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LEI N° 1.145/2009, 
de 13 de novembro de 2009. 

 
 
 

“Dispõe sobre os Cargos de provimento em 
Comissão e de Funções Gratificadas e dá outras 
providências’’. 

O povo do Município de Barra do Quarai, Estado do Rio Grande do Sul, por seus representantes na 

Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu, em seu nome, sanciono e promulgo a seguinte lei, conforme 

art. 96, incisos III, VI, XXVII, alíneas ‘’a’’ e ‘’ b’’, da Lei Orgânica do Município: 

Art. 1º - É organizado, nos termos desta Lei, o Quadro dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas. 
 
Art. 2º - Os Cargos de provimento em Comissão e Funções Gratificadas se destinam a atender encargo de direção, 

assessoramento e chefia determinadas pela presente Lei. 
 
§ 1º - Os Cargos e Funções, de que trata o artigo, são providos através de livre nomeação e exoneração do Prefeito 

Municipal, por pessoas que reúnam as condições necessárias a investidura no serviço publico, competência 
profissional e habilitação para o exercício de cargo, quando exigida. 

 
§ 2º - Os Cargos em Comissão serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira 

técnica ou profissional. 
 
§ 3º - No caso de recair a escolha em Servidor cedido de órgão público Estadual, Federal ou de outro Município, o 

ato de nomeação será precedido de necessária autorização da autoridade competente. 
 
§ 4º - A posse em Cargo em Comissão determina o concomitante afastamento do servidor de carreira do cargo de que 

for titular.  
 
Art. 3º - Fica criado o Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas, conforme a quantidade; denominação; 

vinculo e nível; estabelecidas no Anexo I desta Lei. 
 
Parágrafo Único - Os cargos em comissão e funções gratificadas respectivas, criados neste artigo, com a 

discriminação de suas atribuições, competências e requisitos estão arrolados no Anexo II; e, com o nível, 
correspondente subsidio/remuneração e valor das funções gratificadas respectivas estão fixados no Anexo III. 

 
 
Art. 4º - O desempenho de Função Gratificada é privativo de servidor ocupante de cargo público efetivo desta 

Municipalidade. 
 
Art. 5º - A vantagem correspondente ao desempenho da Função Gratificada poderá ser percebida cumulativamente 

com os vencimentos do cargo efetivo de que o servidor é titular. 
 
Art. 6º - Ocorrendo a nomeação, para o Cargo em Comissão, de pessoa estranha aos quadros de pessoal do 

Município, deverão ser atendidos os requisitos gerais previstos na Legislação vigente para ingresso em cargos 
públicos. 
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Art. 7º - O provimento dos cargos e funções criados pelo artigo 3º da presente Lei poderá ser feito optativamente, sob 

forma de designação para Função Gratificada ou de nomeação para o Cargo em Comissão. 
 
Parágrafo Único: Excetuam-se das disposições previstas no “caput” artigo, 03 (três) das Secretarias Municipais; 

Chefe de Divisão de Material, Patrimônio e Informatização; Chefe de Divisão de Meio Ambiente; Coordenador 
de Compras e Serviços Gerais e Coordenador de Receitas, Cadastros e Dívida Ativa que serão exercidas 
exclusivamente por servidores públicos de carreira do Município. 

 
Art. 8º - O ato de nomeação para o Cargo em Comissão e de designação para Função Gratificada deverá conter, 

obrigatoriamente, a denominação do Órgão onde o titular exercerá suas funções. 
 
Art. 9º – Aos titulares de Cargo em Comissão ou de Função Gratificada fica assegurado o pagamento da respectiva 

remuneração ou subsídio quando dos afastamentos previstos no Regime Jurídico Único, inclusive licenças e 
prestação de serviços obrigatórios por lei. 

  
Parágrafo Único - Os servidores providos em Comissão tem, direito a férias anuais de trinta (30) dias consecutivos, 

de acordo com a escala para este fim organizada.  
 
Art.10 - A retribuição pecuniária da Função Gratificada corresponderá, sempre a 50% do respectivo nivel do Cargo 

em Comissão. 
 
Art.11 – Fica criada a Função Gratificada Especial – FGE, privativa dos Cargos de Níveis XI, X  e IX, a ser exercida 

por servidores cedidos por órgãos públicos. 
 
Parágrafo Único: A retribuição pecuniária, pelo exercício  de FGE, será a equivalente do valor da FG XI, X e IX 

respectivamente. 
 
Art. 12 – O valor das diárias atribuídas aos servidores ocupantes de Cargos em Comissão ou Função Gratificada, 

quando se deslocarem da sede para o desempenho de suas atribuições será fixado por Lei Municipal. 
 
Art. 13 – Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis nº 849 de 30 de agosto de 2006; 868 de 29 

de novembro 2006; 914 de 20 de junho de 2007, 926 de 24 de julho de 2007; 973 de 02 de janeiro de 2008; 1000 
de 22 de abril de 2008; 1015 de 17 de junho de 2008; 1071 de 19 de janeiro de 2009.  

 
Art. 14 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.  
 

Palácio Embaixador Dr. João baptista Lusardo, 13 de novembro de 2009. 
 

 
 

MAHER JABER 
Prefeito Municipal 

 
Registra-se e Publique-se. 
Data Supra. 
 
 
SIDINEI LUIS DA SILVA 
Secretário Municipal de Administração e Fazenda. 
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ANEXO I  
 

CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS 
(Projeto de Lei Nº 52/09) 

 
 

Número 
de ordem 

Denominação dos Cargos 
 

Vinculado 
SIGLA 

Nível 

1 Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo  SEPOP XI 
2 Secretário Municipal de Administração SECAD XI 
3 Secretário Municipal de Fazenda  SEFAZ XI 
4 Secretário Municipal de Saúde SESA XI 
5 Secretário Municipal de Agropecuária, Interior e Meio Ambiente SAIMA XI 
6 Secretário Municipal de Educação e Cultura SEDUC XI  
7 Secretário Municipal de Obras, Transportes e Trânsito SOTRAN XI 
8 Secretário Municipal de Eventos, Desporto e Integração Fronteiriça SEDIFRON XI 
9 Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Atividades Econômicas SICATE XI  
10 Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania SEDESTRAB XI 

11 Procurador Geral do Município PROGEM XI 
 
 

12 Assessor de Assuntos Extraordinários ASSEXT X 
13 Assessor de Captação de Recursos  ASCAPTAR IX 
14 Assessor Jurídico  PROGEM IX 

 
 

15 Chefe de Gabinete e Comunicação Social GAPRE VII 
 
 

16 Chefe de Divisão de Receita, Contabilidade e Despesa  SEFAZ VIII 

17 Chefe de Divisão de Avaliação e Projetos Habitacionais  SEPOP VII 

18 Chefe de Divisão de Pessoal e Serviços Gerais  SECAD VII 

19 Chefe de Divisão de Controle e Atividades Econômicas  SICATE VII 

20 Chefe de Divisão de Ações e Controle Administrativo  SESA VII 

21 Chefe de Divisão de Material, Patrimônio e Informatização SECAD VI 

22 Chefe de Divisão de Saúde  SESA VI 

23 Chefe de Divisão de Meio Ambiente e Interior SAIMA VI 

24 Chefe de Divisão de Oficinas e Conservação de Veículos  SOTRAN VI 

25 Chefe de Divisão de Serviços Públicos e Apoio  SOTRAN V 

26 Chefe de Divisão de Obras, Posturas e Fiscalização  SOTRAN V 

27 Chefe de Divisão de Ações Comunitárias e Apoio  SEDESTRAB V 

28 Chefe de Divisão de Eventos e Desporto  SEDIFRON V 

29 Chefe de Divisão de Trânsito  SOTRAN IV 

30 Chefe de Divisão de Ensino e Cultura  SEDUC IV 

31 Chefe de Divisão de Ações em Comunidades Rurais GAVIP IV 
 
 

32 Coordenador de Desenvolvimento Empresarial  SICATE VI 

33 Coordenador de Orçamento Participativo SEPOP VI 

34 Coordenador de Compras e Serviços Gerais  SECAD VI  
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35 Coordenador de Receitas, Cadastros e Dívida Ativa  SEFAZ VI 
36 Coordenador do Sistema de Controle Interno  GAPRE V 
37 Coordenador para Assuntos da Mulher  COAM V 
38 Coordenador de Controle de Assuntos Administrativos  SECAD V 

 
 

39 Chefe de Seção de Conferência e Registros Contábeis  SEFAZ VI 

40 Chefe de Seção de Informatização SECAD V 

41 Chefe de Seção de Agricultura Familiar e Interior  SAIMA V 

42 Chefe de Seção de Patrimônio e Almoxarifado  SECAD V 

43 Chefe de Seção de Preservação e Licenciamento Ambiental  SAIMA  V 
44 Chefe de Seção de Estradas e Vicinais  SOTRAN V 
45 Chefe de Seção de Expediente  GAPRE IV 
46 Chefe de Seção de Recrutamento, Seleção e Treinamento  SECAD III 
47 Chefe de Seção de Controle, Registros Funcionais e Folha de Pagamento SECAD III 
48 Chefe de Seção de Orientação Escolar e Assistência ao Educando  SEDUC III 
49 Chefe de Seção de Logradouros, Limpeza Urbana e Aterro Sanitário  SOTRAN III 
50 Chefe de Seção de Obras e Pavimentação  SOTRAN III 
51 Chefe de Seção de Fiscalização, Controle e Registro de Trânsito  SOTRAN III 
52 Chefe de Seção de Integração Social e Apoio a Carentes  SEDESTRAB III 
53 Chefe de Seção de Atividades Culturais  SEDUC III 
54 Chefe de Seção de Fiscalização e Estatística  SEFAZ III 
55 Chefe de Seção de Epidemiologia, Cadastros e Controles SESA III 
56 Chefe de Seção de Apoio ao Produtor Rural e Cooperativismo  SAIMA  III 
57 Chefe de Seção de Manutenção de Prédios Públicos  SOTRAN III 
58 Chefe de Seção de Apoio ao Desporto Amador  SEDIFRON III 
59 Chefe de Seção de Mutirões  SEDESTRAB III 
60 Chefe de Seção de Expediente  SEFAZ III 
61 Chefe de Seção de Desenvolvimento de Programas Sociais  SEDESTRAB III 
62 Chefe de Seção de Expediente do Gabinete do Vice-Prefeito  GAVIP II 
63 Chefe de Seção de Agroindústrias e Feiras Livres  SAIMA  II  
64 Chefe de Seção de Pronto Atendimento e Farmácia  SESA II  
65 Chefe de Seção de Programas de Assistência a Crianças  SESA II 
66 Chefe de Seção de Cemitérios  SOTRAN II  
67 Chefe de Seção de Serviço Industrial e Pedreira Municipal  SOTRAN II  
68 Chefe de Seção de Controle, Licenciamento e Atividades Turísticas  SICATE II  
69 Chefe de Seção de Expediente e Serviços Gerais  SESA II 
70 Chefe de Seção de Serviços e Limpeza  SOTRAN II 
71 Chefe de Seção de Controle de Programas Comunitários  SEDESTRAB II 
72 Chefe de Seção de Cadastros de Programas Sociais e Execução de 

Convênios  
SEDESTRAB II 

73 Chefe de Seção de Expediente SEPOP II 
74 Chefe de Seção de Creches e Centros Comunitários  SEDUC I 
75 Chefe de Seção de Abastecimento, Manutenção e Controle da Frota  SECAD I 
76 Chefe de Seção de Expediente e Serviços Gerais  PROGEM I 
77 Chefe de Seção de Protocolo e Arquivo  SECAD I 
78 Chefe de Seção de Conservação e Limpeza  SECAD I 
79 Chefe de Seção de Expediente  SEDUC I 
80 Chefe de Seção de Fiscalização de Obras Posturas e Expediente  SOTRAN I 
81 Chefe de Seção de Fomento a Integração Fronteiriça SEDIFRON I 
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ANEXO II 

 
CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS 

ATRIBUIÇÕES, COMPETÊNCIAS E REQUISITOS 
(Projeto de Lei Nº 52/09) 

 
I.   GAPRE  

I.1-CARGO: CHEFE DE GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL  
Nível: VII 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres:  Atividade de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a execução 

do plano de ação do governo e de tarefas e competências próprias do Gabinete do Prefeito e prestar 
assessoramento em assuntos de comunicação social. 

 Exemplos de atribuições: Assessorar o Prefeito nos assuntos relativos e competentes do 
Gabinete do Prefeito especialmente nas funções políticas, administrativas, sociais, de cerimonial e de relações 
públicas, de representação e de divulgação de tudo mais inerente a atividade ao chefe do Executivo; também, 
coordenar o relacionamento com as Secretarias e demais órgãos do Poder Executivo; organizar solenidades e 
recepções oficiais, objetivando as relações com autoridades; cumprir o cerimonial; organizar controles para 
fortalecimento das relações comunitárias; preparar audiências públicas e correspondência oficial, atendendo 
determinação ou necessidade de interesse público; articular-se com o sistema de controle interno e com os 
conselhos municipais, na busca da regularidade e do atendimento das obrigações da Administração Municipal; 
estabelecer medidas e ações burocráticas para o funcionamento do Gabinete do Prefeito no atendimento de suas 
atribuições; assessorar o Prefeito Municipal em todas as atividades ligadas a comunicação social, sugerindo a 
autoridade condutas para comunicação com os munícipes, entidades e representações, divulgando atos e eventos 
e aproximando interessados da Administração Municipal; propiciar, também, o conhecimento e a divulgação de 
informações da mídia sobre o interesse público; administrar e controlar os recursos humanos e o uso, 
funcionamento e conservação dos bens, lotados na Secretaria; encaminhar projetos e receber atos legislativos, 
controlando prazos legais decorrentes da Lei Orgânica e do processo legislativo, com isto assessorando o chefe 
do Executivo na sua articulação política; participar de elaboração dos projetos de leis orçamentárias; acompanhar 
a execução destas leis e desenvolver outras atividades correlatas. 

