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Art. 3°. Ficam criados, no ambito do Poder Executivo do Municipio de Sao Jose da
Barra/MG, os cargos de Secreta rio Municipal constantes do Anexo III desta lei para
executar as services de direcao, ortentacao e supervisao das atividades relacionadas
com as atribuicoes da Secretaria.

§ 4° A funcao gratificada ora criada e em numero certo, de recrutamento limitado ao
quadro de medicos efetivos do Municipio, conforme especificado no Anexo II desta Lei.

§2° Ao Diretor CHnico caoera a supervisao pratica medica dos Estabelecimentos de
Saude do Municfpio de Sao Jose da Barra, observadas a legislayao federal e estadual,
bern como normas definidas pelo Gonselho Federal de Medicina (CFM).

§30 E assegurada ao Diretor GUnico total autonomia no desempenho de suas
atribui~oes, dentro dos preceitos da etica medica.

§ 1°. 0 valor da gratificayao, bern como a numero de vagas, serao os constantes do
anexo If desta Lei.

Art. 2°. Fica criada, no ambito do Poder Executivo do Municipio de Sao Jose da
Barra/MG, a funcao gratificada de Diretor Cllnico constante do Anexo II desta lei.

§2°. Os vencimentos dos titulares dos cargos criados no caput deste artigo, bern como
a nurnero de vagas, serao os constantes do anexo Idesta Lei.

§ 1°. Os cargos ora criados sao em numero certo, de livre nomeacao e exoneracao
pelo Ghefe do Poder Executivo, de recrutarnento ample e limttado, conforme
especfficado no Anexo IV desta Lei.

Art. 1°. Ficam criados, no ambito do Poder Executivo do Municipio de Sao Jose da
Barra/MG, os cargos de provimento em comissao constantes do Anexo Idesta lei, para
executar a dire~ao, chefia e assessoramento dos 6rgaos e unidades administrativas.

LEI COMPlEMENTAR N~o46,DE 18 DE DEZEMBRO DE
2009.

"DISPQE SOBRE A CRIACAO DE CARGOS
COM1SSI0NADOS~ DE FUNCAO GRATIFICADA E DE
SECRETARIOS MUNICIPAlS E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS","

o CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNiCiPIO DE
SAO JOSE DA BARRA/MG., NO USO DE SUAS
ATRtBUICOES QUE LHE SAO CONFERIDAS PELO ART ..
65, INCISO III DA LEI ORGANICA MUNICIPAL PROPOS, A
CAMARA MUNICIPAL APROVOU E EU, PREFEITO,
SANCIONO A SEGUINTE LEI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais



Travessa Ary BrasiIeiro de Castro, 272 - Centro - Cep: 37945-000 Fone: (35) 3523-9115 13523-9200 - Sao Jose da Barra/MG.

Sao Jose da Barra, 1 de deZem9[0].~~~~~Q9.
ca'l\O;c;~o,,·,~\'J\\~~~O~\'(~:~!J,(t, "

';'(16''"'" v,j

s~o
CIANO BAZAGA

Prefeito Municipal

Art. 7° - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as
disposicoes em contrario, em especial a Lei Complementar 41/2009, de 16 de outubro
de 2009.

Art. so - As despesas decorrentes da execucao desta Lei correrao a conta de dotacao
orcamentaria propria.

Art. 5°. Os direitos, obriqaeoes, responsabilidades e demais fates resultantes da
relacao de trabalho entre os titulares dos cargos criados por esta lei complementar e 0
Municipio de Sao Jose da Barra sao disciplinados peta Lei Complementar nO.02012007
que "Dispoe sobre 0 Regime Juridico e 0 Estatuto dos Servidores P(Jblicos Municipais
de Sao Jose da BaffalMG, incluindo suas autarquias e Fundagoes P(Jblicase da outras
providenciasu e pela Lei Complementar nO.021/2007 que "Dispoe sabre 0 Plano de
Cargos e Vencimentos dos Servidores Pub/icos Municipais de Sao Jose da BarralMG e
da outras providenciasu•

Art. 4°. As atnbuieoes dos titulares dos cargos e as condicoes para 0 ;ngresso nos
mesmos serao as constantes do Anexo IV desta Lei.

