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Prefeitura Municipal de Carandaí/MG – Publicação de Edital - Processo de Licitação n° 

138/2017 Modalidade Pregão 109/2017. O município de Carandaí no uso de suas 

atribuições legais e com fulcro na Lei Federal 10.520/02 e, subsidiariamente, na Lei 

Federal n°8.666/93, com suas alterações posteriores, torna publico a publicação do 

Edital de Licitação de Pregão que se realizará no dia 28/09/2017 às 16h00min, cujo 

objeto é REGISTRO DE PREÇO para a futura e eventual contratação de empresa 

especializada para o fornecimento de material para sinalização viária. Para retirar o 

Edital e informações: site www.carandai.mg.gov.br ou pelo email: 

licitação@carandai.mg.gov.br. Gustavo Franco dos Santos – Pregoeiro oficial. 

 

 

Prefeitura Municipal de Carandaí/MG – ERRATA de Edital - Processo de Licitação n° 

130/2017 Modalidade Concorrência Pública 001/2017. O município de Carandaí no uso 

de suas atribuições legais e com, na Lei Federal n°8.666/93, com suas alterações 

posteriores, torna publico a publicação de Errata ao Edital de Licitação de Pregão que 

se realizará no dia 29/09/2017 às 10h00min, cujo objeto a permissão de uso das 

instalações comerciais do Terminal Rodoviário de Carandaí. Para retirar a Errata e 

informações: site www.carandai.mg.gov.br ou pelo email: 

licitação@carandai.mg.gov.br. Washington Luis Gravina Teixeira – Prefeito Municipal. 

 

 

 

Extrato de ATA de Registro de Preço nº 200/2017. Processo Licitatório nº 129/2017, 

modalidade Pregão 103/2017. Contratada: Motolima Comercial de Motores e Peças 

Ltda - EPP. Valor: R$ 13.404,00 (treze mil quatrocentos e quatro reias). Objeto: 

REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual contratação de empresa especializada 

para fornecimento motosserra e roçadeira. Vigência: 13/09/2017 a 13/09/2018. 

Washington Luis Gravina Teixeira – Prefeito Municipal. 

 

 

Extrato de ATA de Registro de Preço nº 195/2017. Processo Licitatório nº 122/2017, 

modalidade Pregão 097/2017. Contratada: De Paula e Abreu Serviços Ltda - ME. Valor: 

R$ 12.320,00 (doze mil e trezentos e vinte reais). Objeto: REGISTRO DE PREÇO para 

a futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

dedetização e limpeza de caixa d’água. Vigência 11/09/2017 a 11/09/2018. Washington 

Luis Gravina Teixeira – Prefeito Municipal. 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.carandai.mg.gov.br/
mailto:licitação@carandai.mg.gov.br
http://www.carandai.mg.gov.br/
mailto:licitação@carandai.mg.gov.br
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LEI Nº 2231/2017 

 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº. 1969, DE 24 DE 

JANEIRO DE 2011, QUE FIXA OS VENCIMENTOS DOS 

SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal, APROVA e eu, Prefeito 

Municipal com as Graças de Deus, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Ficam extintos os cargos de Chefe de Gabinete e Assessor Legislativo, nos Anexos II e III, da Lei nº. 

1969, de 24 de janeiro de 2011.  

 

Art. 2º Fica criados e acrescidos os cargos de Assessor de Gabinete e Assessor Parlamentar, nos Anexos II e 

III, da Lei nº. 1969, de 24 de janeiro de 2011, com a seguinte redação: 

"ANEXO II 

Cargo Nº Vagas Vencimento Recrutamento Jornada Semanal 

Assessor de Gabinete 01 R$ 3.500,00 Amplo 30 horas semanais 

Assessor Parlamentar 01 R$ 3.800,00 Amplo 25 horas semanais 

 

                                                       ANEXO III 

                                                    ORGANOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3º Os demais artigos da 

Lei nº. 1969, de 24 de janeiro de 

2011, permanecem inalterados. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
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Mando, portanto, que as autoridades, a quem  o conhecimento  e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e 

a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

 

 

Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves, 02 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                       Justino Martins Neto 

        Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   mesmo dia, mês e ano de 

sua publicação. Carandaí,02 de fevereiro de 2017___________________________ 

Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 
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LEI Nº 2232/2017 

 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO 
 

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal, APROVA e eu Prefeito 

Municipal, com as Graças de Deus,sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica o Município de Carandaí, através do Executivo, autorizado a conceder subvenção, 
mediante assinatura de convênio, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Carandaí – 
APAE - Carandaí, CNPJ nº 04.131.814/0001-16, declarada de utilidade pública municipal através da 
Lei nº 1633-2002, da ordem de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), com base nas 
consignações orçamentárias vigentes. 
 Parágrafo único. As subvenções serão efetuadas em 10 (dez) parcelas, da seguinte forma: 
 

Março 
1ª 
parcela 

Abril 
2ª 
parcela 

Maio 
3ª 
parcela 

Junho 
4ª 
parcela 

Julho 
5ª 
parcela 

Agosto 
6ª 
parcela 

Setemb
ro 
7ª 
parcela 

Outubr
o 
8ª 
parcela 

Novem
bro 
9ª 
parcela 

Dezembr
o 
10ª 
parcela 

17.000,
00 

17.000,
00 

17.000,
00 

17.000,
00 

17.000,
00 

17.000,
00 

17.000,
00 

17.000,
00 

17.000,
00 

17.000,00 

 
Art. 2º Para fiel desempenho das ações,cabe a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Carandaí (APAE – Carandaí) cumprir o estabelecido no Plano de Trabalho, que constará no convênio 
a ser firmado com a entidade. 
 
Art. 3º A entidade beneficiada submeter-se-á a fiscalização da Municipalidade, através do envio da 
prestação de contas, com a finalidade de verificar a regular aplicação dos recursos previstos no Plano 
de Trabalho Aprovado. 
 
Art. 4º As despesas decorrentes com a aprovação desta Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias nºs 0204- Departamento Municipal de Educação 
                             12367 1207 2575 – Manutenção de Subvenção a APAE 
                             33504300- Subvenções Sociais 
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem  o conhecimento  e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e 

a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

 

Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves, 20 de fevereiro de 2017. 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                       Justino Martins Neto 

        Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 

 

Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   mesmo dia, mês e ano de 

sua publicação. Carandaí,20 de fevereiro de 2017.___________________________ 

Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 
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LEI Nº 2233/2017 

 

 

 
 CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL NOS VENCIMENTOS DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NOS 

TERMOS DO ART. 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 

 
O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal, APROVA e eu Prefeito 

Municipal com as Graças de Deus,sanciono as seguinte Lei: 

 

 
Art. 1º Fica concedida revisão geral anual nos vencimentos dos servidores públicos ativos da Câmara 
Municipal, a partir de 1º de janeiro de 2017, correspondente a 6,58% (seis inteiros e cinquenta e 
oito centésimos, por cento), sobre os vencimentos existentes em 31 de dezembro de 2016, nos 
termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal. 
 
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento 
vigente, ficando autorizadas as suplementações que se fizerem necessárias, nos termos da Lei.  
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 
2017. 
   

Mando, portanto, que as autoridades, a quem  o conhecimento  e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e 

a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

 

Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves, 23 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                       Justino Martins Neto 

        Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 

 

Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   mesmo dia, mês e ano de 

sua publicação. Carandaí,23 de fevereiro de 2017.___________________________ 

Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 
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LEI Nº 2234/2017 

 

 

 
CONCEDE REAJUSTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.  

 

 

 
O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal, APROVA e eu Prefeito 

Municipal com as Graças de Deus, sanciono a seguinte Lei: 

 

 
Art. 1º Fica concedido reajuste nos vencimentos dos servidores públicos ativos da Câmara Municipal, 
a partir de 1º de janeiro de 2017, correspondente a 3,42% (três inteiros e quarenta e dois 
centésimos, por cento), sobre os vencimentos existentes em 31 de dezembro de 2016. 
 
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento 
vigente, ficando autorizadas as suplementações que se fizerem necessárias, nos termos da Lei.  
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 
2017. 

 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem  o conhecimento  e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e 

a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

 

Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves, 23 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                       Justino Martins Neto 

        Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 

 

Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   mesmo dia, mês e ano de 

sua publicação. Carandaí,23 de fevereiro de 2017.___________________________ 

Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 
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LEI Nº 2235/2017 

 

 

 

CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL NOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES 

POLÍTICOS (PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES), DO MUNICÍPIO 

DE CARANDAÍ, NOS TERMOS DO ART. 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. 

 

 

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal, APROVA e eu Prefeito 

Municipal com as graças de Deus, sanciono a seguinte Lei: 

 

 

Art. 1º Fica concedida revisão geral anual nos subsídios dos agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito 
e Vereadores), do Município de Carandaí, a partir de 1º de janeiro de 2017, correspondente a 6,58% 
(seis inteiros e cinquenta e oito centésimos, por cento), sobre os subsídios existentes em 31 de 
dezembro de 2016, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal. 
 
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento 
vigente, ficando autorizadas as suplementações que se fizerem necessárias, nos termos da Lei.  
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 
2017. 

 

 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 23 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                       Justino Martins Neto 

        Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 

 

Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   mesmo dia, mês e ano de 

sua publicação. Carandaí,23 de fevereiro de 2017.___________________________ 

Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 
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LEI Nº 2236/2017 

 
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 2151, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2014, 
CONCEDE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA 
MUNICIPAL PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE MEMBROS DAS 
COMISSÕES ADMINISTRATIVAS PERMANENTES E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 

Art. 1º A ementa da Lei Municipal nº. 2151, de 14 de novembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

"Concede gratificação aos servidores públicos efetivos pelo exercício de função de membros 

das Comissões Administrativas Permanentes da Câmara Municipal e dá outras providências". 

 

Art. 2º O caput, do art. 1º, da Lei Municipal nº. 2151, de 14 de novembro de 2014, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

"Art. 1º  Fica instituída gratificação mensal em favor dos servidores públicos efetivos 
pela participação nas Comissões Administrativas Permanentes, paga nos percentuais 
correspondentes sobre o valor da menor remuneração mensal paga pelo Legislativo a 
seus funcionários, a saber:" 

 

Art. 3º Fica acrescido o parágrafo primeiro ao art. 1º, da Lei Municipal nº. 2151, de 14 de novembro de 2014, 

renomeando o parágrafo único para parágrafo segundo, com a seguinte redação: 

 

"Fará jus ao recebimento dessa gratificação o servidor público efetivo cedido à Câmara 

Municipal, que participar de Comissões Administrativas Permanentes nessa Casa Legislativa, 

desde que sua remuneração for custeada pela própria Câmara Municipal." 

 

Art. 4º Os demais artigos da Lei Municipal nº. 2151, de 14 de novembro de 2014, permanecem inalterados. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2017. 

 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 23 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                       Justino Martins Neto 

        Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 

 

Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   mesmo dia, mês e ano de 

sua publicação. Carandaí,23 de fevereiro de 2017.___________________________ 

Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 
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LEI Nº 2237/2017 

 

CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DA ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ, NOS TERMOS DO ART. 

37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

 

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal, APROVA e eu Prefeito 

Municipal com a graça de Deus, sanciono a seguinte Lei:   

 

Art. 1º Fica concedida revisão geral anual nos vencimentos dos servidores públicos ativos, inativos e 
pensionistas da administração direta e indireta do Município de Carandaí, a partir de 1º de janeiro de 
2017, correspondente a 6,58% (seis inteiros e cinqüenta e oito centésimos, por cento) calculados 
sobre os respectivos vencimentos em 31 de dezembro de 2016 nos termos do art. 37, inciso X, da 
Constituição Federal. 
 
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento 
vigente, ficando autorizadas as suplementações que se fizerem necessárias, nos termos da Lei. 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 
2017. 

 

 

 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 23 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                       Justino Martins Neto 

        Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 

 

 

 

Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   mesmo dia, mês e ano de 

sua publicação. Carandaí,23 de fevereiro de 2017.___________________________ 

Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 
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LEI Nº 2238/2017 

 

 
DÁ DENOMINAÇÃO A UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 
O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal, APROVA e eu Prefeito 

Municipal, com as Graças de Deus sanciono a seguinte Lei: 

 

 
Art. 1º A Unidade Básica de Saúde - UBS, localizada na Rua Major João Rocha, Bairro Estação, passa a 

denominar-se Unidade Básica de Saúde "Suzana Cunha Pereira de Oliveira". 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 
 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem  o conhecimento  e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e 

a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

 

Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves, 13 de março de 2017. 

 

 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                       Justino Martins Neto 

        Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 

 

 

 

 

 

Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   mesmo dia, mês e ano de 

sua publicação. Carandaí,13 de março de  2017._______ Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 

                 



 
 

 
EDIÇÃO Nº 002 – Sexta - Feira, 15 de Setembro de 2017                       Página 11 de 118 

 

EDIÇÃO Nº 003 – Sexta – Feira, 15 de Setembro de 2017 

LEI Nº 2239/2017 

 

REVOGA A LEI 2235/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal, APROVA e 
eu prefeito Municipal com as Graças de Deus, sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica revogada a Lei Municipal 2.235, de 23 de fevereiro de 2017. 
 
Art. 2º A devolução dos valores recebidos a título de revisão geral anual, durante a vigência da Lei nº. 
2235/2017, deverá ser efetivada através de desconto em folha, pelo órgão pagador. 
  
Art. 3º Os valores a serem devolvidos deverão ser atualizados monetariamente.  
 
Art. 4º Fica autorizado o desconto em 4 (quatro) parcelas mensais, a partir da vigência desta Lei. 
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de Janeiro de 2017. 

 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem  o conhecimento  e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e 

a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

 

Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves, 25 de abril de 2017. 

 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                       Justino Martins Neto 

        Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 

 

Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   mesmo dia, mês e ano de 

sua publicação. Carandaí,25 de abril de  2017._______ Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 
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                                                            LEI 2240/2017 

 

 

DÁ DENOMINAÇÃO À UNIDADE DA "FARMÁCIA DE 

TODOS" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal, APROVA  eu, Prefeito 

Municipal com as Graças de Deus, sanciono a seguinte Lei: 

 

 

Art. 1º A unidade da "Farmácia de Todos", localizada na Rua Dr. Luis Medeiros, nº. 51, Bairro Garças, passa a 

denominar-se "Farmácia Antônio Alves da Trindade Filho". 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem  o conhecimento  e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e 

a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

 

Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves, 05 de maio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                       Justino Martins Neto 

        Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 

 

 

Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   mesmo dia, mês e ano de 

sua publicação. Carandaí,05 de maio de  2017._______ Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 
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LEI 2241/2017  

 

DÁ DENOMINAÇÃO À UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 
O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal, APROVA e eu Prefeito 

Municipal, com as Graças de Deus sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º A Unidade Básica de Saúde, localizada no Distrito Hermilo Alves, passa a denominar-se "Unidade 

Básica de Saúde Inácio Ferreira Teles". 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 
                 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem  o conhecimento  e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e 

a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

 

Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves, 05 de maio de 2017. 

 

 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                       Justino Martins Neto 

        Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 

 

 

 

 

 

Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   mesmo dia, mês e ano de 

sua publicação. Carandaí,05 de maio de  2017._______ Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 
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LEI 2242/2017 

 

 

DÁ DENOMINAÇÃO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

 

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal, APROVA e eu Prefeito 

Municipal, com as Graças de Deus, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º A Unidade Básica de Saúde, localizada no distrito Pedra do Sino, passa a denominar-se "Unidade Básica 

de Saúde Luiz Gonzaga de Sales Guilherme". 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves, 05 de maio de 2017. 

 

 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                       Justino Martins Neto 

        Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 

 

 

 

 

 

 

Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   mesmo dia, mês e ano de 

sua publicação. Carandaí,05 de maio de  2017._______  

Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 
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LEI 2243/2017 

 

 

DÁ DENOMINAÇÃO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal, APROVAe eu, Prefeito 

Municipal, com as Graças de Deus, sanciono a seguinte Lei: 

 

 

Art. 1º A Unidade Básica de Saúde, localizada no Bairro Ponte Chave, passa a denominar-se "Unidade Básica 

de Saúde José de Assis Paiva". 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem  o conhecimento  e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e 

a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

 

Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves, 05 de maio de 2017. 

 

 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                       Justino Martins Neto 

        Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 

 

 

 

 

 

Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   mesmo dia, mês e ano de 

sua publicação. Carandaí,05 de maio de  2017.___________ Justino Martins Neto- Superintendente 

Administrativo. 
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LEI 2244/2017 

 

        DÁ  DENOMINAÇÃO AO TERMINAL 

RODOVIÁRIO DE CARANDAÍ. 

 

 

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal, APROVA  e eu, 

Prefeito Municipal, com as Graças de Deus, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º O Terminal Rodoviário de Carandaí, situado à Praça São Cristóvão, passa a denominar-se "Terminal 

Rodoviário Benjamim Teixeira de Carvalho". 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem  o conhecimento  e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e 

a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

 

Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves, 05 de maio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                       Justino Martins Neto 

        Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 

 

 

 

Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   mesmo dia, mês e ano de 

sua publicação. Carandaí,05 de maio de  2017._______ Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 
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LEI 2245/2017 
 

                                  DÁ DENOMINAÇÃO A 
LOGRADOURO NO BAIRRO CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO. 

 

 
O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal, APROVA e 
eu Prefeito Municipal, com as Graças de Deus, sanciono a seguinte Lei: 

 

 
Art. 1º A Rua "6" localizada no Bairro Coração Eucarístico,  passa a denominar-se "RUA WAGNER 
JOSÉ LADEIRA" 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem  o conhecimento  e execução desta Lei pertencer, que 

a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

 

Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves, 02 de junho de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                       Justino Martins Neto 

        Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 

 

 

 

Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   mesmo dia, 

mês e ano de sua publicação. Carandaí,02 de junho de  2017.________________ Justino Martins 

Neto- Superintendente Administrativo. 
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Lei 2246/2017 
 

                                                      
Autoriza O Município de Carandaí a Integrar o Plano Intermunicipal 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do  Consórcio Público para 
o Desenvolvimento da Micro Região do Alto Paraopeba e Vertentes e 
dá outras providencias. 

 

  
O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal, APROVA e 
eu Prefeito Municipal, com as Graças de Deus, sanciono a seguinte Lei: 

 

  
Art. 1º - Fica o Município autorizado a integrar o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos do Consórcio Público para o Desenvolvimento da Micro Região do Alto Paraopeba 

e Vertentes – PIGIRS/CONDAPAV, conforme anexo único desta Lei, em atendimento ao disposto na 

Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

  

Parágrafo único - O disposto no caput deste artigo dispensa a elaboração do plano municipal de 

gestão integrada de resíduos sólidos, conforme estabelece o art. 52 do Decreto Federal nº 7.404, de 

23 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei nº 12.305/2010.  

 

Art. 2º - Fica o Executivo autorizado a participar de ações conjuntas ou consorciadas com os demais 

Municípios integrantes do PIGIRS/CONDAPAV, visando à implementação do Plano no território do 

Município.  

 

Art. 3º - A partir da vigência desta Lei o Executivo Municipal deverá revisar a legislação municipal 

para adequação às propostas do PIGIRS/CONDAPAV, especialmente sobre:  

 

I – posturas relativas às matérias de higiene, limpeza, segurança e outros procedimentos públicos 

relacionados aos resíduos sólidos; 

 

II – segregação, acondicionamento, disposição para a coleta, transporte e destinação dos resíduos;  

 

III – disciplinamento da responsabilidade compartilhada e dos sistemas de logística reversa;  

 

IV – operação de transportadores e receptores de resíduos privados;  

 

 

 

V – mecanismos de recuperação dos custos pelos serviços prestados ou postos à disposição dos 

contribuintes.  

 

Parágrafo único - A adequação da legislação de que trata este artigo deverá priorizar a redução e 

otimização da reutilização e reciclagem dos resíduos, bem como a adoção de tratamentos, quando 
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necessários, e a disposição adequada dos rejeitos, em conformidade ao que dispõe a Lei Federal nº 

12.305/2010.  

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 
 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a 

cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

 

Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves, 19 de junho de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                       Justino Martins Neto 

        Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   mesmo dia, 

mês e ano de sua publicação. Carandaí,19 de junho de  2017.________________ Justino Martins 

Neto- Superintendente Administrativo. 
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LEI Nº 2247/2017 

 
 

                                                                INSTITUI O CONSELHO DA CIDADE DE   CARANDAI E 
                    DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 
O Povo do Município de Carandaí por seus representantes legais na Câmara Municipal APROVA e 
eu Prefeito Municipal com as Graças de Deus, sanciono a seguinte Lei: 
 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA, DOS OBJETIVOS, DAS ATRIBUIÇÕES E PRINCÍPIOS 

 
Art. 1º O Conselho da Cidade de Carandaí – CONCIDADE é um órgão colegiado, de natureza 
permanente, de caráter consultivo, deliberativo e propositivo, que reúne representantes do poder 
público e da sociedade civil, sendo componente da estrutura administrativa do Poder Executivo 
Municipal, constituindo-se parte integrante da gestão urbana do Município e do Sistema Nacional de 
Política Urbana. 
Parágrafo único - O Poder Executivo Municipal, por meio do Gabinete do Prefeito, assegurará a 
organização do Conselho da Cidade de Carandaí fornecendo os meios necessários para sua 
instalação e funcionamento. 
 
Art. 2º O Conselho da Cidade de Carandaí tem por objetivo acompanhar, estudar, analisar, propor e 
aprovar as diretrizes para o desenvolvimento urbano, visando à promoção, compatibilização e a 
integração do planejamento e das ações de gestão do solo urbano, habitação, saneamento 
ambiental, mobilidade e acessibilidade. 
 
Art. 3º O Conselho da Cidade de Carandaí tem as seguintes competências: 
I - propor, debater e aprovar diretrizes e normas para implantação dos programas a serem formulados 
pelos órgãos da Administração Pública Municipal relacionados à Política Urbana; 
II - apreciar e propor diretrizes para a formulação e implementação das políticas de desenvolvimento 
urbano e ambiental do município; 
III - emitir orientações e recomendações referentes à aplicação da Lei Federal nº 10.257/2001 
(Estatuto da Cidade) e demais leis e atos normativos relacionados ao desenvolvimento urbano 
municipal;  
IV - propor aos órgãos competentes medidas e normas para implementação, acompanhamento e 
avaliação da legislação urbanística e ambiental;  
V - promover mecanismos de cooperação entre os governos da União, Estado, municípios vizinhos e 
a sociedade na formulação e execução da política municipal e regional de desenvolvimento urbano; 
VI - elaborar e aprovar seu regimento interno, sua forma de funcionamento e dos seus Grupos de 
trabalhos, bem como a articulação e integração com os demais Conselhos Municipais; 
VII - tornar efetiva a participação da Sociedade Civil nas diversas etapas do planejamento e gestão 
urbanos; 
VIII - criar instrumentos e mecanismos de integração das políticas de desenvolvimento urbano;  
IX - garantir a continuidade das políticas, planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano do 
município; 
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X - monitorar e fortalecer o processo de implementação do orçamento municipal em consonância com 
as deliberações dos processos participativos relativos às políticas setoriais de desenvolvimento 
urbano; 
XI - convocar e organizar a Conferência da Cidade de Carandaí; 
XII - encaminhar as diretrizes e instrumentos da política de desenvolvimento urbano e das políticas 
setoriais em consonância com as deliberações da Conferencia da Cidade de Carandaí; 
XIII - dar publicidade e divulgar seus trabalhos e decisões; 
XIV - Propor a realização de estudos, pesquisas, debates, seminários, audiências públicas ou cursos 
afetos à política municipal de desenvolvimento urbano; 
XV - propor ações e adotar procedimentos e mecanismos, visando combater a segregação social no 
município; 
XVI - acompanhar e avaliar a implementação e a gestão do Plano Diretor de Carandaí, bem como a 
legislação correlata, zelando pelo cumprimento dos planos, programas, projetos e instrumentos a eles 
relacionados; 
XVII - analisar planos, programas e projetos que, devido a sua escala, impactos ou conflitos, 
necessitem de parecer de dois ou mais Conselhos de Planejamento Urbano; 
XVIII - avaliar assuntos de notório interesse público, motivado por indivíduos ou organizações sociais 
desde que plenamente justificados; 
XIX - deliberar sobre a revisão de taxas, tarifas e outros preços públicos formulados pelo Órgão 
regulador do Serviço de Saneamento Básico. 
XX – atuar na formulação da política de saneamento básico, na definição de estratégias para sua 
implementação, no controle e fiscalização dos serviços e avaliação do desempenho das instituições 
públicas relacionadas ou responsáveis pelo serviço de saneamento básico. 

 
Art. 4º Constituem princípios fundamentais do Conselho da Cidade de Carandaí e orientadores do 
seu programa de ação, a participação popular, a igualdade e justiça social, a função social da cidade, 
a função social da propriedade e o desenvolvimento sustentável. 
I - O princípio da participação popular será exercido assegurando-se, aos diversos setores da 
sociedade, a oportunidade de expressar suas opiniões e participar dos processos decisórios, 
garantindo sua representatividade, diversidade e pluralidade; 
II - O princípio da igualdade e justiça social será garantido através de medidas, métodos e 
procedimentos que objetivem a igualdade de acesso pela população às informações, aos 
equipamentos e serviços públicos; 
III - O princípio da função social da cidade será aplicado pelo Conselho da Cidade de Carandaí 
observando-se o marco regulatório dos sistemas nacional e internacional de direitos referentes a: 
a) moradia condigna; 
b) mobilidade urbana; 
c) qualidade ambiental; 
d) acessibilidade. 
IV - O princípio da função social da propriedade é aquele estabelecido no parágrafo 2º do Art. 182 da 
Constituição Federal combinado com o Art. 2º Da Lei Federal nº. 10.257, de 10.07.01 (Estatuto da 
Cidade). 
V - O princípio do desenvolvimento sustentável, entendido nesta Lei como o desenvolvimento 
economicamente viável, socialmente justo, ambiental e ecologicamente equilibrado. 
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DA ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO 
 
Art. 5º O Conselho da Cidade de Carandaí terá sua estrutura composta por: 
I - plenário; 
II - presidência; 
III - secretaria executiva; 
IV - grupos de trabalhos. 
Parágrafo único - A função de membro do Conselho não será remunerada, sendo seu exercício 
considerado serviço de relevante interesse público. 
 