 
I.2-CARGO: COORDENADOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTER NO 
Nível:V 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Coordenar as atividades e representar a coordenadoria como órgão de 

controle. 
 Exemplos de atribuições: Coordenar as atividades das representações de órgãos que integrem 

e atuem no controle interno administrativo do Município, objetivando promover a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária e patrimonial, com relação a gestão dos recursos e bens públicos quanto ao cumprimento da 
legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade e eficiência. Também, representar o órgão e praticar os atos 
administrativos necessários ao cumprimento da legislação específica. 
 

I.3-CARGO: CHEFE DA SEÇÃO DE EXPEDIENTE  
Nível: IV 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas necessárias ao atendimento e 

cumprimento dos atos administrativos burocráticos do órgão competente a que se subordine hierarquicamente.  
 Exemplos de atribuições: Chefiar as atividades burocráticas necessárias ao funcionamento do 

Gabinete do Prefeito, como preparação de material para despachos; organização de fichários; preparo e 
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expedição de correspondência oficial; comunicação interna, conforme diretrizes definidas pelo superior 
hierárquico, podendo executar outras atividades correlatas no exercício da chefia.   

 
 

II. ASSEXT  
II.1-CARGO: ASSESSOR DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS  
Nível: X 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Prestar assessoramento em assuntos não afetos aos outros órgãos de 

assistência imediata ao Prefeito. 
 Exemplos de atribuições: Apreciar com especificidade e agilidade atos, estudos, processos e 

procedimentos recebidos do Prefeito Municipal que necessitem pronto esclarecimento ou aprofundamento, 
destinados a subsidiar decisões. Também, posicionar-se em questões suscitadas no gabinete, inclusive aquelas 
de origem inovadora ou eventual que sejam dependentes de avaliações gerais ou de consenso. 
 

III. GAVIP 
III.1- CARGO: CHEFE DE DIVISÃO DE AÇÕES EM COMUNIDA DES RURAIS 
Nível: IV 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas necessárias ao atendimento e 

cumprimento dos atos administrativos burocráticos do órgão competente a que se subordine hierarquicamente. 
 Exemplos de atribuições: Chefiar as atividades burocráticas necessárias ao funcionamento do 

Gabinete do Vice Prefeito; coordenar projetos e programas vinculados as comunidades rurais, em cooperação 
com outros órgãos Municipais da Estrutura Administrativa; desenvolver e implementar programas vinculados a 
saúde e a promoção social da mulher, conjuntamente com a COAM e sob a coordenação do Gabinete do Vice 
Prefeito, podendo executar outras atividades correlatas no exercício da chefia. 

 
III.2-CARGO: CHEFE DA SEÇÃO DE EXPEDIENTE DO GABINE TE DO VICE-PREFEITO 
Nível: II 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas necessárias ao atendimento e 

cumprimento dos atos administrativos burocráticos do órgão competente a que se subordine hierarquicamente. 
 Exemplos de atribuições: Chefiar as atividades burocráticas necessárias ao funcionamento do 

Gabinete do Vice Prefeito, como preparação de material para despachos; organização de fichários; preparo e 
expedição de correspondência oficial; comunicação interna, conforme diretrizes definidas pelo superior 
hierárquico, podendo executar outras atividades correlatas no exercício da chefia. 

 
IV. ASCAPTAR 

IV.1-CARGO: ASSESSOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS  
Nível: IX 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres:  Prestar assessoramento objetivando captar recursos como investimentos 

para o Município. 
 Exemplos de atribuições: Assessorar o Prefeito Municipal em todas as atividades que objetivem 

a obtenção de investimentos destinados ao desenvolvimento e evolução social da economia do Município; 
promover estudos, pesquisas, planos e projetos destinados a subsidiar decisões favoráveis para investimentos de 
recursos econômicos, resultando na captação de recursos públicos ou privados tendentes a geração de riquezas, 
a satisfação e desenvolvimento social da comunidade e a geração de empregos, como forma de valorização da 
cidadania; desenvolver outras atividades correlatas. 
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V. COAM 

V.1-CARGO: COORDENADOR DE ASSUNTOS DA MULHER  
Nível: V 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres:  Coordenar as atividades relativas a valorização da mulher na sociedade. 
 Exemplos de atribuições: Estabelecer, instituir e coordenar políticas públicas que visem 

valorizar, inserir e aumentar a participação da mulher na vida política, social, cultural e econômica da comunidade; 
realizar estudos, definir pesquisas e sugerir decisões objetivando o encaminhamento de cooperação e 
participação do Município em políticas públicas de igualdade e dignidade entre homens e mulheres; definir e 
implementar ações de prevenção a violência; promover oportunidades iguais para a geração e obtenção de 
empregos; fortalecer e iniciar programas de desenvolvimento econômico social e educacional das mulheres do 
meio rural, através do fortalecimento do setor primário; oportunizar a busca de convênios e acordos, com entes 
federativos ou atividade privada, na busca de alternativas econômicas e fontes de renda; atuar na esfera 
administrativa para a melhoria das condições de saúde pública, especialmente na saúde preventiva e curativa da 
mulher, em qualquer faixa etária, esclarecendo e buscando a participação de adolescentes sobre a saúde 
feminina; prevenindo a mortalidade materna, incrementado o planejamento familiar e envolvendo-se na definição 
das políticas públicas, com o objetivo de equidade no desenvolvimento social trabalho e renda; desenvolver outras 
atividades correlatas.  

 
VI. PROGEM 

VI.1-CARGO: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
Nível: XI 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
 Instrução: Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres:  Coordenar, normatizar e acompanhar a prestação de assessoramento em 

todos os assuntos de natureza jurídica, atuando na representação e defesa judicial e extrajudicial do Município, 
em atividade de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a execução do plano de ações do governo e 
de tarefas e competências próprias da Procuradoria Geral do Município. 

 Exemplos de atribuições:  Assistir e assessorar ao Prefeito no trato das questões jurídicas, com a 
participação dos chefes dos órgãos complementares da PROGEM, sob a forma de estudos, pesquisas, 
investigações e processos administrativos e disciplinares; emitir pareceres e exposições de motivos; atuar em 
processos de desapropriações; assessorar juridicamente todos os órgãos da administração municipal, nas áreas 
de competência e atuação de cada um; promover a cobrança da dívida ativa, acompanhar as transações 
imobiliárias do município, incluindo os próprios públicos; examinar anteprojetos de leis, minutas de decretos e 
regulamentos, editais, atos convocatórios e contratos; apreciar previamente convênios e escrituras; administrar e 
controlar os recursos humanos e o uso, funcionamento e conservação dos bens, lotados na Procuradoria Geral; 
participar de elaboração dos projetos de leis orçamentárias; acompanhar a execução das leis orçamentárias e 
desenvolver outras atividades correlatas. 

 
VI.2-CARGO: ASSESSOR JURÍDICO  
Nível: IX 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
 Instrução: Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Prestar assessoramento em assuntos de natureza jurídica; elaborar 

estudos e preparar informações, examinando os aspectos de legalidade administrativa dos atos a serem editados 
ou publicados; prestar assistência no controle da legalidade dos atos da Administração Municipal, mediante o 
exame de proposta, anteprojetos, projetos e minutas de atos normativos de iniciativa do Poder Executivo, sempre 
sob a subordinação hierárquica do Procurador Geral 

 Exemplos de atribuições: Formular e propor a elaboração de normas, métodos e procedimentos 
para orientar o planejamento, a execução e o controle das atividades de natureza jurídica; exercer, quando 
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determinado, as funções de consultoria e assistência jurídica, bem como manifestar-se sobre o aspecto jurídico de 
todos os assuntos pertinentes ao Executivo; excepcionalmente, por intermédio de procuração outorgada pelo 
Prefeito defender o Município em ações judiciais que envolvam os interesses locais e representá-lo perante 
quaisquer órgãos Federais, Estaduais ou Municipais; emitir pareceres do ponto de vista legal e jurídico, sobre 
operações que importem em obrigações e responsabilidades para o Município; orientar, quando solicitado pelo 
Procurador Geral, os responsáveis pelas unidades da administração, em tudo quanto se relacione com a 
aplicação da legislação em vigor, zelando pelo cumprimento da mesma; dirimir dúvidas a respeito de sentenças 
judiciais, orientando para o seu exato cumprimento; proceder a revisão de textos elaborados e processados pelo 
setor; executar outras atividades correlatas com a área jurídica.   
 

VI.3-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS  GERAIS 
Nível: I 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas necessárias ao atendimento e 

cumprimento dos atos administrativos burocráticos do órgão competente a que se subordine hierarquicamente e 
realizar tarefas específicas de atendimento as necessidades gerais burocráticas e operacionais da PROGEM. 

 Exemplos de atribuições:  Chefiar as atividades burocráticas necessárias ao funcionamento da 
PROGEM, como preparação de material para despachos; organização de fichários; preparo e expedição de 
correspondência oficial; comunicação interna; controles processuais, administrativos e judiciais; conforme 
diretrizes definidas pelo superior hierárquico, podendo executar outras atividades correlatas no exercício da chefia.   
 
 
VII. SEPOP 

VII.1-CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E  ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
Nível: XI 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Atividade de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a execução 

do plano de ação do governo e de tarefas e competências próprias da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Orçamento Participativo. 

 Exemplos de atribuições:  Planejar, coordenar, normatizar e acompanhar a execução dos 
sistemas de planejamento, dos assuntos relacionados com o Poder Legislativo Municipal e participação popular 
nas leis de orçamento; estabelecer orientação normativa, metodológica e tecnológica, a serem seguidas pelos 
órgãos da Administração Municipal; realizar estudos e desenvolver programas e projetos a serem integrados nos 
planos plurianuais; desenvolver programas de controle acompanhamento e avaliação de sistemática de 
desempenho dos órgãos municipais; coordenar o envolvimento e a participação popular nos projetos de leis do 
orçamento participativo do Plano Plurianual e das diretrizes orçamentárias; acompanhar e controlar a execução 
orçamentária, considerando a aplicabilidade da legislação de responsabilidade fiscal; promover e obter estudos e 
pesquisas, planos e projetos relacionados a evolução social e econômica do município; estabelecer e coordenar 
dados e informações técnicas, objetivando atualizações e divulgação sistemática para os órgãos sujeitos as 
alterações decorrentes; coordenar ações que objetivem planejamento com soluções integrais e sincronizadas 
aplicáveis aos serviços públicos; coordenar o atendimento a obrigação de prestar contas de recursos e obrigações 
com entes Federativos; estudar e implementar medidas constantes para modernização administrativa; coordenar 
ações do objetivo de implementação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município; gerir a política 
municipal de habitação, mediante apresentação de sugestões de diretrizes, estratégias e instrumentos, bem como 
as prioridades para o seu cumprimento, em especial na área de habitação de interesse social; dar publicidade as 
formas e critérios de acesso aos programas habitacionais; coordenar a elaboração dos projetos de leis 
orçamentárias; administrar e controlar os recursos humanos e o uso, funcionamento e conservação dos bens, 
lotados na Secretaria; controlar a execução das leis orçamentárias e desenvolver outras atividades correlatas.  
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VII.2-CARGO: CHEFE DE DIVISÃO DE AVALIAÇÃO E PROJET OS HABITACIONAIS  
Nível: VII 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Dirigir e coordenar os serviços administrativos complementares da 

Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo, relativos a avaliações, estudos e projetos, 
também habitacionais; prestação de contas; bem como ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. 

 Exemplos de atribuições:  Acompanhar e coordenar as ações, sob sua hierarquia, vinculadas a 
avaliação de projetos e planos habitacionais; coordenar estudos e avaliações objetivando a implantação e 
funcionamento do P.D.D.U., compilando informações e subsídios com o objetivo de promover, manter, atualizar, 
revisar e controlar o processo de implantação do plano, as formas de funcionamento e atualização de sua 
legislação; disponibilizar os resultados obtidos aos órgãos administrativos, inserindo-os no planejamento 
municipal; coordenar programas habitacionais e Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano; organizar e coordenar 
as prestações de contas, junto a organismos Estaduais e Federais ou perante qualquer organismo de repasse ou 
financiamento, controlando prazos e acompanhando o andamento de cada processo; organização e métodos; 
avaliar a documentação originada nos órgão subordinado preparando-a para encaminhamento ao titular da pasta; 
registrar e distribuir o expediente recebido da seção respectiva; implementar e coordenar a execução das 
competências e atribuições da secretaria, relativas a estudos e avaliações e a projetos habitacionais; acompanhar 
as ações e atos individualizados do órgão complementar subordinado, objetivando o cumprimento do plano de 
governo; participar da preparação e avaliação de planos, estudos e projetos, vinculados às atribuições e 
competências da Secretaria; coordenar estudos e o estabelecimento de técnicas e métodos objetivando a 
implementação dos programas, projetos e sistemas do planejamento municipal; acompanhar, junto aos órgãos da 
administração municipal, o desenvolvimento organizado e integral do plano de governo, convênios e acordos, para 
cumprimento das metas de gestão; podendo desenvolver outras atribuições afins. 
 

VII.3-CARGO: COORDENADOR DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO   
Nível: VI 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Dirigir e coordenar os serviços administrativos complementares da 

Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo, relativos a orçamento participativo.. 
 Exemplos de atribuições: Acompanhar e coordenar as ações, sob sua hierarquia vinculadas, ao 

Orçamento Participativo; cumprido do plano de governo, com referência a SEPOP; registrar as atividades da 
secretaria para fornecer os elementos necessários a elaboração do relatório anual; registrar as transferências em 
alterações de bens patrimoniais na secretaria; comunicar alterações ocorridas com os recursos humanos da 
secretaria, comunicando ao órgão competente; registrar e distribuir o expediente recebido; providenciar estudos e 
levantamentos das necessidades da secretaria, objetivando a proposta orçamentária; avaliar, acompanhar e 
controlar o desempenho das secretarias, seus objetivos e consecução de seus programas objetivando conhecer 
resultados e projetar orçamentos, atendendo a participação popular; preparar e formular, cumprindo as exigências 
legais todos os projetos de lei vinculados ao Orçamento Participativo; desenvolver outras atribuições afins. 