§3° Aos Secretaries Munlcipais sao assegurados, apos 0 12° mes de exercicio, 30 dias
de descanso remunerado.

§2,0 Os suosldios dos Secretarios Municipais serao fixados por lei, conforme dispoe a
Lei Organica Municipal.

§ 1°. Os cargos ora criados sao de recrutamento ample, em numero certo, de livre
nomeacao e exoneracao pelo Chefe do Poder Executivo.
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R$ 71.029,4(32TOTAL

Controlador Geral
Chefe de Gabinete
Assessor Juridico
Assessor Contabil de Govemo
Assessor do Setor de Contabilidade
Chefe do Setor de Recursos Humanos
Chefe do Setor de Arrecadacao e Fiscalizacao de Tributos
Chefe do Setor de Tesouraria
Chefe do Setor de Licitacoes e Contratos
Assessor do Setor de Compras, Cadastros, Almoxarifado e Patrimonio
Chefe do Setor de Transportes
Assessor do Setor de Manutencao de Maquinas e Veiculos
Chefe do Setor de Saude
Assessor Admin. do Setor de Sande
Chefe do Service de Enfermagem
Chefe do Service de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologia
Chefe do Programa de Sande daFamilia
Assessor Admin. do Setor de Educacao
Assessor do Setor de Merenda Escolar
Diretor de Escola Municipal
Assessor Pedag6gico de Ensino
Assessor do Setor de Cultura e Turismo
Assessor do Setor de Esporte e Lazer
Chefe daDivisao de Estradas
Assessor Admin. do Setor de Obras
Assessor do Setor de Meio Ambiente
Assessor do Setor de Urbanismo
Assessor de Setor de Agropec;uana
Assessor de Setor de Industria e Comercio

11 Vaga II Vencimentos

1 R$ 2.346,2~
1 R$ 3.600,0(
1 R$ 7.024,6'
1 R$ 4.746,2:
1 R$ 1.264,9'
1 R$ 1.878,1:
1 R$ 1.878,1~
1 R$ 1.878,U
1 R$ 1.87~,1~
1 R$ 1.264,9~
1 R$ 1.878,1~
1 R$ 1.264,9~
1 R$ 1.878,U
1 R$ 1.264,9~
1 R$ 2.346,2(
1 R$ 2.030,7:
1 R$ 7.982,2(
1 R$ 1.264,9~
1 R$ 1.264,9~
4 R$ 1.992,3L

1 R$ 2.453,9L

1 R$ 1.264,9~
1 R$ 1.264,9~
1 R$ 2.816,2(
1 R$ 1.264,9~

R$ 1.264,9~
R$ 1264,?~
R$ 1.264,9~
R$ 1.264,9~

Cargo

ProjetD de Lei Comple1111.mloy it.002112009
CARGOS, VAGAS E VENCIMENTOS

I
II

~

ANEXOI
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R$1Diretor Clinico

n Vaga II Gratijicariio 11FunriioII
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FUNf;AO GRATIFICADA
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Secretario UrbanismoeMeioAmbiente

11 Vagas 11Cargotl
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ANEXOIV
ATRIBUI<;OES DOS CARGOS ~--""----~"'~-'l

CARGO: CONTROLAOOR GERA' ~ PUBUC~DO, EM ~J ,~~POR ij

QUAUFICACAO: Nivel Su erior fo,. ~' AnXAq~?,.NO CjU~DR_C::i?~,AVISOS :~
DESCRICAO: Controlar e !ecutar 0 Contrale Interno ~ DA PRtorCI f s» IVIw,\;,c,I "'r,L. . I
RECRUTA!!IENTO: limitado ao quadro de servidores do mu~,.,iCiPiO I,•.