SEÇÃO I 
DO PLENÁRIO 

 
Art. 6º O Plenário do Conselho da Cidade de Carandaí, órgão superior de decisão, será organizado 
obedecendo ao critério de 40% de representação do Poder Executivo, 60% de representantes da 
sociedade civil organizada. 
§ 1º - A representação do Poder Executivo será composta por 4 membros (40%) observando-se a 
seguinte distribuição e composição: 
I - membro nato: Chefe do Poder Executivo Municipal;  
II - membros designados: 
 Procuradoria Geral do Município; 
 Departamento Municipal de Fazenda; 
 Departamento Municipal de Obras e Meio Ambiente; 
§ 2º - Em caso de modificação da nomenclatura ou atribuições dos órgãos acima relacionados, 
assumirá a vaga no CONCIDADE o órgão cujas atribuições sejam afins. 
§ 3º - A representação da sociedade civil será composta por 6 membros, observando-se a seguinte 
disposição: 
I – 2 (dois) representantes dos Movimentos Sociais e Populares, que para os fins desta lei 
correspondem às associações comunitárias ou de moradores, movimentos por moradia, movimentos 
de luta por terra e demais entidades voltadas à questão do desenvolvimento urbano, eleitos entre 05 
candidatos indicados pelas referidas entidades. 
II – 1 (um) representante de Entidade Empresarial que para os fins desta lei correspondem às 
entidades representativas do empresariado, relacionadas ao Saneamento ou ao Comércio local, 
eleitos entre 03 (três) candidatos indicados pelas referidas entidades; 
III – 01 (um) representante de Entidade Sindical , que para os fins desta lei corresponde a sindicato 
legalmente constituído e vinculado às questões do desenvolvimento urbano, eleito entre 03 (três) 
candidatos indicados pelas referidas entidades sindicais; 
IV – 02 (dois) representantes de usuários do Serviço Municipal de Saneamento Básico, eleitos entre 
05 candidatos indicados pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA.” 

 
SUBSEÇÃO I 

DOS REPRESENTANTES DO PODER PUBLICO MUNICIPAL 
 
Art. 7º Os representantes do Poder Executivo Municipal serão nomeados pelo chefe do executivo 
dentre os Titulares ou Adjuntos dos órgãos públicos. 
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SUBSEÇÃO II 
DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 

 
Art. 8º A eleição dos membros da Sociedade Civil Organizada será convocada pelo Chefe do 
Executivo Municipal e realizada durante a Conferência da Cidade de Carandaí. 
§ 1º Incumbe ao Chefe do Executivo, para fins da eleição a que ser refere este artigo, oficiar as 
entidades descritas no § 3º do art. 6º desta lei, para que encaminhem a indicação dos candidatos de 
tratam os incisos I a IV do § 3º do referido artigo.  
§ 2º Os prazos para comunicação das entidades, bem como para que estas façam a indicação dos 
candidatos a representação da sociedade civil deverão ser disciplinados pelo Regimento Interno do 
CONCIDADE. 
 
Art. 9º A primeira eleição dos membros do conselho será realizada de acordo com as disposições 
transitórias desta lei. 

SUBSEÇÃO III 

DO MANDATO 

Art. 10 O mandato dos conselheiros será de 02 anos, sendo admitida uma recondução. 

Art. 11 O conselheiro perderá o mandato se computada sua falta em 03 (três) reuniões consecutivas 
ou em 05 (cinco) alternadas no mesmo ano. 

§ 1º - Não será computada a falta se o conselheiro titular se fizer representar pelo suplente. 

§ 2º - A perda do mandato prevista nesse artigo não se aplica ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal. 

Art. 12 A perda do vínculo legal do representante com a entidade representada implicará na extinção 
concomitante de seu mandato. 

Art. 13 A perda do mandato de um conselheiro implicará na perda do mandato da entidade 
representada, que será substituída pela entidade suplente do segmento, quando houver, que poderá 
indicar nomes de representantes, titular e suplente.  

SEÇÃO II 
DA PRESIDÊNCIA E DA VICE-PRESIDÊNCIA 

 
Art. 14 O Conselho da Cidade de Carandaí será presidido pelo Chefe do Executivo Municipal, que 
será substituído automaticamente, em suas ausências, pelo Vice-presidente. 

 
 

 
Praça Barão de Santa Cecília, 68    –    Centro   CEP: 36.280-000  Carandaí -  Minas Gerais 

 Tel. (32)  3361- 1177   -     e-mail:   administrativo@carandai.mg.gov.br 



 
 

 
EDIÇÃO Nº 002 – Sexta - Feira, 15 de Setembro de 2017                       Página 24 de 118 

 

EDIÇÃO Nº 003 – Sexta – Feira, 15 de Setembro de 2017 

 
 

Art. 15 O Vice-presidente do Conselho da Cidade de Carandaí será eleito por maioria absoluta dentre 
os membros do Plenário para um mandato coincidente com o do CONCIDADE, podendo ser 
reconduzido. 
 

SEÇÃO III 
DA SECRETARIA EXECUTIVA 

 
Art. 16 A Secretaria Executiva, constituída por servidores cedidos pelo Executivo Municipal, tem o 
objetivo de dar suporte administrativo e operacional, promovendo a viabilidade das atividades do 
Conselho da Cidade de Carandaí. 
Parágrafo único – A composição e competência da Secretaria Executiva serão definidas no 
Regimento Interno. 
 

SEÇÃO IV 
DOS GRUPOS DE TRABALHO 

 
Art. 17 Os Grupos de Trabalho integram a estrutura do Conselho da Cidade de Carandaí e possuem 
caráter permanente, tendo como objetivos, preparar as discussões, formular estudos, auxiliar e 
fornecer sugestões e embasamento técnico às decisões do Conselho, bem como acompanhar os 
trabalhos dos demais conselhos, secretarias e agências afins. 
 
Art. 18 Os Grupos de Trabalho serão criadas por deliberação da maioria absoluta dos membros do 
Plenário, e por eles compostas, respeitando-se a mesma proporcionalidade dos segmentos 
representados no Conselho, 
 
Art. 19 Poderão ser convidados a participar de reuniões dos Grupos de Trabalho sem direito a voto, 
representantes de segmentos interessados nas matérias em análise e colaboradores. 
Parágrafo único - O funcionamento dos Grupos de Trabalho será definido no regimento interno do 
Conselho da Cidade de Carandaí. 

 
CAPÍTULO III 

DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
 

Art. 20 As audiências públicas, a serem convocadas pelo Conselho da Cidade de Carandaí, buscarão 
sempre favorecer a cooperação entre os diversos atores sociais e o Poder Executivo, promover o 
debate sobre temas de interesse do município e garantir o direito constitucional de participação do 
cidadão. 
Parágrafo único - As audiências públicas assegurarão a participação de qualquer pessoa interessada 
pelo tema a ser tratado, sem distinção ou discriminação de qualquer natureza. 
 
Art. 21 A convocação de audiências públicas poderá ser feita:  
I - pelos membros do Conselho da Cidade de Carandaí através da maioria absoluta dos seus 
membros; 
II - pela sociedade civil, quando solicitada por, no mínimo, 1% (um por cento) dos eleitores do 
município. 
Parágrafo único - Ressalvados os casos excepcionais, justificados pelo Plenário do Conselho da 
Cidade de Carandaí, as audiências públicas só poderão ser convocadas e divulgadas com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 
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Praça Barão de Santa Cecília, 68    –    Centro   CEP: 36.280-000  Carandaí -  Minas Gerais 
 Tel. (32)  3361- 1177   -     e-mail:   administrativo@carandai.mg.gov.br 

 

 

 
Art. 22 Os requisitos para a convocação e realização das audiências públicas deverão constar do 
regimento interno do CONCIDADE. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 23 A primeira eleição dos conselheiros representantes da sociedade civil organizada será 
convocada, por ato do Chefe do Executivo, em até 15 (quinze) dias após a publicação desta Lei e 

realizada em até 60 (sessenta) dias contados a partir da data da convocação, observada a regra do § 
1º do art.8º desta Lei.  

 
Art. 24 A nomeação dos conselheiros representantes do Poder Executivo será feita após o resultado 
da eleição citada no artigo anterior. 
 
Art. 25 O primeiro mandato dos membros do CONCIDADE encerrar-se-á quando da realização da 
Conferência da Cidade de Carandaí. 
 
Art. 26 O Regimento Interno do CONCIDADE será aprovado pelo plenário em até 60 (trinta) dias 
após sua instalação. 
 
Art. 27 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a 

cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

 

Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves,03 de julho de 2017. 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                       Justino Martins Neto 

        Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 

 

 

 

         Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   mesmo 

dia, mês e ano de sua publicação. Carandaí, 03 de julho de  2017.____________ Justino Martins 

Neto- Superintendente Administrativo. 
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LEI 2248/2017 

 

 
 ALTERA A LEI Nº 1854/2007, DE 27 DE 
NOVEMBRO DE 2007 QUE DEFINE O LIMITE 
DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR 
PARA PAGAMENTO SEM PRECATÓRIO E 
CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  
 

O Povo de Carandaí pelos seus representantes legais na Câmara Municipal APROVA e eu Prefeito 
Municipal com as Graças de Deus, sanciono a seguinte Lei: 
 
 
Art. 1º A Lei nº 1854, de 27 de novembro de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 

“Art. 1º As obrigações de pequeno valor, para pronto pagamento, sem precatório, 
pelo Município, nos termos dos § 3º, § 4º e § 5º, do art. 100, da Constituição 
Federal, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ficam limitadas ao 
valor do maior beneficio do regime geral de previdência social”. 

 

§ 1º - ............................................................................... 
 
§ 2º - ............................................................................... 
 
§ 3º - ............................................................................... 
  
§ 4º - ............................................................................... 
 
§ 5º - ............................................................................... 
 
Art. 2º  ........................................................................... 
 
Art. 3º  ............................................................................ 
 
Art. 4º  ............................................................................ 
 
Art. 5º (Revogado) 
 
Art. 6º (Revogado) 

 
Art. 7º As despesas geradas por esta lei serão classificadas nas codificações 
orçamentárias a seguir discriminadas: 02.02.01.28.846.0000.0002 – manutenção 
de despesas judiciais/precatórios - 319091 – Sentença Judicial - 339091 – 
Sentença Judicial”. 
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Art. 8º (Revogado) 
 
Art. 9º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a 

cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

 

Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves,03 de julho de 2017. 

 

 
  

  
 

 

 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                       Justino Martins Neto 

        Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 

 

 

 

         Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   mesmo 

dia, mês e ano de sua publicação. Carandaí, 03 de julho de  2017.____________ Justino Martins 

Neto- Superintendente Administrativo. 
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LEI 2249/2017 

 
DISPÕE SOBRE A ABERTURA E MANUTENÇÃO DA 
MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO E CONTÉM OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
O Povo de Carandaí, por seus representantes na Câmara Municipal APROVA, e eu Prefeito 
Municipal, com as Graças de Deus, sanciono a seguinte Lei: 
  

CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES   

 
Art. 1º A abertura, conservação e manutenção da malha viária, no âmbito do Município de Carandaí, 
visando propiciar adequadas condições de trânsito e tráfego e acesso às propriedades rurais e 
satisfatório escoamento da produção agropecuária, obedecerá ao disposto nesta Lei. 
 
Art. 2º Para efeitos desta Lei, a malha viária é composta de estradas:  
 I – Inter-Comunitárias: Estradas vicinais constantes do mapa rodoviário do Município 
devidamente numeradas, cujas denominações e traçados ligam as diversas Comunidades entre si e 
com a zona urbana da Sede do Município e dos Distritos; 
 II - Locais: Estradas particulares que partindo das estradas Inter-Comunitárias dão acesso 
direto às propriedades rurais e internamente até os pontos de carga e descarga da produção.  
 

CAPÍTULO II 
DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

 
 Art. 3º Art. 3º Compete ao Município a projeção gráfica e estatística para a abertura de novas 
estradas Inter-Comunitárias, modificações de trechos das existentes ou a supressão de estradas ou 
trechos que seja conveniente aos usuários, inclusive a sua elaboração física, observada as normas 
estabelecidas nesta lei 
 
Art. 4º Compete ainda ao Município:  
 I - abrir e manter as estradas em perfeitas condições de trânsito e trafego conservando as 
características técnicas essenciais às estradas, quais sejam; 
 a) boa capacidade de suporte; 
 b) boas condições de rolamento e aderência; 
 II – em caso de estradas de terra, bom sistema de drenagem, não permitindo que as águas 
corram diretamente sobre a pista de rolamento, mediante a manutenção de abaulamento e saídas 
laterais abertas de forma a conduzir a água, para terraços em nível, bacias de contenção ou 
barraginhas; 
 III - manter mapas atualizados de todas as estradas Inter-Comunitárias e realizar sua 
sinalização com placas indicativas do sentido do trânsito e itinerário das Comunidades e outras de 
orientação social ou educativas;  
 
 IV – fazer referencia no mapa cadastral das estradas municipais da localização de jazidas de 
material natural de construção, utilizáveis na recuperação das estradas não pavimentadas, tais como: 
argila, areia, moledo, pedregulho, cascalho e dados sobre as suas características; 
 V - corrigir o traçado original das estradas, amenizando as curvas muito pronunciadas; 
 VI - manter limpo com a colaboração dos proprietários os barrancos e acostamentos ao longo 
das estradas Inter-Comunitárias.  
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 VII – construir bueiros com condições de captação nos entroncamentos das estradas 
principais com as estradas particulares, para que as estas não sejam prejudicadas. 
 

CAPÍTULO III  
DAS OBRIGAÇÕES DOS PROPRIETÁRIOS, ARRENDATÁRIOS, PARCEIROS OU USUARIOS A 

QUALQUER TÍTULO 
 
Art. 5° Compete aos proprietários lindeiros, arrendatários, parceiros ou usuários a qualquer título: 
 I - a execução das obras e serviços que impeçam as águas pluviais de atingirem as estradas, 
nas áreas onde existam culturas perenes plantadas antes da vigência desta lei; 
 II - impedir que plantas, galhos tocos ou ervas daninhas de sua propriedade reduzam o leito 
carroçável das estradas ou prejudiquem o funcionamento das valas de escoamento das águas;  
 
Art. 6° Todas as propriedades rurais ficam obrigadas a receber as águas de escoamento das 
estradas, podendo essas águas atravessar outras propriedades a jusante até que sejam 
moderadamente absorvidas pelo solo ou o seu excesso despejado em mananciais receptores, sendo 
certo que, em hipótese alguma, haverá indenização pela área ocupada pelos canais de escoamento 
construídos pelo Poder Executivo, especialmente para esse fim 
 
Art. 7° Os proprietários lindeiros e demais usuários das estradas Inter-Comunitárias comunicarão a 
Prefeitura Municipal da necessidade de manutenção ou substituição das placas de sinalização 
próximas a sua propriedade. 
 
 

CAPÍTULO IV 
 DAS PROIBIÇÕES 

 
Art. 8°  É proibido manter ou depositar nas áreas lindeiras às estradas, pedras, tocos ou qualquer 
outro tipo de material.  
 
Art. 9º O traçado das estradas Inter-Comunitárias somente poderá ser alterado ou modificado, com 
autorização expressa da administração municipal após constatação de que a alteração não trará 
nenhum prejuízo aos usuários e ao município.  
 Parágrafo único. Caso ocorram infrações mencionadas no caput deste artigo, a Prefeitura 
Municipal poderá utilizar força policial, para retirada dos obstáculos e retorno da estrada ao antigo 
traçado. 
 
Art. 10. Todas as propriedades rurais agrícolas ou de pecuária, ficam proibidas de despejar, escoar 
ou canalizar excessos de águas pluviais para as estradas.  
 
Art. 11. É proibido causar qualquer dano ao leito carroçável ou acostamento das estradas, bem como 
descartar restos de culturas ou qualquer outro material que prejudiquem a sua boa conservação e 
manutenção.  
 
Art. 12. É proibido obstruir ou dificultar a passagem das águas pluviais pelos canais de escoamento 
abertos pela Prefeitura Municipal ao longo das estradas, responsabilizando civil e criminalmente os 
infratores, pelos danos causados às mesmas.  
 

CAPÍTULO V 
DA FISCALIZAÇÃO 
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Art. 13. O Órgão Municipal responsável pela conservação e manutenção das estradas deverá efetuar 
verificações, inclusive levantando-se seu estado de conservação e das obras nelas existentes e, 
quando for o caso, notificará os proprietários lindeiros sobre as eventuais irregularidades 
encontradas, responsabilizando-os pela correspondente correção.  
 Parágrafo único. Da notificação constará o prazo de 30 (trinta) dias, com possibilidade de 
prorrogação por igual prazo, para que os proprietários lindeiros notificados possam se adequar à Lei, 
sob pena de multa em caso de descumprimento. 
 

CAPÍTULO  
VI DAS PENALIDADES 

 
Art. 14. Pelo descumprimento ou infringência de qualquer norma, condições e exigências previstas 
na presente Lei, serão aplicadas aos proprietários lindeiros as seguintes penalidades, 
independentemente do ressarcimento das despesas e indenizações dos prejuízos decorrentes:  
 a) ADVERTÊNCIA por escrito, acompanhada de NOTIFICAÇÃO para correção das 
irregularidades constatadas no prazo do Parágrafo único do art. 15 da presente Lei; 
  b) MULTA, obedecendo a regulamento próprio, no valor de 200 (duzentas) UFMC por 
infração, que somente será aplicada depois de transcorrido o prazo para as providências/exigências 
constantes da notificação. 
  Parágrafo único. Nos casos de reincidência, a multa será aplicada em dobro e sempre 
cumulativamente em relação às infrações cometidas.  
 

CAPÍTULO VII  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 Art. 15. As estradas inter-comunitárias deverão possuir largura mínima de 09 (nove) metros, 
conforme já é exigido na Lei Complementar 051/2.006 para as vias de circulação urbana, sendo 4 m 
e 50 cm (quatro metros e 50 centímetros) para cada lado, considerando o eixo da estrada já 
existente. 
 § 1º As estradas com largura inferior ao disposto no caput do artigo serão gradativamente 
adaptadas pela Municipalidade. 
  § 2º As estradas locais terão largura e características que sirvam à propriedade, de acordo 
com as necessidades da mesma.  
 
Art. 16. A faixa de domínio das estradas inter-comunitárias é de 15 (quinze) metros, sendo 7,5 (sete 
metros e meio) metros para cada lado, contados do eixo central do leito carroçável. 
 Parágrafo único. As construções civis e as plantações de eucalipto ou qualquer outra espécie 
arbórea deverão obedecer a um recuo mínimo de 05 (cinco) metros da faixa de domínio estabelecida 
no caput do artigo.  
 
Art. 17. Nenhuma forma de obstáculo ou construção poderá ser feita ou executada no leito carroçável 
da estrada, sem prévia autorização do órgão competente.  
 
Art. 18. Fica expressamente proibida a retirada de terra da estrada municipal, seja do leito ou das 
laterais.  
 
Art. 19. É permitido ao Poder Executivo realizar obras de contenção de águas das estradas, como 
curva de nível, bacia de contenção ou outro processo, em propriedade privada com anuência e sem 
ônus para o proprietário.  
 § 1° O Setor de Obras do Município deverá preparar o processo no qual comprove a real 
necessidade da execução de obras de contenção de águas, para conservação e manutenção do leito 
carroçável das estradas municipais.  
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 § 2° O processo conterá cotas, distâncias, fotos, desenho topográfico, de modo a afluir a 
necessidade da obra.  
 § 3° - O Setor de Obras do Município deverá providenciar toda e qualquer licença junto aos 
órgãos ambientais que a obra ou serviço a ser executado necessitar.  
 
Art. 20. Fica o Executivo autorizado utilizar maquinário público para conservação das estradas locais 
(particulares) internamente até a residência e pontos de carga e descarga de produção, quando 
estiver sendo feita a manutenção das estradas Inter-Comunitárias. 
 Parágrafo único. Fica o Executivo autorizado à execução do que refere o caput do artigo, 
mediante a presença do maquinário na região, sendo dispensada a formulação de requerimento por 
escrito. 
 
Art. 21. Fica o Município autorizado a compensar com horas máquinas, os proprietários de imóveis 
que disponibilizarem material próprio para ser utilizado na conservação de estradas inter-
comunitárias. 
 
Art. 22.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a 

cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

 

Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves, 07 de julho de 2017. 

 

 

 

Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   mesmo dia, mês 

e ano de sua publicação. Carandaí, 07 de julho de  2017.__________ Justino Martins Neto- 

Superintendente Administrativo.     
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LEI 2250/2017 
 

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO 

DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2018 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O Provo do Município de Carandaí, através de seus representantes legais, APROVA e eu Prefeito 

Municipal com as Graças de Deus, sanciono a seguinte Lei: 
 
 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 
 

Art. 1o São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2o, da Constituição da 
República, Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e na Lei Orgânica Municipal as 
diretrizes orçamentárias do Município para 2018, compreendendo: 

I – as prioridades e metas da administração pública municipal; 
 II – a estrutura e organização dos orçamentos; 
 III – as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas 
alterações; 
 IV – as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais; 
 V – as disposições sobre alterações na legislação tributária; 
 VI – as disposições gerais.  
 
 

CAPÍTULO I 
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Art. 2o Constituem prioridades e metas da administração pública municipal a serem priorizadas na 

proposta orçamentária para 2018, em consonância com o art. 165, § 2o, da Constituição da 
República, as quais terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária para 2018, não se 
constituindo, todavia, em limite à programação das despesas, as metas fiscais determinadas nos 
anexos que compõem essa lei. 

 
 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS 

 

Art. 3o Para efeito desta Lei, entende-se por: 
 I – Programa: o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização 
dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual; 
 II – Atividade: o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, 
envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais 
resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo; 
 III – Projeto: o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, 
envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que 
concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e, 
 IV – Operação Especial: as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de 
governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens 
ou serviços. 
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 § 1o - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a 
forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, 
bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. 

 § 2o - As atividades, projetos e operações especiais serão desdobrados em subtítulos, 
especialmente para especificar sua localização física integral ou parcial, não podendo haver alteração 
das respectivas finalidades e da denominação das metas estabelecidas. 

 § 3o - Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção às 
quais se vinculam. 

 § 4o - As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no projeto de 
lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais, e respectivos subtítulos 
com indicação de suas metas físicas. 
 

Art. 4o O orçamento discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de 
programação em seu menor nível com suas respectivas dotações, especificando a esfera 
orçamentária, a modalidade de aplicação, a fonte de recursos, o identificador de uso, e os grupos de 
despesa conforme, a seguir, discriminados: 
 I – pessoal e encargos sociais; 
 II – juros e encargos da dívida; 
 III – outras despesas correntes; 
 IV – investimentos; 
 V – inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à constituição; e, 
 VI – amortização da dívida.  
 

Art. 5o O orçamento compreenderá a programação dos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos, 
Autarquias, inclusive especiais, e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. 
 

Art. 6o A lei orçamentária discriminará em categorias de programação específicas as dotações 
destinadas: 
 I – à concessão de subvenções sociais e econômicas; 
 II – ao pagamento de precatórios judiciários, e, 
 III – as despesas com publicidade, propaganda e divulgação oficial. 
 

Art. 7o  O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, e a 
respectiva lei, será constituído de: 

 
 I – mensagem;  
 I – texto da lei; 
 II – quadros orçamentários consolidados; 
 III – anexos do orçamento, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei; 
 IV – discriminação da legislação da receita. 

 § 1o - Os quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os 

complementos referenciados no art. 22, III, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, são os 
seguintes: 

I – evolução da receita segundo as categorias econômicas e seu desdobramento em fontes, 
discriminando cada imposto e contribuição de que trata o art. 195 da Constituição da República; 
 II – evolução da despesa segundo as categorias econômicas e grupos de despesa; 
 III – resumo das receitas do orçamento, isolada e conjuntamente, por categoria econômica; 
 IV – resumo das despesas do orçamento, isolada e conjuntamente, por categoria econômica; 

V – receita e despesa, do orçamento, isolada e conjuntamente, segundo categorias 

econômicas, conforme o Anexo I da Lei no 4.320, de 1964; 
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 VI – receitas do orçamento, isolada e conjuntamente, de acordo com a classificação 

constante do Anexo III da Lei no 4.320/1964; 
 VII – despesas do orçamento, isolada e conjuntamente, segundo Poder e órgão, por grupo de 
despesa; 
 VIII – despesas do orçamento, isolada e conjuntamente, segundo a função, subfunção, 
programa, e grupo de despesa; 
 IX – programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, nos termos do 
art. 212 da Constituição da República, em nível de órgão, detalhando fontes e valores por categoria 
de programação;  
 X – programação referente às ações e serviços públicos de saúde, nos termos da Lei 
Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, em nível de órgão, detalhando fontes e valores por 
categoria de programação; 
 

Art. 8o O Poder Legislativo do Município encaminhará ao Poder Executivo, até 31 de julho de 2017, 
sua respectiva proposta orçamentária, através de ofício, para fins de consolidação no projeto de lei 
orçamentária do Município. 
 

Art. 9o Cada projeto constará somente de uma esfera orçamentária e de um programa. 
 
 

CAPÍTULO III 
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO E SUAS 

ALTERAÇÕES 
 

Seção I 
Das Diretrizes Gerais 

 
Art. 10. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária para 2018 deverão 
ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da 
publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada 
uma dessas etapas.  
 Parágrafo único. Serão divulgados na Internet, ao menos: 
 I – pelo Poder Executivo, informações relativas à elaboração do projeto de lei orçamentária: 

 a) as estimativas das receitas de que trata o art. 12, § 3o da Lei Complementar nº 101, de 
2000; 
 b) a proposta de lei orçamentária, inclusive em versão simplificada, seus anexos, a 
programação constante do detalhamento das ações e as informações complementares; 
 
Art. 11. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária para 2018 deverão 
levar em conta a obtenção de superávit primário. 
 
Art. 12. O projeto de lei orçamentária poderá incluir a programação constante de propostas de 
alterações do Plano Plurianual 2018/2021, que tenham sido objeto de projetos de lei específicos. 
 
Art. 13. O Poder Legislativo terá como limite das despesas correntes e de capital em 2018, para 
efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, o somatório da receita tributária e das 
transferências constitucionais, nos termos do art. 29-A da Constituição da República.  
 