 
VII.4-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO  DE EXPEDIENTE 
Nível: II 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas necessárias ao atendimento e 

cumprimento dos atos administrativos burocráticos do órgão competente a que se subordine hierarquicamente.  
 Exemplos de atribuições: Chefiar as atividades burocráticas necessárias ao funcionamento da 

Secretaria de Planejamento e Orçamento Participativo, como preparação de material para despachos; 
organização de fichários; preparo e expedição de correspondência; comunicação interna, conforme diretrizes 
definidas pelo superior hierárquico; podendo executar outras atividades correlatas no exercício da chefia. 
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VIII. SECAD 
VIII.1-CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   
Nível: XI 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres:  Atividade de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a execução 

do plano de ação do governo e de tarefas e competências próprias da Secretaria Municipal de Administração. 
 Exemplos de atribuições:  planejar, coordenar, normatizar e acompanhar a execução dos 

sistemas de administração da Prefeitura; contribuir, coordenar e cumprir o Plano de ação do governo municipal e 
os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria; assessorar o Prefeito nos assuntos relativos à Secretaria; 
garantir a prestação de serviços específicos; propor políticas sobre a administração de pessoal; administrar o 
Plano de Cargos e Salários; coordenar programa de recrutamento, seleção, colocação, treinamento, 
aperfeiçoamento, avaliação e desenvolvimento de recursos humanos; efetuar o exame legal dos atos relativos a 
pessoal e promover o seu registro e publicação; promover a concessão de vantagens previstas na legislação de 
pessoal; manter mecanismos permanentes de controle e verificação das despesas com pessoal efetuadas pelo 
Município; elaborar e implantar normas e controles referentes à administração do material e do patrimônio; 
coordenar o processamento de licitações; elaborar normas e promover atividades relativas ao recebimento, 
distribuição, controle do andamento, triagem e arquivamento dos processos e documentos em geral; informar 
processos e expedientes; coordenar os serviços de copa e zeladoria em geral; coordenar e controlar os serviços 
de transporte administrativo; assessorar os órgãos da Prefeitura em assuntos administrativos referentes a pessoal, 
arquivo, patrimônio e comunicações administrativas; promover a impressão e a publicação de coletâneas de 
legislação, atos, pareceres e demais documentos de interesse do Executivo Municipal; divulgar, através de 
publicações, trabalhos de interesse para a Administração; administrar o prédio da Prefeitura Municipal, 
normalmente no que se refere a coordenação e o controle das atividades inerentes à portaria, segurança limpeza, 
zeladoria e demais atividades auxiliares; administrar e controlar os recursos humanos e o uso, funcionamento e 
conservação dos bens, lotados na Secretaria; promover reuniões periódicas, participar de elaboração dos projetos 
de leis orçamentárias; acompanhar a execução das leis orçamentárias e desenvolver outras atividades correlatas.   

 
VIII.2-CARGO: CHEFE DE DIVISÃO DE PESSOAL E SERVIÇO S GERAIS 
Nível: VII 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Dirigir e coordenar os serviços administrativos complementares, ligados 

aos Recursos Humanos e aos Serviços Gerais da Secretaria Municipal de Administração.  
 Exemplos de atribuições: Coordenar e acompanhar a aplicação das leis e regulamentos na área 

de pessoal, orientando e fiscalizando sua execução; coordenar, acompanhar, suprir e controlar a prestação de 
serviços dos órgãos sob sua subordinação; supervisionar as atividades relativas ao ingresso, exercício e 
aposentadoria de todos os servidores; coordenar atividades de avaliação de desempenho e outras necessárias ao 
desenvolvimento funcional; acompanhar e organizar levantamentos das necessidades de treinamento nas 
diversas Secretarias; providenciar e controlar a preparação e a elaboração de folhas de pagamento de pessoal; 
examinar documentos da área de Recursos Humanos e dar parecer, quando solicitado, relativos a direitos, 
vantagens, deveres e responsabilidades, despachando requerimentos, memorando e outros da área de pessoal; 
acompanhar e controlar arquivos da Divisão; avaliar, coordenar e controlar a prestação dos serviços de protocolo 
e arquivo centralizados do Município; coordenar as ações de conservação e limpeza dos próprios Municipais; 
desenvolver outras atribuições afins. 
 

VIII.3-CARGO: CHEFE DE DIVISÃO DE MATERIAL, PATRIMÔ NIO E INFORMATIZAÇÃO  
Nível: VI 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Dirigir e coordenar os serviços administrativos complementares relativos a 

Material, Patrimônio e Informatização da Secretaria Municipal de Administração. 
 Exemplos de atribuições: Promover a padronização e especificação de materiais, objetivando 

uniformizar a linguagem das unidades administrativas; coordenar estudos para a melhoria do processo de 
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compras; promover a organização e manutenção do cadastro de fornecedores; coordenar a aplicação da 
legislação de licitações, praticando e fazendo cumprir todos os atos necessários ao seu cumprimento; garantir os 
registros e controles dos materiais, bens e serviços adquiridos até o recebimento e a distribuição aos órgãos 
administrativos; acompanhar e supervisionar o cumprimento das obrigações assumidas pelos fornecedores; 
acompanhar, avaliar, desenvolver estudos e projetos e coordenar ações objetivando a plena informatização dos 
órgãos municipais; desenvolver outras atribuições afins. 

 
VIII.4-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO  
Nível: V 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas necessárias ao atendimento e 

cumprimento dos atos administrativos burocráticos do órgão competente a que se subordine hierarquicamente 
relativos a Informatização. 

 Exemplos de atribuições: Coordenar a atualização da área de informática do município; 
promover avaliações quanto as necessidades dos serviços sugerindo atualizações e medidas tendentes a 
melhorias na área de informática, através da adoção de plano geral de informática; coordenar e conduzir 
aquisições de máquinas e equipamentos, objetivando modernização dos serviços; podendo executar outras 
atividades correlatas no exercício da chefia. 
 

VIII.5-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO   
Nível: I 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas necessárias ao atendimento e 

cumprimento dos atos administrativos burocráticos do órgão competente a que se subordine hierarquicamente 
relativos ao Protocolo Geral do Município e ao seu arquivo. 

 Exemplos de atribuições: Coordenar e controlar o recebimento e a expedição de documentos; 
conduzir e supervisionar a tramitação interna de correspondências, processos administrativos e afins, através de 
controles implementados com tal finalidade; coordenar a aquisição de informações administrativas, objetivando 
prestar informações atualizadas a munícipes interessados, sobre assuntos em tramitação; dirigir, constantemente, 
os procedimentos objetivando a implantação, controle e manutenção do arquivo de documentos do município; 
dirigir e avaliar procedimentos tendentes a preservação dos documentos arquivados e controlar as necessidades 
de ampliação e modernização dos atos de arquivamento dos documentos administrativos ou históricos do 
Município; podendo executar outras atividades correlatas no exercício da chefia. 

 
VIII.6-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE CONSERVAÇÃO E LIMPE ZA 
Nível: I 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades operacionais e administrativas necessárias ao 

atendimento e cumprimento dos atos administrativos e burocráticos do órgão competente a que se subordine 
hierarquicamente relativos a conservação e limpeza dos próprios municipais. 

 Exemplos de atribuições: Coordenar estudos, implementar medidas e dirigir sistema de 
segurança dos próprios municipais; coordenar as atividades de limpeza e conservação dos bens e prédios do 
município, coordenando outras atividades auxiliares, inclusive de zeladoria; podendo executar outras atividades 
correlatas no exercício da chefia. 
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VIII.7-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇ ÃO E TREINAMENTO 
Nível: III 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas necessárias ao atendimento e 

cumprimento dos atos administrativos burocráticos do órgão competente a que se subordine hierarquicamente 
relativos ao Recrutamento, Seleção e Treinamento de pessoal. 

 Exemplos de atribuições: Proceder estudos, coordenar e participar da preparação de concursos, 
considerando os requisitos e as descrições de atribuições para preenchimento de cargos; coordenar as atividades 
de avaliação de desempenho e outras necessárias ao desenvolvimento funcional; organizar levantamentos 
objetivando estabelecer as necessidades de treinamento nas diversas secretarias; coordenar e desenvolver a 
execução de programas de capacitação e aperfeiçoamento dos servidores; podendo executar outras atividades 
correlatas no exercício da chefia. 

 
VIII.8-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE CONTROLE, REGISTROS  FUNCIONAIS E FOLHA DE 
PAGAMENTO 
Nível: III 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas necessárias ao atendimento e 

cumprimento dos atos administrativos burocráticos do órgão competente a que se subordine hierarquicamente 
relativos a controle, registros funcionais e folha de pagamento. 

 Exemplos de atribuições: Supervisionar a execução dos atos administrativos relativos aos 
servidores; providenciar a apuração do tempo de serviço dos servidores para todo e qualquer efeito; dirigir os 
registros de todos os atos individuais, em controles próprios, relativos a pessoal, providenciando os conseqüentes 
arquivamentos; coordenar a preparação e elaboração de folhas de pagamento de pessoal, bem como dos 
registros a elas relacionados, conferindo cálculos e indenizações; registrar descontos e proceder o controle da 
liquidação de consignações; podendo executar outras atividades correlatas no exercício da chefia. 

 
VIII.9-CARGO: COORDENADOR DE COMPRAS E SERVIÇOS GER AIS 
Nível: VI 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas necessárias ao atendimento e 

cumprimento dos atos administrativos burocráticos do órgão competente a que se subordine hierarquicamente 
relativos a compras e serviços gerais do município. 

 Exemplos de atribuições: Coordenar todos os procedimentos de aquisição de bens e serviço 
para o Município, encaminhado os procedimentos necessários para o cumprimento da legislação licitatória; 
controlar e dirigir as atividades auxiliares necessárias ao pleno funcionamento e autonomia das comissões 
previstas na legislação de licitações públicas; coordenar e controlar o recebimento e a entrega das compras 
requisitadas pelos diversos órgãos da municipalidade, registrando tais procedimentos e dirigindo o arquivamento 
próprio; podendo executar outras atividades correlatas no exercício da chefia. 

 
VIII.10-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOX ARIFADO 
Nível: V 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas necessárias ao atendimento e 

cumprimento dos atos administrativos burocráticos do órgão competente a que se subordine hierarquicamente 
relativos ao patrimônio e almoxarifado do município. 

 Exemplos de atribuições: Coordenar e dirigir os atos necessários ao tombamento, registro, 
inventário, proteção e conservação dos bens do patrimônio público; supervisionar a elaboração periódica de seus 
relatórios, avaliações e controles legais exigidos; estabelecer formas de controle e registro dos bens disponíveis 
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no almoxarifado; coordenar a entrega de tais bens, sob requisição; dirigir a elaboração periódica de relatórios de 
controle dos bens entregues e disponíveis; coordenar e manter atualizados todos os registros de ingresso e 
entrega de bens no almoxarifado, realizando inventário; podendo executar outras atividades correlatas no 
exercício da chefia. 

  
VIII.11-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE ABASTECIMENTO, MAN UTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA  
Nível: I 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas necessárias ao atendimento e 

cumprimento dos atos administrativos burocráticos do órgão competente a que se subordine hierarquicamente 
relativos ao abastecimento, manutenção e controle da frota. 

 Exemplos de atribuições: Chefiar as equipes de trabalho que executam atividades de 
manutenção e controle do funcionamento e abastecimento da frota; estabelecer diretrizes e metas de atuação e 
de execução para o uso das máquinas e equipamentos da prefeitura; estabelecer normas e fazer cumprir 
condutas para guarda, abastecimento, lubrificação, limpeza, manutenção e recuperação das máquinas e 
equipamentos; realizar revisões periódicas dos maquinários, verificando seu estado de conservação e adotando 
as providências para os reparos necessários; adotar medidas de sua competência nos casos de acidentes e 
infortúnios com máquinas e equipamentos, mantendo o superior hierárquico informado para as providencias que 
se fizerem necessárias; requisitar, distribuir e controlar os materiais necessários à plena atividade das máquinas e 
equipamentos, conforme diretrizes definidas pelo seu superior hierárquico; podendo executar outras atividades 
correlatas no exercício da chefia. 

 
VIII.12-CARGO: COORDENADOR DE CONTROLE DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
Nível: V 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres:  Coordenar as atividades relativas ao controle de atos e assuntos 

administrativos, para os órgãos da Administração Municipal, nas áreas vinculadas e decorrente das atribuições da 
Secretaria Municipal de Administração. 

 Exemplos de atribuições:  Organizar, estruturar, operar e coordenar o controle de atos e 
assuntos administrativos da Administração Municipal, objetivando a prática correta de atos administrativos, nas 
áreas específicas; orientar e prestar assistência na resolução de questões administrativas e no encaminhamento 
de assuntos afetos a aplicabilidade da legislação Positiva; examinar a aplicabilidade e correção de anteprojetos de 
lei, decretos e outros atos normativos; emitir posicionamentos, em questões administrativas suscitadas pelos  
órgãos e entidades do Município referentes a Administração Municipal; apreciar minutas de editais, avisos, 
contratos, convênios, permissões, ajustes, rescisões ou instrumentos congêneres; responder consultas e dirimir 
duvidas de natureza administrativa questionadas pelos órgãos da Administração, nas áreas de sua competência; 
manifestar-se sobre a regularidade de processos administrativos; coordenar e orientar as atividades de elaboração 
de anteprojetos de leis, decretos, regulamentos, estatutos, portarias e demais atos normativos afetos ao 
Município; promover expediente de atendimento e esclarecimentos às consultas formuladas pelas unidades da 
Administração; executar outras atividades correlatas. 

