projetos e programas de apoio às entidades sociais
existentes no Município, fomentando a produção e valorizando o Programa de Aquisição de AlimentosPAA, incentivando a agricultura familiar, promovendo a sua inclusão econômica e social, permitindo
assim, a consecução dos objetivos previstos em seus estatutos, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e
zelando pela eficiência na prestação destas atividades, bem como assegurem a consecução dos objetivos
delineados pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Graduação completada

Cargo: CHEFE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS
Competências: Acompanhar as atividades de manutenção corretiva e preventiva de instalação e
manutenção de poços artesianos, bem como, elaborar procedimentos de trabalho e plano
de manutenção para identificar as deficiências operacionais e funcionais e atender as necessidades de
infraestrutura.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Ensino Fundamental completo

Cargo: SUPERVISOR DE RECURSOSHÍDRICOS
Competências: Compete ao supervisor dos recursos hídricos supervisionar, planejar, regular e controlar o
uso, bem como a recuperação dos corpos d'água, fazer a gestão do uso da água de forma democrática e
participativa.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: COORDENADOR DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA
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Competências: Coordenar as providências destinadas a regular a oferta de água potável no município,
competindo-lhe: coordenar as atividades referentes ao fluxo de abastecimento do município; Proceder
com vistas ao controle da atividade no município; Zelar pela manutenção, conservação e ampliação dos
sistemas de abastecimento de água, promovendo a construção de açudes, barragens, sistemas
simplificados de água e outras providências para assegurar fornecimento de água na Zona Rural.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: MÉDICO VETERINÁRIO
Competências: Planejar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, organizar, orientar, avaliar e
executar as atividades, em articulação com a Direção Estadual do SUS; Atendimento ao público em
assuntos relativos ao departamento, tomando conhecimento de suas solicitações, solucionando-as quando
possível ou encaminhando-as aos órgãos ou pessoas competentes; Prestar informações, na área de sua
competência, às demais divisões e setores, quanto às ações de vigilância sanitária; Participar, com órgãos
afins (Secretaria Estadual de Saúde), na formulação da política e na execução de ações de vigilância
sanitária; Orientar, acompanhar e executar, complementarmente, sem prejuízos à Legislação Estadual e
Federal, licenciamento e fiscalização em: 1- estabelecimentos comerciais e industriais de alimentos; 2comércio ambulante de alimentos; 3- transporte de alimentos; 4- estabelecimentos de diversões públicas (
piscinas, clubes, circos, parques, ginásios de esportes, jogos, eletrônicos, videolocadoras, danceterias,
bares e assemelhados); 5- posto de gasolina; 6- hotéis, motéis e pensões ; 7- estabelecimentos que
comercializam agrotóxicos;
Requisito para provimento: Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Graduação em Medicina Veterinária. Registro no respectivo
órgão fiscalizador da profissão.

Cargo: TECNICO EM AGROPECUARIA
Competências: Planejar e dirigir os projetos e programas de desenvolvimento agropecuário de forma a
estimular a produção rural, desenvolvendo ações de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência da
prestação destas atividades.
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Requisito para provimento: Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Ensino médio completo. Certificado de conclusão no curso
de técnico em agropecuária

Cargo: TECNICO EM AGROECOLOGIA
Competências: Compete ao Técnico em agroecologia prestar assistência técnica à propriedade
agroecológica, pesquisar dados relativos às práticas de mercado e à comercialização de produtos in natura
e de produtos elaborados, coordenar e orientar a formação de associações de produtores agroecológicos.

Requisito para provimento: Requisito para provimento: Aprovação em Concurso Público.
Escolaridade e Requisitos de Investidura: Ensino médio completo. Certificado de conclusão no curso
de técnico em Agroecologia.

Cargo: DESPACHANTE DE ÁGUA
Competências: Compete ao despachante de água atender a demanda do abastecimento de água potável
nas comunidades rurais dependentes do sistema instalados nos poços artesianos, bem como outros
mananciais, fazer a limpeza periódica no sistema e ainda acompanhar a manutenção técnica quando se
fizer necessário.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Ensino Fundamental completo

Cargo: COORDENADOR DA OFICINA MUNICIPAL
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Competências: Coordenar e controlar os serviços de consertos, ajustes, preparação, regulagens de
máquinas, equipamentos e motores e manutenção dos veículos da empresa, acompanhar controle,
movimento e estoque de materiais, peças e equipamentos, acessórios e ferramentas.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Ensino Fundamental completo