Art. 14. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na 
lei orçamentária e em seus créditos adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos 
das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo. 
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Art. 15. Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas 
as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras; 
 

Art. 16. Além da observância das prioridades e metas fixadas nos termos do art. 2o desta Lei, a lei 
orçamentária e seus créditos adicionais, observado o disposto no art. 45 da Lei Complementar nº 101 
de 2000, somente incluirão projetos ou subtítulos de projetos novos se: 
 I – tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos e respectivos subtítulos em 
andamento;  
 II – os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma 
unidade completa, considerando-se as contrapartidas de que trata o inciso II do caput do art. 36 desta 
Lei.  
 
Art. 17. Não poderão ser destinados recursos para atender as despesas com: 
 I – celebração, renovação e prorrogação de contratos de locação e arrendamento de 
quaisquer veículos para representação pessoal; 
 II – sindicatos, clubes e associações de servidores ou quaisquer outras entidades 
congêneres, excetuadas creches e escolas para o atendimento pré-escolar; 
 III – pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública ou empregado de 
empresa pública, ou de sociedade de economia mista, por serviços de consultoria ou assistência 
técnica, inclusive custeados com recursos provenientes de convênios, acordos, ajustes ou 
instrumentos congêneres, firmado com órgãos ou entidades de direito público ou privado; 
 
Art. 18. Somente poderão ser incluídas no projeto de lei orçamentária dotações relativas às 
operações de crédito correspondente ao montante da despesa de capital. 
 
Art. 19. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título 
de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de 
atividades de natureza continuada, que atendam cumulativamente, às seguintes condições: 
 I – sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, 
saúde ou educação; 
  II – sejam declaradas de utilidade pública pelo Município. 

III – atendam ao disposto no art. 204 da Constituição da República, no art. 61 dos Atos das 

Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição da República, bem como na Lei no 8.742, 
de 7 de dezembro de 1993; 
 IV – sejam declaradas de utilidade pública pelo Município. 

 § 1o Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins 
lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, emitida por 
três autoridades locais e comprovantes de regularidade do mandato de sua diretoria. 
 
Art. 20. É vedada a inclusão de dotações, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, a título 
de "auxílios e/ou contribuições" para entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e desde 
que sejam: 
 I – de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para o ensino especial, ou 
representativo da comunidade escolar das escolas públicas estaduais e municipais do ensino 
fundamental; 
 II – voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao público, prestadas 
pelas Santas Casas de Misericórdia e outras entidades sem fins lucrativos, e que estejam registradas 
em um dos seguintes Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Assistência Social; 
 III – Associações microrregionais; 
 IV - Consórcios intermunicipais de saúde, constituídos exclusivamente por entes públicos, 
legalmente instituídos e signatários de contrato de gestão com a administração pública, e que 
participem da execução de programas nacionais de saúde; 
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 V – qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, de acordo com a 

Lei no 9.790, de 23 de março de 1999. 
 Parágrafo único. Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a 
inclusão de dotações na lei orçamentária e sua execução, dependerão, ainda, de: 
 I – publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessão de 
auxílios, revendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade; 
 II – destinação dos recursos exclusivamente para a ampliação, aquisição de equipamentos e 
sua instalação e de material permanente, exceto no caso do inciso III do caput deste artigo; e, 
 III – identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio. 
 
Art. 21. A execução das ações de que tratam os arts. 19 e 20 fica condicionada à autorização 
específica exigida pelo caput do art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 2000.  
 
Art. 22. A proposta orçamentária deverá conter reserva de contingência, constituída exclusivamente 
com recursos do orçamento fiscal, em montante equivalente a, no máximo, cinco por cento da receita 
corrente líquida. 
 
Art. 23. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o 
detalhamento estabelecido na lei orçamentária anual. 

 § 1o - Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos 
circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de 
dotações propostas sobre a execução das atividades, dos projetos, das operações especiais e dos 
respectivos subtítulos e metas. 

 § 2o - Os decretos de abertura de créditos suplementares autorizados, na lei orçamentária, 
serão acompanhados de exposição de motivos que inclua a justificativa e a indicação dos efeitos dos 
cancelamentos de dotações sobre execução das atividades, dos projetos, das operações especiais e 
dos respectivos subtítulos e metas. 

 § 3o - Cada projeto de lei deverá restringir-se a um único tipo de crédito adicional. 

 § 4o - Os créditos adicionais destinados a despesas com pessoal e encargos sociais serão 
encaminhados ao Poder Legislativo por intermédio de projetos de lei específicos e exclusivamente 
para essa finalidade. 
 § 5º O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, 
total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2018 e em 
créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou 
desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou 
atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os 
títulos, descritores, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera 
orçamentária, grupos de natureza de despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e 
identificadores de uso e de resultado primário. 
 § 6º  A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderá resultar em alteração 
dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2018 ou em créditos adicionais, 
podendo haver, excepcionalmente, adequação da classificação funcional e do Programa de Gestão, 
Manutenção e Serviço ao Estado ao novo órgão. 
 

 § 7o A criação de elemento de despesa desde que não haja novos programas e/ou ações, 
será realizada por meio de crédito suplementar, aberto por decreto executivo. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM 
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PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
 
Art. 24. O Poder Executivo fará publicar até 31 de agosto de 2017, a tabela de cargos efetivos e 
comissionados integrantes do quadro geral de pessoal civil, demonstrando os quantitativos de cargos 
ocupados por servidores estáveis e não-estáveis e de cargos vagos. 
 
Art. 25. Os Poderes Executivo e Legislativo terão como limites na elaboração de suas propostas 
orçamentárias, para pessoal e encargos sociais, observado o art. 20 da Lei Complementar nº 
101/2000, a despesa da folha de pagamento de 2017, projetada para o exercício, considerando os 
eventuais acréscimos legais, alterações de planos de carreira, admissões para preenchimento de 
cargos e revisão geral sem distinção de índices a serem concedidos aos servidores públicos federais. 
 Parágrafo único. Os valores correspondentes ao reajuste geral de pessoal referido no caput 
constarão de previsão orçamentária específica, observado o limite do art. 20 da Lei Complementar nº 
101/2000. 
 
Art. 26. Para efeito de cálculo dos limites de despesa total com pessoal, por Poder e órgão, previstos 
na Lei Complementar 101/2000, o Poder Executivo colocará à disposição do Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais, conforme previsto no § 2o do art. 59 da citada Lei Complementar, até trinta 
dias após o encerramento de cada bimestre ou semestre, a metodologia e a memória de cálculo da 
evolução da receita corrente líquida. 
 
Art. 27. No exercício de 2018, observado o disposto no art. 169 da Constituição da República, 
somente poderão ser admitidos servidores se: 
 I – existirem cargos vagos a preencher; 
  II – houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa; 
 III – for observado o limite previsto na Lei Complementar nº 101/2000. 
 

Art. 28. Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1o, II, da Constituição da República, 
ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de 
cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou 
contratações de pessoal a qualquer título, nos termos do inciso IX, do art. 37 da Constituição da 
República, constantes de anexo específico do projeto de lei orçamentária, observado o disposto no 
art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000. 
 
Art. 29. No exercício de 2018, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver 
extrapolado noventa e cinco por cento do limite referido no art. 22 da Lei Complementar nº 101/2000, 
exceto nos casos previstos na orgânica do município, somente poderá ocorrer quando destinada ao 
atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais de risco ou de 
prejuízo para a sociedade.  
 Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço extraordinário, no âmbito do 
Poder Executivo, nas condições estabelecidas no caput deste artigo, é de exclusiva competência da 
Superintendência Administrativa. 
 

Art. 30. O disposto no § 1o do art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000, aplica-se exclusivamente 
para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da legalidade ou 
validade dos contratos. 
 Parágrafo único. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, 
para efeito do caput, os contratos de terceirização relativos à execução indireta de atividades que, 
simultaneamente: 
 I – sejam assessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área 
de competência legal do órgão ou entidade; 
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 II – não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de 
pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar de 
cargo ou categoria extinta, total ou parcialmente. 
 
Art. 31. No mês de janeiro, a despesa com Pessoal e Encargos Sociais deverá ser empenhada por 
estimativa para todo o exercício, observado o limite da dotação constante da Lei Orçamentária.  

 § 1º Na estimativa de que trata o “caput”, é vedada a inclusão de qualquer despesa que não 
seja com a folha normal.  

 § 2º Para efeito deste artigo, a folha normal compreende as despesas com remuneração do 
mês de referência, décimo terceiro salário, férias, abono de férias e outras vantagens pecuniárias, 
previstas na Lei Orçamentária.  

 § 3º O pagamento de despesas não previstos na folha normal somente poderá ser efetuado 
em folha complementar, condicionado à existência de prévia e suficiente dotação orçamentária. 

 

Art. 32. As dotações remanescentes da aplicação do disposto no artigo anterior, identificado pelo 
Departamento Municipal de Fazenda, poderão ser remanejadas, inclusive para outros órgãos, 
observados os limites autorizados na Lei Orçamentária. 

Parágrafo único - As dotações mencionadas no “caput” somente poderão ser redistribuídas para outro 
órgão mediante autorização do Prefeito Municipal.  

 

Art. 33. Os órgãos setoriais de orçamento ou equivalentes indicarão ao Departamento Municipal de 
Fazenda as dotações que deverão ser canceladas, bem como os limites a serem reduzidos, para 
abertura de créditos adicionais, destinados ao atendimento de despesas de pessoal e encargos 
sociais, sempre que for identificada insuficiência de recursos nestas dotações. 

 

 

CAPÍTULO V 
DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR 

 
Art. 34. Poderão ser inscritas em “Restos a Pagar” as despesas efetivamente realizadas bem como 
as não processadas que venham a ser realizadas no exercício seguinte.  

 § 1º Considera-se efetivamente realizada a despesa em que o bem tenha sido entregue ou o 
serviço tenha sido executado.  

 § 2º Os saldos de dotações referentes às despesas não processadas que não terão sua 
efetiva realização no exercício seguinte deverão ser anulados.  
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 § 3º Havendo interesse da Administração, as despesas mencionadas no parágrafo anterior 
poderão ser empenhadas, até o montante dos saldos anulados, à conta do orçamento do exercício 
seguinte, observada a mesma classificação orçamentária.  

 § 4º Os órgãos de contabilidade analítica anularão os saldos de empenhos que não se 
enquadrem no disposto neste artigo, quando as anulações não houverem sido efetivadas pelo 
ordenador de despesas.  

 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 
Art. 35. A lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária só será aprovada ou 
editada se atendidas às exigências do art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000. 
 Parágrafo único. Aplicam-se à lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza 
financeira as mesmas exigências referidas no caput, podendo a compensação, alternativamente, dar-
se mediante o cancelamento, pelo mesmo período, de despesas em valor equivalente. 
 
Art. 36. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos 
de propostas de alterações na legislação tributária e das contribuições que sejam objeto de projeto de 
lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal. 
 § 1º Se estimada a receita, na forma deste artigo, no projeto de lei orçamentária: 
 I – serão identificadas as proposições de alterações na legislação e especificada a receita 
adicional esperada, em decorrência de cada uma das propostas e seus dispositivos; 
 II – será apresentada programação especial de despesas condicionadas à aprovação das 
respectivas alterações na legislação. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 37. O Poder Executivo deverá desenvolver sistema gerencial de apropriação de despesas, com o 
objetivo de demonstrar o custo de cada ação orçamentária.  
 
Art. 38. Caso seja necessária limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação 
financeira para atingir a meta de resultado primário, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 
101/2000, e do previsto no art. 11 desta Lei, será fixado separadamente percentual de limitação para 
o conjunto de "projetos", "atividades" e "operações especiais" e calculada de forma proporcional à 
participação dos Poderes Executivo e Legislativo do Município em cada um dos citados conjuntos, 
excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução. 
 § 1º Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo 
comunicará ao Poder Legislativo, acompanhado da memória de cálculo, das premissas, dos 
parâmetros e da justificação do ato, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da 
movimentação financeira.  

 § 2º Os Poderes Executivo e Legislativo, com base na comunicação de que trata o § 1o, 
publicarão ato estabelecendo os montantes que, calculados na forma do caput, caberão aos 
respectivos órgãos na limitação do empenho e movimentação financeira. 
 
Art. 39. Todas as receitas realizadas pelos órgãos, fundos e entidades integrantes do orçamento, 
inclusive as diretamente arrecadadas, serão devidamente classificadas e contabilizadas no mês em 
que ocorrer o respectivo ingresso. 
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Art. 40. Todos os atos e fatos relativos a pagamento ou transferência de recursos financeiros, 
conterão obrigatoriamente referência ao programa de trabalho correspondente ao respectivo crédito 
orçamentário no detalhamento existente na lei orçamentária. 
 
Art. 41. Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, as especificações nele contidas 

integrarão o processo administrativo de que trata o art. 38 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 

bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3o do art. 
182 da Constituição. 
 
Art. 42. Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000, considera-se contraída 
a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere. 
 Parágrafo único. No caso de despesas relativas à prestação de serviços já existentes e 
destinados a manutenção da administração pública, considera-se como compromissadas apenas as 
prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado o cronograma 
pactuado. 
 
Art. 43. Os Poderes Executivo e Legislativo deverão elaborar e publicar até trinta dias após a 
publicação da Lei Orçamentária para o exercício de 2018, cronograma anual de desembolso mensal, 

por órgão, nos termos do art. 8o da Lei Complementar no 101/2000, com vistas ao cumprimento da 
meta de resultado primário. 
 § 1º Os atos de que trata o caput conterão cronogramas de pagamentos mensais à conta de 
recursos do Tesouro Municipal e de outras fontes, por órgão, contemplando limites para a execução 
de despesas não financeiras.  
 § 2º No caso do Poder Executivo, o ato referido no caput e os que o modificarem conterá: 
 
 I – metas bimestrais de realização de receitas, conforme disposto no art. 13 da Lei 
Complementar nº 101/2000, incluindo seu desdobramento por fonte de receita e por fonte de 
recursos; 
 § 3º - Excetuadas as despesas com pessoal e encargos sociais, os cronogramas anuais de 
desembolso mensal do Poder Legislativo, terá como referencial o repasse previsto no art. 168 da 
Constituição, na forma de duodécimos. 
 
Art. 44. Os projetos de lei de créditos adicionais terão como prazo para encaminhamento ao Poder 
Legislativo a data de 30 de dezembro.  
 
Art. 45. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a 
execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária. 
Parágrafo único - A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária e 
financeira efetivamente ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades, e providências derivadas da 
inobservância do caput deste artigo. 
 
Art. 46. Se o projeto de lei orçamentária não for devolvido com autógrafos pelo Presidente da 
Câmara até 31 de dezembro de 2017, para sanção do Prefeito Municipal, a programação dele 
constante poderá ser executada até o limite de um doze avos de cada dotação, na forma da proposta 
remetida à Câmara Municipal. 
 
Art. 47. As unidades responsáveis pela execução dos créditos orçamentários e adicionais aprovados 
processarão o empenho da despesa, observados os limites fixados para cada categoria de 
programação e respectivos grupos de despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e 
identificadores de uso, especificando o elemento de despesa. 
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Art. 48. A abertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no art. 167, § 2o, da 
Constituição, será efetivada mediante decreto do Prefeito Municipal. 
 Parágrafo único. Na abertura a que se refere o caput deste artigo, a fonte de recurso deverá 
ser identificada. 
  
Art. 49. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à 
fiscalização do Poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos 
para os quais receberam os recursos. 
 
Art. 50. Considera-se despesa irrelevante para fins do disposto no §3º do artigo 16 da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a despesa cujo valor não ultrapasse, para bens e 
serviços, o limite estabelecido no artigo 24, incisos I e II da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores. 
 
Art. 51. As transferências de recursos do Município, consignados na Lei Orçamentária Anual, à 
União, Estados e a outros Municípios a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e contribuições, 
serão realizadas mediante convênio, acordo ou instrumentos congêneres, na forma da legislação 
vigente. 
 
Art. 52. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a 

cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

 

Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves, 07 de julho de 2017. 

 

 

 

Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   mesmo dia, mês 

e ano de sua publicação. Carandaí, 07 de julho de  2017.__________ Justino Martins Neto- 

Superintendente Administrativo.     
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LEI 2251/2017 
 
 

INSTITUI O DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO E OS SÍTIOS OFICIAIS DO 
MUNICÍPIO DE CARANDAÍ, ESTADO DE MINAS GERAIS, ESTABELECE 
NORMAS PARA ENVIO, PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DOS 
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, DA 
CÂMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 

O Povo do Município de Carandaí, através de seus representantes legais, APROVA e eu Prefeito 

Municipal com as Graças de Deus, sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Esta lei institui o Diário Oficial Eletrônico e os sítios oficiais do Município de Carandaí, Estado 

de Minas Gerais, assinado digitalmente por autoridade certificadora credenciada no âmbito da infra-

estrutura de Chaves Públicas Brasileiras-ICP Brasil, onde serão divulgados os atos oficiais sujeitos ao 

princípio constitucional e disponibilizadas as informações e serviços de governo eletrônico, e 

estabelece as normas para sua elaboração, divulgação e publicação. 

 Parágrafo único. O Diário Oficial Eletrônico e os sítios oficiais de que trata o caput deste 

artigo são vinculados ao Gabinete do Prefeito e ao Presidente da Câmara, e não tem autonomia 

administrativa nem financeira. 

 

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei considera-se: 

 I – meio eletrônico: qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos 

digitais; 

 II – transmissão eletrônica: toda forma de comunicação à distância com a utilização de redes 

de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores. 

 III – assinatura eletrônica: as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: 

 a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora 

credenciada, na forma da lei; 

 b) mediante cadastro de usuário na Diretoria de Informática. 

 IV - Um site é o conteúdo acessado através da digitação de um endereço de internet em um 

navegador. 

 

Seção I 

Finalidade do Diário Oficial Eletrônico do Município de Carandaí, Estado de Minas Gerais e 

Endereços de Acesso 

 

Art. 3º O Diário Oficial Eletrônico do Município de Carandaí é o instrumento de comunicação oficial, 

divulgação e publicação dos atos dos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Município e da 

Câmara Municipal, e poderá ser acessado pela rede mundial de computadores, nos portais da 

Prefeitura Municipal e da Câmara de Carandaí, endereços eletrônicos www.carandai.mg.gov.br e 

www.camaracarandai.mg.gov.br, possibilitando a qualquer interessado o acesso gratuito, 

independentemente de cadastro prévio. 

 § 1º O Diário Oficial Eletrônico do Município, hospedado nos sites www.carandai.mg.gov.br e 

www.camaracarandai.mg.gov.br, atenderá o disposto no art. 21, inciso III da Lei 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, Lei nº 8.987/95, Lei 10.520/2002, bem como as contas públicas municipais, 
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em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na 

Lei Federal nº 9755/98, dentre outras normas aplicáveis à matéria. 

 § 2º O Diário Oficial Eletrônico do Município fica a partir desta Lei, definido como imprensa 

oficial do Município, nos termos do art. 97 da Lei Orgânica Municipal. 

 

Seção II 

Do Início da Publicação de Matérias no Diário Oficial Eletrônico de Carandaí, Estado de Minas 

Gerais 

 

Art. 4º A publicação de matérias no Diário Oficial Eletrônico do Município de Carandaí terá início no 

prazo de dez dias contados a partir da publicação da presente lei, com a divulgação de atos 

administrativos. 

 

Art. 5º Os Órgãos do Município que iniciarem a publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município 

manterão, simultaneamente, as versões atuais de publicação por no mínimo vinte dias. 

 

Art. 6º Nos casos em que houver expressa disposição legal as publicações também serão feitas na 

imprensa oficial do Estado ou União, nos termos do art. 21, incisos I e II da Lei 8666/93. 

 § 1º Havendo publicação simultânea no Diário Oficial Eletrônico do Município, e na imprensa 

oficial do Estado ou da União, os prazos serão aferidos a partir da última publicação. 

 § 2º O aviso publicado conterá a indicação do local em que os interessados poderão ler e 

obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação. 

 

Art. 7º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da divulgação do Diário 

Oficial Eletrônico nos portais da Prefeitura e Câmara de Carandaí. 

Parágrafo único - A contagem de prazos terá início no primeiro dia útil que seguir ao considerado 

como data da publicação. 

 

Seção III 

Da periodicidade da Publicação e dos Feriados 

 

Art. 8º O Diário Oficial Eletrônico do Município de Carandaí será publicado diariamente, de segunda a 

sexta-feira, a partir das dezenove horas, exceto nos feriados nacionais. 

 § 1º Na hipótese de problemas técnicos não solucionados até as vinte e três horas, a 

publicação do dia não será efetivada e o fato será comunicado aos gestores do sistema para que 

providenciem o reagendamento das matérias. 

 § 2º Caso o Diário Oficial Eletrônico do Município do dia corrente se torne indisponível para 

consulta nos portais da Prefeitura e Câmara de Carandaí, entre 19h00min (dezenove horas) e 

23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos), por período superior a quatro horas, 

considerar-se-á como data de divulgação o primeiro dia útil subsequente. 

 § 3º Na hipótese do parágrafo anterior, e sendo necessário, o Chefe de Gabinete do Prefeito 

e/ou o Presidente da Câmara, baixará ato de invalidação e determinará nova data para divulgação 

das matérias. 

 

Art. 9º Na hipótese de feriados serão observadas as seguintes regras: 

 I – no caso de cadastramento de feriado de âmbito nacional: 
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 a) as matérias já agendadas para data coincidente serão automaticamente reagendadas para 

o primeiro dia útil subsequente, cabendo aos gestores dos órgãos publicadores intervirem para alterá-

las ou excluí-las; 

 b) serão enviadas mensagens eletrônicas aos gestores, gerentes e publicadores dos órgãos e 

unidades atingidas. 

 II – na hipótese de cadastramento de feriado regional, a publicação de matérias já agendadas 

para a mesma data será mantida, cabendo ao gestor do órgão atingido intervir para alterá-la ou 

excluí-la; 

 III – o agendamento de matérias para publicação em dia cadastrado como feriado nacional 

será rejeitado; e 

 IV – o agendamento de matérias para publicação nos feriados regionais será aceito, caso 

haja confirmação para essa data. 

 

Seção IV 

Da permanência das edições nos portais da Prefeitura e da Câmara de Carandaí, Estado de 

Minas Gerais 

 

Art. 10. Serão mantidas nos portais para acesso público, consulta e download, as trinta últimas 

edições do Diário Oficial Eletrônico do Município de Carandaí. 

 § 1º O acesso e a consulta às edições anteriores somente serão possíveis mediante 

requerimento formulado diretamente aos gestores dos órgãos publicadores. 

 § 2º O Prefeito Municipal ou servidor por ele delegado e o Presidente da Câmara definirão os 

procedimentos para guarda e conservação dos diários, bem como para atendimento dos 

requerimentos de que trata o parágrafo anterior. 

 

Seção V 

Da Assinatura Digital, da Segurança e da Numeração Sequencial. 

 

Art. 11. As edições do Diário Oficial Eletrônico do Município serão assinadas digitalmente, atendendo 

aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileiras ICP-Brasil. 

 

Art. 12. O Diário Oficial Eletrônico do Município de Carandaí será diagramado e editorado com 

recursos de informática, identificado por numeração sequencial, a partir do 01 (zero um), para cada 

edição, pela data da publicação e pela numeração da página. 

 

Seção VI 

Da responsabilidade dos gestores e dos órgãos publicadores 

 

Art. 13. O Diário Oficial Eletrônico do Município de Carandaí será administrado pelo Gabinete do 

Prefeito e pela Presidência da Câmara, com as seguintes atribuições: 

 I – registrar e manter atualizado o calendário dos feriados nacionais e municipais; 

 II – incluir, alterar e excluir os gestores designados pelo Prefeito Municipal e o Presidente da 

Câmara; 

 III – incluir, alterar ou excluir tipos de matérias utilizados no sistema. 
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Art. 14. Ao Chefe de Gabinete e ao Presidente da Câmara compete: 

 I – cadastrar os responsáveis por publicação; 

 II – incluir, alterar e excluir os responsáveis por publicação; 

 III – incluir, alterar e excluir do calendário os dias de feriados nacionais e municipais. 

 

Art. 15. A Câmara Municipal e cada órgão e entidade da Administração Indireta designará os seus 

publicadores, responsáveis pelo envio dos atos oficiais para publicação no Diário Oficial Eletrônico do 

Município de Carandaí. 

 

Art. 16. Aos publicadores compete: 

 I – enviar atos oficiais para publicação no Diário Oficial Eletrônico de Carandaí; e 

 II – excluir atos oficiais enviadas por seu órgão; 

 

Seção VII 

Do Horário para Envio e para Exclusão de Matérias 

 

Art. 17. O horário limite para o envio de matérias será até ás 16 horas do dia anterior ao agendado 

para divulgação. 

 

Art. 18. A exclusão de matérias enviadas somente será possível até às 13 horas do dia da 

divulgação. 

 

Seção VIII 

Do Conteúdo, das Formas de Envio de Matérias e Confirmação da Publicação 

 

Art. 19. O conteúdo ou a duplicidade das matérias publicadas no Diário Oficial Eletrônico de Carandaí 

é de responsabilidade exclusiva do órgão que o produziu, não havendo nenhuma supervisão ou 

editoração da matéria enviada. 

 

Art. 20. As matérias enviadas para publicação deverão obedecer aos padrões de formatação 

estabelecidos pelo Gabinete do prefeito ou Assessor de Imprensa. 

 Parágrafo único. Nos casos em que se exija publicação de matérias com formatação fora dos 

padrões estabelecidos, essas deverão ser enviadas como anexos. 

 

Art. 21. Após a publicação no Diário Oficial Eletrônico de Carandaí, não poderão ocorrer 

modificações ou supressões nos documentos. Eventuais retificações deverão constar de nova 

publicação. 

 

Art. 22. A confirmação da publicação das matérias enviadas depende de recuperação, pelo 

administrador do website do município, dos dados disponíveis no Diário Oficial Eletrônico de 

Carandaí. 

 

Seção IX 

               

                     Disposições Finais e Transitórias 
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Art. 23. Compete ao administrador do website:  

 I – a manutenção e o funcionamento dos sistemas e programas informatizados relativamente 

ao Diário Oficial Eletrônico, assegurando que os mesmos sejam hospedados em ambiente seguro, 

com redundância de energia elétrica e de link de acesso à internet, de forma que se garanta uma 

disponibilidade mínima do Diário Oficial Eletrônico de 99,5% (noventa e nove vírgula cinco por cento); 

 II – o suporte técnico e de atendimento aos usuários do sistema; e 

 III – a guarda e conservação das cópias de segurança do Diário Oficial Eletrônico de 

Carandaí. 