 
 

IX. SEFAZ 
IX.1-CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA  
Nível: XI 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres:  Atividade de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a execução 

do plano de ação do governo e de tarefas e competências próprias da Secretaria Municipal de Fazenda. 
 Exemplos de atribuições:  planejar, coordenar e acompanhar a execução do Plano de 

ação do governo municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria; assessorar o Prefeito nos 
assuntos relativos à Secretaria; garantir a prestação dos serviços específicos, propor políticas sobre assuntos 
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relativos à pasta; administrar, organizar e coordenar programas e atividades da Secretaria, coordenar a 
organização, inscrição e atualização do cadastro dos contribuintes sujeitos ao IPTU, bem como de taxas cujo fato 
gerador esteja a ele relacionado; determinar levantamentos de campo ou pesquisas de dados complementares, 
buscar informações, referentes às transações imobiliárias, com o objetivo de atualizar o valor venal dos imóveis 
cadastrados; determinar a emissão de documentos relativos à cobrança dos tributos de sua competência, bem 
como registrar os créditos; informar processos e expedientes que versem sobre assuntos de sua competência, 
bem como para o fornecimento de certidões; estudar a legislação tributária federal e estadual, bem como seus 
possíveis reflexos e aplicação no âmbito municipal, apreciar, em primeira instância, as reclamações contra o 
lançamento de tributos; elaborar relatório anual de suas atividades; coordenar a organização e atualização dos 
cadastros dos contribuintes sujeitos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, taxa de licença para 
localização ou exercício de atividades, multas, taxas de fiscalização de serviços diversos, diversas licenças e 
outras receitas cujo fato gerador não se relacione com o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana; 
coordenar a inscrição, no cadastro correspondente, do contribuinte cuja atividade, na forma da legislação vigente, 
estiver sujeito à tributação, inclusive as que estiverem imunes ou isentas; administrar e controlar os recursos 
humanos e o uso, funcionamento e conservação dos bens, lotados na Secretaria; promover reuniões periódicas, 
participar da elaboração dos projetos de leis orçamentárias; acompanhar a execução das leis orçamentárias; e 
executar outras atividades correlatas. 

 
IX.2-CARGO: CHEFE DE DIVISÃO DE RECEITAS, CONTABILI DADE E DESPESA 
Nível: VIII  
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Dirigir e coordenar os serviços administrativos complementares da 

Secretaria Municipal da Fazenda, nas áreas de receitas, contabilidade, despesa e fiscalização tributária. 
 Exemplos de atribuições:  Acompanhar e coordenar as ações de inscrição, manutenção e 

atualização de cadastros tributários; programar e fazer cumprir metas para arrecadação e controle da dívida ativa; 
acompanhar e controlar atos e ações da tesouraria; estabelecer e fazer cumprir metas e programas de 
fiscalização tributária, coordenando suas ações internas e externas; estabelecer e coordenar programas de 
informações da atividade econômica do município, objetivando comprovação de resultados estatísticos, através de 
levantamentos formalizados e comprobatórios; coordenar as ações de acompanhamento e controle da execução 
orçamentária, da composição patrimonial, da determinação de custos, do levantamento dos balanços e da análise 
e interpretação dos resultados econômicos e financeiros da Administração Municipal, conforme as exigências da 
legislação em vigor; estabelecer e manter controles contábeis dos direitos e obrigações oriundos de ajustes e 
contratos; cumprir e fazer cumprir as exigências para a regularidade da despesa; registrar e supervisionar a 
execução orçamentária das receitas; cumprir e fazer cumprir todas as exigências da responsabilidade fiscal; 
atender e coordenar o controle da legislação orçamentária, estabelecendo programas, projetos e levantamentos 
necessários as suas elaborações e execução; implementar e coordenar a execução das competências e 
atribuições da divisão; desenvolver outras atribuições afins. 

 
IX.3-CARGO: COORDENADOR DE RECEITAS, CADASTROS E DÍ VIDA ATIVA  
Nível: VI 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas necessárias ao atendimento e 

cumprimento dos atos administrativos burocráticos do órgão competente a que se subordine hierarquicamente 
relativos a receitas, cadastros e dívida ativa.. 

 Exemplos de atribuições: coordenar a inscrição, a manutenção atualizada de informações e a 
utilização tributária de informações nos cadastros de contribuintes sujeitos ao IPTU; ITBI; e ISSQN, bem como de 
taxas de fiscalização e de serviços diversos, de licenças para localização ou exercício de atividades, de licenças 
ou outras receitas; coordenar ações de atualização, através de levantamentos de campo ou pesquisa de dados 
complementares, necessários a revisão e atualização cadastral, estabelecer programas de coleta de elementos, 
junto a cartórios de notas, registro de imóveis e outras fontes, sobre transações imobiliárias para atualizar o valor 
venal dos imóveis cadastrados; programar a pesquisa de informações, junto as entidades de classe, junta 
comercial e outras fontes com relação ao exercício de atividades tributáveis; organizar, conduzir e implementar a 
arrecadação de tributos e demais rendas municipais; disponibilizar estrutura, direta ou indireta, para o recebimento 
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de dinheiros e outros valores do Município; coordenar o cumprimento de bom relacionamento com os 
contribuintes, especialmente para tratar com urbanidade os interessados no relacionamento tributário e com 
estabelecimentos da atividade privada; supervisionar as atividades de tesouraria do município; coordenar, 
cumprindo e fazendo cumprir, os lançamentos de créditos do município em dívida ativa tributária e não tributária, 
conforme a legislação própria; dirigir os registros e atualizações periódicas da dívida ativa; controlar e emitir 
relatórios e certidões para sua cobrança, administrativa ou judicial, encaminhando-os as chefias hierárquicas, para 
cumprimento da legislação em vigor; podendo executar outras atividades correlatas no exercício da chefia. 

 
IX.4-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE CONFERÊNCIA E REGISTR OS CONTÁBEIS  
Nível: VI 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas necessárias ao atendimento e 

cumprimento dos atos administrativos burocráticos do órgão competente a que se subordine hierarquicamente 
relativos a conferência e registros contábeis. 

 Exemplos de atribuições: Conduzir e coordenar controles e conferencias sobre todos os 
lançamentos contábeis; acompanhar controlar e expedir relatórios contábeis, aos órgãos internos da 
administração, com relação aos registros sintéticos dos bens do Município; praticar os controles legais exigíveis 
com relação a despesa pública; podendo executar outras atividades correlatas no exercício da chefia. 

 
IX.5-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO  DE EXPEDIENTE 
Nível: III 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas necessárias ao atendimento e 

cumprimento dos atos administrativos burocráticos do órgão competente a que se subordine hierarquicamente.  
 Exemplos de atribuições: Chefiar as atividades burocráticas necessárias ao funcionamento da 

Secretaria da Fazenda, como preparação de material para despachos; organização de fichários; preparo e 
expedição de correspondência oficial; comunicação interna, conforme diretrizes definidas pelo superior 
hierárquico; podendo executar outras atividades correlatas no exercício da chefia.   

 
IX.6-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ESTATÍ STICA 
Nível: III 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições: 
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas necessárias ao atendimento e 

cumprimento dos atos administrativos e burocráticos do órgão competente a que se subordine hierarquicamente 
relativos à fiscalização e estatística. 

 Exemplos de atribuições: Organizar e chefiar as ações de fiscalização tributária; dirigir agentes e 
equipes de fiscalização, objetivando cumprir e fazer cumprir os atos e ações característicos e de competência da 
fiscalização tributária; promover e coordenar programas de qualificação de servidores, nas áreas tributária, 
financeira e de legislação de direito público; avaliar programas e ações objetivando a melhoria operacional da 
fiscalização; promover a valorização funcional, como forma de fortalecimento do poder fiscalizatório; coordenar 
estudos, apropriação de conhecimento e dirigir ações, objetivando a comprovação de atividades econômicas no 
município; desenvolver pesquisas e elaborar programas relativos as potencialidades e comprovações da riqueza 
econômica do município, para subsidiar exigências legais, elaboração de projetos e cumprimento de obrigações 
legais; promover avaliações, sobre as atividades econômicas do município, para consubstanciar informações 
estatísticas comprobatórias da atividade econômico-financeira do município; podendo executar outras atividades 
correlatas no exercício da chefia. 
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X. SESA 
X.1-CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Nível: XI 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres:  Atividade de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a execução 

do plano de governo e de tarefas e competências próprias da Secretaria Municipal de Saúde. 
 Exemplos de atribuições:  Planejar, coordenar e acompanhar a execução do Plano de ação do 

governo municipal para a saúde; assessorar o Prefeito nos assuntos da área; garantir a prestação dos serviços 
específicos; propor políticas sobre assuntos relativos à pasta; administrar; coordenar programas e atividades da 
Secretaria; planejar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e de proteção e assistência a criança; 
participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único 
de Saúde - SUS, em articulação com sua direção estadual; participar da execução, controle e avaliação das ações 
referentes às condições e aos ambientes de trabalho; fiscalizar e coordenar as ações e os serviços de vigilância 
em saúde, tais como, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição, saneamento básico, e 
de saúde do trabalhador; dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde; 
formar e participar de consórcios administrativos intermunicipais; gerir laboratórios de saúde e hemocentros; 
participar na elaboração de contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, 
controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde; elaborar normas complementares às 
ações e serviços públicos de saúde, no seu âmbito de atuação; informar processos e expedientes que versem 
sobre assuntos de sua competência, bem como para o fornecimento de certidões; administrar e controlar os 
recursos humanos e o uso, funcionamento e conservação dos bens, lotados na Secretaria; promover reuniões 
periódicas, participar da elaboração dos projetos de leis orçamentárias; acompanhar a execução das leis 
orçamentárias e desenvolver outras atividades correlatas 

 
X.2-CARGO: CHEFE DE DIVISÃO DE SAÚDE  
Nível: VI 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições : 
 Síntese dos deveres: Dirigir e coordenar os serviços administrativos e as atividades sanitárias 

complementares da Secretaria Municipal de Saúde. 
 Exemplos de atribuições:  Acompanhar e coordenar as ações, sob sua hierarquia, vinculadas a 

Secretaria de Saúde e a realização das ações epidemiológicas; ambiental em saúde, sanitária, alimentar, 
nutricional e saúde do trabalhador; organizar e coordenar as ações de pronto atendimento em saúde, 
complementadas por atendimento com medicamentos; implantar, controlar e manter atualizado os Cadastros 
Administrativos ligados a Secretaria e decorrentes de obrigações com entes Federativos; implementar e coordenar 
a execução das competências e atribuições da secretaria; desenvolver outras atribuições afins. 

 
X.3-CARGO: CHEFE DE DIVISÃO DE AÇÕES E CONTROLE  AD MINISTRATIVO  
Nível: VI 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições : 
 Síntese dos deveres: Dirigir e coordenar os serviços administrativos e as atividades sanitárias 

complementares da Secretaria Municipal de Saúde. 
 Exemplos de atribuições:  Acompanhar e coordenar as ações, sob sua hierarquia, vinculadas a 

Secretaria de Saúde, estabelecer políticas de prestação de serviços na área da saúde, coordenando a 
implantação de programas, projetos e obrigações conveniadas, inclusive dirigindo as ações decorrentes e 
necessárias; implementar e coordenar a execução das competências e atribuições da secretaria; desenvolver 
outras atribuições afins. 
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X.4-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA, CADASTR OS E CONTROLES  
Nível: III 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas necessárias ao atendimento e 

cumprimento dos atos administrativos burocráticos do órgão competente a que se subordine hierarquicamente 
relativos a as atividades epidemiológicas e administrativas de controle e relativas a cadastros administrativos. 

 Exemplos de atribuições:  Coordenar a inscrição, a manutenção atualizada de informações e a 
utilização sanitária de informações nos cadastros Administrativos, bem como em programas e projetos 
conveniados específicos; coordenar ações de atualização, através de levantamentos de campo ou pesquisa de 
dados complementares, necessários a revisão e atualização cadastral, estabelecer programas de coleta de 
elementos, programar a pesquisa de informações, junto aos segmentos abrangidos pelo cadastro específico de 
cada projeto ou programa; controle e coordenação de levantamentos, registros e operação das ações 
epidemiológicas; desenvolver estudos e sugerir decisões administrativas nas áreas da saúde preventiva e 
curativa; propor e coordenar ações de vigilância em saúde, por delegação ou competência da Secretaria de 
Saúde; podendo executar outras atividades correlatas no exercício da chefia. 

 
X.5-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE  PRONTO ATENDIMENTO E FARMÁCIA  
Nível: II 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres:  Chefiar as atividades administrativas e de desenvolvimento das atividades 

necessárias ao pronto atendimento e farmácia e cumprimento dos atos administrativos e burocráticos do órgão 
competente a que se subordine hierarquicamente. 

 Exemplos de atribuições:  Coordenar a implantação e estruturação funcional do pronto 
atendimento; estabelecer e dirigir a efetividade do serviço médico e administrativo; promover o pleno 
funcionamento médico e farmacológico da seção, adotando medidas garantidoras de bens e materiais necessários 
ao seu funcionamento; controlar estoques, determinar registros e providenciar o suprimento das necessidades 
para o regular funcionamento das áreas operacionais; podendo executar outras atividades correlatas no exercício 
da chefia. 

 
X.6-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS GERAIS 
Nível: II 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres  Chefiar as atividades administrativas necessárias ao atendimento e 

cumprimento dos atos administrativos e burocráticos para funcionamento do órgão competente a que se subordine 
hierarquicamente.  