ATRIBUICOES: ~ ~ ~
~~~~~~'ir. ,~ ~Al;\~~2.~~ ;,;",".~~~~~~rrtt1:~

• Fiscalizar 0 cumprimento das atribui¢es do Sistema de Controle, em de utras
atribuicoes diretamente relacionadas a sua area de atuaeao:
• Verificar a regularidade da proqrarnacao orcamentarta e financeira, avaliando 0
cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execucao dos programas de
governo e do orcamento do municipio;
• Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficacia, eficiencia e
economicidade, da gestao orcamentaria, financeira e patrimonial nos orgao e entidades
da adrninistracao direta e indireta municipal, bern da aplicacao de recursos publicos por
entidade de direito publico e prtvado:
• Exercer 0 contrale das operacoes de credito, avais e garantias, bern como dos
direitos e haveres do municipio;
• Apoiar 0 controle extemo no processo de sua missao institucional;
• Examinar a escnturacao contabil e a docurnentacao correspondents;
• Examinar as fases de execucao das despesas, inclusive verificando a regularidade
das licitacoes e contratos, sob os aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade
e razoabilidade;
• Examinar, acompanhar e avaliar a evolucao da arrecadacao municipal;
• Examinar os criterios adicionais bern como a conta "restos a pagar" e despesas de
exercfcios anteriores;
• Acompanhar a contabthzacao dos recursos provenientes de celebracao de convenios
e examinando as despesas correspondentes;
.. Acompanhar os atos de admissao de pessoal a qualquer titulo, na administracao
direta e indireta municipal, incluldas as funcoes instituidas ou mantidas pelo poder
publico municipal, excetuadas as nomeacees para cargo de provimento em comissao e
desiqnacoes para funcao gratificada;
• Verificar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas do
Estado;
• Acompanhar junto ao TeE - Tribunal de Contas do Estado, os processos de
prestacces de contas e demais processos administrativos referente ao Municipio de
Sao Jose da Barra;
• Coordenar e executar 0 centrale interne;
• Realizar auditoria contabil, operacional e de gestao;
• Elaborar relat6rios quadrimestrais de cumprimento de metas do PPA e da LOA;
• Elaboracao e expedicao de normas de contrale interne;
• Avaliar os resultados das entidades conveniadas, publicas ou privadas, quanto a
apltcacao dos recursos repassados pelo municipio;
• Verificar enquadramento da Dotacao Orcamentaria para abertura de Processos de
compras;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais



CARGO: ASSESSOR JURIOICO
QUALIFICACAO: Curso Superior de Direito com registro na OAB/MG e
conhecimentos em informatica
DESCRICAO: Servi<;osde direc;aoda Procuradoria Juridica do Municipio, participando
do planejamento, orqanizacao e definic;ao de poHticas e diretrizes da Procuradoria
Geral.
• RECRUTAMENTO: Amplo
• ATRIBUlcOeS:
• Manter-se a disposicao do Gabinete do Prefeito para assessora-lo, mantendo

''''-''''''''"'"-'',~_' ..,.... expediente interne principalmente no perfodo da rnanha, partiCipar das reunioes e~i < ···"'·"~--"",·-,·,\·-~·"';I.;;.t"i"!·_'_~!1~c:t-:tt,I'-\":'.I;i"k'i:"":!i";J!t:~'1:'·'\':J\,.:II+"\'Vi!irt~~i";'l.-v.J.<i't.ca.>iIo":.l~~~;';_~.:in'I'l

~ i~.VISO "1\0 i
r:; Pl!BUC:~DO, EM 3,LL£~ ~~ .sa Ary Brasileiro de Castro, 272 - Centro - Cep: 37945--000
I, Af IXACAO NO QUf.\DRO DE AVISoif" ne: (35) 3523-911513523-9200 -Sao Jose da BarraIMGIDAPRbCEiiUXt¥k). I ~
~--S_,_J

CARGO: CHEFE DE GABiNETE 00 PREFEiTO
QUALIFICACAO: Segundo grau completo e conhecimentos de informatica.
DESCRICAO: Servicos de assessoramento direto ao Prefeito, e orqanizacao e
exeeucao dos services do gabinete.
RECRUTAMENTO:Amplo
ATRIBUICCES:
• Executar, coordenar, assessorar, orientar, fiscalizar e determinar a cumprimento de
todas as atribui~oes da unidade a que pertence, na forma prevista na lei que tratar da