 

Art. 24. Serão de guarda permanente, para fins de arquivamento, as publicações no Diário Oficial 

Eletrônico do Município de Carandaí. 

 

Art. 25. No período referido no artigo 4.º desta Lei, em que haverá simultaneidade na publicação no 

Diário Oficial Eletrônico do Município e no Diário Oficial da União e do Estado, ou na versão atual 

utilizada pelo órgão publicador, constará a informação da data do início da publicação exclusiva no 

Diário Eletrônico de Carandaí. 

 Parágrafo único. Enquanto durar a publicação simultânea no Diário Oficial Eletrônico de 

Carandaí e no Diário Oficial da União e do Estado, os prazos serão aferidos pelo sistema 

convencional de publicação. 

 

Art. 26. Além dos atos oficiais e institucionais do Município de Carandaí, Estado de Minas Gerais, 

havendo comprovado interesse público, o Gabinete do Prefeito, poderá autorizar a publicação no 

Diário Oficial Eletrônico do Município de Carandaí, de matéria legal de sociedades empresárias 

limitadas, sociedades anônimas, bem como, de instituições de direito público e privado. 

 Parágrafo único. Mediante convênio, o Gabinete do Prefeito poderá autorizar a publicação de 

atos de outros municípios. 

 

Art. 27. Os horários mencionados nesta Lei corresponderão ao horário oficial de Brasília. 

 

Art. 28. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. 

 

Art. 29. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e 
integrará a primeira edição do Diário Oficial Eletrônico do Município de Carandaí, Estado de Minas 
Gerais. 

 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a 

cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

 

Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves, 11 de agosto de 2017. 
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                                            Washington  Luis Gravina Teixeira 

                                                Prefeito Municipal 

 

 

                                            Rogério de Sousa Bertolin 

                                         Superintendente Administrativo    

 

 

 

 

Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   mesmo dia, mês 

e ano de sua publicação. Carandaí, 11 de agosto de  2017.________ Rogério de Sousa Bertolin- 

Superintendente Administrativo.     
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LEI 2252/2017 

 

 
DISPÕE SOBRE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO NO 
MUNICÍPIO DE CARANDAÍ. 

 

 
O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal, APROVA e 
eu, Prefeito Municipal, com as Graças de Deus, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Todos os estabelecimentos comerciais varejistas e de prestação de serviços de qualquer 
natureza darão atendimento prioritário às pessoas:  
 I - pessoas portadoras de deficiência física;  
 II - idosos de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;  
 III - gestantes, lactantes, acompanhadas de crianças de colo;  
 IV - com obesidade grave ou mórbida;  
 
Art. 2º Os estabelecimentos de que tratam o artigo anterior deverão:  
 I - afixar um exemplar de placa ou cartaz idêntico em conteúdo, forma e tamanho ao anexo 
único, em local visível e de fácil constatação, com o objetivo de informar de forma clara, precisa e 
ostensiva aos seus consumidores os direitos provenientes desta lei.  
 II - identificar (placa ou cartaz) em cada local de atendimento, elencando as pessoas sujeitas 
ao atendimento prioritário, de forma clara e ostensiva, de modo que os beneficiados por esta lei não 
se sujeitem às filas comuns em suas dependências.  
 §1º os locais de atendimentos prioritários não são exclusivos de modo que não havendo 
consumidores com prioridade poderão atender aos demais clientes agilizando as filas comuns.  
 §2º os estabelecimentos que possuem pavimentos superiores com caixas de atendimento 
deverão manter atendimentos prioritários de no mínimo um por andar.  
 §3º nos estabelecimentos comerciais em geral que comercializam produtos ou serviços, 
inclusive os de serviços bancários e de crédito, o tamanho dos cartazes deverá ter a medida mínima 
de 15 cm por 22 cm com a fonte tipográfica Arial Black 32, em conformidade com a legislação em 
vigor.  
 §4º nos estabelecimentos do ramo supermercadista ou similares, inclusive as lojas de 
departamentos e magazines, o cartaz de atendimento preferencial deverá ter a dimensão mínima de 
40 cm por 60 cm, com fonte tipográfica Arial Black 90, e serão devidamente afixados sobre todos os 
caixas destinados a este tipo de atendimento.  
 
Art. 3º O descumprimento total ou parcial desta Lei implicará em:  
 I - notificação da irregularidade constatada em ato fiscalizatório do órgão competente para 
que seja sanada no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, incluindo-se sábados, domingos e feriados, 
contando-se o prazo a partir do primeiro dia útil subsequente da data da notificação.  
 II - em caso de descumprimento total ou parcial da notificação de que trata o inciso anterior o 
agente fiscal lavrará Auto de Infração, sujeitando-se o infrator à multa de 200 (duzentas) UFM - 
Unidade Fiscal de Município.  
 III - em cada reincidência a multa a ser aplicada será acrescida de 200 (duzentas) UFM - 
Unidade Fiscal de Município.  
 
Art. 4º Aplicar-se-á, naquilo que couber para o fiel cumprimento dos dispositivos desta Lei, o 
processo administrativo definido no Capítulo V do Decreto Federal nº.2.181/97.  
 
Art. 5º Se julgar necessário, o Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei.  
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Art. 6º Fica revogada a Lei Municipal nº. 1898, de 10 de dezembro de 2008. 
 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a 

cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

 

Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves, 21 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

 

 

                                            Washington  Luis Gravina Teixeira 

                                                Prefeito Municipal 

 

 

                                            Rogério de Sousa Bertolin 

                                         Superintendente Administrativo    

 

 

 

 

Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   mesmo dia, mês 

e ano de sua publicação. Carandaí, 21 de agosto de  2017.________ Rogério de Sousa Bertolin- 

Superintendente Administrativo.     
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LEI 2253/2017 

 

 

 

ALTERA A LEI Nº 2091/2013, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE 
“AUTORIZA O EXECUTIVO A IMPLANTAR NO MUNICÍPIO O 
PROGRAMA ‘PORTEIRA ADENTRO’ E CONTÉM OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 
 
 

 

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal, APROVA e 
eu, Prefeito Municipal, com as Graças de Deus, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica revogado o inciso II, do artigo 2º, da Lei nº 2091/2013. 

 

Art. 2º Os demais dispositivos permanecem inalterados. 

 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a 

cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

 

Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves, 01 de setembro de 2017. 

 

 

  

         Washington  Luis Gravina Teixeira       Justino Martins Neto 

                      Prefeito Municipal                Superintendente Administrativo 

 

 

 

 Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   mesmo dia, mês e ano 

de sua publicação. Carandaí, 01 de setembro de  2017._________ Justino Martins Neto- Superintendente 

Administrativo. 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2017 

 

 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 

55, DE 9 DE JANEIRO DE 2007, QUE INSTITUI O 

PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS DOS 

SERVIDORES, DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA DA AUTARQUIA HOSPITAL 

MUNICIPAL SANT’ANA DE CARANDAÍ E CONTÉM 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

 

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal, APROVA e  eu, 

Prefeito Municipal com as graças de Deus, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica alterado o Anexo X da Lei Complementar n° 55/2007 (Plano de Cargos e Salários da 
Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana), constando como nível de vencimento do cargo de Auxiliar de 
Enfermagem, o nível 18. 

Art. 2º Revogam-se disposições em contrário, entrando esta lei vigor na data de sua publicação. 

 

 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 23 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                       Justino Martins Neto 

        Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 

 

 

 

Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   mesmo dia, mês e ano de 

sua publicação. Carandaí,23 de fevereiro de 2017.___________________________ 

Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 111/2017 

 

 

Altera a Lei Complementar 57/2007 - Plano de 
Cargos e Vencimentos dos Servidores da 
Prefeitura Municipal de Carandaí e contém 
outras providências. 
  

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal, 

APROVA e eu, Prefeito Municipal, com as Graças de Deus, sanciono a seguinte lei:  

 

Art.1º Insere-se nos anexos II, VII e VIII da Lei Complementar nº 57/2007, que estabelece o 

Plano de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Carandaí, o cargo de provimento em 

comissão de Coordenador da Casa Lar e os cargos de provimento efetivo de Coordenador do 

CREAS e de Coordenador do CRAS. 

 

ANEXO II 
 

DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS 
Título do Cargo: ADJUNTO DE GABINETE 
Descrição Sumária: 
Assessorar seu superior imediato no desempenho de suas funções. 
Descrição Detalhada: 
- Digitar correspondências, ofícios, etc; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Ensino médio completo 
- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual constante durante a 

realização do trabalho. 
- Fator Iniciativa: Planeja e executa tarefas complexas. Tem autonomia de julgar e 

avaliar situações e recomendar soluções. 
- Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige elevados níveis 

de atenção e exatidão, pois a presença de erros tem uma influência elevada nos 
custos. 

- Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho. 
- Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico. 
Título do Cargo: Advogado 
Descrição Sumária: 
Executar tarefas jurídico-administrativas de alta complexidade em todos os assuntos 
de interesse da Prefeitura Municipal de Carandaí e para atendimento ao PROCON 
municipal. 
Descrição Detalhada: 
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- Executar tarefas administrativas mais complexas ligadas às atividades jurídicas do 
Município e do PROCON; 
- Acompanhar processos judiciais, representando o Município, nos limites das suas 
atribuições; 
- Acompanhar a celebração de contratos administrativos e convênios, dos quais faz 
parte o Município; 
- Auxiliar o Executivo na formulação de projetos de lei. 
- Dar suporte nos procedimentos de licitação e desapropriação; 
- Acompanhar a execução orçamentária, assim como as contas da Prefeitura junto 
ao Tribunal de Contas; 
- Elaborar parecer sobre assuntos da administração municipal em geral; 
- Acompanhar processos administrativos em geral; 
- Efetuar trabalhos de orientação à população das normas do direito do consumidor; 
- Controlar o andamento processual dos feitos de responsabilidade do PROCON; 
- Efetuar defesas jurídicas e processuais das demandas do PROCON; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Bacharel em Direito e registro na OAB. 
- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual moderadamente alto em 
alguns instantes, durante a realização do trabalho. 
- Fator Iniciativa: Realiza tarefas onde pode tomar decisões de difícil resolução, com 
rara independência de ação. 
- Fator Responsabilidade por Erros: Exige alto nível de atenção, pois a presença de 
erros tem uma influência também alta no sucesso do trabalho. 
- Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho. 
- Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico. 

Título do Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO 

 
Descrição Sumária: 
Executar tarefas administrativas de alta complexidade nas áreas de pessoal, 
contabilidade, tesouraria etc. 
Descrição Detalhada: 
- Executar tarefas administrativas mais complexas; 
- Efetuar trabalhos de digitação e arquivo; 
- Lançar os tributos municipais, assim como pagamento dos contribuintes em livros 

próprios, controlando assim a arrecadação; 
- Controlar a arrecadação; 
- Efetuar cálculos complexos (tais como IPTU, ITBI etc); 
- Controlar o andamento das tarefas administrativas do seu setor; 
- Controlar a aplicação dos recursos oriundos de convênios; 
- Efetuar controles diversos; 
- Colaborar na confecção da folha de pagamento do pessoal; 
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- Calcular encargos sociais, férias, horas extras, levantamento de tempo de serviço 
etc; 

- Emitir guias diversas; 
- Auxiliar na confecção da prestação de contas; 
- Classificar e emitir notas de empenho; 
- Lançar minutas de receitas e despesas nos livros próprios efetuando balancetes; 
- Efetuar a emissão de guias diversas; 
- Emitir alvarás de licença; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Ensino médio completo. 
- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual moderado em alguns 

instantes, durante a realização do trabalho. 
- Fator Iniciativa: Realiza tarefas de rotina sob supervisão constante, pode tomar 

decisões de fácil resolução, com rara independência de ação. 
- Fator Responsabilidade por Erros: Exige razoável nível de atenção, pois a 

presença de erros tem uma influência moderada nos custos. 
- Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho. 
- Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico. 
Titulo do cargo: AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 
Descrição sumária:  
Prestar serviços de vigilância, controle, combate às endemias 
Descrição detalhada:  
- Atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do reconhecimento geográfico, e o 
cadastro de pontos estratégicos (PE); 
- Trabalhar no programa de controle da esquistossomose (PCE) e realizar pesquisa 
de triatomíneos; 
- Realizar a pesquisa larvária em imóveis, para levantamento de índices e 
descobrimento de focos, bem como em armadilhas e em PE, conforme orientação 
técnica; 
- Identificar focos e áreas de risco; e orientar moradores e responsáveis para 
eliminação e/ou proteção de possíveis agravos; 
- Executar a aplicação focal e residual, quando indicado, como medida 
complementar ao controle mecânico, aplicando os larvicidas ou adulticidas 
indicados, conforme orientação técnica; 
- Registrar nos formulários específicos, de forma correta e completa, as informações 
referentes às atividades executadas; 
- Vistoriar e tratar os imóveis cadastrados e informados e que necessitam do uso de 
larvicida, bem como vistoriar depósitos; 
- Atuar junto aos responsáveis dos domicílios, informando sobre a doença, seus 
sintomas e riscos, o agente transmissor e medidas de prevenção dos agravos 
objetivando tornar o ambiente livre de vetores, animais peçonhentos, sinantrópicos e 
roedores; 
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- Informar a equipe de Atenção Primária em Saúde, para troca de informações sobre 
os agravos, a evolução dos indicadores da área de abrangência, os índices de 
pendências e as medidas que estão sendo, ou deverão ser adotadas para minimizar 
os agravos; 
- Comunicar ao supervisor e a coordenação da vigilância ambiental os obstáculos 
para a execução de sua rotina de trabalho, durante as visitas domiciliares; 
- Registrar, sistematicamente, as ações realizadas nos formulários apropriados, 
conforme já referido, com o objetivo de alimentar o sistema de informações vetoriais; 
- Instalar e retirar armadilhas utilizadas na identificação de ovos e adulto de vetores; 
- Realizar inquérito sorológico canino para o controle da LVC; 
- Capturar vetores e demais animais transmissores de endemias ou zoonoses; 
- Recolher animais de pequeno, médio e grande porte encontrados nas vias e 
logradouros públicos; 
- Vacinar cães e gatos durante as campanhas de imunização e no posto de 
vacinação permanente; 
- Prestar orientações sobre os cuidados com os inseticidas; 
- Preparar a solução inseticida; 
- Auxiliar na identificação e classificação entomológica; 
- Auxiliar na preparação dos exames para o diagnóstico das doenças sob 
responsabilidade da vigilância ambiental; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança no trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação 
Fator Instrução: Nível fundamental completo. 
Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual repetitivo do trabalho 
Fator Iniciativa: Executa tarefas rotineiras 
Fator Responsabilidade por Erros: a execução das tarefas exige atenção, pois a 
presença de erros tem uma influencia elevada nos custos 
Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho 
Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico 

 

Título do Cargo: ASSESSOR 

 
Descrição Sumária: 
Assessorar o Chefe do Executivo no desenvolvimento de suas funções. 
Descrição Detalhada: 
- Assessorar o Chefe do Executivo dentro de sua área de atuação. 
- Desenvolver a metodologia e efetuar a elaboração e revisão do planejamento dos 

planos operacionais referentes a sua área de atuação; 
- Orientar e dar pareceres sobre matérias técnicas; 
- Realizar estudos e análises de problemas específicos; 
- Acompanhar a aplicação de verba dentro de sua área de atuação; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato; 
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Especificação: 
- Fator Instrução: Ensino fundamental completo. 
 
Título do Cargo: ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO 
Descrição Sumária: 
Assessorar diretamente o Prefeito Municipal. 
Descrição Detalhada: 
- Preparar e controlar a agenda do Prefeito; 
- Coordenar e dar apoio nas reuniões do Prefeito e assessores; 
- Encarregar-se das correspondências do Prefeito; 
- Responsabilizar-se pelos documentos encaminhados ao Prefeito para despacho; 
- Assessorar o Chefe do Executivo Municipal na formulação e compatibilização dos 

objetivos globais a longo e curto prazo, dentro de sua área de atuação, assim como 
mantê-los sempre informado sobre sua área; 

- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato; 
Especificação: 
- Fator Instrução: Ensino médio completo. 
Título do Cargo: ASSESSOR DE IMPRENSA 
Descrição Sumária: 
Desenvolver trabalhos jornalísticos para a Prefeitura Municipal. 
Descrição Detalhada: 
- Redigir matérias jornalísticas; 
- Revisar e digitar as matérias jornalísticas; 
- Organizar mala direta; 
- Coordenar todo o trabalho de mídia do Prefeito Municipal; 
- Assessorar o Chefe do Executivo Municipal na formulação e compatibilização dos 

objetivos globais a longo e curto prazo, dentro de sua área de atuação, assim como 
mantê-los sempre informado sobre sua área; 

- Observar e cumpri as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato; 
Especificação: 
- Fator Instrução: Superior completo em Jornalismo, com registro. 
Título do Cargo: ASSESSOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Descrição Sumária: 
Assessorar o Supervisor do Departamento de Assistência Social no 
desenvolvimento de suas funções. 
Descrição Detalhada: 
- Assessorar o Supervisor do Departamento de Assistência Social dentro de sua 

área de atuação; 
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- Desenvolver a metodologia e efetuar a elaboração e revisão do planejamento dos 
programas operacionais referentes a sua área de atuação no Departamento de 
Assistência Social; 

- Orientar e dar pareceres sobre matérias técnicas dentro de sua área de atuação; 
- Realizar estudos e análises de problemas específicos; 
- Acompanhar a aplicação de verba no Departamento de Assistência Social; 
- Acompanhar e inspecionar os programas sociais implantados pelos governos 

federal, estadual e municipal; 
- Substituir servidores sob sua coordenação, quando necessário; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato; 
Especificação: 
- Fator Instrução: Ensino médio completo 
 

Título do Cargo: ASSESSOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
Descrição Sumária: 
Assessorar o Supervisor do Departamento de Saúde no desenvolvimento de suas 
funções. 
Descrição Detalhada: 
- Assessorar o Supervisor do Departamento de Saúde dentro de sua área de 

atuação; 
- Desenvolver a metodologia e efetuar a elaboração e revisão do planejamento dos 

programas operacionais referentes a sua área de atuação no Departamento de 
Saúde; 

- Orientar e dar pareceres sobre matérias técnicas dentro de sua área de atuação; 
- Realizar estudos e análises de problemas específicos; 
- Acompanhar a aplicação de verba no Departamento de Saúde; 
- Substituir servidores sob sua coordenação, quando necessário; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato; 
Especificação: 
- Fator Instrução: Ensino médio completo. 

Título do Cargo: ASSESSOR JURÍDICO 

 
Descrição Sumária: 
Representar o Município, judicial e extra-judicialmente. 
Descrição Detalhada: 
- Propor e acompanhar processos judiciais, representando o Município, nos limites 

das suas atribuições; 
- Elaborar e acompanhar a celebração de contratos administrativos e privados, dos 

quais faz parte o Município; 
- Auxiliar o Chefe do Executivo na formulação de projetos de Lei, a ser enviado à 

Câmara Municipal. 
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- Auxiliar a autoridade competente nos procedimentos de licitação e desapropriação; 
- Acompanhar a execução orçamentária, assim como as contas da Prefeitura junto 

ao Tribunal de Contas; 
- Analisar e elaborar parecer sobre assuntos da administração municipal em geral; 
- Propor e acompanhar processos administrativos em geral; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato; 
Especificação: 
- Fator Instrução: Curso Superior completo (Direito). 
Título do Cargo: ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 
Descrição Sumária: 
- Assistir diretamente o Prefeito Municipal, o Chefe de Gabinete, o Superintendente 

Administrativo e os demais setores da administração municipal no desempenho de 
suas funções. 

Descrição Detalhada: 
- Assistir o Chefe do Executivo na elaboração de projetos e programas; 
- Assistir e orientar o Chefe de Gabinete, o Superintende Administrativo e demais 

assessores da administração na elaboração e execução e suas ações; 
- Dar suporte à administração na execução orçamentária; 
- Contribuir para a plena execução das ações da administração 
- Manter estreita relação com os demais assessores do Executivo; 
- Dar suporte e assessoria direta no planejamento de ações; 
- Realizar reuniões com os demais assessores, para a realização de programas; 
- Digitar leis, decretos, portarias, editais, convênios e etc.; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Ensino médio completo 
- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual constante durante a 

realização do trabalho. 
- Fator Iniciativa: Planeja e executa tarefas complexas. Tem autonomia de julgar e 

avaliar situações e recomendar soluções. 
- Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige elevados níveis 

de atenção e exatidão, pois a presença de erros tem uma influência elevada nos 
custos. 

- Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho. 
- Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico. 
Título do Cargo: ASSISTENTE SOCIAL 
Descrição Sumária: 
- Identificar e solucionar as necessidades sociais percebidas como saúde, habitação, 

alimentação, vestuário, infra-estrutura etc. 
Descrição Detalhada: 
- Visitar associações comunitárias e casas particulares, pesquisando e comprovando 

necessidades percebidas e solucioná-las; 
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- Promover campanhas em prol de entidades assistenciais e campanhas de 
remédios junto aos laboratórios; 

- Conduzir doentes aos hospitais de acordo com suas necessidades e assistir aos 
carentes na compra de remédios; 

- Cadastrar as pessoas assistidas; 
- Participar ativamente dos conselhos municipais de assistência social, da criança e 

do adolescente, do tutelar, dentre outros de cunho social; 
- Observar e cumpri as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato; 
Especificação: 
- Fator Instrução: Curso Superior completo (Assistente Social) 
- Fator Esforço Mental/Visual; Esforço mental e/ou visual moderado em alguns 

instantes, durante a realização do trabalho. 
- Fator Iniciativa: Realiza as tarefas de rotina sob supervisão constante, pode tomar 

decisões de fácil resolução, com rara independência de ação. 
- Fator Responsabilidade por Erros: Exige razoável nível de atenção e exatidão, pois 

a presença de erros tem a influência moderada nos custos. 
- Fator Ambiente de Trabalho: Tarefas executadas em condições prejudiciais e 

desagradáveis de pequena intensidade. 
- Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico. 
Título do Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Descrição Sumária: 
Executa tarefas administrativas de média complexidade, tais como: serviços de 
digitação, protocolos, cadastro, arquivo de documentos, emissão de guias, notas 
fiscais e outros documentos etc. 
Descrição Detalhada: 
- Efetuar trabalhos de digitação e arquivo; 
- Protocolar documentos, emissão de guias e certificados diversos; 
- Efetuar levantamento de dados; 
- Emitir notas fiscais; 
- Atender ao público em geral; 
- Acompanhar processos diversos; 
- Efetuar cadastros e emitir documentos diversos; 
- Controlar os cartões de ponto; 
- Cálculo da contagem de tempo dos servidores; 
- Emissão de notas de empenho; 
- Atender a telefonemas, transmitindo recados; 
- Receber, classificar e distribuir correspondências; 
- Operação de máquina copiadora (xerox); 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
 
Especificação: 
- Fator Instrução: Ensino fundamental completo 
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- Fator Esforço Mental/Visual: Mínimo de esforço mental e/ou visual. 
- Fator Iniciativa: Realiza trabalhos sob orientação do superior. Os processos de 

trabalho são padronizados, não admitem mudanças. 
- Fator Responsabilidade por Erros: Exige pouca atenção e a influencia de erros é 

mínima nos custos. 
- Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho. 
- Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico. 

Título do Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 
Descrição Sumária: 
Executar todas as atividades relacionadas com a limpeza de órgãos públicos 
municipais. 
Descrição Detalhada: 
- Varrer, espanar, encerrar e lavar, vidraças, portas móveis, instalações sanitárias, 

salas de aula, consultórios, hospitais e demais repartições públicas; 
- Preparar, controlar e servir a alimentação escolar; 
- Lavar e zelar pelos utensílios de cozinha e copa; 
- Fazer e servir o café; 
- Manter o filtro sempre com água; 
- Recolher, lavar, passar e conferir as roupas dos pacientes do hospital, ou das 

crianças da creche; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Alfabetizado, saber ler e escrever. 
- Fator Esforço Mental/Visual: Mínimo de esforço mental e/ou visual. 
- Fator Iniciativa: Realiza as tarefas sob orientação do supervisor. Os processos de 

trabalho são padronizados, não admitem mudanças. 
- Fator de Responsabilidade por Erros: Exige pouca atenção e a influencia de erros 

é mínima nos custos. 
- Fator Ambiente de Trabalho: Tarefas executadas em condições prejudiciais e 

desagradáveis de média intensidade. 
- Fator Esforço Físico: Tarefas que exigem esforço físico de média intensidade, em 

intervalos regulares. 
Título do Cargo: CALCETEIRO 
Descrição Sumária: 
Efetuar serviços relacionados com reparos e confecção em calçamentos. 
Descrição Detalhada: 
- Executar o calçamento das ruas, medindo, alinhando e marcando a área a ser 

calçada; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Alfabetizado, saber ler e escrever. 
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- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual moderado em alguns 
instantes, durante a realização do trabalho. 

- Fator Iniciativa: Realiza tarefas de rotina sob a supervisão constante, pode tomar 
decisões de fácil resolução, com rara independência de ação. 

- Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige maior nível de 
atenção e exatidão, pois a presença de erros tem uma influência considerável nos 
custos. 

- Fator Ambiente de Trabalho: Tarefas executadas em condições prejudiciais e 
desagradáveis de pequena intensidade. 

- Fator Esforço Físico: Tarefas que exigem esforço físico de média intensidade, em 
intervalos regulares. 

Título do Cargo: CARPINTEIRO 
Descrição Sumária: 
Efetuar serviços relacionados com reparos, corte e montagem de estruturas de 
madeiras, etc. 
Descrição Detalhada: 
- Executar serviços de carpintaria e marcenaria; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Alfabetizado, saber ler e escrever. 
- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual moderado em alguns 

instantes, durante a realização do trabalho. 
- Fator Iniciativa: Realiza tarefas de rotina sob a supervisão constante, pode tomar 

decisões de fácil resolução, com rara independência de ação. 
- Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige maior nível de 

atenção e exatidão, pois a presença de erros tem uma influência considerável nos 
custos. 

- Fator Ambiente de Trabalho: Tarefas executadas em condições prejudiciais e 
desagradáveis de pequena intensidade. 

- Fator Esforço Físico: Tarefas que exigem esforço físico de média intensidade, em 
intervalos regulares. 