 Exemplos de atribuições: Chefiar as atividades burocráticas necessárias ao funcionamento da 
Secretaria de Saúde, como preparação de material para despachos; organização de fichários; preparo e 
expedição de correspondência oficial; comunicação interna, conforme diretrizes definidas pelo superior 
hierárquico; estruturar e dirigir as atividades auxiliares; coordenar a área de transportes para o deslocamento de 
pacientes; supervisionar e controlar a higienização dos ambientes de uso público da Secretaria; coordenar o 
suprimento de materiais necessários ao funcionamento dos setores; controlar e coordenar a regularidade dos 
atendimentos a comunidade, controlando e dirigindo o atendimento das necessidades estruturais e auxiliares na 
prestação de serviços; podendo executar outras atividades correlatas no exercício da chefia 

 
X.7-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNC IA A CRIANÇAS  
Nível: II 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
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 Síntese dos deveres  Chefiar as atividades administrativas de assistência e atendimento a 
crianças, cumprimento dos atos administrativos e burocráticos do órgão competente a que se subordine 
hierarquicamente relativos a tais atribuições.  

 Exemplos de atribuições: Chefiar a implementação de programas de assistência a crianças do 
Município, sugerindo a definição e a consolidação de políticas públicas na área; coordenar a inscrição, a 
manutenção atualizada de informações e sua utilização em cadastros administrativos, bem como em programas e 
projetos conveniados dessa área de assistência; coordenar o desenvolvimento de ações de proteção assistencial; 
chefiar constantes ações de atualização e busca de informações cadastrais, destinadas ao desenvolvimento 
assistencial; coordenar as ações assistenciais objetivando assistir as crianças; podendo executar outras atividades 
correlatas no exercício da chefia. 
 
XI. SAIMA 

XI.1-CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, I NTERIOR E MEIO AMBIENTE  
Nível: XI 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Atividade de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a execução 

do plano de ação do governo e de tarefas e competências próprias da Secretaria Municipal de Agropecuária 
Interior e Meio Ambiente. 

 Exemplos de atribuições: Planejar, coordenar e acompanhar a execução do Plano de 
ação do governo municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria; assessorar o Prefeito nos 
assuntos relativos à Secretaria; garantir a prestação dos serviços específicos; propor políticas sobre assuntos 
relativos à pasta; administrar a Secretaria; orientar, coordenar e controlar a execução das políticas de 
desenvolvimento agropecuário, do interior e do meio ambiente na esfera do Município, especialmente objetivando 
o desenvolvimento de políticas públicas integradas, inclusive através do cooperativismo e da agricultura familiar, 
destinadas ao crescimento econômico e social das comunidades do Interior do Município; promover a realização 
de atividades relacionadas com o desenvolvimento integrado das atividades agropecuárias, visando a defesa e 
preservação do meio ambiente local e, com o cumprimento dos princípios ambientais, desenvolver ações 
permanentes de proteção, restauração e fiscalização do meio ambiente, cumprindo e fazendo cumprir os 
dispositivos legais em vigor que disciplinem e protejam a flora, fauna e recursos naturais do município; emitir 
licenças e autorizações ambientais; prestar orientações quanto a legislação ambiental; articular com organizações 
não governamentais programas e projetos em defesa do meio ambiente; atuar, quando necessário e cabível, 
como instância julgadora ou recursal nos processos administrativos ambientais; coordenar as atividades relativas 
à orientação da produção primária e ao abastecimento público; promover intercâmbio e convênios com entidades 
federais, estaduais, municipais e privadas relativos aos assuntos atinentes às políticas da secretaria; informar 
processos e expedientes que versem sobre assuntos de sua competência; administrar e controlar os recursos 
humanos e o uso, funcionamento e conservação dos bens, lotados na Secretaria; promover reuniões periódicas, 
participar da elaboração dos projetos de leis orçamentárias; acompanhar a execução das leis orçamentárias; e 
desenvolver outras atividades correlatas.  

 
XI.2-CARGO: CHEFE DE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E INT ERIOR  
Nível: VI 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Dirigir e coordenar os serviços administrativos complementares da 

Secretaria Municipal de Agropecuária Interior e Meio Ambiente. 
 Exemplos de atribuições:  Acompanhar e coordenar as ações, sob sua hierarquia, vinculadas ao 

desenvolvimento da agropecuária, ao trato de todos os assuntos administrativos vinculados ao interior do 
município e aos cuidados com o meio ambiente, e com a agricultura familiar; coordenar, mediante apoio de 
Secretarias afins a implementação das políticas definidas pelo titular da secretaria, chefiando diretamente 
programas, projetos e operações ligadas ao fomento da agricultura e pecuária; organizar, estruturar e coordenar a 
implantação de programas de desenvolvimento agropecuário, diretamente ou através de convênios viabilizados 
pelo município, especialmente para fomento da economia familiar; coordenar o desenvolvimento de projetos da 
secretaria envolvendo a produção de hortifrutigranjeiros destinados ao abastecimento público através da 
comercialização em mercados populares e feiras livres; acompanhar ações e participar de programas e projetos 
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destinados a preservação do meio ambiente; coordenar, controlar informações e subsidiar decisões quanto ao 
licenciamento de projetos e ações ambientais, decorrentes de competências da secretaria ou de delegação de 
outros entes Federativos; implementar e coordenar a execução das competências e atribuições da secretaria; 
desenvolver outras atribuições afins. 

 
XI.3-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RUR AL E COOPERATIVISMO  
Nível: III 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas necessárias ao atendimento e 

cumprimento dos atos administrativos, funcionais e burocráticos do órgão competente a que se subordine 
hierarquicamente relativos ao apoio para o produtor rural e ao cooperativismo. 

 Exemplos de atribuições: Coordenar a elaboração de projetos e a instituição de programas 
destinados a apoiar e auxiliar o produtor rural, especialmente incluindo a pequena propriedade e a produção 
familiar; fomentar operações, com o apoio de Secretarias do Município destinadas a prestar assistência técnica e 
incremento de atividades destinadas ao desenvolvimento da economia rural; coordenar disseminação de técnicas, 
avanços tecnológicos e assistência, diretamente ou através de convênios, objetivando o aprimoramento e a 
evolução no cultivo de culturas de subsistência desenvolvidas no interior; incentivar a constituição de associações 
cooperativas objetivando o fomento, a diversificação e o funcionamento do cooperativismo, como forma de 
participação coletiva, unidade operacional e produção agropecuária familiar; podendo executar outras atividades 
correlatas no exercício da chefia. 

 
XI.4-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE PRESERVAÇÃO E LICENCI AMENTO AMBIENTAL  
Nível: V 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas necessárias ao atendimento e 

cumprimento dos atos administrativos burocráticos do órgão competente a que se subordine hierarquicamente 
relativo a licenciamento e preservação ambiental. 

 Exemplos de atribuições: Compilar e organizar a legislação ambiental, no tocante a 
licenciamento; coordenar avaliações técnicas, pesquisas e diligências objetivando subsidiar decisões, para decidir 
sobre licenciamento de projetos submetidos a Secretaria; coordenar a instrução dos pedidos de licenciamento 
ambiental, sustentando motivação legal da decisão e respaldando qualquer decisão da autoridade competente 
para licenciamento ambiental; propor e dirigir equipes  com o objetivo de acompanhar projetos e ações 
licenciadas; sugerir medidas de correção, quando cabíveis, no desenvolvimento do objetivo ambiental licenciado; 
Coordenar ações de preservação do meio ambiente, no cumprimento da legislação ambiental; promover e dirigir 
ações objetivando o controle da poluição; coordenar-se com outras esferas administrativas na ação de preservar 
os recursos naturais; propor a obtenção de recursos e coordenar sua aplicação na restauração de elementos 
ambientais destruídos, podendo executar outras atividades correlatas no exercício da chefia. 

. 
XI.5-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS E FEIR AS LIVRES  
Nível: II 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas necessárias ao atendimento e 

cumprimento dos atos administrativos e burocráticos do órgão competente a que se subordine hierarquicamente 
relativos ao desenvolvimento e funcionamento de agroindústrias e feiras livres. 

 Exemplos de atribuições: Coordenar medidas de fomento ao desenvolvimento agroindustrial do 
município; coordenar e propor ações governamentais para o fortalecimento de feiras livres, objetivando a 
disponibilização e o barateamento das culturas hort-frut granjeiras; propor e desenvolver projetos, parceria com a 
Secretaria de Indústria Comércio e Atividades Econômicas, objetivando a captação de projetos agro-industriais; 
podendo executar outras atividades correlatas no exercício da chefia. 
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XI.6-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR E INTERIOR 
Nível: V 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 

   Atribuições: 
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas necessárias ao atendimento e 

cumprimento dos atos administrativos, burocráticos e funcionais do órgão competente a que se subordine 
hierarquicamente relativos ao incentivo da agricultura familiar e atividades específicas da Secretaria desenvolvidas 
no interior do Município. 

 Exemplos de atribuições: Coordenar as ações específicas da Secretaria, no interior do 
Município; sugerir e desenvolver, diretamente ou por decorrência de convênio, ações de governo vinculadas a 
agricultura familiar, fomentar a economia familiar, especialmente através de projetos de incentivo a agropecuária, 
ligados a técnicas e extensão rural, podendo executar outras atividades correlatas no exercício da chefia. 
 
 
XII. SEDUC 

XII.1-CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CUL TURA 
Nível: XI 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 

Atribuições: 
 Síntese dos deveres: Atividade de ensino médio, de relativa complexidade envolvendo a 

execução do plano de ação do governo e de tarefas e competências próprias da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura. 

 Exemplos de atribuições:  Planejar, coordenar e acompanhar a execução do Plano de ação do 
governo municipal e os programas gerais e setoriais; assessorar o Prefeito nos assuntos relativos à pasta; garantir 
à prestação dos serviços municipais inerentes à educação e a cultura, de acordo com as diretrizes de governo; 
propor políticas sobre assuntos relativos à pasta; administrar a Secretaria; organizar e coordenar programas e 
atividades; atuar na organização, manutenção e desenvolvimento de órgãos e instituições oficiais do sistema 
municipal de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais e culturais da União e do Estado; coordenar 
programas de capacitação para os profissionais da educação no exercício das suas funções; integrar os 
estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao sistema nacional de avaliação do rendimento escolar; 
estabelecer mecanismos para progressão de sua rede pública de ensino; estabelecer mecanismos para avaliar a 
qualidade do processo educativo desenvolvido pelas escolas públicas municipais e da iniciativa privada; coordenar 
seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; zelar pela observância da legislação referente a educação e 
cultura e pelo cumprimento das orientações do Conselho Municipal de Educação nas instituições sob sua 
responsabilidade; analisar Regimentos e Planos de estudos das Instituições de ensino sob sua responsabilidade; 
submeter à apreciação do Conselho Municipal de Educação as políticas e planos de educação; informar 
processos e expedientes que versem sobre assuntos de sua competência;  promover reuniões periódicas; 
administrar e controlar os recursos humanos e o uso, funcionamento e conservação dos bens, lotados na 
Secretaria, participar da elaboração dos projetos de leis orçamentárias; acompanhar a execução das leis 
orçamentárias e desenvolver outras atividades correlatas. 

 
XII.2-CARGO: CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO E CULTURA  
Nível: IV 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 

Atribuições: 
 Síntese dos deveres:  Dirigir e coordenar os serviços administrativos complementares da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
 Exemplos de atribuições:  Acompanhar e coordenar as ações, sob sua hierarquia, vinculadas ao 

planejamento, orientação e supervisão escolar; a assistência ao educando; a atenção a creches e centros 
comunitários; as atividades culturais comunitárias; e as bibliotecas; atuar na coordenação de instituições oficiais 
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do sistema municipal de ensino, integrando-o as políticas e planos educacionais e culturais da União e do Estado; 
propor a participação e integração nos estabelecimentos de ensino fundamental ao sistema nacional de avaliação 
do rendimento escolar; implementar e coordenar a execução das competências e atribuições da secretaria; 
desenvolver outras atribuições afins. 

 
XII.3-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO ESCOLAR E  ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO  
Nível: III 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 

Atribuições: 
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas necessárias ao atendimento e 

cumprimento dos atos administrativos burocráticos do órgão competente a que se subordine hierarquicamente 
relativo ao Planejamento, Orientação, Supervisão Escolar e Assistência ao Educando.  

 Exemplos de atribuições: Coordenar estudos, avaliações e pesquisas objetivando estabelecer 
planejamento municipal para a atividade precípua da secretaria; conduzir o planejamento educacional para o 
cumprimento de programas, projetos e normas apreciados e aprovados, quando cabível pelo Conselho Municipal 
de Educação e inserido no Plano Municipal de Educação; implementar orientações, em todos os ambientes da 
educação municipal, condizentes com a legislação, normas e diretrizes educacionais vigentes; exercer e atuar na 
supervisão escolar, avaliando resultados, conduzindo e coordenando correções; Estruturar e coordenar o 
desenvolvimento de programas de assistência ao educando, nas áreas de responsabilidade e competência da 
Secretaria; propor e garantir recursos destinados ao desenvolvimento de obrigações assistenciais do ensino 
fundamental e infantil; organizar e estruturar a implementação das políticas de assistência, estabelecendo sistema 
de controle e continuidade no cumprimento de cada projeto; podendo executar outras atividades correlatas no 
exercício da chefia. 

 
XII.4-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE CRECHES E CENTROS CO MUNITÁRIOS 
Nível: I 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 

Atribuições: 
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades operacionais e administrativas necessárias ao 

atendimento e cumprimento dos atos administrativos e burocráticos do órgão competente a que se subordine 
hierarquicamente relativos a creches e centros comunitários. 

 Exemplos de atribuições: Propor a formulação de políticas públicas e coordenar as atividades de 
creches e centros comunitários, objetivando as garantias de funcionamento e da participação comunitária; orientar 
o funcionamento e controlar as relações dos usuários de creches e seus familiares com os servidores lotados em 
cada estabelecimento, buscando disseminar políticas de convivência e de crescimento das relações sociais; 
coordenar e controlar o funcionamento dos centros comunitários, objetivando a preservação de tais equipamentos 
sociais como pólo de irradiação de condutas participativas da sociedade; podendo executar outras atividades 
correlatas no exercício da chefia. 