estrutura administrativa, bern como outras normas que tratarem do tema;
• Planejar, organizar e supervisionar trabalhos de gabinete do Prefeito, tendo em vista
a realizacao de atividades executivas;
• Realizar trabalho de atendimento, cornunicacao e redacao no Gabinete;
• Assessorar 0 Prefeito Municipal nos aspectos politicos, administrativos e outros
solicitados pelo mesmo;
• Manter em dia a correspondenela do gabinete, informando ao Prefeito sobre a
mesma;
• Manter atualizado 0 cadastre com 0 nome e endereco de autoridades, 6rgaos
puolicos e empresas com as quais 0Municipio se relacione;
• Controlar a agenda do Prefeito, mantendo-o sempre informado sobre os
compromissos;
• Planejar, organizar e coordenar encontros de natureza polltica;
" Planejar, organizar e coordenar encontros com autoridades publicas e privadas;
• Coordenar e presidir reunioes entre os diversos setores da administracao;
• Representar 0 Prefeito, quando designado, em solenidades e perante autoridades e
6rgaos pubticos;
• Manter organizados e atuafizados os arquivos do gabinete;
• Executar outras atividades correlatas.

.. Assinar os relat6rios de gestao fiscal encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado:
• Alertar as autoridades administrativas sob pena de responsabilidade sohdarta quando
for detectada qualquer irreqularidade au Uegalidade~
• Emitlr parecer final sobre a auditoria reaJizada nas areas contabil, operacional e de
gestao, abrangendo todas as fases do Processo, ou seja, da abertura a liquidacao do
debito;
• Executar outras atividades correlatas.
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CARGO: ASSESSOR CONTAsll DE GOVERNO
QUAUFICACAO: Curso Superior em Ciencias Contabeis ou Curso Tecnico em
Contabilidade, com registro no CRe e conhecimentos na area de informatica.
OESeRICAO: Assessoramento dos Servi<;osde Gontabi1idadeda Prefeitura Municipal
RECRUTAMENTO: Amplo
ATRIBUICOES:

atender a todos as determina~oes do Prefeito, representando-o e representando 0
Municipio perante os Triaunats, a Camara Municipal na apresentacao de Projetos,
acoes de rotina de trabalhos e demais entes federativos au Orgaos que se fizerem
necessaria;
• Executar e assessorar 0 cumprimento de todas as atribuicoes da unidade a que
pertence, na forma prevista na lei que tratar da estrutura administrativa, bem como
outras normas que tratarem do tema;
• Prestar assessoramento aos 6rgaos da Adrninistracao Direta;
• Emitir pareceres administrativos, quando sollcitado;
• Executar providencias e estabelecer contatos relacionados com as atividades de
assessoria;
• Prestar assessoramento jurtdico as demais areas da Administracao direta, bern como
elaborar pareceres sabre consultas formuladas;
• Promover a defesa do Municipio em Juizo ou fora dele, em conjunto ou
separadamente com a Procuradar Jurtdlco, nas acoes em que 0 mesmo for parte,
quando entao respondera como Procurador do Municipio:
• Proper acoes judiciais do interesse do Municipio;
lit Representar 0 Municipio em juizo ou fora dele, ou fazer-se representar para tal firn;
• Aprovar minutas de edrtats, contratos, convenios e demais instrumentos legais;
• Pronunciar sobre assuntos que envolvem aspectos juridicos atinentes a Prefeitura e
representa-Ia perante as orqaos e mstancias;
• Manter coletanea atualizada da legislag8o, doutrina e jurisprudencias sobre assuntos
de interesse do Municipio, como subsidio as atividades da Administracao Publica e
mformacao a populacao;
• orientar a realizacao de sindicancia, mquerito e processo administrativo dlscipllnar e
tributario;
• Implementar as atividades de destinacao de honorarios decorrentes de sua atuacao
em juizo, em conjunto com 0 Procurador Jurfdico, observado 0 criterio de participacao
coletiva ou individual dos procuradores municipais e a legislagao federal especifica;