Título do Cargo: CHEFE DE GABINETE 

 
Descrição Sumária: 
Assessorar o Prefeito Municipal no desempenho de suas funções. 
Descrição Detalhada: 
- Controlar o uso de veículos da Prefeitura; 
- Autorizar a aquisição de materiais e serviços; 
- Participar efetivamente do controle interno da Administração Municipal; 
- Assessorar o Chefe do Executivo na formulação e compatibilização dos objetivos 

globais a longo e curto prazo, dentro de sua área de atuação, assim como mantê-lo 
sempre informado sobre sua área; 

- Substituir os servidores sob sua supervisão, quando necessário; 
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- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Ensino médio completo. 
Título do Cargo: CHEFE DO SERVIÇO DE HIGIENE, SEGURANÇA E MEDICINA 
DO TRABALHO 
Descrição Sumária: 
Coordena o Serviço de Higiene, Segurança e Medina do Trabalho. 
Descrição Detalhada: 
- Efetuar perícia médica nos servidores que forem ingressar no serviço público do 

Município de Carandaí, bem como para fins de aposentadoria ou afastamento por 
longos períodos; 

- Dedicar-se à medicina preventiva, programando e executando planos de proteção 
da saúde dos trabalhadores; 

- Estabelecer medidas promovendo treinamento em primeiros socorros dentro da 
Municipalidade; 

- Propor normas e regulamentos internos sobre Medicina do Trabalho; 
- Orientar os diversos órgãos da Municipalidade no estabelecimento de medidas de 

controle higiênico e sanitário dos ambientes de trabalho locais e assessórios; 
- Manter intercâmbio com entidades ligadas aos problemas de Medicina do 

Trabalho; 
- Supervisionar e acompanhar o tratamento médico dos servidores municipais; 
- Avaliar atestados médicos; 
- Propor mudanças de funções e readaptações funcionais; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Curso Superior completo em Medicina e possuir registro no 

Conselho Regional de Medicina (CRM), com especialização em Medicina do 
Trabalho. 

- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual repetitivo durante a 
realização do trabalho. 

- Fator Iniciativa: Planeja e executa tarefas complexas. Tem autonomia de julgar e 
avaliar situações e recomendar soluções. 

- Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige elevados níveis 
de atenção e exatidão, pois a presença de erros tem uma influência elevada nos 
custos. 

- Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho. 
- Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico. 

Título do Cargo: CONSERVADOR DE ESTRADAS E LOGRADOUROS 

 
Descrição Sumária: 
Executar serviços referentes à manutenção de estradas e logradouros municipais, 
etc. 



 
 

 
EDIÇÃO Nº 002 – Sexta - Feira, 15 de Setembro de 2017                       Página 63 de 118 

 

EDIÇÃO Nº 003 – Sexta – Feira, 15 de Setembro de 2017 

Descrição Detalhada: 
- Manter e conservar as estradas municipais, capinando o mato, roçando, 

construindo pontilhões, mata-burros, bueiros, abrir valetas, pintar meio fio etc; 
- Varrer, carregar e transportar lixo das ruas etc; 
- Executar serviços referente à limpeza e manutenção de jardins e outras áreas 

verdes do Município, irrigando, adubando, podando as plantas. 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Alfabetizado, saber ler e escrever. 
- Fator Esforço Mental/Visual: Mínimo esforço mental e/ou visual. 
- Fator Iniciativa: Realiza trabalhos sob orientação do superior. Os processos de 

trabalho são padronizados, não admitem mudanças. 
- Fator Responsabilidade por Erros: Exige pouca atenção e a influência de erros é 

mínima nos custos. 
- Fator Ambiente de Trabalho: Tarefas executadas em condições prejudiciais e 

desagradáveis de média intensidade. 
- Fator Esforço Físico: Tarefas que exigem esforço físico contínuo, em trabalhos 

árduos. 
Título do Cargo: CONSERVADOR DE PRÉDIOS PÚBLICOS 
Descrição Sumária: 
Executar serviços referentes à manutenção e construção de obras públicas, etc. 
Descrição Detalhada: 
- Efetuar a limpeza e conservação de prédios públicos; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Alfabetizado, saber ler e escrever. 
- Fator Esforço Mental/Visual: Mínimo esforço mental e/ou visual. 
- Fator Iniciativa: Realiza trabalhos sob orientação do superior. Os processos de 

trabalho são padronizados, não admitem mudanças. 
- Fator Responsabilidade por Erros: Exige pouca atenção e a influência de erros é 

mínima nos custos. 
- Fator Ambiente de Trabalho: Tarefas executadas em condições prejudiciais e 

desagradáveis de média intensidade. 
- Fator Esforço Físico: Tarefas que exigem esforço físico contínuo, em trabalhos 

árduos. 
Título do Cargo: CONTADOR 

 
Descrição Sumária: 
Desenvolver suas atividades no setor contábil da Municipalidade. 
Descrição Detalhada: 
- Efetuar trabalhos relacionados à contabilidade do Município; 
- Conferir documentos a serem contabilizados, empenhando-os em seguida; 
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- Lançar a arrecadação, ajudar na elaboração do balancete e balanço anual; 
- Contribuir para a confecção dos relatórios de execução fiscal e orçamentária do 

Município, bem como no fechamento da prestação de contas anual e de convênios; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Curso Superior (Contabilidade). 
- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual moderado em alguns 

instantes, durante a realização do trabalho. 
- Fator Iniciativa: Realiza tarefas de rotina, sob supervisão constantes, pode tomar 

decisões sobre questões de fácil resolução, com rara independência de ação. 
- Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige elevados níveis 

de atenção e exatidão, pois a presença de erros tem uma influência elevada nos 
custos. 

- Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho. 
- Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico. 
Título do Cargo: CONTROLADOR INTERNO 
Descrição Sumária: 
Compreende as atribuições de orientar, fiscalizar e avaliar a gestão orçamentária, 
financeira, patrimonial e operacional com vistas à aplicação regular e à utilização 
racional dos recursos e bens públicos; 
Descrição Detalhada: 
- Caberá ao controlador a responsabilidade de conferir preventivamente os 

processos para empenhamento de despesa, verificando especialmente a existência 
de lei autorizativa; se a despesa é considerada afeta ao Município; a realização de 
processo licitatório quando necessário; termo de contrato em vigor; documentação 
exigida na legislação vigente para que a despesa seja empenhada; a correta 
aplicação da dotação orçamentária. 

- Zelar pela organização e manutenção atualizada dos cadastros dos responsáveis 
por dinheiros, valores e bens públicos, o controle de estoque, almoxarifado, 
controle de patrimônio, controle de abastecimento, de manutenção de veículos, 
obras, convênios, controle de atendimento à assistência social, assim como dos 
órgãos e entidades sujeitos à auditoria pelo Tribunal de Contas do Estado; 

- Controlar os limites para a inscrição de despesas em restos a pagar; 
- Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
- Determinar providências e estabelecer contatos relacionados com as atividades do 

controlador interno; 
- Prestar assessoramento às demais áreas; 
- Elaborar relatórios sobre matérias de competência do Controle Interno; 
- Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas 
Especificação: 
- Fator Instrução: Curso Superior em Administração, Contabilidade, Direito ou 

Economia 
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- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual moderado em alguns 
instantes, durante a realização do trabalho. 

- Fator Iniciativa: Realiza tarefas de rotina, sob supervisão constante, pode tomar 
decisões sobre questões de fácil resolução, com rara independência de ação. 

- Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige elevados níveis 
de atenção e exatidão, pois a presença de erros tem uma influência elevada nos 
custos. 

- Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho. 
- Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico. 
Título do Cargo: COORDENADOR DO CENTRO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO 
ODONTOLÓGICA - CEMPRO 
Descrição Sumária: 
Supervisionar e dirigir o funcionamento do Centro Municipal de Prevenção 
Odontológica do Município. 
Descrição Detalhada: 
- Orientar e supervisionar os servidores e profissionais odontológicos em suas 

funções; 
- Coordenar a distribuição de equipamentos e medicamentos do CEMPRO; 
- Observar e exigir o cumprimento das normas de higiene e segurança dos 

servidores e profissionais sob sua coordenação; 
- Auxiliar e elaborar Planos de Trabalhos junto a Secretaria de Saúde para 

atendimento da saúde bucal do Município; 
- Dirigir e coordenar programas de prevenção odontológica junto a todos os setores 

das comunidades do Município; 
- Elaborar relatórios periodicamente para informações a respeito dos serviços 

realizados pelo CEMPRO, junto ao Departamento de Saúde. 
- Substituir servidores sob sua coordenação, quando necessário; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Curso Superior completo em Odontologia. 
-Título do cargo: COORDENADOR DA CASA LAR: 

 

Descrição Sumária: 

 

-Responsável pela direção e chefia do espaço físico para acolhimento das crianças e 

adolescentes e equipe profissional. 

 

Descrição Detalhada: 

 

-Estabelece as diretrizes da organização do espaço físico para acolhimento das 
crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e ou social, vítimas de 
violência doméstica (negligência, maus tratos, violência física, psíquica e sexual), 
sob medida protetiva determinada pela autoridade judiciária competente; Zela pela 
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prestação do serviço de proteção social especial de alta complexidade dentro dos 
princípios estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/90. 
Orientar os Educadores/Cuidadores residentes e auxiliares nos cuidados com as 
crianças e adolescentes, distribuindo as tarefas diárias e gerindo a escala de 
profissionais, de modo a promover uma boa integração entre funcionários e 
acolhidos, de acordo com as diretrizes do programa de proteção à criança e ao 
adolescente; Analisa e aplica as orientações recebidas por parte da equipe de 
profissionais técnicos (assistente social e psicólogo), proporcionando o atendimento 
personalizado e em pequenos grupos; Garante a escolarização e a 
profissionalização das crianças e adolescentes acolhidos; Desenvolve na “CASA” e 
encaminha as crianças e os adolescentes às atividades culturais, esportivas, lazer e 
assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo, com suas crenças; Atua 
para garantir a individualização do atendimento dos acolhidos por parte dos 
funcionários e para que sejam cumpridas as determinações judiciais referentes aos 
menores acolhidos. Apresenta-se em audiências e junto ao Ministério Público na 
defesa dos seus interesses. 
 
-Especificação: 
 

- Formação mínima: Nível Médio. 

- Conhecimento da rede de proteção à infância e juventude, de políticas públicas e da rede de 

serviços áreas afins. 

 
-Título do CARGO:COORDENADOR DO CREAS: 
 
-Descrição Sumária: 
- Coordenar, acompanhar e avaliar o funcionamento do CREAS e seu serviço. 
 
-Descrição detalhada: 
-Coordenar as rotinas administrativas, os processos de trabalho e os recursos 
humanos da Unidade; participar da elaboração, acompanhamento, implementação e 
avaliação dos fluxos e procedimentos adotados, visando garantir a efetivação das 
articulações necessárias; subsidiar e participar da elaboração dos mapeamentos da 
área de vigilância socioassistencial do órgão gestor de Assistência Social; coordenar 
a relação cotidiana entre CREAS e as unidades referenciadas ao CREAS no seu 
território de abrangência; coordenar o processo de articulação cotidiana com as 
demais unidades e serviços socioassistenciais, especialmente os CRAS e Serviços 
de Acolhimento, na sua área de abrangência, coordenar o processo de articulação 
cotidiana com as demais políticas públicas e os órgãos de defesa de direitos, 
recorrendo ao apoio do órgão gestor de Assistência Social, sempre que necessário; 
definir com a equipe a dinâmica e os processos de trabalho a serem desenvolvidos 
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na Unidade; discutir com a equipe técnica a adoção de estratégias e ferramentas 
teórico-metodológicas que possam qualificar o trabalho; definir com a equipe os 
critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias e indivíduos nos 
serviços ofertados no CREAS; coordenar o processo, com a equipe, unidades 
referenciadas e rede de articulação, quando for o caso, do fluxo de entrada, 
acolhida, acompanhamento, encaminhamento e desligamento das famílias e 
indivíduos no CREAS; coordenar a execução das ações, assegurando diálogo e 
possibilidades de participação dos profissionais e dos usuários; coordenar a oferta e 
o acompanhamento do (s) serviço (s), incluindo o monitoramento dos registros de 
informações e a avaliação das ações desenvolvidas; coordenar a alimentação dos 
registros de informação e monitorar o envio regular de informações sobre o CREAS 
e as unidades referenciadas, encaminhando-os ao órgão gestor; contribuir para a 
avaliação, por parte do órgão gestor, dos resultados obtidos pelo CREAS; participar 
das reuniões de planejamento promovidas pelo órgão gestor de Assistência Social e 
representar a Unidade em outros espaços, quando solicitado; identificar as 
necessidades de ampliação do RH da Unidade e/ou capacitação da equipe e 
informar o órgão gestor de Assistência Social; coordenar os encaminhamentos à 
rede e seu acompanhamento. 
 
-Especificação: 
 

-Escolaridade de nível superior, de acordo com a NOB/RH/2006 e com a Resolução do 

CNAS nº 17/2011; 

-Experiência na área social, em gestão pública ou coordenação de equipes; 

-Conhecimento da legislação referente à política de Assistência Social, direitos 

socioassistenciais e legislações relacionadas a segmentos específicos (crianças e adolescentes, 

idosos, pessoas com deficiência, mulheres etc.); 

-Conhecimento da rede de proteção socioassistencial, das demais políticas públicas e órgãos 

de defesa de direitos, do território; 

-Habilidade para comunicação, coordenação de equipe, mediação de conflitos, organização de 

informações, planejamento, monitoramento e acompanhamento de serviços. 

 
- Título do cargo:Coordenador do CRAS: 
 
 Descrição Sumária: 
 
-Coordenar, acompanhar e avaliar o processo de funcionamento do CRAS e seu 
serviço. 
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-Descrição Detalhada: 
-Coordenar a implementação dos programas, serviços, projetos de proteção social básica operacionalizadas nessa 

unidade, coordenar a execução e o monitoramento dos serviços, o registro de informações e a avaliação das 

ações, programas, projetos, serviços e benefícios, participar da elaboração, acompanhar e avaliar os fluxos e 

procedimentos para garantir a efetivação da referência e contrarreferência, coordenar a execução das ações, de 

forma a manter o diálogo e garantir a participação dos profissionais, bem como das famílias inseridas nos 

serviços ofertados pelo CRAS e pela rede prestadora de serviços no município, definir, com participação da 

equipe de profissionais, os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias, dos serviços 

ofertados no CRAS, coordenar a definição, junto com a equipe de profissionais e representantes da rede 

socioassistencial do município, o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento 

das famílias e indivíduos nos serviços de proteção social básica da rede socioassistencial referenciada ao CRAS, 

promover a articulação entre serviços, transferência de renda e benefícios socioassistenciais na área de 

abrangência do CRAS, definir, junto com a equipe técnica, os meios e as ferramentas teórico-metodológicos de 

trabalho social com famílias e dos serviços de convivência, contribuir para avaliação, a ser feita pelo gestor, da 

eficácia, eficiência e impactos dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários, efetuar 

ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede socioassistencial no município, fazer a gestão  desta 

rede, efetuar ações de mapeamento e articulação das redes de apoio informais existentes  (lideranças 

comunitárias, associações de bairro e outras),coordenar a alimentação de sistemas de informação de âmbito local 

e monitorar o envio regular e nos prazos, de informações sobre os serviços socioassistenciais referenciados, 

encaminhando-os ao Departamento Municipal de Assistência Social, participar dos processos de articulação 

intersetorial no município, averiguar as necessidades de capacitação da equipe de referência e informar ao 

Departamento Municipal de Assistência Social, planejar e coordenar o processo de busca ativa no município em 

consonância com diretrizes do Departamento Municipal de Assistência Social, participar das reuniões de 

planejamento promovidas pelo Departamento Municipal de Assistência Social , contribuindo com sugestões 

estratégicas para a melhoria dos serviços a serem prestados, participar de reuniões sistemáticas, com 

representantes da proteção social básica e especial. 

 

-Especificação: 
 

-Escolaridade de nível superior, de acordo com a NOB/RH/2006 e com a Resolução do 

CNAS nº 17/2011; 

-Experiência na área social, em gestão pública ou coordenação de equipes; 

-Conhecimento da legislação referente à política de Assistência Social, direitos 

socioassistenciais e legislações relacionadas a segmentos específicos (crianças e adolescentes, 

idosos, pessoas com deficiência, mulheres etc.); 

- Conhecimento da rede de proteção socioassistencial, das demais políticas públicas e órgãos 

de defesa de direitos, do território; 

-Habilidade para comunicação, coordenação de equipe, mediação de conflitos, organização de 

informações, planejamento, monitoramento e acompanhamento de serviços. 

 
Título do Cargo: COORDENADOR DE ATENÇÃO À SAÚDE 
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Descrição sumária: 
Organizar, planejar, supervisionar e gerenciar os serviços e ações de Atenção 
Básica de forma universal, em estreito alinho com o Supervisor do Departamento de 
Saúde. 
Descrição detalhada: 
Incluir a proposta de organização da Atenção Básica e da forma de utilização dos 
recursos do PAB fixo e variável no plano de saúde; 
Promover a estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços, visando à 
organização sistêmica da atenção à saúde; 
Organizar o fluxo de usuários, visando a garantia das referências a serviços e ações 
de saúde fora do âmbito da Atenção Básica; 
Alimentar as bases de dados nacionais com os dados produzidos pelo sistema de 
saúde municipal, mantendo atualizado o cadastro de profissionais, de serviços e de 
estabelecimentos ambulatoriais, públicos e privados, sob sua competência; 
Elaborar metodologias e instrumentos de monitoramento e avaliação da Atenção 
Básica na esfera municipal; 
Desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de qualificação de 
recursos humanos para gestão, planejamento, monitoramento e avaliação da 
Atenção Básica; 
Definir estratégias de articulação com os serviços de saúde com vistas à 
institucionalização da avaliação da Atenção Básica; 
Consolidar e analisar os dados de interesse das equipes locais, das equipes 
regionais e da gestão municipal, disponíveis nos sistemas de informação, divulgando 
os resultados obtidos; 
Estimular e viabilizar a capacitação e a educação permanente dos profissionais das 
equipes; 
Auxiliar o Conselho Municipal de Saúde, cumprindo suas deliberações; 
Expedir instruções de serviços vinculados a Atenção Primária; 
Executar outras atividades correlatas a divisão ou que forem delegadas pelo 
Secretário. 
Especificação 
Fator Instrução: Curso Superior na Área de Saúde. 
Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual repetitivo do trabalho. 
Fator Iniciativa: Planeja e executa tarefas complexas. Tem autonomia para 
recomendar soluções. 
Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige atenção e exatidão, 
pois a presença de erros tem uma influência elevada nos custos. 
Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho. 
Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico. 
Título do Cargo: COORDENADOR DE SAÚDE MENTAL 
Descrição Sumária: 
Propor e participar da formulação de políticas públicas, planos e programas 
estratégicos para a Saúde Mental do município, compatibilizando-as com as 
diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental emanadas do Ministério da Saúde. 
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Descrição detalhada: 
Promover e participar de estudos que visem à reorientação e reestruturação da 
Saúde Mental no âmbito do Sistema Único de Saúde, buscando a oferta de ações 
de saúde aos portadores de transtornos psiquiátricos e psicológicos, incluindo-se 
aqueles decorrentes do abuso ou dependência de substâncias psicoativas; 
Propor e acompanhar a aplicação de indicadores para a avaliação dos Serviços de 
Saúde Mental; 
Desenvolver ações de educação e comunicação sobre práticas de prevenção que 
superem estigmas; 
Realizar pesquisas avaliativas e desenvolver materiais educativos dando 
sustentação às implementações das ações; 
Produzir material educativo e o desenvolvimento de campanhas para populações 
específicas; 
Monitorar e promover a vigilância das tendências de consumo de álcool, drogas e 
tabaco e efeitos na saúde, economia e meio ambiente; 
Executar outras atividades correlatas a divisão ou que forem delegadas pelo 
Secretário. 
Especificação: 
Fator Instrução: Curso Superior em Psicologia, Medicina com especialização em 
Psiquiatria, Terapia Ocupacional ou habilitação profissional similar. 
Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual repetitivo do trabalho. 
Fator Iniciativa: Planeja e executa tarefas complexas. Tem autonomia para 
recomendar soluções. 
Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige atenção e exatidão, 
pois a presença de erros tem uma influência elevada nos custos. 
Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho. 
Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico 

 

Título do Cargo: COVEIRO 
 

Descrição Sumária: 
Executar serviços referentes à abertura de covas, inumações, exumações e 
conservação do cemitério etc. 
Descrição Detalhada: 
- Abrir covas e cuidar da conservação e limpeza do cemitério; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Alfabetizado, saber ler e escrever. 
- Fator Esforço Mental/Visual: Mínimo esforço mental e/ou visual. 
- Fator Iniciativa: Realiza trabalhos sob orientação do superior. Os processos de 

trabalho são padronizados, não admitem mudanças. 
- Fator Responsabilidade por Erros: Exige pouca atenção e a influência de erros é 

mínima nos custos. 
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- Fator Ambiente de Trabalho: Tarefas executadas em condições prejudiciais e 
desagradáveis de média intensidade. 

- Fator Esforço Físico: Tarefas que exigem esforço físico contínuo, em trabalhos 
árduos. 

Título do Cargo: DENTISTA 
 

Descrição Sumária: 
Cuidar da saúde bucal da população. 
Descrição Detalhada: 
- Efetuar tratamentos dentários diversos, tais como: restaurações com amálgama, 

resina e outros materiais; Exodontias de dentes permanentes e decíduos; 
Aplicações de flúor, selantes e outros materiais; Profilaxia e polimento etc; 

- Dar atendimento de urgência para pulpectomia, drenagem de abscessos bucais e 
outros casos emergências; 

- Orientar os pais dos alunos com relação à higiene bucal dos filhos; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Curso Superior completo em Odontologia. Possuir registro no 

Conselho Regional de Odontologia (CRO). 
- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual repetitivo durante a 

realização do trabalho. 
- Fator Iniciativa: Planeja e executa tarefas complexas. Tem autonomia de julgar e 

avaliar situações e recomendar soluções. 
- Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige elevados níveis 

de atenção e exatidão, pois a presença de erros tem uma influência elevada nos 
custos. 

- Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho. 
- Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico. 

Título do Cargo: ELETRICISTA 
 

Descrição Sumária: 
Efetuar serviços relacionados com instalações de rede elétrica, etc. 
Descrição Detalhada: 

- Executar a instalação e manutenção no sistema de iluminação, nos circuitos 
elétricos de máquinas e equipamentos pertencentes à Prefeitura, assim como 
efetuar os demais serviços referentes à eletricidade, Executando serviço de 
armador; 

- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Alfabetizado, saber ler e escrever. 
- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual moderado em alguns 

instantes, durante a realização do trabalho. 
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- Fator Iniciativa: Realiza tarefas de rotina sob a supervisão constante, pode tomar 
decisões de fácil resolução, com rara independência de ação. 

- Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige maior nível de 
atenção e exatidão, pois a presença de erros tem uma influência considerável nos 
custos. 

- Fator Ambiente de Trabalho: Tarefas executadas em condições prejudiciais e 
desagradáveis de pequena intensidade. 

- Fator Esforço Físico: Tarefas que exigem esforço físico de média intensidade, em 
intervalos regulares. 
Título do Cargo: ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO. 
Descrição Sumária: 
Coordenar todo o sistema de almoxarifado do Município. 
Descrição Detalhada: 
- Responder por todo o sistema de almoxarifado; 
- Coordenar a entrada e saída de material; 
- Supervisionar o setor de ferramentaria e equipamentos. 
- Supervisionar e dirigir os servidores lotados nos almoxarifados; 
- Assessorar o Chefe do Executivo na formulação e compatibilização dos objetivos 

globais a longo e em curto prazo, dentro de sua área de atuação, assim como 
mantê-lo sempre informado sobre sua área; 

- Substituir servidores sob sua supervisão, quando necessário; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato; 
Especificação: 
- Fator Instrução: Ensino médio completo. 
Título do Cargo: ENCARREGADO DE ESPORTES E LAZER. 
Descrição Sumária: 
Coordenar os setores de Esportes e Lazer do Município. 
Descrição Detalhada: 
- Estimular a prática de esportes nas escolas do Município; 
- Coordenar o setor de esportes do Município, promovendo e incentivando torneios, 

gincanas etc; 
- Assessorar o Chefe do Executivo na formulação e compatibilização dos objetivos 

globais a longo e em curto prazo, dentro de sua área de atuação, assim como 
mantê-lo sempre informado sobre sua área; 

- Substituir servidores sob sua supervisão, quando necessário; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato; 
Especificação: 
- Fator Instrução: Ensino médio completo. 
Título do Cargo: ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANA 
Descrição Sumária: 
Supervisionar e coordenar as atividades do setor de limpeza urbana do Município. 
Descrição Detalhada: 
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- Coordenar todos os serviços relacionados à limpeza urbana, compreendendo o 
recolhimento e transporte do lixo, capina e conserva das vias urbanas, serviços de 
conservação e jardinagem de praças de jardins; 

- Zelar pelas máquinas e equipamentos do setor; 
- Supervisionar e dirigir os servidores nos serviços de limpeza urbana; 
- Assessorar o superior imediato, bem como o Chefe do Executivo na formulação e 

compatibilização dos objetivos globais a longo e curto prazo, dentro de sua área de 
atuação, assim como mantê-los sempre informados sobre sua área de atuação; 

- Substituir servidores sob sua supervisão, quando necessário; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
Fator Instrução: Ensino fundamental completo. 

Título do Cargo: ENCARREGADO DE MÁQUINAS E TRANSPORTES 
 

Descrição Sumária: 
Supervisionar e coordenar as atividades do setor de transporte. 
Descrição Detalhada: 
- Supervisionar e coordenar as atividades do setor de transporte, tais como: 

manutenção de máquinas e automóveis, instruir os operadores e motoristas no uso 
das maquinas e veículos. 

- Providenciar a reposição das peças etc; 
- Controlar o abastecimento dos veículos, caminhões e máquinas; 
- Substituir os servidores sob sua supervisão, quando necessário; 
- Acompanhar a execução dos serviços mecânicos efetuados por terceiros em 

veículos e máquinas; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Ensino fundamental completo. 