 
XII.5-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE EXPEDIENTE  
Nível: I 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 

Atribuições: 
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas necessárias ao atendimento e 

cumprimento dos atos administrativos burocráticos do órgão competente a que se subordine hierarquicamente.  
 Exemplos de atribuições: Chefiar as atividades burocráticas necessárias ao funcionamento da 

Secretaria de Educação, como preparação de material para despachos; organização de fichários; preparo e 
expedição de correspondência oficial; comunicação interna, conforme diretrizes definidas pelo superior 
hierárquico; podendo executar outras atividades correlatas no exercício da chefia. 
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XII.6-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS  
Nível: III 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades funcionais e administrativas necessárias ao 

atendimento e cumprimento dos atos administrativos e burocráticos do órgão competente a que se subordine 
hierarquicamente. 

 Exemplos de atribuições:  Organizar e coordenar as atividades culturais na comunidade; 
promover eventos representativos da expressão cultural comunitária, inserindo-os em calendário oficial, como 
forma de promoção turística; sugerir, promover e buscar a consecução de projetos culturais apoiados por órgãos 
oficiais e atividade privada, objetivando resgatar e preservar acultura popular; podendo executar outras atividades 
correlatas no exercício da chefia. 

 
 

XIII. SOTRAN 
XIII.1-CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP ORTES E TRÂNSITO 
Nível: XI 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 

Atribuições: 
Síntese dos deveres:  Atividade de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a execução do 

plano de ação do governo e de tarefas e competências próprias da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e 
Trânsito.  
 Exemplos de atribuições: Planejar, coordenar e acompanhar a execução do Plano de ação do governo 
municipal e os programas gerais e setoriais, contendo ações de localização urbana ou rural inerentes à Secretaria; 
assessorar o Prefeito nos assuntos relativos à Secretaria; garantir a prestação dos serviços específicos; propor 
políticas sobre assuntos relativos à pasta; administrar a Secretaria; examinar e aprovar os projetos de urbanização 
de áreas pertencentes a particulares e fiscalizar a execução de arruamentos aprovados; examinar e aprovar os 
projetos de construções particulares; coordenar os projetos de execução de rede de iluminação, obras viárias e 
prédios públicos, segundo as diretrizes do planejamento geral do município; coordenar a construção de obras 
públicas municipais e sua conservação; coordenar a implantação e manutenção da rede de iluminação de 
logradouros públicos municipais, monumentos e próprios municipais; coordenar o cumprimento das disposições 
de natureza legal, no que diz respeito a sua área de competência; coordenar a construção e conservação das 
estradas do Município, bem como manter a infra-estrutura industrial de apoio aos seus trabalhos; projetar, 
implantar, desenvolver e controlar o sistema de transportes públicos no Município, fiscalizando o cumprimento das 
concessões de serviço feitas pelo Município, bem como as posturas Municipais; como cargo responsável pela 
política Municipal de trânsito, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito municipal; 
coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre o trânsito; estabelecer, em conjunto com os órgãos de política 
ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito; autorizar e fiscalizar a realização de 
obras e eventos que interfiram na livre circulação de veículos e pedestres, de acordo com o regulamento 
pertinente; implantar e fiscalizar o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias públicas; articular-se com 
outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito; implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito 
e do programa Nacional de Trânsito; promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de 
trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; planejar e implantar medidas para redução da 
circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes; 
elaborar minutas ou propostas de convênios e contratos, com pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
visando o cumprimento e aplicação das normas de trânsito; informar processos e expedientes que versem sobre 
assuntos de sua competência, bem como para o fornecimento de certidões; administrar e controlar os recursos 
humanos e o uso, funcionamento e conservação dos bens, lotados na Secretaria; promover reuniões periódicas, 
participar da elaboração dos projetos de leis orçamentárias; acompanhar a execução das leis orçamentárias e 
desenvolver outras atividades correlatas.  
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XIII.2-CARGO: CHEFE DE DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS  E APOIO 
Nível: V 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 

Atribuições: 

 Síntese dos deveres: Dirigir e coordenar as atividades administrativas e complementares da 
Divisão de Serviços Públicos e Apoio. 

 Exemplos de atribuições:  Acompanhar e coordenar as ações e operações, sob sua hierarquia, 
vinculadas aos serviços públicos nos logradouros, preservando e melhorando as condições de uso; controlar e 
coordenar a limpeza urbana e o uso correto do aterro sanitário; coordenar as atividades e os serviços dos 
cemitérios públicos; estabelecer programas para continuidade e ampliação da iluminação pública; controlar e 
coordenar o uso de máquinas, veículos e equipamentos da secretaria, objetivando o regular funcionamento, bem 
como preservar tais bens; implementar e coordenar a execução das competências e atribuições da secretaria; 
desenvolver outras atribuições afins. 

 
XIII.3-CARGO: CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS, POSTURAS E  FISCALIZAÇÃO  
Nível: V 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 

Atribuições: 
 Síntese dos deveres: Dirigir e coordenar as atividades administrativas e complementares da 

Divisão de Obras, Posturas e Fiscalização. 
 Exemplos de atribuições:  Acompanhar e coordenar as ações relativas as obras públicas; realizar 

estudos, coordenar a elaboração de projetos e a implementação de obras de uso comum e administrativos; 
estabelecer a estruturação e coordenar o funcionamento de serviços industriais destinados a infra-estrutura de 
obras públicas, inclusive de Pedreira Municipal; estruturar e manter em funcionamento atividades técnicas para 
elaboração e vistoria de projetos; estruturar e coordenar equipes de fiscalização de obras em andamento, 
acompanhando e fazendo cumprir a legislação em vigor; implementar e coordenar a execução das competências 
e atribuições da secretaria; desenvolver outras atribuições afins. 

 
XIII.4-CARGO: CHEFE DE DIVISÃO DE TRÂNSITO  
Nível: IV 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições: 
 Síntese dos deveres: Dirigir, coordenar e representar a divisão de trânsito, como executor e 

autoridade Municipal de trânsito nos termos legais; organizar, orientar e chefiar todas as atividades de trânsito; 
exercer a organização do trânsito; fazer cumprir a legislação de trânsito, no âmbito Municipal, conforme as normas 
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 

 Exemplos de atribuições:  Acompanhar e coordenar as ações de administração do trânsito, 
cumprindo e fazendo cumprir a legislação e normas em vigor; atuar como executor e autoridade de trânsito, 
coordenando o funcionamento da estrutura, com ações urbanas e rurais e com obediência as competências 
hierárquicas administrativas; coordenar estudos para estabelecer o planejamento, a regulamentação e a operação 
do trânsito de veículos, pedestres, animais e a promoção da circulação e da segurança de ciclistas; implantar, 
manter e dirigir a funcionalidade do sistema de sinalização dos dispositivos e equipamentos de controle viário; 
promover pesquisas de coleta de dados estatísticos e elaboração de estudos sobre os acidentes e suas causas; 
estabelecer, em coordenação com os órgãos de polícia de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de 
trânsito; autorizar e fiscalizar a realização de obras e eventos que interfiram na livre circulação de veículos e 
pedestres; promover a vistoria de veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer 
requisitos técnicos para tanto; com obediência a hierarquia administrativa, propor a efetivação de convênios e 
contratos, com pessoas jurídicas de direito público ou privado, objetivando as metas da secretaria e seus fins no 
tocante ao trânsito; implementar e coordenar a execução das competências e atribuições da secretaria; 
desenvolver outras atribuições afins. 
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XIII.5-CARGO: CHEFE DE DIVISÃO  DE OFICINAS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Nível: VI 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições: 
 Síntese dos deveres: Dirigir e coordenar os serviços administrativos, complementares e 

operacionais da divisão de Oficinas e Conservação de Veículos. 
 Exemplos de atribuições: Acompanhar e coordenar as ações e operações sob sua hierarquia, 

vinculadas aos serviços de oficinas de reparação e conserto dos veículos e máquinas do Município, preservando e 
melhorando as suas condições de uso; supervisionar as atividades de pintura, lavagem e lubrificação de máquinas 
e veículos; desenvolver outras atribuições afins. 

 
XIII.6-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDI OS PÚBLICOS  
Nível: III 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 

Atribuições: 
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades funcionais e administrativas necessárias ao 

atendimento e cumprimento dos atos administrativos e burocráticos do órgão competente a que se subordine 
hierarquicamente relativos a manutenção de prédios públicos. 

 Exemplos de atribuições: Coordenar a estruturação e atividades de manutenção de próprios 
públicos necessários ao serviços e atribuições das Secretarias; dirigir serviços de conservação, reparos e 
melhorias dos prédios públicos; obter, propor sugestões e coordenar ações da Secretaria, objetivando alcançar a 
funcionalidade e a segurança das instalações nos próprios municipais; requisitar avaliações, estudos e recursos 
para o pleno funcionamento e uso dos prédios Municipais; podendo executar outras atividades correlatas no 
exercício da chefia. 

 
XIII.7-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE LOGRADOUROS, LIMPEZ A URBANA E ATERRO SANITÁRIO  
Nível: III 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições: 
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades funcionais e administrativas necessárias ao 

atendimento e cumprimento dos atos administrativos e burocráticos do órgão competente a que se subordine 
hierarquicamente relativos a logradouros, limpeza urbana, aterro sanitário e iluminação. 

 Exemplos de atribuições: Coordenar os serviços, estudos e implementação de ações nos 
logradouros públicos; coordenar e controlar a efetividade dos serviços de limpeza pública, cuidando da 
estruturação de equipes e do provimento de materiais necessários a realização dos serviços; administrar 
tecnicamente, coordenar e dirigir o pleno funcionamento das atividades de aterro sanitário; propor e estabelecer 
estudos e projetos objetivando estruturar e implementar rede de iluminação pública; dirigir equipe de instalação, 
manutenção e substituição de materiais e equipamentos de iluminação pública; estruturar equipe e coordenar 
ações de serviços de eletricidade e de iluminação, objetivando cumprir orientações hierárquicas da administração 
municipal; registrar e controlar materiais sob sua guarda, coordenando sua utilização; podendo executar outras 
atividades correlatas no exercício da chefia. 

 
XIII.8-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE CEMITÉRIOS  
Nível: II 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições: 
 Síntese dos deveres:  Chefiar as atividades funcionais e administrativas necessárias ao 

atendimento e cumprimento dos atos administrativos e burocráticos do órgão competente a que se subordine 
hierarquicamente, relativos a cemitérios mantidos pelo Município. 

 Exemplos de atribuições: Coordenar, supervisionar e chefiar as equipes de trabalho que 
executam atividades no cemitério; estabelecer diretrizes e metas de atuação e de execução dos serviços 
planejados a serem realizados no cemitério; estabelecer atividades prioritárias, de acordo com a orientação de seu 
superior hierárquico; funcionar como elo de ligação com as Secretarias e demais órgãos do Município, 
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relativamente as atividades, registros e controles decorrentes dos serviços prestados;  podendo executar outras 
atividades correlatas no exercício da chefia. 
 

XIII.9-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO  DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO  
Nível: III 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições: 
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades funcionais e administrativas necessárias ao 

atendimento e cumprimento dos atos administrativos e burocráticos do órgão competente a que se subordine 
hierarquicamente, relativo a obras e pavimentação. 

 Exemplos de atribuições: Coordenar, manter e ampliar equipes de trabalho, de acordo com as 
necessidades, a serem utilizados na realização de obras públicas e, inclusive, pavimentação de logradouros e vias 
públicas; controlar, requisitar e utilizar materiais, bens, utensílios e máquinas para cumprimento de suas 
atribuições, preservando a continuidade de seu funcionamento; coordenar a estruturação e atividades para 
elaboração de desenhos e projetos técnicos, necessários aos serviços e atribuições de competência da 
Secretaria; dirigir serviços de levantamentos e estudos topográficos, necessários a projetos e obras do órgão; 
podendo executar outras atividades correlatas no exercício da chefia. 

 
XIII.10-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO  DE SERVIÇO INDUSTRIAL E PEDREIRA MUNICIPAL  
Nível: II 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições: 
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas e operacionais necessárias ao 

atendimento e cumprimento dos atos administrativos burocráticos do órgão competente a que se subordine 
hierarquicamente, relativos a confecção industrial e, inclusive, a pedreira municipal. 

 Exemplos de atribuições: Coordenar a estruturação e fazer funcionar serviços de confecção 
industrial, de materiais, peças e bens destinados a infra-estrutura urbana e de obras públicas; controlar a 
requisição, uso e aplicação de materiais destinados aos serviços; estabelecer formas e métodos para atender e 
cumprir requisições hierárquicas; dirigir equipes de serviços, para cumprimento das metas estabelecidas; podendo 
executar outras atividades correlatas no exercício da chefia. 

 
XIII.11-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA  
Nível: II 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições: 
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas e operacionais necessárias ao 

atendimento e cumprimento dos atos administrativos burocráticos, do órgão competente a que se subordine 
hierarquicamente, relativos a limpeza e funcionamento de máquinas e veículos. 

 Exemplos de atribuições: Coordenar a higienização, conservação e funcionamento de 
máquinas, veículos e equipamentos, especialmente através de lavagem e lubrificação dos bens; dirigir equipe de 
conserto e manutenção de veículos; requisitar e controlar materiais e utensílios em uso; implementar solicitações 
hierárquicas de serviços; podendo executar outras atividades correlatas no exercício da chefia. 

 
XIII.12-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OB RAS, POSTURAS E EXPEDIENTE  
Nível: I 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições: 
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas necessárias ao atendimento e 

cumprimento dos atos administrativos burocráticos, do órgão competente a que se subordine hierarquicamente, 
relativos a fiscalização de obras  e posturas municipais. 