• Executar as atividades administrativas da Assessoria Jurfdica; participar de ato
admlnlstrativo, formulando 0 respective parecer, em especial em transacoes
imobdiarias, desaproprlacoes, comissoes de inquerttos, processos administrativos
discipunares, avaliayao de desempenho de estaqio probatorio, dentre outros:
• Zelar pelo acervo de leis e decretos Municipais, arquivando-os, sistematicamente,
inclusive por meio eletronico na conformidade do que dispuser a lei, elaborando todos
os instrumentos legais e juridicos;
• Prestar asslstencla jurfdica ao Prefeito Municipal;
• Elabarar relatorios sabre materia de natureza juridtca;
• ResponsabiHzar-se por todas as atividades de Assessona Juridica do Munjcipjo~
• Executar outras atividades correlatas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais



• Executar, coordenar, assessorar, orientar, fiscalizar e determinar 0 cumprimento de
todas as atribuicoes da unidade a que pertence, na forma prevista na lei que tratar da
estrutura administrativa. bem como outras normas que tratarem do tema;
• Assistir aos respectivos Secretarios nos assuntos de sua competencia, e ao Chefe de
Divisao, quando houver;
• Coordenar e executar as atividades relativas ao Setor, respondendo pelos encargos
a ele ambuldos;
• Prestar aos Diretores e Chefe de Divisao informa¢es e esclarecimentos sobre
assuntos de sua competencia, em fase final de decisao.
• Fazer reunioes peri6dicas com a populacao e servidores da administracao a tim de
discutir assuntos de interesse do setor;
• Propor medidas que visem a racionalizacao dos trabalhos afetos ao respectivo Setor,

~~w"~'~;"~;;;~:"jm'k'~j"i'K''':,~';;''':'':~''''~;;~''i',""'",M"~"~""'=~
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CARGO: ASSESSOR DE SETOR (Assessor do Setor de Contabilidade,
Assessor do Setor de Compras, Cadastros, Almoxarifado e Patrimonio, Assessor
do Setor de Manuten~o de Maquinas e Veiculos, Assessor Admin. do Setor de
Saude, Assessor Admin. do Setor de Educa~ao, Assessor do Setor de Cultura e
Turismo, Assessor do Setor de Esporte e Lazer, Assessor Admin. do Setor de
Obras, Assessor do Sefor de Meio Ambiente, Assessor do Setor de Urbanismo,
Assessor de Setor de Agropecuaria eAssessor de Setor de Industria e Comercio)

QUALIFICACAO: Ensino Fundamental e conhecimentos na area de atuacio.
DESCRICAO: Servigos de assessoria, orientacao e execucao de atividades de
competencia do setor correspondente da Prefeitura.
RECRUTAMENTO: Amplo
ATRIBUICOES:

• Executar, coordenar, assessorar, orientar, fiscalizar e determinar 0 cumprimento de
todas as atribuiyaes da unidade a que pertence, na forma prevista na lei que tratar da
estrutura adrninistrativa, bern como outras normas que tratarem do tema;
• Assessorar a unidade de contabilidade da Prefeitura;
• Planejar, executar, controlar e avaliar os services de contabilidade da Prefeitura;
• Coordenar e promover a escrtturacao contabu da receita e da despesa dos 6rgaos da
admmistracao direta;
• Responsabilizar-se pela elaboracao, divulga~ao e pubhcacao dos balances,
relatorios, demonstrativos de receita e despesa e demais documentos eXlgidos pela Lei
de Responsabilidade Fiscal e pela Lei 4.320/64;
• Manter permanente controle das despesas com pessoal do Municipio, cuidando para
que etas nao extrapolem as limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal;
• Coordenar ou participar da elaooracao das leis do Orcamento Anual (LOA), de
Diretrizes Orcamentarias (LDO) e do Plano Plurianual (PPA);
• Elaborar a prestacao de contas anual do Prefeito;
• Coordenar, orientar e controlar 0 desempenho de atividades executadas por seus
auxiliares;
• Determinar providencias e estabelecer contatos sobre assuntos especificos da
unidade;
• Executar outras atividades correlatas.