Título do Cargo: ENCARREGADO DE TESOURARIA 
 

Descrição Sumária: 
Controlar e registrar a arrecadação e demais fatos da área financeira da Prefeitura. 
Descrição Detalhada: 
- Coordenar o setor de tesouraria da Prefeitura; 
- Controlar a dívida pública municipal; 
- Controlar o saldo dos bancos através de extratos bancários e do livro de caixa; 
- Controlar os convênios firmados com a Prefeitura; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Ensino fundamental completo. 
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Título do Cargo: ENCARREGADO DE TRANSPORTES E ESTOQUES DO 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Descrição Sumária: 
Supervisionar e coordenar as atividades do setor de transporte e almoxarifado do 
Departamento Municipal de Saúde. 
Descrição Detalhada: 
- Controlar estoques e compras de materiais necessários ao funcionamento dos 

postos de saúde da Municipalidade; 
- Controlar e agendar viagens do transporte da saúde municipal; 
- Supervisionar o trabalho dos motoristas, bem como a conservação dos veículos do 

departamento de saúde; 
- Manter, sob sua supervisão, os documentos de todos os veículos, inclusive parte 

diária de cada motorista, cópias das notas fiscais de manutenções dos veículos, 
trocas de óleo etc. 

- Solicitar providências ao Encarregado de Máquinas e Transportes, a manutenção e 
reposição de peças dos veículos sob sua responsabilidade; 

- Manter sob sua supervisão e controle, juntamente com o Encarregado de 
Máquinas e Transportes, a guarda e conservação dos veículos sob sua supervisão; 

- Substituir servidores sob sua coordenação, quando necessário; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator de Instrução: Ensino fundamental completo. 
Título do Cargo: ENCARREGADO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS 
Descrição Sumária: 
Planejar, dirigir e coordenar os trabalhos relacionados com as estradas do 
Município. 
Descrição Detalhada: 
- Desenvolver a metodologia e coordenar a elaboração e revisão do planejamento 

dos planos operacionais referentes a obras públicas nas estradas do Município; 
- Executar, supervisionar e coordenar as obras nas estradas do Município; 
- Assessorar o Chefe do Executivo na formulação e compatibilização dos objetivos 

globais em longo prazo, dentro de sua área de atuação, assim como mantê-lo 
sempre informado sobre sua área; 

- Substituir os servidores sob sua supervisão, quando necessários; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Séries iniciais do ensino fundamental. 
Título do Cargo: ENCARREGADO DO TERMINAL RODOVIÁRIO E DO PARQUE 
DE EXPOSIÇÕES 
Descrição Sumária: 
Coordenar e supervisionar todos os serviços e atividades do Terminal Rodoviário e 
do Parque de Exposições. 
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Descrição Detalhada: 
- Coordenar as atividades do terminal rodoviário e do parque de exposições; 
- Supervisionar os serviços do terminal rodoviário e do parque de exposições; 
- Zelar pelo terminal rodoviário e parque de exposições; 
- Supervisionar e dirigir os servidores lotados no terminal rodoviário e parque de 

exposições; 
- Desenvolver a metodologia e efetuar a elaboração e revisão do planejamento dos 

programas operacionais referentes a sua área de atuação no Departamento de 
Saúde; 

- Assessorar o Chefe do Executivo na formulação e compatibilização dos objetivos 
globais a longo e curto prazo, dentro de sua área de atuação, assim como mantê-lo 
sempre informado sobre sua área; 

- Substituir servidores sob sua coordenação, quando necessário; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato; 
Especificação: 
- Fator Instrução: Ensino médio completo. 
Título do Cargo: ENCARREGADO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO, HISTÓRICO E 
CULTURal 
Descrição Sumária: 
Supervisionar e coordenar as atividades do setor de Patrimônio Artístico, Histórico e 
Cultural do Município. 
Descrição Detalhada: 
- Supervisionar e coordenar as atividades do setor de Patrimônio Artístico, Histórico 

e Cultural do Município; 
- Coordenar os serviços de tombamento de bens do Município; 
- Promover a educação patrimonial com a realização de campanhas de 

esclarecimento e conscientização dos alunos e de toda a população; 
- Elaborar políticas de proteção, conservação e utilização de patrimônios artísticos, 

históricos e culturais do Município; 
- Elaborar, juntamente com o Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural 

de Carandaí, estudos que contribuam para o conhecimento das características 
patrimoniais, visando seu monitoramento e melhorias; 

- Buscar convênios e outras formas de participação entre o poder público e a 
iniciativa privada, na solução de problemas com o patrimônio artístico, histórico e 
cultural; 

- Articular, juntamente com o Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural 
de Carandaí, na busca de recursos junto às esferas estadual e federal para a 
recuperação e conservação do patrimônio artístico, histórico e cultural do 
Município; 

- Realizar levantamento de todos os bens que representem o patrimônio artístico, 
histórico e cultural do Município, e que sejam passíveis de tombamento; 

- Responder pelo Patrimônio Artístico, Histórico e Cultural do Município; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
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- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Curso Superior completo em História 
Título do Cargo: ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 
Descrição Sumária: 
Executar, dirigir e coordenar os trabalhos das obras públicas do Município. 
Descrição Detalhada: 
- Executar os serviços de construção e reparos em obras públicas do Município; 
- Solicitar ao superior imediato ou ao setor competente, materiais para execução das 

obras pretendidas; 
- Assessorar o Supervisor de Obras e o Chefe do Executivo na formulação de 

compatibilização dos objetivos globais a longo e curto prazo, dentro de sua área de 
atuação, assim como mantê-los sempre informados sobre sua área; 

- Substituir servidores sob sua supervisão, quando necessário; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Ensino fundamental completo. 
Título do Cargo: ENFERMEIRO 
Descrição Sumária: 
Dirigir o serviço de enfermagem do Município. 
Descrição Detalhada: 
- Dirigir o serviço de enfermagem do Município; 
- Coordenar o trabalho dos servidores sob sua supervisão, no intuito de prestar o 

melhor serviço possível para o tratamento e recuperação dos pacientes; 
- Coordenar o Programa de Saúde da Família; 
- Substituir os servidores sob sua supervisão, quando necessário; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Curso Superior completo em Enfermagem. Possuir registro no 

Conselho Regional de Enfermagem (COREN); 
- Fator esforço mental/visual: esforço mental e/ou visual constante durante a 

realização do trabalho; 
- Fator iniciativa: Planeja e executa tarefas complexas. Tem autonomia de julgar e 

avaliar situações e recomendar soluções; 
- Fator responsabilidade por erros: A execução das tarefas exige elevados níveis de 

atenção e exatidão, pois a presença de erros tem uma influência elevada nos 
custos; 

- Fator ambiente de trabalho: Condições ideais de trabalho; 
- Fator esforço físico: Tarefas que não exigem esforço físico. 
Titulo do cargo: ENGENHEIRO CIVIL 
Descrição sumária:  
Prestar serviços de Engenharia Civil ao Município. 
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Descrição detalhada:  
Elaborar e fiscalizar a execução de projetos e obras municipais; 
Elaborar laudos técnicos e emitir pareceres dentro de sua área de competência e 
fiscalizar obras licenciadas pela Prefeitura Municipal; 
Observar e cumprir as normas de higiene e segurança no trabalho; 
Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação 
Fator Instrução: Curso Superior em Engenharia Civil e possuir registro no Conselho 
Regional de Engenharia (CREA) 
Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual repetitivo do trabalho 
Fator Iniciativa: Planeja e executa tarefas complexas. Tem autonomia para 
recomendar soluções 
Fator Responsabilidade por Erros: a execução das tarefas exige atenção e exatidão, 
pois a presença de erros tem uma influencia elevada nos custos 
Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho 
Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico 

Título do Cargo: FARMACÊUTICO 
 

Descrição Sumária: 
Executar testes e exames laboratoriais e controlar os medicamentos. 
Descrição Detalhada: 
- Responder pela Farmácia básica e hospitalar do Município; 
- Executar os mais diversos tipos de exames em laboratório; 
- Responder pelos serviços da vigilância sanitária do Município; 
- Executar outros trabalhos pertinentes à função do bioquímico; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Curso Superior completo em Bioquímica. 
- Fator Esforço Mental / Visual: Esforço mental e/ou visual repetitivo durante a 

realização do trabalho. 
- Fator Iniciativa: Planeja e executa tarefas complexas. Tem autonomia de julgar e 

avaliar situações e recomendar soluções. 
- Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige elevados níveis 

de atenção e exatidão, pois a presença de erros tem uma influência elevada nos 
custos. 

- Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho. 
- Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico. 

 

 

Título do Cargo: FISCAL TRIBUTÁRIO 
 

Descrição Sumária: 
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Exercer o poder de fiscalização para que seja cumprido o Código Tributário 
Municipal. 
Descrição Detalhada: 
- Executar tarefas no tocante a fiscalização no âmbito tributário do Município; 
- Fiscalizar obras e o comércio em geral, exercendo o poder de polícia quando 

necessário, no sentido de que seja cumprido o Código Tributário Municipal; 
- Autuar comércios e obras que não esteja de acordo com a legislação em vigor; 
- Proceder, quando necessário, processo administrativo, dentro das normas legais; 
- Cumprir o que determina o Código Tributário Municipal, quanto à fiscalização 

tributária. 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas, a critério do superior imediato; 
Especificação: 
- Fator Instrução: Curso Superior 
- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual moderado em alguns 

instantes, durante a realização do trabalho. 
- Fator Iniciativa: Realiza tarefas semi-rotineiras, que obedece a processos 

padronizados. Relativa independência na execução dos trabalhos. 
- Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige maior nível de 

atenção e exatidão, pois a presença de erros tem influência considerável nos 
custos. 

- Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho. 
- Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico. 
Titulo do cargo: FARMACÊUTICO – 40 HORAS 
Descrição sumária:  
Executar testes e exames laboratoriais e aviar, controlar e dispensar medicamentos. 
Descrição detalhada:  
Responder inclusive tecnicamente pelas Farmácias ou dispensários Municipais; 
Executar os mais diversos tipos de exame de laboratório; 
Executar outros serviços pertinentes à função de bioquímico; 
Responder pelos serviços de vigilância sanitária do município; 
Especificação 
Fator Instrução: Curso Superior em Farmácia ou Bioquímica com registro no 
Conselho Regional de Farmácia. 
Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual repetitivo do trabalho. 
Fator Iniciativa: tem autonomia de avaliação e julgar situações e propor soluções; 
Fator Responsabilidade por Erros: a execução das tarefas exige maior atenção e 
exatidão, pois a presença de erros tem uma influencia elevada nos custos. 
Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho 
Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico 
Titulo do cargo: FISCAL DE OBRAS 
Descrição sumária:  
Exercer o poder de fiscalização para que seja cumprida a legislação municipal de 
obras. 
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Descrição detalhada:  
Executar tarefas de fiscalização quanto a aplicação da legislação municipal de 
obras; 
Elaborar autos de infração e laudos em conformidade com os Códigos Tributário e 
de Obras; 
Fiscalizar e emitir parecer a respeito de obras para fins de concessão de habite-se 
ou alvará de construção; 
Observar e cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho; 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 
Especificação 
Fator Instrução: Curso técnico ou médio em qualquer área 
Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual moderado em alguns 
instantes durante a realização do trabalho. 
Fator Iniciativa: Realiza tarefas semirrotineiras que obedece a processos 
padronizados com relativa independência na execução dos trabalhos; 
Fator Responsabilidade por Erros: a execução das tarefas exige maior atenção e 
exatidão, pois a presença de erros tem uma influencia considerável nos custos 
Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho 
Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico 
Titulo do cargo: FISCAL DE POSTURAS 
Descrição sumária:  
Exercer o poder de fiscalização para que seja cumprida a legislação municipal de 
posturas. 
Descrição detalhada:  
Executar tarefas de fiscalização quanto a aplicação da legislação municipal de 
posturas; 
Elaborar autos de infração e laudos em conformidade com os Códigos Tributário e 
de Posturas municipais; 
Fiscalizar e emitir parecer a respeito de posturas para fins de concessão de alvarás; 
Observar e cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho; 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 
Especificação 
Fator Instrução: Curso técnico ou médio em qualquer área 
Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual moderado em alguns 
instantes durante a realização do trabalho. 
Fator Iniciativa: Realiza tarefas semirrotineiras que obedece a processos 
padronizados com relativa independência na execução dos trabalhos; 
Fator Responsabilidade por Erros: a execução das tarefas exige maior atenção e 
exatidão, pois a presença de erros tem uma influencia considerável nos custos 
Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho 
Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico 
Titulo do cargo: FISCAL SANITÁRIO 
Descrição sumária:  
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Exercer o poder de fiscalização para que seja cumprida a legislação municipal 
sanitária. 
Descrição detalhada: 
Executar tarefas de fiscalização quanto a aplicação da legislação municipal sanitária; 
Elaborar autos de infração e laudos em conformidade com os Códigos Tributário e 
Sanitário; 
Fiscalizar e emitir parecer a respeito de  para fins de concessão de habite-se ou 
alvará de construção; 
Observar e cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho; 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 
Especificação 
Fator Instrução: Curso técnico ou médio em qualquer área 
Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual moderado em alguns 
instantes durante a realização do trabalho. 
Fator Iniciativa: Realiza tarefas semirrotineiras que obedece a processos 
padronizados com relativa independência na execução dos trabalhos; 
Fator Responsabilidade por Erros: a execução das tarefas exige maior atenção e 
exatidão, pois a presença de erros tem uma influencia considerável nos custos 
Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho 
Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico 

Título do Cargo: FISIOTERAPEUTA 
 

Descrição Sumária: 
Atender aos casos que exigirem tratamento fisioterápico da população. 
Descrição Detalhada: 
- Efetuar atendimento de consultas a nível ambulatorial; 
- Efetuar atendimentos fisioterápicos diversos, indicando as providências a serem 

tomadas para restabelecer a saúde do paciente; 
- Efetuar diagnósticos dentro de sua área de atuação; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Curso Superior em Fisioterapia e correspondente registro no 

CREFITO. 
- Fator Esforço mental/visual: Esforço mental e/ou visual moderado em alguns 

instantes, durante a realização do trabalho; 
- Fator Iniciativa: Planeja e executa tarefas complexas, tem autonomia de julgar e 

avaliar situações e recomendar soluções; 
- Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige elevados níveis 

de atenção exatidão, pois a presença de erros tem uma influência elevada nos 
custos; 

- Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho; 
- Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico. 
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Título do Cargo: FONOAUDIÓLOGO 
 

Descrição Sumária: 
Atender aos casos que exigirem tratamento de fonoaudiologia da população. 
Descrição Detalhada: 
- Efetuar o atendimento de consultas realizadas em consultórios e escolas; 
- Efetuar atendimentos de fonoaudiologia diversos, indicando as providências a 

serem tomadas para restabelecer a saúde do paciente; 
- Ministrar palestras; 
- Efetuar diagnósticos; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Curso Superior completo em Fonoaudiologia e possuir registro no 

Conselho Regional. 
- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual moderado em alguns 

instantes, durante a realização do trabalho. 
- Fator Iniciativa: Realiza tarefas semi-rotineiras, que obedece a processos 

padronizados. Relativa independência na execução dos trabalhos. 
- Fator Responsabilidade por erros; A execução das tarefas exige elevados níveis de 

atenção e exatidão, pois a presença de erros tem uma influência elevada nos 
custos; 

- Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho; 
- Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico. 

Título do Cargo: MECÂNICO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS 

 
Descrição Sumária: 
Executar serviços referentes à manutenção, regulagem e consertos de máquinas e 
veículos pesados, assegurando seu perfeito funcionamento. 
Descrição Detalhada: 
- Executar tarefas de regulagem, reparo e substituição de peças de máquinas e 

veículos pesados, garantindo o seu perfeito funcionamento; 
- Manter, reparar e efetuar a revisão de motores e peças de caminhões, ônibus e 

máquinas; 
- Desmontar, limpar, montar, reparar e ajustar amortecedores, direção, câmbio, 

diferencial, embreagem, carburadores, bicos e bombas injetoras, cubos de roda, 
mangas de eixo, transmissão, bielas, pistões e outros; 

- Trocar motores e montar chassis; 
- Orientar os servidores que auxiliem na execução dos trabalhos; 
- Executar outras tarefas afins; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
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- Fator Instrução: Ensino fundamental completo, possuir curso especializado e 
experiência mínima de 01 ano. 

- Fator Esforço Mental/Visual: Mínimo esforço mental e/ou visual. 
- Fator Iniciativa: Realiza trabalhos sob orientação do superior. Os processos de 

trabalho são padronizados, não admitem mudanças. 
- Fator Responsabilidade por Erros: Exige pouca atenção e a influência de erros é 

mínima nos custos. 
- Fator Ambiente de Trabalho: Tarefas executadas em condições prejudiciais e 

desagradáveis de média intensidade. 
- Fator Esforço Físico: Tarefas que exigem esforço físico contínuo, em trabalhos 

árduos. 
Título do Cargo: MECÂNICO DE VEÍCULOS 

 
Descrição Sumária: 
Executar serviços referentes à manutenção, regulagem e consertos de veículos, 
assegurando seu perfeito funcionamento. 
Descrição Detalhada: 
- Executar tarefas de regulagem, reparo e substituição de peças de veículos, 

garantindo o seu perfeito funcionamento; 
- Manter, reparar e efetuar a revisão de motores e peças de vans e veículos 

pequenos; 
- Desmontar, limpar, montar, reparar e ajustar amortecedores, direção, câmbio, 

diferencial, embreagem, carburadores, bicos injetores, cubos de roda, mangas de 
eixo, transmissão, bielas, pistões e outros; 

- Trocar motores e montar chassis; 
- Orientar os servidores que auxiliem na execução dos trabalhos; 
- Executar outras tarefas afins; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Ensino fundamental completo, possuir curso especializado e 

experiência mínima de 01 ano. 
- Fator Esforço Mental/Visual: Mínimo esforço mental e/ou visual. 
- Fator Iniciativa: Realiza trabalhos sob orientação do superior. Os processos de 

trabalho são padronizados, não admitem mudanças. 
- Fator Responsabilidade por Erros: Exige pouca atenção e a influência de erros é 

mínima nos custos. 
- Fator Ambiente de Trabalho: Tarefas executadas em condições prejudiciais e 

desagradáveis de média intensidade. 
- Fator Esforço Físico: Tarefas que exigem esforço físico contínuo, em trabalhos 

árduos. 
Título do Cargo: MÉDICO 
Descrição Sumária: 
Atender aos casos de saúde da população. 
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Descrição Detalhada: 
- Efetuar o atendimento de consultas médicas; 
- Efetuar exames diversos, indicando a providência a ser tomada para restabelecer a 

saúde do paciente; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Curso Superior completo em Medicina e possuir registro no 

Conselho Regional de Medicina (CRM). 
- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual repetitivo durante a 

realização do trabalho. 
- Fator Iniciativa: Planeja e executa tarefas complexas. Tem autonomia de julgar e 

avaliar situações e recomendar soluções. 
- Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige elevados níveis 

de atenção e exatidão, pois a presença de erros tem uma influência elevada nos 
custos. 

- Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho. 
- Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico. 
Titulo do cargo: MÉDICO VETERINÁRIO 
Descrição sumária:  
Atender aos casos de saúde animal. 
Descrição detalhada:  
Efetuar o atendimento de consultas na área de veterinária; 
Efetuar exames diversos, indicando a providencia a ser tomada para o paciente; 
Observar e cumprir as normas de higiene e segurança no trabalho; 
Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação 
Fator Instrução: Curso Superior em Medicina Veterinária e possuir registro no 
Conselho Regional de Medicina Veterinária(CRMV) 
Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual repetitivo do trabalho 
Fator Iniciativa: Planeja e executa tarefas complexas. Tem autonomia para 
recomendar soluções 
Fator Responsabilidade por Erros: a execução das tarefas exige atenção e exatidão, 
pois a presença de erros tem uma influencia elevada nos custos 
Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho 
Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico 
Título do Cargo: MONITOR DE CRECHE 
Descrição Sumária: 
Acompanhar as crianças na creche. 
Descrição Detalhada: 
- Habilidoso em lidar com crianças; 
- Receber e entregar as crianças aos pais ou responsáveis; 
- Acompanhar, orientar nas atividades pedagógicas; 
- Auxiliar as crianças durante as refeições, o lanche e na higienização; 
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- Organizar arquivos, receber, classificar, registrar, arquivar e expedir documentos e 
correspondências de sua competência; 

- Promover atividades que atendam as necessidades básicas das crianças no 
campo afetivo, social e intelectual; 

- Estimular a comunicação da criança nas suas mais diversas manifestações: 
corporal, musical, plástica, verbal e escrita; 

- Prestar primeiros socorros, sempre que necessário, seguindo criteriosamente a 
orientação do médico; 

- Atender aos pais ou responsáveis; 
- Colaborar na organização de festas e eventos; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Ensino médio completo. 
- Fator Esforço Mental / Visual: Mínimo de esforço mental e/ou visual. 
- Fator Iniciativa: Realiza os trabalhos sob orientação do superior. Os processos de 

trabalho são padronizados, não admitem mudanças. 
- Fator Responsabilidade por Erros: Exige pouca atenção e a influência de erros é 

mínima nos custos. 
- Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho. 
- Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço Físico. 
 
Título do Cargo: MOTORISTA 
Descrição Sumária: 
Dirigir veículos como utilitários, caminhões, ônibus e outros tipos de veículos para 
transporte em geral. 
Descrição Detalhada: 
- Dirigir veículos em geral para transporte de materiais e pessoas, em viagens dentro 

e fora do Município; 
- Dirigir a ambulância, transportando doentes; 
- Dirigir o ônibus no transporte de pessoas; 
- Cumprir a programação pré-estabelecida para atendimento das ordens de serviço 

ou pedidos; 
- Dirigir caminhões na coleta de lixo e transporte de materiais diversos. 
- Orientar a distribuição das cargas no veículo, tomando os necessários cuidados 

para a preservação do mesmo; 
- Cumprir as normas de segurança do trânsito; 
- Zelar pela limpeza e conservação do veículo como: combustível, água, luz, óleo 

lubrificante, calibragem de pneus, providenciando o abastecimento e reparos, 
quando necessário; 

- Observar e cumpri as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Possuir a C. N. H. (Carteira Nacional de Habilitação), categoria D. 
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- Fator Instrução: Séries iniciais do ensino fundamental. 
- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual repetitivo durante a 

realização do trabalho. 
- Fator Iniciativa: Realiza tarefas semi-rotineiras, que obedece a processos 

padronizados. Relativa independência na execução dos trabalhos. 
- Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige maior nível de 

atenção e exatidão, pois a presença de erros tem uma influência considerável nos 
custos. 

- Fator Ambiente de Trabalho: Tarefas executadas cm condições prejudiciais e 
desagradáveis de pequena intensidade. 

- Fator Esforço Físico: Tarefas que exigem esforço físico de média intensidade, em 
intervalos regulares. 

Titulo do cargo: NUTRICIONISTA 
Descrição sumária:  
Atender aos casos de saúde da população na área de pediatria. 
Descrição detalhada:  
Examinar o estado de nutrição da população, avaliando diversos fatores 
relacionados com problemas de alimentação e planejar e elaborar os cardápios e 
dietas especiais,  
Supervisionar o preparo, distribuição das refeições, recebimento dos gêneros 
alimentícios, sua armazenagem, e registrar as despesas referentes às refeições, e 
participar de inspeções sanitárias relativas a alimentos; participar de programas de 
educação nutricional;  
Observar e cumprir as normas de higiene e segurança no trabalho; 
Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação 
Fator Instrução: Curso Superior em Nutrição e possuir registro no Conselho Regional 
de Nutrição. 
Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual repetitivo do trabalho 
Fator Iniciativa: Planeja e executa tarefas complexas. Tem autonomia para 
recomendar soluções 
Fator Responsabilidade por Erros: a execução das tarefas exige atenção e exatidão, 
pois a presença de erros tem uma influencia elevada nos custos 
Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho 
Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico 
Título do Cargo: OFICIAL DE SERVIÇOS 
Descrição Sumária: 
Efetuar serviços relacionados com reparos de alvenaria, instalações de água e 
esgoto, armador, pintura, corte e montagem de estruturas de madeiras, instalações 
de rede elétrica etc. 
Descrição Detalhada: 
- Executar serviço de lubrificação de máquinas, auxiliando o mecânico, fazer solda; 
- Assentar azulejos e cerâmicas, armar lajes, colocar marcos de janelas e portas, 

fazer calçamentos e meio fio; 
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- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Alfabetizado, saber ler e escrever. 
- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual moderado em alguns 

instantes, durante a realização do trabalho. 
- Fator Iniciativa: Realiza tarefas de rotina sob a supervisão constante, pode tomar 

decisões de fácil resolução, com rara independência de ação. 
- Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige maior nível de 

atenção e exatidão, pois a presença de erros tem uma influência considerável nos 
custos. 

- Fator Ambiente de Trabalho: Tarefas executadas em condições prejudiciais e 
desagradáveis de pequena intensidade. 

- Fator Esforço Físico: Tarefas que exigem esforço físico de média intensidade, em 
intervalos regulares. 

Título do Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS 
Descrição Sumária: 
Operar e dirigir máquinas leves e/ou pesadas e zelar pela boa conservação da 
máquina em que trabalha. 
Descrição Detalhada: 
- Operar máquinas leves e/ou pesadas, em serviços de empilhamento, 

carregamento, e descarregamento de caminhões, remoção de terras, detritos, 
nivelamento e asfaltamento de ruas e outros serviços do gênero; 

- Verificar periodicamente o nível de óleo, de água e a quantidade de combustível da 
máquina, efetuando o abastecimento quando necessário; 

- Comunicar ao superior imediato a necessidade de lubrificação ou reparos da 
máquina; 

- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Séries iniciais do ensino fundamental 
- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual moderado em alguns 

instantes, durante a realização do trabalho. 
- Fator Iniciativa: Realiza trabalhos sob orientação do superior. Os processos de 

trabalho são padronizados, não admitem mudanças. 
- Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige maior nível de 

atenção e exatidão, pois a presença de erros tem uma influência considerável nos 
custos. 

- Fator Ambiente de Trabalho: Tarefas executadas em condições prejudiciais e 
desagradáveis de média intensidade. 

- Fator Esforço Físico: Tarefas que exigem esforço físico de média intensidade, em 
intervalos regulares. 