 Exemplos de atribuições: Organizar e dirigir as ações de fiscalização de obras e posturas; 
chefiar agentes e equipes de fiscalização, objetivando cumprir e fazer cumprir os atos e ações característicos, e 
de competência da fiscalização de obras e posturas, conforme a legislação em vigor; promover e coordenar 
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programas de qualificação de servidores, na área de obras e posturas, e de direito público; avaliar programas e 
ações objetivando a melhoria operacional da fiscalização; promover a valorização funcional, como forma de 
fortalecimento do poder fiscalizatório; estabelecer diretrizes e ações objetivando o controle de obras e posturas, 
especialmente quanto ao cumprimento das normas de obras no Município e de regras administrativas em todos os 
logradouros públicos; chefiar as atividades burocráticas necessárias ao funcionamento da Secretaria de Obras, 
transporte e trânsito, como preparação de material para despachos; organização de fichários; preparo e expedição 
de correspondência oficial; comunicação interna, conforme diretrizes definidas pelo superior hierárquico; chefiar, 
controlar e coordenar a efetividade dos registros de atos administrativos e fiscalizatórios, decorrentes das 
atribuições do setor; podendo executar outras atividades correlatas no exercício da chefia. 

 
XIII.13-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, CONT ROLE E REGISTRO DE TRÂNSITO  
Nível: III 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições: 
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas necessárias ao atendimento e 

cumprimento dos atos administrativos burocráticos, do órgão competente a que se subordine hierarquicamente 
relativos a atuação da fiscalização de trânsito, aos serviços e a funcionalidade dos controles e registros de 
trânsito. 

 Exemplos de atribuições: Organizar e dirigir as ações de fiscalização de trânsito; chefiar agentes 
e equipes de fiscalização, objetivando cumprir e fazer cumprir os atos e ações característicos e de competência da 
fiscalização de trânsito, conforme a legislação em vigor; promover e coordenar programas de qualificação de 
servidores, na área de trânsito, e de direito público; avaliar programas e ações objetivando a melhoria operacional 
da fiscalização; promover a valorização funcional, como forma de fortalecimento do poder fiscalizatório; 
estabelecer diretrizes e ações objetivando o controle do trânsito, especialmente quanto a livre circulação de 
veículos e pedestres, a vistoria em veículos e a realização de eventos, obras e outras atividades em via de 
circulação; coordenar a implementação de todos os serviços necessários ao pleno funcionamento e controle e 
registros de trânsito, tanto permanentes como eventuais; dirigir os serviços e coordenar todos os registros 
exigíveis e necessários ao pleno cumprimento da legislação de trânsito; coordenar o atendimento das requisições 
de serviços dos órgãos hierárquicos, cumprindo orientações legais, registrando e controlando ações no trânsito; 
podendo executar outras atividades correlatas no exercício da chefia. 

 
XIII.14-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS  
Nível: V 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições: 
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas necessárias ao atendimento e 

cumprimento dos atos administrativos burocráticos, do órgão competente a que se subordine hierarquicamente 
relativo ao pleno uso e controle de estradas vicinais. 

 Exemplos de atribuições: Controlar e coordenar as condições de trafegabilidade das estradas 
vicinais; obter e preparar avaliações periódicas objetivando demonstrar carências e riscos no uso das vias 
públicas do interior, sob seu controle; sugerir providencias, a serem inseridas em programas e planejamentos 
destinados a melhorias de trafegabilidade em vias públicas, especialmente com relação ao tráfego em estradas 
vicinais nos períodos sazonais de produção agrícola; chefiar equipes de atuação no interior, destinadas a 
implantação e manutenção de infra-estrutura e conservação de estradas; podendo executar outras atividades 
correlatas no exercício da chefia. 
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XIV. SEDIFRON 
XIV.1-CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EVENTOS, DESPO RTO E INTEGRAÇÃO FRONTEIRIÇA 
Nível: XI 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres:  Atividade de ensino médio, de relativa a complexidade envolvendo a 

execução do plano de ação do governo e de tarefas e competências próprias da Secretaria Municipal de Eventos, 
Deporto e Integração Fronteiriça. 

 Exemplos de atribuições:  Planejar, coordenar e acompanhar a execução do Plano de ação do 
governo municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria; assessorar o Prefeito nos assuntos 
relativos à Secretaria; garantir à prestação dos serviços municipais, de acordo com as diretrizes de governo; 
estabelecer políticas públicas para o desporto comunitário; programar e desenvolver eventos e atividades 
correlatas de recreação; estabelecer ações objetivando consolidar atividades desportivas comunitárias, 
especialmente na faixa etária vinculada ao ensino fundamental envolvendo a integração social da família; 
desenvolver gestões objetivando ações regionais para integração fronteiriça, realizando estudos sobre temas que 
interesse ao desenvolvimento da integração; promover eventos comunitários e regionais objetivando incrementar 
a integração; atuar como ativador e incentivador de negociações entre as representações nacionais fronteiriças, 
objetivando facilitar a convivência e o desenvolvimento econômico da região; administrar e controlar os recursos 
humanos e o uso, funcionamento e conservação dos bens, lotados na Secretaria; promover reuniões periódicas, 
participar da elaboração dos projetos de leis orçamentárias; acompanhar a execução das leis orçamentárias e 
desenvolver outras atividades correlatas. 

 
XIV.2-CARGO: CHEFE DE DIVISÃO DE EVENTOS E DESPORTO  
Nível: V 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Dirigir e coordenar os serviços administrativos e operacionais 

complementares da Secretaria Municipal de Eventos, Desporto e Integração Fronteiriça. 
 Exemplos de atribuições:  Acompanhar e coordenar as ações, sob sua hierarquia, vinculadas as 

atividades destinadas a promoção de eventos gerais ao desporto e a integração fronteiriça; avaliar novos projetos, 
incrementar projetos em andamento e projetar programas objetivando atividades e eventos; carrear recursos, 
oficiais e da atividade privada, com o objetivo de promover e sustentar as atividades da Secretaria; promover 
eventos desportivos comunitários, com a participação popular; buscar aproximação, com as comunidades 
fronteiriças internacionais, objetivando a melhoria da convivência e a facilitação de auxílios e serviços mútuos; 
implementar e coordenar a execução das competências e atribuições da secretaria; desenvolver outras atribuições 
afins. 

 
XIV.3-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE APOIO AO DESPORTO AM ADOR 
Nível: III 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades funcionais e administrativas necessárias ao 

atendimento e cumprimento dos atos administrativos e burocráticos do órgão competente a que se subordine 
hierarquicamente. 

 Exemplos de atribuições: Organizar e coordenar eventos desportivos comunitários, objetivando 
desenvolver o desporto amador, especialmente na faixa etária vinculada ao ensino fundamental do município; 
promover eventos desportivos diversificados, em coordenação com outras áreas da administração municipal, 
objetivando fortalecer e integrar socialmente as famílias na comunidade; desenvolver estudos e propor projetos à 
hierarquia Administrativa objetivando firmar convênios e acordos para obtenção de recursos sustentadores de 
projetos na área do desporto amador; podendo executar outras atividades correlatas no exercício da chefia. 
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XIV.4-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE FOMENTO Á INTEGRAÇÃO  FRONTEIRIÇA 
Nível: I 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades funcionais e administrativas necessárias ao 

atendimento e cumprimento dos atos administrativos e burocráticos do órgão competente a que se subordine 
hierarquicamente, para a integração fronteiriça. 

 Exemplos de atribuições: Organizar e coordenar ações e projetos objetivando desenvolvera 
integração fronteiriça; promover conjuntamente estudos destinados a aproximação das populações regionais de 
fronteira; inserir-se, através da representação diplomática nacional, em eventos e projetos vinculados as relações 
fronteiriças com os países limítrofes, chefiando a participação governamental do Município; podendo executar 
outras atividades correlatas no exercício da chefia. 

 
 

XV. SICATE 
XV.1-CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉ RCIO E ATIVIDADES ECONÔMICAS  
 Nível: XI 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres:  Atividade de ensino médio, de relativa a complexidade envolvendo a 

execução do plano de ação do governo e de tarefas e competências próprias da Secretaria Municipal de indústria 
Comércio e Atividades Econômicas. 

 Exemplos de atribuições:  planejar, coordenar e acompanhar a execução do Plano de ação do 
governo municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria; assessorar o Prefeito nos assuntos 
relativos à Secretaria; garantir à prestação dos serviços municipais inerentes à Secretaria, de acordo com as 
diretrizes de governo; estabelecer políticas públicas para as áreas de industria comércio e outras atividades 
econômicas; elaborar projetos, estudos e pesquisas, para encaminhar e gestionar ações objetivando o 
desenvolvimento industrial e comercial; normatizar e manter atualizadas orientações quanto a localização e 
licenciamento de atividades econômicas, considerando as suas destinações e o estabelecido na legislação 
municipal; desenvolver estudos e disciplinar o comércio ambulante; cumprir e fazer cumprir a delimitação e uso 
conforme das áreas urbanas, inclusive quanto a implantação de áreas destinadas a projetos econômicos industrial 
e comercial; atuar, dentro de suas competências administrativas, na consecução do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano; atuar e manter atualizado o licenciamento e o controle do comércio transitório; 
estabelecer e fortalecer a política de desenvolvimento industrial e comercial, pela atividade econômica, 
promovendo acordos com entes Federativos e atividades privadas; desenvolver atividades que objetivem 
incrementar o turismo no município; atuar para o fortalecimento de atividades culturais e de visitação pública a 
pontos turísticos do Município, possuidores de potencial turístico como atividade econômica; administrar e 
controlar os recursos humanos e o uso, funcionamento e conservação dos bens, lotados na Secretaria; promover 
reuniões periódicas, participar da elaboração dos projetos de leis orçamentárias; acompanhar a execução das leis 
orçamentárias e desenvolver outras atividades correlatas. 

 
XV.2-CARGO: CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE E ATIVIDAD ES ECONÔMICAS 
 Nível: VII 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Dirigir e coordenar os serviços administrativos complementares da 

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Atividades Econômicas, relativos a registros e controles. 
 Exemplos de atribuições:  Acompanhar e coordenar as ações, sob sua hierarquia, vinculadas ao 

licenciamento, registro e controle das atividades de indústria, comércio e demais atividades econômicas, conforme 
legislação em vigor; realizar estudos, elaborar projetos e implementar políticas municipais objetivando o 
incremento das atividades objeto de atuação da secretaria; instituir, estruturar e manter atualizados cadastros 
administrativos de todas as atividades econômicas, empresariais e prestadoras de serviços, desenvolvidas no 
Município, controlando licenciamentos e realizando estatísticas evolutivas; controlar atividades específicas, em 
ações diretas com a Secretaria Municipal da Fazenda; coordenar ações comunitárias buscando desenvolver 
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potencialidades turísticas existentes; promover eventos, com a participação da administração pública e entidades 
privadas, destinados a divulgação cultural e econômica do município, na busca do incremento das atividades 
turísticas e do desenvolvimento empresarial; implementar e coordenar a execução das competências e atribuições 
da secretaria; desenvolver outras atribuições afins. 

 
XV.3-CARGO: COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO EMPRESAR IAL 
 Nível: VI 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas necessárias ao atendimento e 

cumprimento dos atos administrativos e burocráticos do órgão competente a que se subordine hierarquicamente. 
 Exemplos de atribuições: Coordenar avaliações e estudos, objetivando estabelecer e propor 

projetos de desenvolvimento a atividade empresarial; acompanhar a obtenção de disponibilidades, junto aos entes 
Federativos do País, de possíveis projetos de incentivo empresarial, com o intuito de proporcionar a divulgação e 
a disseminação de condições favoráveis ao desenvolvimento; avaliar, coordenar a implementação de melhorias e 
propor alterações na legislação municipal, objetivando facilitar a ampliação, o surgimento de novos 
empreendimentos e o fortalecimento de projetos empresariais no Município; Avaliar, disseminar e coordenar 
aplicação da legislação brasileira relativa as atividades da micro e pequena empresa; propor a adoção, pelo 
município, de política pública referendando incentivos e implantando medidas locais destinadas ao fomento dos 
agentes empresariais beneficiados; conhecer e realizar avaliações e estudos, com base nas empresas 
cadastradas na Secretaria, objetivando fortalecer unidades em funcionamento e propiciar o surgimento de novos 
empreendedores; atuar na coordenação e disponibilização de informações, objetivando fomentar o crescimento 
econômico, em parceria com órgão oficiais e atividade privada; realizar estudos e propor políticas destinadas ao 
fomento das atividades de micro e pequenas empresas; podendo executar outras atividades correlatas no 
exercício da chefia. 

 
XV.4-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE CONTROLE, LICENCIAMEN TO E ATIVIDADES TURÍSTICAS  
 Nível: II 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades administrativas necessárias ao atendimento e 

cumprimento dos atos administrativos burocráticos do órgão competente a que se subordine hierarquicamente. 
 Exemplos de atribuições: Estruturar e coordenar as atividades de registro, controle e 

licenciamento das atividades econômicas empresariais, estabelecer o disciplinamento do comercio ambulante; 
acompanhar estudos e avaliações periódicas relativas ao funcionamento e atualização de atividades empresariais, 
incluindo as micro e pequenas empresas; Coordenar as ações para implementação da política Municipal para 
desenvolvimento da atividade turística; manter registros e implementar políticas definidas pela secretaria; 
coordenar a divulgação das potencialidades turísticas do Município e do Estado, junto ao universo turístico de 
fronteira, forte nas potencialidades locais; propor estudos e definir formas de divulgação das potencialidades 
turísticas; promover eventos comunitários, em conjunto com a Secretaria Municipal de Eventos, Desporto e 
Integração Fronteiriça para definir ações de infra-estrutura necessária à recepção turística; podendo executar 
outras atividades correlatas no exercício da chefia. 

 
 

XVI. SEDESTRAB 
XVI.1-CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT O SOCIAL, TRABALHO E 
CIDADANIA  
 Nível: XI 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres:  Atividade de nível médio, de relativa complexidade, envolvendo a execução 

do plano de ação do governo e de tarefas e competências próprias da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social Trabalho e Cidadania. 