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CARGO: ASSESSOR DE PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR
QUALIFICACAO: Ensino Fundamental com conhecimentos na area de atua~ao e
de informatica
DEseRICAO: Serviyos de coordenacao do recebimento, dlstributcao e controle da
merenda nas escolas do Municipio.
RECRUTAMENTO: Amplo
ATRIBUICOES:
• Executar, coordenar, assessorar, orientar, fiscalizar e determinar 0 cumprimento de
todas as atribuiy6es da unidade a que pertence, na forma prevista na lei que tratar da
estrutura administrativa, bern como outras normas que tratarem do tema;
• Participar do planejamento, orqanlzacao e definiC;8odas diretrlzes e programas de
sua area de atuacao;
• Planejar, executar, controlar e avaliar as atividades de sua competencia;

• Requisitar e controtar material e equipamentos necessarios ao desenvolvimento das
atividades do Setor,
., Preparar anualmente 0 relatorio das atividades executadas pete Setor,
encaminhando-o ao superior imediato;
• Desenvolver mecanismo de integrac;ao do Setar com as demais unidades
organizacionais da Prefeitura;
• Praticar as demais atos necessaries a consecucao dos objetivos do Setor;
• Efetuar atendimento ao publico;
• Despachar documentacao submetida a exame do Setor;
., Programar, coordenar, controlar, orientar e avaliar os trabalhos a cargo da respectiva
unidade;
., Cumprir e fazer cumprir as diretrizes, normas e procedimentostecnicos,
administrativos e financeiros adotados pela Secretaria;
• Proper ao superior imediato as medidas que julgar convenientes para maior
eficiencla e aperfelcoamento dos programas, projetos e atividades sob sua
responsabilidade;
• Promover a inteqracao e 0 desenvolvimento tecnico e inter-pessaal da respectiva
equipe de trabalho;
• Planejar, programar e disciplinar a utilizacao dos recursos materiais e financeiros
necessarios ao born andamento dos trabalhos sob sua responsabilidade;
., Elaborar e encaminhar ao superior imediato as relatorios periodicos, au quando
solicitados, sobre as atividades da respectiva unidade;
• Reunir-se, sistematicamente, com seus subordinados, para avaliacao de trabalhos
sob sua responsabilidade;
• Efaborar e submeter a aprovacao do superior imediato os programas, projetos e
atividades a serem desenvolvidos sob sua responsabilidade;
., Assessorar a titular da area em materias pertinentes a unidade, elaborando minutas,
notas tecnicas e outras informacoes:
• Acompanhar a execucao dos pianos, programas e projetos desenvolvidos pela area;
.. Participar da elaboracao dos relat6rios das Secretarias;
• Coordenar e executar tarefas especificas que Ihe sejam cometidas pete seu superior
imedlato;
• Executar outras atividades correlates.
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CARGO: ASSESSOR PEDAGOGICO DE ENSINO
QUALIFICACAO:Curso Superior de Pedagogia,com habilita~o em Supervisio
PedagogicaeOrientacio Educacionale conhecimentosde informatica.
DESCRICAO: servtcos de coordenacao pedaqoqica nas unidades educacionais do
Municipio.
RECRUTAMENTO: Amplo
ATRIBUICOES:
• Executar, coordenar, assessorar, orientar, fiscalizar e determinar 0 cumprimento de
todas as atribuicoes da unidade a que pertence, na forma prevista na lei que tratar da
estrutura adrninistrativa, bern como outras normas que tratarem do tema;
• Coordenar as atividades pedag6gicas nas unidades educacionais do Municipio;
• Planejar, orientar e supervisionar atividades de ensino:
• Assegurar 0 processo de educacao atraves de acompanhamento de professores e
educando;
• Promover campanhas que estimulem a presence em aulas;
• Proper alteracoes no sistema educacional dos estabelecimentos do Municipio;
• Interagir constantemente com os orgaos estaduais, federais e escolas particulares,
no sentido de aprimorar 0 ensino municipal;
• Assessorar o(a) Secretariota):