Título do Cargo: OPERÁRIO 
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Descrição Sumária: 
Executar serviços referentes à manutenção de estradas municipais, construção de 
obras públicas, rede água e esgoto, jardins etc. 
Descrição Detalhada: 
- Executar serviços de servente de pedreiro, tais como: Assentar manilhas, quebrar 

pedras, carregar e descarregar caminhões, fazer massa etc. 
- Fazer blocos, blocretes e similares; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Alfabetizado, saber ler e escrever. 
- Fator Esforço Mental/Visual: Mínimo esforço mental e/ou visual. 
- Fator Iniciativa: Realiza trabalhos sob orientação do superior. Os processos de 

trabalho são padronizados, não admitem mudanças. 
- Fator Responsabilidade por Erros: Exige pouca atenção e a influência de erros é 

mínima nos custos. 
- Fator Ambiente de Trabalho: Tarefas executadas em condições prejudiciais e 

desagradáveis de média intensidade. 
- Fator Esforço Físico: Tarefas que exigem esforço físico contínuo, em trabalhos 

árduos. 
Título do Cargo: PEDREIRO 
Descrição Sumária: 
Efetuar serviços relacionados com reparos de alvenaria, instalações de água e 
esgoto, armador. 
Descrição Detalhada: 
- Construir ou reformar escolas, casas e outros prédios públicos municipais; 
- Levantar paredes, pilares, muros, construir passeios de concreto, cimentar pisos; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Alfabetizado, saber ler e escrever. 
- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual moderado em alguns 

instantes, durante a realização do trabalho. 
- Fator Iniciativa: Realiza tarefas de rotina sob a supervisão constante, pode tomar 

decisões de fácil resolução, com rara independência de ação. 
- Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige maior nível de 

atenção e exatidão, pois a presença de erros tem uma influência considerável nos 
custos. 

- Fator Ambiente de Trabalho: Tarefas executadas em condições prejudiciais e 
desagradáveis de pequena intensidade. 

- Fator Esforço Físico: Tarefas que exigem esforço físico de média intensidade, em 
intervalos regulares. 

Título do Cargo: PINTOR 
Descrição Sumária: 
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Efetuar serviços relacionados pintura. 
Descrição Detalhada: 
- Executar serviços de pintura em órgãos públicos, faixas, letreiros e placas, etc; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Alfabetizado, saber ler e escrever. 
- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual moderado em alguns 

instantes, durante a realização do trabalho. 
- Fator Iniciativa: Realiza tarefas de rotina sob a supervisão constante, pode tomar 

decisões de fácil resolução, com rara independência de ação. 
- Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige maior nível de 

atenção e exatidão, pois a presença de erros tem uma influência considerável nos 
custos. 

- Fator Ambiente de Trabalho: Tarefas executadas em condições prejudiciais e 
desagradáveis de pequena intensidade. 

- Fator Esforço Físico: Tarefas que exigem esforço físico de média intensidade, em 
intervalos regulares. 

 
Título do Cargo: PORTEIRO 
Descrição Sumária: 
Vigiar, atender ao público e controlar o fluxo de pessoas no órgão público, bem 
como fazer com que se cumpram as normas do recinto. 
Descrição Detalhada: 
- Vigiar e prestar informações quando solicitado sobre assuntos referentes ao órgão 

que está locado; 
- Controlar a entrada e saída de pessoas; 
- Fiscalizar o horário de cumprimento do horário de funcionamento ao público nos 

órgãos municipais; 
- Fazer com que os visitantes respeitem as normas estipuladas no setor público; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
 
Especificação: 
- Fator Instrução: Séries iniciais do ensino fundamental. 
- Fator esforço Mental/Visual: Mínimo de esforço mental e/ou visual. 
- Fator Iniciativa: Realiza os trabalhos sob orientação do superior. Os processos de 

trabalho são padronizados, não admitem mudanças. 
- Fator Responsabilidade por Erros: Exige razoável nível de atenção e exatidão, pois 

a presença de erros tem uma influência moderada nos custos. 
- Fator Ambiente de Trabalho: Tarefas executadas em condições prejudiciais e 

desagradáveis de média intensidade. 
- Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico. 
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Título do Cargo: PSICÓLOGO 

 
Descrição Sumária: 
Atender aos casos que exigirem tratamento psicológico da população. 
Descrição Detalhada: 
- Efetuar o atendimento de consultas realizadas em consultórios e escolas; 
- Efetuar atendimentos psicológicos diversos, indicando as providências a serem 

tomadas para restabelecer a saúde do paciente; 
- Ministrar palestras; 
- Efetuar psicodiagnósticos; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Curso Superior completo em Psicologia e possuir registro no 

Conselho Regional de Psicologia (CRP). 
- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual moderado em alguns 

instantes, durante a realização do trabalho. 
- Fator Iniciativa: Realiza tarefas semi-rotineiras, que obedece a processos 

padronizados. Relativa independência na execução dos trabalhos. 
- Fator Responsabilidade por erros; A execução das tarefas exige elevados níveis de 

atenção e exatidão, pois a presença de erros tem uma influência elevada nos 
custos; 

- Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho; 
- Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico. 
 
Título do Cargo: RECEPCIONISTA 
Descrição Sumária: 
Recepcionar as pessoas que comparecerem nas repartições públicas municipais. 
 
Descrição Detalhada: 
- Recepcionar as pessoas que comparecerem aos órgãos públicos, dando 

informações necessárias e encaminhando-as, de acordo com seu desejo; 
- Atender a ligações e operar sistema telefônico; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
 
Especificação: 
- Fator Instrução: Ensino fundamental completo. 
- Fator Esforço Mental/Visual: Mínimo de esforço mental e/ou visual. 
- Fator Iniciativa: Realiza os trabalhos sob orientação do superior. Os processos de 

trabalho são padronizados, não admitem mudanças. 
- Fator Responsabilidade por Erros: Exige pouca atenção e a influência de erros é 

mínima nos custos. 
- Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho. 
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- Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico. 
 
Título do Cargo: SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO 
 
Descrição Sumária: 
Orientar, supervisionar e elaborar tarefas administrativas dos servidores municipais. 
Descrição Detalhada: 
- Orientar e supervisionar os servidores e os serviços administrativos da Prefeitura; 
- Supervisionar os serviços do Departamento Municipal de Pessoal; 
- Supervisionar os repasses executados a favor do Fundo Previdenciário Municipal; 
- Supervisionar a execução dos serviços relativos a Junta de Serviço Militar, ao 

INCRA e a Defensoria Pública Municipal; 
- Assessorar o Chefe do Executivo na formulação e compatibilização dos objetivos 

globais a longo e curto prazo; 
- Auxiliar na elaboração de projetos e planos de trabalho relativos a contratos e 

convênios firmados pelo Município; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Substituir servidores sob sua supervisão, quando necessário; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Superior completo. 
 
Título do Cargo: SUPERVISOR DE SERVIÇOS 
 
Descrição Sumária: 
Coordenar e supervisionar os serviços realizados com a construção e manutenção 
de obras municipais, tais como ponte, estradas, escolas, calçamento, limpeza 
urbana, fabricação de pré-moldados e transporte municipal. 
 
Descrição Detalhada: 
- Acompanhar e fiscalizar a limpeza urbana do Município; 
- Programar e distribuir os serviços de construção e manutenção de pontes e 

estradas; 
- Supervisionar turmas de trabalho; 
- Apoiar nos serviços de rua tais como: Alinhamento, calçamento, aterramento, 

providenciando materiais e transportes; 
- Coordenar os trabalhos na fabricação de manilhas, meio fio, pré-moldados, 

blocretes, etc; 
- Providenciar os materiais, para que não paralise a obra; 
- Substituir servidores sob sua supervisão, quando necessário; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
 
Especificação: 
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- Fator Instrução: Séries iniciais do ensino fundamental 
- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual moderado em alguns 

instantes, durante a realização do trabalho. 
- Fator Iniciativa: Realiza tarefas semi-rotineiras, que obedece a processos 

padronizados. Relativa independência na sua execução dos trabalho. 
- Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige maior nível de 

atenção e exatidão, pois a presença de erros tem uma influência considerável nos 
custos. 

- Fator Ambiente de Trabalho: Tarefas executadas em condições prejudiciais e 
desagradáveis de pequena intensidade. 

- Fator Esforço Físico: Tarefas que exigem esforço físico de média intensidade, em 
intervalos regulares. 

 
Título do Cargo: SUPERVISOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. 
 
Descrição Sumária: 
Planejar, dirigir e coordenar os trabalhos relacionados com a agropecuária, 
abastecimento, meio ambiente e INCRA do Município. 
 
Descrição Detalhada: 
- Coordenar e supervisionar as atividades do órgão municipal de agropecuária e 

abastecimento do Município; 
- Coordenar o desenvolvimento de programas de assistência técnica e extensão 

rural do Município, visando as melhorias das condições econômicas e sociais da 
população; 

- Organizar e desenvolver, juntamente com os produtores rurais, compreendendo as 
integração entre eles; 

- Reunir-se com a Cooperativa de Horticultores do Município, para elaboração de 
estudos para o desenvolvimento da agropecuária e abastecimento; 

- Elaborar, juntamente com a EMATER e IMA, planos de apoio aos produtores do 
Município, bem como fomentar a execução de convênios com os governos federal 
e estadual; 

- Coordenar o serviço municipal para gestão ambiental; 
- Elaborar projetos e desenvolvê-los juntamente com os órgãos e conselhos de meio 

ambiente do Município; 
- Supervisionar e coordenar todas as atividades de divulgação, bem como 

promoções dentro de sua área de atuação; 
- Prestar contas ao Executivo, de todas as ações dentro de sua área de atuação; 
- Assessorar o Chefe do Executivo na formulação e compatibilização dos objetivos 

globais a longo e em curto prazo, dentro de sua área de atuação, assim como 
mantê-lo sempre informado sobre sua área; 

- Substituir servidores sob sua supervisão, quando necessário; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
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- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Ensino médio completo. 
 
Título do Cargo: SUPERVISOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Descrição Sumária: 
Planejar, dirigir e coordenar todas as atividades de assistência social do Município. 
Descrição Detalhada: 
- Coordenar todos os programas de assistência social do município; 
- Participar efetivamente dos Conselhos Municipais de Assistência Social, dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar, dentre outros ligados à 
área de assistência social, dando total cobertura para os seus membros; 

- Incentivar a criação de associações comunitárias; 
- Manter cadastro de pessoas carentes do Município; 
- Viabilizar o atendimento a pessoas carentes, para que tenham uma vida digna; 
- Dar assistência funerária a pessoas carentes; 
- Substituir servidores sob sua supervisão, quando necessário; 
- Assessorar o Chefe do Executivo Municipal na formulação e compatibilização dos 

objetivos globais em longo prazo, dentro de sua área de atuação, assim como 
mantê-lo sempre informado sobre sua área; 

- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Ensino fundamental completo. 
 
Título do Cargo: SUPERVISOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
CONTABILIDADE 
Descrição Sumária: 
Coordenar e supervisionar o setor de contabilidade da Prefeitura. 
Descrição Detalhada: 
- Conferir os documentos a serem contabilizados; 
- Contabilizar documentos diversos, tais como notas fiscais, recibos etc; 
- Conferir a arrecadação (impostos, taxas etc); 
- Fechar conferir balancetes; 
- Efetuar a prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado; 
- Efetuar o balanço anual; 
- Efetuar os Relatórios Fiscais Orçamentários e Financeiros, obedecendo aos prazos 

para sua publicação, bem como para envio ao Tribunal de Contas do Estado; 
- Efetuar prestação de contas de convênios; 
- Substituir servidores sob sua supervisão, quando necessário; 
- Assessorar o Chefe do Executivo Municipal na formulação e compatibilização dos 

objetivos globais em longo prazo, dentro de sua área de atuação, assim como 
mantê-lo sempre informado sobre sua área; 
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- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Ensino médio completo (Técnico em Contabilidade). 
 
Título do Cargo: SUPERVISOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA 
Descrição Sumária: 
Coordenar o Departamento de Fazenda da Prefeitura; 
Descrição Detalhada: 
- Coordenar e supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelo Departamento de 

Fazenda da Prefeitura; 
- Garantir o cumprimento da legislação tributária do Município; 
- Controlar a arrecadação do Município; 
- Supervisionar a arrecadação proveniente do VAF; 
- Supervisionar o cadastramento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU; 
- Dar concessões do serviço de táxi do Município; 
- Efetuar avaliação de imóveis nas transmissões de bens; 
- Assessorar o chefe do Executivo Municipal na formulação e compatibilização dos 

objetivos globais a longo e em curto prazo, dentro de sua área de atuação, assim 
como mantê-lo sempre informado sobre sua área; 

- Substituir servidores sob sua supervisão, quando necessário; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Ensino médio completo. 
Título do Cargo: SUPERVISOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
LICITAÇÕES E COMPRAS. 
Descrição Sumária: 
Supervisionar e coordenar as atividades do setor de licitações e compras. 
Descrição Detalhada: 
- Acompanhar e fiscalizar os serviços de licitações e compras; 
- Fazer parte da Comissão de Licitação; 
- Elaborar editais para aquisição de mercadorias e serviços, obedecendo à 

legislação em vigor; 
- Participar de aberturas de licitações, lavrando as atas, bem como homologar as 

mesmas, além de dar publicidade a todos os atos, inclusive aos contratos firmados; 
- Cadastrar fornecedores; 
- Fazer cotação de preços; 
- Prestar contas, como responsável pelo departamento ao Tribunal de Contas de 

MG; 
- Receber Fornecedores; 
- Fornecer, para os interessados, certificado cadastral; 
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- Assessorar o Chefe do Executivo, na formulação dos objetivos globais a longo e 
em curto prazo, dentro de sua área de atuação, assim como mantê-lo informado 
sobre sua área; 

- Substituir servidores sob sua supervisão, quando necessário; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Superior completo, preferencialmente com curso específico na 

área de atuação. 
 
Título do Cargo: SUPERVISOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS 
Descrição Sumária: 
Planejar, dirigir e coordenar os trabalhos relacionados com as obras públicas do 
Município; 
Descrição Detalhada: 
- Desenvolver a metodologia e coordenar a elaboração e revisão do planejamento 

dos planos operacionais referentes a obras públicas do Município; 
- Executar, supervisionar e coordenar as obras públicas do Município; 
- Elaborar projetos arquitetônicos e estruturais; 
- Supervisionar e controlar o orçamento das obras; 
- Efetuar laudos técnicos, cálculos estruturais, levantamento topográfico etc; 
- Assessorar o Chefe do Executivo Municipal na formulação e compatibilização dos 

objetivos globais a longo e em curto prazo, dentro de sua área de atuação, assim 
como mantê-lo sempre informado sobre sua área; 

- Substituir servidores sob sua supervisão, quando necessário; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Curso Superior completo (Engenharia Civil). 
Título do Cargo: SUPERVISOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PESSOAL 
Descrição Sumária: 
Supervisionar e coordenar as atividades do setor de pessoal. 
Descrição Detalhada: 
- Supervisionar e coordenar o setor de pessoal; 
- Confeccionar a folha de pagamento; 
- Operar o computador para o bom desempenho de suas atribuições; 
- Emitir contra-cheques; 
- Efetuar os cálculos mais complexos, tais como IAPAS, PASEP, FGTS etc; 
- Controlar os processos de aposentadoria, pensões, amparos previdenciários e 
outros; 
- Preparar as guias para recolhimento do FPMC; 
- Providenciar as GFIPs, bem como o parcelamento do FGTS; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
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- Fator Instrução: Ensino fundamental completo. 
Título do Cargo: SUPERVISOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Descrição Sumária: 
Planejar, dirigir e coordenar todas as atividades que objetivam a melhoria da saúde 
da população municipal. 
Descrição Detalhada: 
- Coordenar as atividades de saúde no Município; 
- Fiscalizar as atividades do posto de saúde, ambulatório etc; 
- Reunir com os médicos, dentistas e demais profissionais da área, indagando-os 

sobre os problemas evidentes e a forma de resolvê-los; 
- Colaborar na coordenação das atividades da Autarquia Hospital Municipal Santana 

de Carandaí; 
- Fiscalizar o comércio de medicamentos e entorpecentes no Município, em parceria 

com o Centro Regional de Saúde de Barbacena; 
- Coordenar os programas de saúde implantados pelo Governo Federal; 
- Substituir servidores sob sua supervisão, quando necessário; 
- Assessorar o Chefe do Executivo Municipal na formulação e compatibilização dos 

objetivos globais a longo e curto prazo, dentro de sua área de atuação, assim como 
mantê-lo sempre informado sobre sua área; 

- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Ensino médio completo. 
Titulo do cargo: TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 
Descrição sumária:  
Planejar o trabalho técnico-odontológico, prevenir doença bucal, executar 
procedimentos 
odontológicos básicos, sob supervisão do odontólogo. 
Descrição detalhada:  
Instrumentar o odontólogo e manipular materiais de uso odontológico. 
Participar de projetos educativos e de orientação de higiene bucal. 
Colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos. 
Demonstrar técnicas de escovação. 
Fazer a tomada e revelação de radiografias intrabucais. 
Remover indultos, placas e cálculos supragengivais. 
Aplicar substâncias para prevenção de cárie. 
Inserir e condensar materiais restauradores. 
Polir restaurações e remover suturas. 
Orientar e supervisionar, sob delegação, os trabalhos de auxiliares. 
Proceder a limpeza e a assepsia do campo operatório. 
Confeccionar modelos e preparar moldeiras. 
Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene e qualidade. 
Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, 
aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho. 
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Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e de 
programas de informática. 
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
Especificação 
Fator Instrução: Diploma de conclusão de curso técnico em higiene dental. 
Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual repetitivo do trabalho 
Fator Iniciativa: Planeja e executa tarefas complexas. Tem autonomia para 
recomendar soluções 
Fator Responsabilidade por Erros: a execução das tarefas exige atenção e exatidão, 
pois a presença de erros tem uma influencia elevada nos custos 
Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho 
Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico 
 
Titulo do cargo: TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 
Descrição sumária:  
Coordenar o serviço de meio ambiente no município. 
Descrição detalhada:  
Fiscalizar, autuar e aplicar penalidades por infração à legislação ambiental do 
Município; 
Emitir laudos e pareceres e prestar suporte e apoio técnico especializado às 
atividades dos gestores ou secretárias com atribuições ambientais; 
Executar atividades de coleta, seleção e tratamento de dados e informações 
especializadas voltadas para as atividades finalisticas; 
Orientação e controle de processos voltados às áreas de conservação, pesquisa, 
proteção e defesa ambiental; 
Observar e cumprir as normas de higiene e segurança no trabalho; 
Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
 
Especificação 
Fator Instrução: Diploma de conclusão de curso técnico em meio ambiente e possuir 
registro no CREA. 
Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual repetitivo do trabalho 
Fator Iniciativa: Planeja e executa tarefas complexas. Tem autonomia para 
recomendar soluções 
Fator Responsabilidade por Erros: a execução das tarefas exige atenção e exatidão, 
pois a presença de erros tem uma influencia elevada nos custos 
Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho 
Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico 
 
Titulo do cargo: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
Descrição sumária:  
Elaborar e implementar a política de saúde e segurança no trabalho. 
Descrição detalhada:  
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Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e 
causas de acidentes, analisando política de prevenção. 
Inspecionar locais, instalações e equipamentos da Instituição e determinar fatores de 
riscos e de acidentes. 
Propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos 
equipamentos e instalações e verificando sua observância, para prevenir acidentes. 
Inspecionar os sistemas de combate a incêndios e demais equipamentos de 
proteção. 
Elaborar relatórios de inspeções qualitativas e quantitativas, conforme o caso. 
Registrar em documento próprio a ocorrência do acidente de trabalho. 
Manter contato junto aos serviços médico e social da Instituição para o atendimento 
necessário aos acidentados. 
Investigar acidentes ocorridos, examinar as condições, identificar suas causas e 
propor as providências cabíveis. 
Elaborar relatórios técnicos, periciais e de estatísticas de acidentes. 
Orientar os funcionários da Instituição no que se refere à observância das normas de 
segurança. 
Promover e ministrar treinamentos sobre segurança e qualidade de vida no trabalho. 
Promover campanhas e coordenar a publicação de material educativo sobre 
segurança e medicina do trabalho. 
Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
Participar de reuniões de trabalho relativas a sua área de atuação. 
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos de 
medição e de programas de informática. 
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
Especificação 
Fator Instrução: Diploma de conclusão de curso técnico em segurança do trabalho. 
Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual repetitivo do trabalho 
Fator Iniciativa: Planeja e executa tarefas complexas. Tem autonomia para 
recomendar soluções 
Fator Responsabilidade por Erros: a execução das tarefas exige atenção e exatidão, 
pois a presença de erros tem uma influencia elevada nos custos 
Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho 
Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico 

Título do Cargo: TÉCNICO EM BIBLIOTECA 
 

Descrição Sumária: 
Organização do espaço físico e do acervo, usando técnicas de biblioteconomia e 
afins. 
Descrição Detalhada: 
- Prestar serviços de processamento técnico e manter a organização do espaço 

físico e do acervo, utilizando princípios e técnicas da área de biblioteconomia e 
afins; 
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- Prestar serviços presenciais e não presenciais aos usuários, disponibilizando todas 
as informações necessárias ao atendimento com excelência; 

- Executar processos de gestão da biblioteca, planejamento e desenvolvimento de 
projetos de dinamização de atividades que ampliem sua atuação educacional e 
sociocultural; 

- Dar atenção a reclamações e passar informação ao superior imediato; 
- Executar outras tarefas afins. 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Nível Médio e Curso Técnico em Biblioteconomia, com certificado 

de conclusão. 
- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço metal e/ou visual moderado em alguns 

instantes, durante a realização do trabalho. 
- Fator Iniciativa: Realiza tarefas de rotina sob supervisão constante, pode tomar 

decisões de fácil resolução, com rara independência de ação. 
- Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige maior nível de 

atenção e exatidão, pois a presença de erros tem uma influência considerável nos 
custos. 

- Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho. 
- Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico. 
Título do Cargo: TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO 
Descrição Sumária: 
Realizar estudos em projetos de obras. 
Descrição Detalhada: 
- Estudar e conhecer os projetos das obras, zelando para que a construção siga 

rigorosamente ao planejado; 
- Orientar os servidores para que executem suas funções dentro da melhor técnica e 

de acordo com os projetos de Engenharia; 
- Observar se os materiais utilizados são adequados para a obra e se atendem à 

qualidade exigida; 
- Zelar para que sejam observadas as normas de segurança e higiene; 
- Conferir os materiais e ferramentas destinadas às obras, zelando pela guarda e 

conservação adequadas; 
- Comunicar à autoridade superior qualquer irregularidade observada; 
- Realizar tarefas, sob orientação de um engenheiro ou arquiteto, coletando dados 

relativos a edificações e instalações em geral, detalhando projetos, elaborando 
orçamentos, estudando programas e cronogramas de trabalho, acompanhando as 
construções de maneira a obedecer às normas técnicas de segurança, como 
também procurar agir contribuindo na preservação ambiental; 

- Conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade; 
- Orientar e coordenar a execução dos serviços de instalações, manutenções e 

restaurações, responsabilizando-se pela elaboração e execução de projetos 
compatíveis com a respectiva formação profissional, tais como: instalação e 
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gerenciamento de canteiro de obras, organização de processo de licenciamento de 
obras, desenhar e interpretar projetos civis, aplicando as normas técnicas e 
regulamentos de construção e instalações vigentes, desenvolver locação de obras, 
elaborar e acompanhar cronogramas, coordenar e fiscalizar as etapas de execução 
de obras de edificações, controlar a qualidade de serviços e materiais de 
construção, coordenar e orientar a utilização de equipamentos na área de 
construção, auxiliar o gerenciamento e fiscalizar a manutenção e restauração de 
obras, bem como a aplicação dos sistemas construtivos; 

- Elaborar relatórios e outros textos técnicos além de planilhas e gráficos; 
- Elaborar e desenvolver projetos dentro dos limites determinados pelos conselhos 

regionais; 
- Desenvolver estudos preliminares de projetos de edificações; 
- Executar outras tarefas afins; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Nível Médio e Curso Técnico em Edificações 
- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço metal e/ou visual moderado em alguns 

instantes, durante a realização do trabalho. 
- Fator Iniciativa: Realiza tarefas de rotina sob supervisão constante, pode tomar 

decisões de fácil resolução, com rara independência de ação. 
- Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige maior nível de 

atenção e exatidão, pois a presença de erros tem uma influência considerável nos 
custos. 

- Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho. 
- Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico. 
 
Título do Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Descrição Sumária: 
Atender os casos de problemas de saúde do Município, indicando medidas e 
providências, encaminhando ao médico os problemas que julgar sem condições de 
resolver. 
Descrição Detalhada: 
- Atender a pacientes no pronto socorro municipal; 
- Fazer curativos, aplicar injeções, soros etc; 
- Dar banho nos pacientes, tirar temperatura etc; 
- Efetuar pré-consultas (verificar a pressão, o peso e a altura do paciente); 
- Encaminhar resultados de testes; 
- Ministrar medicamentos, orientando os pacientes em medidas e providências a 

serem tomadas, de acordo com a orientação do médico; 
- Auxiliar na realização de exames, retirada de pontos etc; 
- Efetuar coleta de material para exames em laboratório; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
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Especificação: 
- Fator Instrução: Ensino médio completo e possuir registro de técnico no COREN 

(Conselho Regional de Enfermagem). 
- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual moderado em alguns 

instantes, durante a realização do trabalho. 
- Fator Iniciativa: Realiza tarefas de rotina, sob supervisão constante, pode tomar 

decisões sobre questões de fácil resolução com rara independência de ação. 
- Fator Responsabilidade por Erros: Exige razoável nível de atenção e exatidão, pois 

a presença de erros tem uma influência moderada nos custos. 
- Fator Ambiente de Trabalho: Tarefas executadas em condições prejudiciais e 

desagradáveis de pequena intensidade. 
- Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico. 
Título do Cargo: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
Descrição Sumária: 
Instalação, preparação, leitura e treinamento para uso de equipamentos e 
programas na área de informática. 
Descrição Detalhada: 
- Ler e executar diagramas; 
- Instalar componentes da parte interna de um computador- placas, pentes de 

memória, drives, discos rígidos; 
- Conectar monitor, teclado, mouse e equipamentos periféricos, como impressoras, 

scanners, - nobreaks e estabilizadores; 
- Instalar programas requisitados pelos departamentos; 
- Preparar todo o sistema para que sua utilização se torne o mais fácil possível; 
- Testar o equipamento várias vezes, até comprovação de sua eficiência ideal; 
- Treinar pessoal para uso do equipamento e dos programas; 
- Fazer manutenção e atualização de todo o sistema; 
- Dar atenção a reclamações e passar informação ao Analista responsável; 
- Executar outras tarefas afins. 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Nível Médio e Curso Técnico de Informática com certificado de 

conclusão 
- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço metal e/ou visual moderado em alguns 

instantes, durante a realização do trabalho. 
- Fator Iniciativa: Realiza tarefas de rotina sob supervisão constante, pode tomar 

decisões de fácil resolução, com rara independência de ação. 
- Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige maior nível de 

atenção e exatidão, pois a presença de erros tem uma influência considerável nos 
custos. 

- Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho. 
- Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico. 
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Título do Cargo: TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 
 

Descrição Sumária: 
Coordenar todo o serviço relacionado com merenda escolar do Município. 
Descrição Detalhada: 
- Planeja, dirige e coordena todo o serviço relacionado com a merenda escolar do 

Município; 
- controla estoque, desenvolve cardápios alimentares; 
- inspeciona todo o processo de aquisição de merenda escolar, desde a assinatura 

do convênio, até a prestação de contas do mesmo; 
- controla o excesso e a escassez, fazendo complementação dos alimentos, quando 

necessário; 
- mantém controle rigoroso sobre a validade dos alimentos a serem utilizados na 

merenda 
escolar; 
- comparece às reuniões promovidas pelo Órgão Municipal de Ensino; 
- observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Ensino médio completo em Nutrição 
- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço metal e/ou visual moderado em alguns 

instantes, durante a realização do trabalho. 
- Fator Iniciativa: Realiza tarefas de rotina sob supervisão constante, pode tomar 

decisões de fácil resolução, com rara independência de ação. 
- Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige maior nível de 

atenção e exatidão, pois a presença de erros tem uma influência considerável nos 
custos. 

- Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho. 
- Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico. 
Título do Cargo: ZELADOR 
Descrição Sumária: 
Zelar pelo bom funcionamento do ginásio poliesportivo e do terminal rodoviário. 
 
Descrição Detalhada: 
- Organizar e controlar o horário de uso da quadra do ginásio poliesportivo, bem 

como mantê-lo sempre limpo e em condições de uso; 
- Efetuar a limpeza em todas as dependências do terminal rodoviário, mantendo-o 

sempre limpo e em condições de uso; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Séries iniciais do ensino fundamental 
- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual repetitivo durante a 

realização do trabalho. 
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- Fator Iniciativa: Realiza as tarefas de rotina sob supervisão constante, pode tomar 
decisões de fácil resolução, com rara independência de ação. 

- Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige maior nível de 
atenção e exatidão, pois a presença de erros tem uma influência considerável nos 
custos. 

- Fator Ambiente de Trabalho: Tarefas executadas em condições prejudiciais e 
desagradáveis de pequena intensidade. 

- Fator Esforço Físico: Tarefas que exigem esforço físico de média intensidade, em 
intervalos regulares. 

Título do Cargo: ZELADOR DO PARQUE FLORESTAL 
Descrição Sumária: 
Zelar pelo Parque Florestal do Município. 
 
Descrição Detalhada: 
- Proteger e cuidar do Parque Florestal; 
- Controlar o horário de visitas ao Parque Florestal; 
- Preservar a diversidade e integridade do patrimônio ambiental do Parque Florestal; 
- Preservar e colaborar na restauração do processo ecológico do Parque Florestal; 
- Trabalhar em parcerias com todos os departamentos da Municipalidade, no intuito 

de preservar, controlar e difundir o Parque Florestal; 
- Observar e cumprir as normas e legislações do meio ambiente, bem como as de 

higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
Especificação: 
- Fator Instrução: Ensino fundamental completo. 
- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual repetitivo durante a 

realização do trabalho. 
- Fator Iniciativa: Realiza as tarefas de rotina sob supervisão constante, pode tomar 

decisões de fácil resolução, com rara independência de ação. 
- Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige maior nível de 

atenção e exatidão, pois a presença de erros tem uma influência considerável nos 
custos. 

- Fator Ambiente de Trabalho: Tarefas executadas em condições prejudiciais e 
desagradáveis de pequena intensidade. 

- Fator Esforço Físico: Tarefas que exigem esforço físico de média intensidade, em 
intervalos regulares. 

 

Art.2º Fica acrescido ao número de vagas já existentes, dispostas no Anexo VII do 
Plano de Cargos e Salários estabelecido pela Lei Complementar nº 57/2007, os 
seguintes cargos: 
 
- 01 cargo de Farmacêutico- 20 horas 
- 02 cargos de Fisioterapeuta- 20 horas 
- 01 cargo de Assistente Social – 20 horas 
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Art. 3º As demais disposições da Lei Complementar nº 57, de 09.01.2007 
permanecem inalteradas. 
Art.4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem  o conhecimento  e execução desta 

Lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela 

contém. 

 

 

Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves, 24 de março de 2017. 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                       Justino Martins Neto 

        Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 

 

 

Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 

em   mesmo dia, mês e ano de sua publicação. Carandaí,24 de março de  

2017._______ Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 
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ANEXO VII 
VENCIMENTOS 

CARGOS EFETIVOS - símbolo “CE” Nº VAGAS NÍVEL 

Adjunto de Gabinete 01 35 

Advogado 02 30 

Agente Administrativo 16 06 

Agente de Controle de Endemias 07 03 

Assistente de Administração 01 44 

Assistente Social 04 28 

Auxiliar Administrativo 35 04 

Auxiliar de Serviços Gerais 110 03 

Calceteiro 06 08 

Carpinteiro 02 10 

Chefe do Serv. de Higiene, Segurança Medicina do 
Trabalho 

01 30 

Conservador de Estradas e Logradouros 45 03 

Conservador de Prédios Públicos 15 05 

Contador 02 30 

Coordenador do CRAS  01 33 

Coordenador do CREAS 01 33 

Coveiro 02 05 

Dentista 10 30 

Dentista remanescente I 04 36 

Dentista remanescente II 01 39 

Dentista remanescente III 01 45 

Eletricista 02 10 

Enfermeiro 11 30 

Enfermeiro remanescente I 02 36 

Engenheiro Civil 01 54 

Farmacêutico  06 30 

Farmacêutico remanescente I 01 32 

Farmacêutico-40 horas 01 48 

Fiscal de Obras 02 24 

Fiscal de Posturas 02 24 

Fiscal Sanitário 03 24 

Fiscal Tributário 03 30 

Fisioterapeuta 06 30 

Fonoaudiólogo 04 27 

Mecânico de Máquinas e Veículos Pesados 01 20 

Mecânico de Veículos 01 16 

Médico 15 30 

Médico remanescente I 03 36 
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Médico remanescente II 01 39 

Médico remanescente III 03 40 

Médico remanescente IV 03 43 

Médico Veterinário 02 43 

Monitor de Creche 10 09 

Motorista  65 24 

Nutricionista 01 30 

Oficial de Serviços 15 06 

Operador de Máquinas 10 24 

Operário 100 03 

Pedreiro 15 10 

Pintor 04 08 

Porteiro 15 03 

Psicólogo 08 27 

Recepcionista 21 04 

Supervisor de Serviços 10 20 

Técnico em Biblioteca 02 18 

Técnico em Edificação 02 18 

Técnico em Higiene Dental 08 18 

Técnico em Enfermagem 24 18 

Técnico em Informática 02 18 

Técnico em Meio Ambiente 01 20 

Técnico em Nutrição 01 18 

Técnico em Segurança do Trabalho 02 18 

Zelador 04 06 

Zelador do Parque Florestal 01 06 

 
 

ANEXO VIII 
TABELA DE CARGOS COMISSIONADOS, NÚMERO DE VAGAS E NÍVEL DE 

VENCIMENTOS 

CARGOS COMISSIONADOS - símbolo “CC” Nº VAGAS NÍVEL 

Assessor 02 33 

Assessor de Gabinete do Prefeito 01 31 

Assessor de Imprensa 01 30 

Assessor do Departamento Municipal de Assistência Social 01 15 

Assessor do Departamento Municipal de Saúde 02 26 

Assessor Jurídico 02 38 

Chefe de Gabinete 01 47 

Controlador Interno 01 48 

Coord. do Centro Mun. Prevenção Odontológica –CEMPRO 01 44 
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Coordenador da Casa Lar 01 33 

Encarregado de Almoxarifado 01 42 

Coordenador de Atenção à Saúde 01 44 

Coordenador de Saúde Mental 01 44 

Encarregado de Esportes e Lazer 01 33 

Encarregado de Limpeza Urbana 01 42 

Encarregado de Máquinas e Transportes 01 42 

Encarregado de Tesouraria 01 48 

Encarregado de Transp. e Estoques do Dep. Mun. de Saúde 01 26 

Encarregado do Departamento de Estradas 01 42 

Encarregado do Patrimônio Artístico, Histórico e Cultural 01 26 

Encarregado do Terminal Rodoviário e Parque de Exposições 01 26 

Encarregado Geral de Obras 01 44 

Superintendente Administrativo 01 48 

Sup.Dep. Mun. Agric., Pec., Abastecimento e Meio Ambiente 01 42 

Supervisor do Departamento Municipal e Assistência Social 01 42 

Supervisor do Departamento Municipal de Contabilidade 01 48 

Supervisor do Departamento Municipal de Fazenda 01 44 

Supervisor do Dep. Municipal de Licitações e Compras 01 46 

Supervisor do Departamento Municipal de Obras 01 44 

Supervisor do Departamento Municipal de Pessoal 01 44 

Supervisor do Departamento Municipal de Saúde 01 47 
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LEI COMPLEMENTAR Nº112 /2017 

 

Altera a Lei Complementar 55/2007 - Institui o Plano 

de Cargos e Vencimentos dos Servidores, dispõe 

sobre a organização administrativa da Autarquia 

Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí e contém 

outras providências. 

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal, 

APROVA e eu, Prefeito Municipal, com as Graças de Deus, sanciono a seguinte Lei:   

 

Art.1º O art.25 da Lei Complementar 55/2007 que instituiu o Plano de Cargos e Vencimentos 

da Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí passa a vigorar com a seguinte 

redação. 

 

Art.25.  Os servidores municipais, ocupantes de cargo de provimento efetivo ou 

comissionado, sujeitar-se-ão ao regime de 40 (quarenta) horas semanais de 

trabalho. 

 Parágrafo único. Excetuam-se da regra prevista no caput os cargos 
abaixo relacionados, que cumprirão jornada de: 
I - Carga horária de 12 (doze) horas de trabalho, por 36 (trinta e seis) de 
repouso (12 x 36): 
a) Auxiliar de Enfermagem; 
b) Auxiliar de Serviços Gerais; 
c) Enfermeiro; 
d) Porteiro; 
E) Recepcionista; 
f) Supervisor de Enfermagem; e 
g) Técnico em Enfermagem. 
II - Carga horária semanal de 30 (trinta) horas: 
a) Telefonista. 

 
Art.2º Insere-se no Anexo II que dispõe sobre a especificação de Cargos Efetivos e 

Comissionados da Lei  Complementar nº 055/2007, o cargo comissionado de Assessor 

Jurídico, com a seguinte descrição: 

 

Descrição Sumária: 
Representar a autarquia, judicial e extra-judicialmente. 
 
Descrição Detalhada: 
- Propor e acompanhar processos judiciais, representando  a autarquia , nos limites 

das suas atribuições; 
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- Elaborar e acompanhar a celebração de contratos administrativos e privados, dos 
quais faz parte a autarquia; 

- Auxiliar a autoridade competente nos procedimentos de licitação e desapropriação; 
- Acompanhar a execução orçamentária, assim como as contas da autarquia junto 

ao Tribunal de Contas; 
- Analisar e elaborar parecer sobre assuntos da administração autárquica em geral; 
- Propor e acompanhar processos administrativos em geral; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato; 
 
Especificação: 
- Fator Instrução: Curso Superior de Direito com registro na OAB 
 
Art.3º O quadro do Anexo VI que dispõe sobre a TABELA DE CARGOS 
COMISSIONADOS, NUMERO DE VAGAS E NÍVEL DE VENCIMENTOS  da Lei 
Complementar nº 55/2007, passa a vigorar com a seguinte disposição: 
  
                                            ANEXO VI 
 

CARGOS COMISSIONADOS - SÍMBOLO “CC” Nº VAGAS NÍVEL 

Diretor Administrativo e Financeiro 01 47 

Diretor Clínico 01 34 

Diretor Presidente 01 48 

Assessor Jurídico  01 48 

 
  
 
Art.4º As demais disposições da Lei Complementar nº 55/2007, de 09 de janeiro de 
2007, permanecem inalteradas. 
 
Art.5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Revogam-se disposições em contrário, entrando esta lei em vigor na data de sua 
aprovação. 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves,31 de março de 2017. 
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Washington Luis Gravina Teixeira                       Justino Martins Neto 

        Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 

 

 

 
Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   mesmo 

dia, mês e ano de sua publicação. Carandaí,31 de março de 

2017.___________________________ 

Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 
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LEI COMPLEMENTAR Nº113/2017 
 
Altera a Lei Complementar nº 55/2007 
– Institui o Plano de Cargos e 
Vencimentos dos Servidores, dispõe 
sobre a organização administrativa da 
Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana 
de Carandaí e contém outras 
providências. 

 
 

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara 
Municipal, APROVA e eu, Prefeito Municipal, com as Graças de Deus, sanciono a 
seguinte Lei:   
 
Art. 1º Ficam criados e passam a integrar o Anexo II da Lei Complementar 55/2007 
os cargos efetivos de Técnico em Farmácia, Técnico em Nutrição e Dietética e 
Agente de Controle de Faturamento, com a seguinte descrição: 
 

"Título do Cargo: TÉCNICO EM FARMÁCIA: 
Descrição Sumária: 
Auxiliar o farmacêutico em atividades de logística de materiais e de 
medicamentos e em atividades de dispensação de medicamentos. 
Descrição Detalhada: 
- Realizar o controle de estoques; 
- Realizar o procedimento de reparação de doses, segundo modelos 
de dispensação utilizados no âmbito hospitalar; 
- Organização e controle do armazenamento de medicamentos 
correlatos; 
- Documentar atividades e procedimentos da Farmácia Hospitalar 
por meio de softwares próprios; 
- Desenvolver atividades pertinentes de acordo com as boas práticas 
de Farmácia, sob a supervisão direta do farmacêutico; 
- Executar tarefas que lhe sejam determinadas por superior imediato, 
enquadrando nas funções específicas. 
Especificação:       
- Fator Instrução: Curso Técnico em Farmácia reconhecido pelo 
MEC. 
- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual repetitivo 
durante a realização do trabalho.  
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- Fator Iniciativa: Realiza tarefas semi-rotineiras, que obedece a 
processos padronizados. Relativa independência na execução dos 
trabalhos.  
- Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige 
maior nível de atenção e exatidão, pois a presença de erros tem 
uma influência considerável nos custos. 
- Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho.  
- Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico." 
 
 
"Título do Cargo: TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 
Descrição Sumária: 
Auxiliar a nutricionista em atividades correlatas ao cargo. 
Descrição Detalhada: 
- Coletar dados estatísticos ou informações por meio da aplicação de 
entrevistas, questionários e preenchimento de formulários conforme 
protocolo definido pelo nutricionista responsável técnico; 
- Realizar nos pacientes a pesagem e aplicar outras técnicas de 
mensuração de dados corporais definidas pela concretização da 
avaliação nutricional; 
- Supervisionar as atividades de higienização de alimentos, 
ambientes, equipamentos e utensílios visando à segurança alimentar 
e difundindo as técnicas sanitárias vigentes; 
- Participar de programas de educação alimentar para a clientela 
atendida, conforme planejamento estabelecido pelo nutricionista; 
- Colaborar com as autoridades de fiscalização profissional e/ou 
sanitária; 
- Participar de pesquisas e estudos relacionados à sua área de 
autuação; 
- Acompanhar e orientar as atividades da Unidade de Nutrição e 
Dietética (UND), de acordo com as suas atribuições; 
- Auxiliar o nutricionista no controle periódico dos trabalhos 
executados na Unidade de Nutrição e Dietética (UND); 
- Observar, aplicar e orientar os métodos de esterilização e 
desinfecção de alimentos, utensílios, ambientes e equipamentos, 
previamente estabelecidos pelo nutricionista; 
- Relacionar os vários tipos de dietas de rotina com a prescrição 
dietética indicada pelo nutricionista; 
- Observar as características organolépticas dos alimentos 
preparados, bem como as transformações sofridas nos processos de 
cocção e de conservação, identificando e corrigindo eventuais não 
conformidades; 
- Realizar outras atividades pertinentes à realidade da Unidade de 
Nutrição e Dietética desta Autarquia, requeridas pela Nutricionista 
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Responsável Técnica, que não comprometam a legalidade da 
atuação do Técnico em Nutrição e Dietética. 
Especificação: 
- Fator de Instrução: Curso Técnico em Nutrição e Dietética e 
possuir registro no Conselho Regional de Nutricionistas. 
- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual repetitivo 
durante a realização do trabalho.  
- Fator Iniciativa: Realiza tarefas semi-rotineiras, que obedece a 
processos padronizados. Relativa independência na execução dos 
trabalhos.  
- Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige 
maior nível de atenção e exatidão, pois a presença de erros tem 
uma influência considerável nos custos. 
- Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho.  
- Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico." 
 
"Título do Cargo: AGENTE DE CONTROLE DE FATURAMENTO 
Descrição Sumária: 
Atuar junto ao processo de faturamento dos serviços realizados, 
prestar informações ao Sistema Único de Saúde – SUS, participar 
da elaboração da PPI e demais atividades correlatas ao setor de 
saúde. 
Descrição detalhada: 
- Processar, mensalmente, todo o faturamento dos serviços 
realizados pela Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí, 
em especial aos efetuados pelos profissionais especialistas, clínicos, 
pediatras e profissionais da enfermagem; 
- Cadastramento dos profissionais da Saúde; 
- Cadastramento e acompanhamento de gestantes; 
- Prestar informações ao Sistema Único de Saúde (SUS), de vários 
programas desenvolvidos, promovendo suas atualizações 
periodicamente; 
- Manter atualizados os cadastros dos profissionais da Saúde; 
- Atendimento ao PPI – Programa de Pactuação Integrada, que faz a 
pactuação de exames, consultas e cirurgias para outras cidades; 
- Notificação de todos os nascidos vivos, nascidos mortos e óbitos; 
- Atualização dos programas utilizados; 
- Envio de faturamento mensal à GRS; 
- Responsável pelo faturamento de AIH, MAC, SAI, SUS e Rede 
Resposta; 
- Responsável por toda Estatística SAI/MAC, AIH, Urgência e 
Emergência, Pronto Atendimento e Cirurgias Eletivas; 
- Operar SUS-Fácil – Regulação de Internações e Transferências; 
- Controle de programa SIGTAP, tabela SUS e CADWEB. 
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Especificação: 
- Fator Instrução: Ensino médio completo. 
- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual moderado 
em alguns instantes, durante a realização do trabalho. 
- Fator Iniciativa: Realiza tarefas de rotina sob supervisão constante, 
pode tomar decisões de fácil resolução, com rara independência de 
ação. 
- Fator Responsabilidade por erros: Exige razoável nível de atenção, 
pois a presença de erros tem uma influência moderada nos custos. 
- Fator ambiente de trabalho: Condições ideais de trabalho. 
- Fator esforço físico: Tarefas que não exigem esforço físico." 

 
Art. 2º Fica alterado o Anexo V, da Lei Complementar 055/2007, inserindo-lhe os 
seguintes cargos: Cargo Técnico em Farmácia com 2 (duas) vagas; Cargo Técnico 
em Nutrição e Dietética com 1(uma) vaga e Cargo de Agente de Controle de 
Faturamento com 1 (uma) vaga. 
 
Art. 3º Fica acrescido ao número de vagas já existentes no Anexo V da Lei 
Complementar 055/2007: 03(três) vagas para o cargo de Auxiliar Administrativo; 02 
(duas) vagas para o cargo de Supervisor de Enfermagem e 02 (duas) vagas para o 
cargo de Técnico em Raios X, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 
 
 

CARGOS EFETIVOS – SÍMBOLO “CE” Nº VAGAS NÍVEL 

Agente Administrativo  06 13 

Auxiliar Administrativo 08 04 

Auxiliar de Serviços Gerais 21 03 

Eletricista 01 10 

Motorista 02 24 

Nutricionista 02 27 

Operário 07 03 

Porteiro 05 03 

Recepcionista 09 04 

Supervisor de Enfermagem 07 28 

Técnico em Contabilidade 01 18 

Técnico em Enfermagem 35 18 

Técnico em Raios X 04 18 

Técnico em Farmácia 02 18 

Técnico em Nutrição e Dietética 01 18 

Agente de Controle de Faturamento 01 13 
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Art. 4º  Fica alterado o Anexo VIII – TABELA DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO – 
GF, da Lei Complementar nº 055/2007, excluindo-lhe a Função Gratificada de 
Agente de Controle de Faturamento. 
 
Art. 5º As demais disposições da Lei Complementar nº 55, de 9 de janeiro de 2007, 
permanecem inalteradas. 
 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Mando, portanto, que as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei 

pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 07 de julho de 2017. 
 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                       Justino Martins Neto 

        Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 

 
Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   

mesmo dia, mês e ano de sua publicação. Carandaí,07 de julho de 

2017.__________ 
Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 
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LEI COMPLEMENTAR Nº114/2017 
 

 

Altera a Lei Complementar nº 57/2007 – Institui o 

Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores, 

dispõe sobre a organização administrativa da 

Prefeitura Municipal de Carandaí e contém outras 

providências. 
 

 
O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara 
Municipal, APROVA e eu, Prefeito Municipal, com as Graças de Deus sanciono a 
seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica criado o cargo em comissão de Coordenador da Divisão Municipal de 
Trânsito e Transportes, com nível de vencimentos 42. 

Art. 2º Insere-se no Anexo II – DESCRIÇÃO ESPECIFICADA DE CARGOS 
EFETIVOS E COMISSIONADOS, da Lei Complementar nº 057/2007, o Cargo de 
Provimento em Comissão de Coordenador Da Divisão Municipal de Trânsito e 
Transportes, com a seguinte descrição: 

 

Título do Cargo: COORDENADOR DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES 

Descrição Sumária: coordenar diretamente o trânsito urbano em observância da 
legislação pertinente e em colaboração com órgãos ou entidades de outros entes da 
federação; 
 
Descrição Detalhada: 

- Coordenar e realizar estudos relacionados ao transporte coletivo urbano e 
atividades correlatas com vistas a manter atualizado os registros municipais do 
segmento; 
-realizar estudos individualizados, buscando respaldar as políticas, programas, 
ações e atividades municipais voltadas ao transporte; 
-estudar os requerimentos e organizar o tráfego, implantando, mantendo e operando 
o sistema de sinalização, os dispositivos e equipamentos de controle viário; 
-promover, em parceria com o Departamento  de Educação, o ensino e a 
disseminação de informações à comunidade, sobre o trânsito e o transporte; 
-fiscalizar as atividades relacionadas ao  transporte municipal; 
-cumprir as disposições legais relativas ao trânsito; 
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-executar outras atividades correlatas a divisão ou que forem delegadas pelo 
Prefeito Municipal. 
 
Especificação: 

- Fator Instrução: Curso Superior na área de Engenharia 

- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual repetitivo durante a 
realização do trabalho.  

- Fator Iniciativa: Realiza tarefas semi-rotineiras, que obedece a processos 
padronizados. Relativa independência na execução dos trabalhos.  

- Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige maior nível de 
atenção e exatidão, pois a presença de erros tem uma influência considerável nos 
custos. 

- Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho.  

- Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico. 

 

Art. 3º Fica alterado o Anexo VIII - TABELA DE CARGOS COMISSIONADOS, 
NUMERO DE VAGAS E NÍVEL DE VENCIMENTOS, inserindo o cargo de 
Coordenador da Divisão Municipal de Trânsito e Transportes, passando a referida 
tabela a vigorar com a seguinte redação: 

 

CARGOS COMISSIONADOS Nº VAGAS NÍVEL 

Assessor 02 33 

Assessor de Gabinete do Prefeito 01 31 

Assessor de Imprensa 01 30 

Assessor do Departamento Municipal de Assistência Social 01 15 

Assessor do Departamento Municipal de Saúde 02 26 

Assessor Jurídico 02 38 

Chefe de Gabinete 01 47 

Controlador Interno 01 48 

Coord. do Centro Mun. Prevenção Odontológica - CEMPRO 01 44 

Coordenador da Casa Lar 01 33 

Coordenador da Divisão Municipal de Trânsito e 
Transportes 

01 42 
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Encarregado de Almoxarifado 01 42 

Coordenador de Atenção à Saúde 01 44 

Coordenador de Saúde Mental 01 44 

Encarregado de Esportes e Lazer 01 33 

Encarregado de Limpeza Urbana 01 42 

Encarregado de Máquinas e Transportes 01 42 

Encarregado de Tesouraria 01 48 

Encarregado de Transp. e Estoque do Dep. Mun. de Saúde 01 26 

Encarregado do Departamento de Estradas 01 42 

Encarregado do Patrimônio Artístico, Histórico e Cultural 01 26 

Encarregado do Terminal Rodoviário e Parque de 
Exposições 

01 26 

Encarregado Geral de Obras 01 44 

Superintendente Administrativo 01 48 

Sup. Dep. Mun. Pec., Abastecimento e Meio Ambiente 01 42 

Supervisor do Departamento Municipal de Assistência Social 01 42 

Supervisor do Departamento Municipal de Contabilidade 01 48 

Supervisor do Departamento Municipal de Fazenda 01 44 

Supervisor do Dep. Municipal de Licitações e Compras 01 46 

Supervisor do Departamento Municipal de Obras 01 44 

Supervisor do Departamento Municipal de Pessoal 01 44 

Supervisor do Departamento Municipal de Saúde 01 47 

 

 

Art. 4º As demais disposições da Lei Complementar nº 57 de 09 de janeiro de 2007, 
permanecem inalteradas. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições 
em contrário. 

 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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 Mando, portanto, que as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei 

pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 05 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                       Justino Martins Neto 

        Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 

 
Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   

mesmo dia, mês e ano de sua publicação. Carandaí,05 de setembro de 

2017._________ 

Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 
 