Exemplos de atribuições: planejar, coordenar e acompanhar a execução do Plano de ação do 
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governo municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
Trabalho e Cidadania; assessorar e subsidiar o Prefeito Municipal nas tomadas de decisões referentes à 
Secretaria; planejar a execução da política pública municipal de desenvolvimento social; implementar ações de 
proteção social básica que visem prevenir situações de vulnerabilidade e de risco social apresentadas por 
indivíduos e famílias; gerenciar os Fundos Municipais da Assistência Social e da Criança e do Adolescente; 
planejar a execução de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social; propor políticas públicas 
de  intercâmbio com entes Federativos; conforme o Plano Municipal de Assistência Social, a Lei Orgânica de 
Assistência Social -LOAS, a Conferência municipal de Assistência Social e os Conselhos Municipais vinculados à 
Assistência Social; promover a participação popular em programas de mutirões comunitários objetivando a 
aquisição e a conservação da casa própria, especialmente pelas famílias de baixa renda, em cooperação com a 
Secretaria Municipal de Planejamento, Articulação Política e Orçamento Participativo; garantir a prestação dos 
serviços municipais inerentes à Secretaria; administrar a Secretaria; administrar e controlar os recursos humanos 
e o uso, funcionamento e conservação dos bens, lotados na Secretaria; promover reuniões periódicas, participar 
da elaboração dos projetos de leis orçamentárias; acompanhar a execução das leis orçamentárias; responder e 
atuar nos demais assuntos pertinentes à pasta e desenvolver outras atividades correlatas  

 
XVI.2-CARGO: CHEFE DE DIVISÃO DE AÇÕES COMINUTÁRIAS  E APOIO 
 Nível: V 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Dirigir e coordenar os serviços administrativos complementares da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadânia. 
 Exemplos de atribuições:  Estabelecer e coordenar as formas de inclusão comunitária em 

programas sociais conveniados; incentivar e coordenar a participação popular em mutirões habitacionais 
comunitários; implantar, controlar e manter atualizados os cadastros de programas sociais e de execução de 
convênios; promover ações e coordenar processos de integração social, através de assistência e apoio, dos 
segmentos carentes da comunidade; implementar e coordenar a execução das competências e atribuições da 
secretaria; desenvolver outras atribuições afins. 

 
XVI.3-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E APOIO A CARENTES  
 Nível: III 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades funcionais e administrativas necessárias ao 

atendimento e cumprimento dos atos administrativos e burocráticos do órgão competente a que se subordine 
hierarquicamente. 

 Exemplos de atribuições: Buscar e incentivar a promoção de convênios intergovernamentais, 
para assistência e auxílio a carentes, coordenando a inclusão de segmento comunitários nos benefícios 
decorrentes; promover levantamentos sociais, objetivando definir carências e necessidades; propor formas de 
prestação de assistência a carentes, envolvendo programas sociais da União e do Estado, coordenando controles 
e aplicação de auxílios; podendo executar outras atividades correlatas no exercício da chefia. 

 
XVI.4-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE CADASTROS DE PROGRAM AS SOCIAIS E EXECUÇÃO DE 
CONVÊNIOS  
 Nível: II 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades funcionais e administrativas necessárias ao 

atendimento e cumprimento dos atos administrativos e burocráticos do órgão competente a que se subordine 
hierarquicamente. 

 Exemplos de atribuições: Implantar, estruturar e manter atualizados cadastros de segmentos 
comunitários carentes, objetivando benefícios em programas sociais; coordenar o uso de tais informações e os 
benefícios decorrentes, destinando-os a pessoas e famílias efetivamente necessitadas; controlar e coordenar a 
execução de convênios com entes públicos da área assistencial; atualizar registros e coordenar a emissão 
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periódica de relatórios de controle e avaliações de resultados sobre as ações da Secretaria; podendo executar 
outras atividades correlatas no exercício da chefia. 

 
XVI.5-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE MUTIRÕES  
 Nível: III 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades funcionais e administrativas necessárias ao 

atendimento e cumprimento dos atos administrativos e burocráticos do órgão competente a que se subordine 
hierarquicamente. 

 Exemplos de atribuições: Coordenar e buscar o envolvimento comunitário participativo, em 
programas e projetos, objetivando auxiliar segmentos carentes da população; avaliar situações e propor projetos 
objetivando, com a participação das estruturas e disponibilidades de outras Secretarias do Município, auxiliar na 
subsistência e aquisição de moradia pelas famílias carentes; propor avaliações e coordenar a realização de 
levantamentos, objetivando comprovar carências habitacionais, como forma de realização de mutirões 
habitacionais à população carente, através de programas próprios, decorrentes de convênios ou vinculados a 
atividade privada; podendo executar outras atividades correlatas no exercício da chefia. 
 

XVI.6-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE CONTROLE DE PROGRAMA S COMUNITÁRIOS 
 Nível: II 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades funcionais e administrativas necessárias ao 

atendimento e cumprimento dos atos administrativos e burocráticos do órgão competente a que se subordine 
hierarquicamente. 

 Exemplos de atribuições: Chefiar a instituição de formas de controle de programas sociais 
envolvendo as atribuições e competências da SEDESTRAB; coordenar a elaboração periódica de relatórios 
sociais; chefiar inspeções periódicas nos programas em desenvolvimento; coordenar avaliações de metas 
constantes de programas controlados pelo órgão, podendo executar outras atividades correlatas no exercício da 
chefia. 

 
 
 
XVI.7-CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE P ROJETOS SOCIAIS 
 Nível: III 
Requisitos: 
 Idade: No mínimo 18 anos 
Atribuições:  
 Síntese dos deveres: Chefiar as atividades funcionais e administrativas necessárias ao 

atendimento e cumprimento dos atos administrativos e burocráticos do órgão competente a que se subordine 
hierarquicamente. 

 Exemplos de atribuições: Chefiar equipes de estudos e levantamentos para elaboração e 
instituição de projetos sociais da Secretaria; coordenar o desenvolvimento e implementação de projetos sociais 
destinados a valorização comunitária e inclusão social; coordenar e acompanhar diretamente projetos objetivando 
o reconhecimento e a recuperação de segmentos sociais excluídos; coordenar ações comunitárias ligadas as 
atribuições da secretaria; podendo executar outras atividades correlatas no exercício da chefia. 
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ANEXO III 

 
CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS 

(Projeto de Lei Nº 52/09) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nível Subsídio/ Remuneração dos 

Cargos em Comissão 

Valor das Funções 

Gratificadas 

XI R$ 2.011,14 R$ 1005,57 

X R$ 2.000,00 R$ 1000,00 

IX R$ 1.850,00 R$ 925,00 

VIII R$ 1.700,00 R$ 850,00 

VII R$ 1.500,00 R$ 750,00 

VI R$ 1.050,00 R$ 525,00 

V R$ 800,00 R$ 400,00 

IV R$ 710,00 R$ 365,00 

III R$ 630,00 R$ 315,00 

II R$ 505,00 R$ 252,50 

I R$ 465,00 R$ 232,50 
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Relatório de acompanhamento ao Projeto de Lei Nº 05 2, de 21 de setembro de 2009. 

 
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
Art. 16, inciso I e § 4º inciso I, da Lei 101/2000  

 
 Estudo da adequação orçamentária e financeira para finalidade de análise do Projeto de Lei que “Dispõe 
sobre os Cargos de provimentos em Comissão e de Funções Gratificadas e dá outras providencias”, em 
cumprimento ao disposto no Art. 16, inciso I § 4º, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000. 
 

I – IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 
 
Descrição da Ação 
Criada, Expandida ou 
Aperfeiçoada. 

 

Despesa 
Aumentada 

2009* 2010 2011 

3.1 – Pessoal e 
Encargos (proposta) 

398.575,23 1.346.904,93 1.434.453,75 

Total  = (a) 398.575,23 1.346.904,93 1.434.453,75 
Compensação  
(legisl. atual) = (b) 459.896,22 1.447.599,99 1.541.693,99 

DIFERENÇA = (a-b) - 61.320,99 - 100.695,06 - 107.240,24 
Mecanismos de 
Compensação 

Os Valores constantes na compensação são provenientes da 
revogação das Leis Municipais nº 849 de 30 de agosto de 2006, 868 
de 29 de novembro de 2006, 914 de 20 de junho de 2007, 926 de 24 
de julho de 2007, 973 de 02 de janeiro 2008, 1000 de 22 de abril de 
2008, 1015 de 17 de junho de 2008 e Lei 1071 de 19 de janeiro de 
2009. Servidores efetivos que assumirão cargos de chefia conforme 
dispositivos constantes no Projeto de Lei em comento. 

• Reposição das perdas anual média CCs 6,5 %, conforme art. 37 CF. 
• *Valores referentes ao mês base setembro e cálculos até o final do exercício. 

 
É importante frisar que a arrecadação do Município nos últimos três anos manteve-se numa média de 

crescimento em torno de 15,50%. A crise econômica mundial atingiu as receitas municipais, instituindo uma 

retração nos níveis anteriores de crescimento, mesmo assim, se mantém o equilíbrio fiscal das contas públicas, 

através de análise criteriosa de prioridades dos programas para o exercício vigente. 
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II – COMPATIBILIDADE COM A LEI DO ORÇAMENTO 

 
 A despesa decorrente da execução da ação está prevista na Lei Orçamentária do exercício financeiro em 

vigor nas seguintes dotações, havendo saldo suficiente: 

 
Dotações 
Orçamentárias 

Elementos de 
Despesas 

Fontes de Recursos  Saldo Atual  

59 3.1.90.11 01 83.430,97 
77 3.1.90.11 01 192.748,03 
83 3.1.90.11 01 330.003,04 
60 3.1.90.13 01 17.268,76 
78 3.1.90.13 01 38.869,75 
92 3.1.90.13 01 93.000,00 
100 3.1.90.11 20 152.405,99 
101 3.1.90.13 20 33.499,25 
106 3.1.90.11 31 282.715,82 
113 3.1.90.13 31 105.053,62 
129 3.1.90.11 40 254.632,49 
130 3.1.90.13 40 45.268,32 
Total    1.628.896,04 
* Mês base setembro/09. 
 
 
 
 

III – IMPACTO SOBRE AS METAS FISCAIS 
(ART. 17, § 2º da LRF) 

 
Existe dotação orçamentária adequada e suficiente para atender as despesas no corrente exercício, 

conforme demonstrado no item II e as receitas e as despesas previstas na Lei Orçamentária Anual são 

compatíveis com as metas de resultado primário e nominal previstas no anexo de metas fiscais da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. Portanto a execução da ação prevista não irá afetar as metas fiscais estabelecidas. 
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IV – IMPACTO SOBRE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 
 
Ítem 2009* 2010 2011 

(1) RCL 10.889.477,42 12.661.195,39 14.721.117,87 
(2) Gastos c/ Pessoal 
Previsto 

4.609.569,42 5.267.354,97 6.019.006,52 

(3) Percentual atual 
em relação à RCL 
(=2/1)*100 

42,33 % 41,60% 40,90% 

(4) Acréscimo nos 
gastos 

(61.320,99) (100.695,06) (107.240,24) 

(5) Gastos totais c/ 
aumento proposto 
(=2+4) 

4.548.248,43 5.166.659,91 5.911.766,28 

(6) Percentual 
projetado em relação 
à RCL (=5/1)*100 

41,76% 40,80% 40,15% 

• * Os calores da RCL constantes no Modelo 9 – Demonstrativo dos limites – RGF do TCE/RS, do 1º 
Semestre 2009. 

• RCL. Receita Corrente Líquida 
• Deve-se observar que a tabela acima representa os limites de gastos com pessoal, levando-se em 

conta as tabelas com as médias dos anos anteriores (tab. VI e VII). Cabe frisar que a situação da crise 
econômica pode alterar alguns índices. Os analistas econômicos vêm observando com otimismo os 
índices atuais da recuperação da economia brasileira. 
 

Cabe salientar que os valores de gastos com pessoal são estimativos e estão inclusos o aumento vegetativo da 
folha bem como a reposição anual conforme o Art. 37 CF. 
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V – EVOLUÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL E RECEITA REALI ZADA 

 

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

Receita

Despesas c/ Pessoal

Receita 7.763.115,68 8.985.462,85 10.336.354,5

Despesas c/ Pessoal 3.386.867,40 3.753.214,72 4.418.970,97

2006 2007 2008

*  
Despesas c/ pessoal do executivo. 
 
 
VI – MÉDIA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL E REC EITA REALIZADA EM %. 
 
 
Tabela 1A média da receita 15,50 % 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 A média da despesa 14,27 %  
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Receita 16% 15%
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VII – DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE  LÍQUIDA 

 

7.642.710,93
8.290.905,14

10.286.564,90

0,00
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RCL

 

Figura 1 Fonte: Informações disponibilizadas ao TCE/RS 
Figura 2A média dos anos ficou em 16,27 %  
 
 
 

VIII – DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA C/ PESS OAL DO EXECUTIVO, LEGISLATIVO E 
CONSOLIDADA 
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IX – DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA COM PESSO AL DO EXECUTIVO *  

48,53

50,66

44,32

45,27

42,96

38

40

42

44

46

48

50

52

DESPESA DO EXECUTIVO / RCL

2004

2005

2006

2007

2008

*p.p: pontos 
percentuais. 
 

 
Fica evidenciado nos demonstrativos acima que a Administração Pública vem trabalhando nos últimos 5 

(cinco) anos, com o objetivo de diminuir a despesa com pessoal, através de vários mecanismos de reestruturação 

do quadro.  

Demonstrando assim que o Executivo está numa situação legal e de equilíbrio fiscal para encaminhar o 

Projeto Lei que “Dispõe sobre os Cargos de provimentos em Comissão e de Funções Gratificadas e dá outras 

providencias”. 

 
  