Cargo: DIRETOR DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
Competências: Orientar, chefiar e controlar as atividades de gestão e desenvolvimento da fiscalização no
trânsito municipal, bem como a autuação e aplicação das medidas previstas no Código de Trânsito
Brasileiro, adotando estratégias que assegurem a consecução dos objetivos delineados pela Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: COORDENADOR DE CULTURA E LAZER
Competências: Coordenar, supervisionar e controlar o cumprimento das diretrizes delineadas pelo
Secretaria Municipal da Cultura, monitorando resultados e assessorando-o na consecução dos objetivos
propostos.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo
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Cargo: COORDENADOR DE LAZER
Competências: Coordenar, planejar, organizar e desenvolver todos os eventos e atividades coletivas
realizadas pelo Poder Público Municipal e proporcionar, difundir e incentivar as atividades amadoras nas
diversas modalidades e oferecendo lazer à população.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: COORDENADOR DE PROJETOS
Competências: Verificar e orientar o cumprimento das Posturas Municipais e da Regulamentação
Urbanística concernentes a edificações particulares; Verificar imóveis recém construídos ou reformados,
inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o estado de conservação das paredes,
telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de concessão de habite-se; Verificar o
licenciamento de obras de construção ou reconstrução, embargando as que não estiverem providas de
competente autorização, ou que estejam em desacordo com o autorizado, no que concerne a legislação
vigente.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo

Cargo: DIRETOR DE MEIO AMBIENTE
Competências: Coordenar, planejar e dirigir os projetos e ações de educação ambiental, normatização,
controle, regularização, proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais, desenvolvendo ações
de aperfeiçoamento e zelando pela eficiência da prestação destas atividades.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: 2º grau completo
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Cargo: APOIADOR INSTITUCIONAL
Competências: Atua com objetivo de qualificar a clínica e aumentar a resolutividade da equipe através
da reorientação das práticas de cuidado mediante o compartilhamento de conhecimento e promover
estratégias de intervenção frente aos problemas de saúde da população. Pode ocorrer por meio de
matriciamentos, consultas compartilhadas, visitas domiciliares, discussão de casos, entre outros. auxilia a
gestão e os trabalhadores com os processos de trabalho do serviço de saúde, o que pode acontecer através
da construção de espaços coletivos para estimular e facilitar a escuta, o diálogo e a análise reflexiva,
mediação de conflitos, propostas e acompanhamento do processo que aproximem a gestão e atenção,
implementação de diretrizes melhorar da comunicação entre os serviços da rede de acordo com a
necessidade e demanda das equipes e dos usuários com objetivo de qualificar o processo de cuidado e
tornar os serviços mais resolutivos através da atenção integral.

Requisito para provimento: Cargo de livre nomeação.
Escolaridade / Requisitos de Investidura: Superior em saúde
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DECRETO Nº 035, DE 17 DE MARÇO 2022

Regulamenta a concessão de Diárias
aos Agentes Públicos municipais no
âmbito do município de CaetanosBahia.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAETANOS, Estado da Bahia, Exmo. Sr.
PAULO ALVES DOS REIS, no uso de suas atribuições que lhes são
conferidas pelo art. 96, I, a e m da Lei Orgânica Municipal Nº 09 de 05 de
abril de 1990, sem prejuízo das disposições constantes da Lei Municipal nº
104/2009.
DECRETA:
Art.1°- Os Agentes Públicos do Município de Caetanos, Estado da Bahia, que
se ausentarem de sua sede a serviço e no interesse da Administração, além
de transporte, farão jus a diária para cobertura de despesas de alimentação,
pousada e locomoção urbana.
§1°- Entende-se por sede, para os efeitos deste Decreto, toda a área de
jurisdição da Prefeitura de Caetanos.
§2º- Entende-se por interesse da Administração, a participação em cursos,
estágios, congressos ou outra modalidade de aperfeiçoamento, diretamente
relacionada com o cargo ou função, além de viagens junto a órgãos públicos
e de interesses gerais para a administração municipal, independentemente
de esfera ou Poder.
§3º- As despesas com a locomoção urbana, quando táxi, serão comprovadas
mediante apresentação de recibo, que deverão conter os seguintes dados:
“valor do serviço por extenso, a assinatura do taxista, e a data da emissão”.
§4º-As despesas com aquisição de passagens, taxas de embarques, seguros
ou similares, não estão incluídas no conceito de diária constante do caput,
sendo acobertados por adiantamentos.
§5°-Não se concederá diária:
a) durante o período de trânsito, salvo se por motivo de remoção ou
transferência, tiver que mudar de sede;
b) quando o deslocamento constituir exigência permanente do cargo;
c) Demais hipóteses previstas pela Lei Municipal nº 104/2009
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Art.2°-O arbitramento das diárias consultará a natureza, o local e as
condições de serviço, respondendo o chefe da repartição pelos abusos que
forem cometidos.
Art. 3°-A diária será concedida na forma do Anexo I, do presente Decreto.
Art.4°-O servidor poderá perceber:
I.
diária integral, quando passar mais de doze horas fora da sede;
II.
meia diária quando o afastamento for por tempo inferior a doze
horas, mas superior a sete.
Art.5°-A solicitação deverá ser feita por meio de utilização do formulário,
conforme Anexo II deste Decreto.
Art.6°-O órgão de pessoal, depois de examinar a legalidade e a conveniência
da despesa, opinará sobre o valor das diárias a serem concedidas, tendo em
vista as indicações a que se refere o artigo anterior.
Art.7°- Na concessão de diárias deverá ser observado o limite dos recursos
orçamentários próprios, relativos a cada exercício.
Art.8°- Regressando à sede, o agente devolverá, no prazo de 30 (trinta) dias
as diárias recebidas em excesso.
Parágrafo único. Caso o agente não efetue a devolução correspondente ao
excedente pago a título de diária, será instaurado devido processo
administrativo para eventual devolução do mesmo e/ou aplicação das
penalidades previstas em Lei.
Art.9°-A diária é devida a cada período de 24 (vinte e quatro) horas de
afastamento, tomando-se como termo inicial e final para contagem dos dias,
respectivamente, a hora da partida e da chegada à sede.
§ 1º Quando o servidor se afastar por período igual ou superior a 12 (doze)
horas e inferior a 24 (vinte e quatro) horas, havendo comprovação de
pagamento de pousada, por meio de documento legal, será devida diária
integral.
§ 2º Ocorrendo afastamento por período igual ou superior a 6 (seis) horas,
serão devidos 50% (cinquenta por cento) da diária integral.
§ 3º Cometerá falta grave o servidor que, indebitamente, conceder diárias
com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos.
Art.10°- Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
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Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caetanos-Bahia, 16 de março de 2022.

PAULO ALVES DOS REIS
Prefeito
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ANEXO I
TABELA DE VALORES

Destino
Dentro do Estado
Até 100 Km
Dentro do Estado
Acima de 101 à
350 Km
Dentro do Estado
Acima de 351 à
500 Km
Capital do Estado
Outros Estados

Prefeito, VicePrefeito
R$ 130,00

Secretário
Municipal
R$ 90,00

Demais
Servidores
R$ 80,00

R$ 270,00

R$ 200,00

R$ 160,00

R$ 530,00

R$ 400,00

R$ 280,00

R$ 800,00
R$ 1.000,00

R$ 530,00
R$ 800,00

R$ 460,00
R$ 670,00

PAULO ALVES DOS REIS
Prefeito
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ANEXO II
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Solicito a concessão de ________________ (_______________) Diária (as) para
cobertura de despesas com viagem à ___________________________________
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

DATA DA VIAGEM
Previsão de saída:
Previsão de retorno:

PERÍODO DA VIAGEM
Horário de saída:
h
Horário de retorno:
h

PERCURSO DA VIAGEM
↔
Quantidade de
diárias

Valor unitário

↔

Valor Total

Atenciosamente;
_________________________________________________
Agente político/servidor
AUTORIZAÇÃO
Autorizo a concessão das diárias acima mencionada.
Caetanos – Bahia, __________ de ________________ de 2022
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DECRETO Nº 036, DE 17 DE MARÇO DE 2022.

Dispõe sobre a Conferência Municipal de
Saúde e o Fórum Máximo de Deliberação
da Política de Saúde Conforme dispõe a
Lei Federal n°. 8.142/90.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DO CAETANOS, ESTADO DA BAHIA, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO, DECRETA:

Artigo1º. Fica convocada a 1º conferência Municipal de Saúde mental de Caetanos, a ser
realizada no dia 30 de março de 2022, no Município de Caetanos, a ser realizada no CAPS
I, às 14:00h, que oportunize a realização dos seus objetivos, com o tema; “A política de
saúde mental como direito: pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e
garantias dos serviços da atenção psicossocial no SUS”, que será desenvolvido em 4 (
quatro) eixos.
Artigo2º. O tema central da Conferência municipal de saúde será desenvolvido com os
seguintes eixos temáticos:
I.
II.

Cuidado em liberdade como garantia de direito à cidadania
Gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de serviços de
saúde mental

III.

Politica de saúde mental e os princípios do SUS: Universalidade, integralidade e
equidade

IV.

Impactos na saúde mental da população e os desafios para o cuidado psicossocial
durante e pós-pandemia
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Artigo3º. O Conselho Municipal de Saúde, por meio do trabalho da Comissão
Organizadora da Conferência, aprovará o Regimento Interno, com detalhamento de
normas de organização e funcionamento da Conferência Municipal de Saúde.
Art.4º. A Conferência Municipal de Saúde será presidida pelo Presidente do Conselho
Municipal de Saúde e coordenada pelo indicado pela Comissão Organizadora.
Art.5º. Considerando o período pandêmico de importância internacional (COVID- 19),
determino que o evento esteja em consonância com as recomendações e determinações
mencionadas no Plano de Contingência da COVID-19.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAETANOS, em 17 de março de
2022.

_________________________________________
Paulo Alves Dos Reis
Prefeito do Município de Caetanos.
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