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• EstabeJecer em colaboraeao com o(a) Secrefario(a), as necessidades das escolas
municipals quanto it merenda escolar;
• Preparar juntamente com o(a) Secretariota), a relacao de generos allmentlcios a
serem adquiridos para a merenda escolar e encaminhar a sohcitacao de compra ao
setar competente:
Cit Receber, content e distnbuir, conforme as necessidades e demandas de cada escola
municipal, os generos alimentfcios necessaries ao farnecimenta da merenda escolar;
• Verificar a quatidade das mercadorias adquiridas;
• Acompanhar a qualidade e higiene da merenda servida aos alunos;
• Supervisionar a higiene nas cozinhas das escolas, sugerindo, se necessario,
medidas que visem a melhoria da qualidade final da merenda;
It Incentivar junto as escolas municipais a plantio de hortallcas e verduras como forma
de compl.ementoa merenda escolar;
• Controtar junto it Secretaria 0 estoque de generos alimenticios destinados a merenda
escolar;
• Preparar as reuruoes junto ao Gonselho de Alimentacao Escolar - CAE de acordo
com as normas recebidas junto ao MEG;
It Coordenar as atividades administrativas no ambito de sua competencia;
• Submeter ao(a) Secretanota) 0 programa de trabalho e a proposta orcarnentaria
anual da unidade de sua cornpetencia;
• Apresentar aos seus superiores relat6rios de atividades e de resultados;
• Promover a inteqracao da unidade com a comunidade, especialmente no ambito de
sua area de atuacao:
• Cumprir e fazer cumprir as normas de sua area de atuacao;
• Executar outras atividades correlatas.
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CARGO: DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL
QUAlfFICACAO: Curso de graduacao ou Licenciatura Plena.
DESCRICAO: Atividades de dire930 de escola municipal
RECRUTAMENTO: Umitado ao quadro de pessoal (servidores efetivos)
ATRIBUICOES:
• Executar, coordenar, assessorar, orientar, fiscalizar e determinar 0 cumprimento de
todas as atribulcoes da unidade a que pertence, na forma prevista na lei que tratar da
estrutura administrativa, bern como outras normas que tratarem do tema;
• Administrar 0 patrirnonio da Escola, que compreende as lnstalacoes fisicas, os
equipamentos e materials;
• Manter atualizado 0 inventario dos materials e bens existentes na escola;
• Zelar pela adequada utilizayao e preservacao dos bens m6veis da escola:
• Racionalizar 0 usa dos bens e materiais de consumo da escola;
• Tomar provldencias necessaries a manutencao, conservacao e reforma do predlo,
dos equipamentos e mobinarios da escola;
• Oefinir, junto com 0 Colegiado, as horarios de funcionarnento da escola;
• Coordenar a admlnistracao financeira e a contabilidade da escola:
• Levantar as necessidades de recursos para atender a previsao de despesas
rotineiras e eventuais da escola;
• Providenciar 0 recebimento de verbas oficiais e orientar a eaptacao de recursos em
outras fontes.
e Submeter ao Colegiado da escola a apresentacao de contas dos recursos apllcados,
apresentando-a ao(a) Secretariota) de Educacao, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo;
• Coordenar a administracao do pessoal lotado na escota;
.. Definir com 0 Colegiado e sugerir ao(a) respectivo(a) Secretario(a) 0 quadro de
pessoal da escola, observados os dispositivos legais pertinentes;
• Promover a avaliacao de desempenho dos profissionais da escola;
• Coordenar as atividades administrativas e pedagogicas da Escola;
• Planejar e atualizar a aplicacao de recursos financeiros recebidos, prestando conta
de sua utilizayao;
• Orientar e acompanhar 0 funcionamento da secretaria da escola;
• Submeter ao Departamento Municipal de Educa<;30, Cultura, Esporte, Lazer e
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• Estar atualizado com pesquisas e bibJiografiapara orientar os professores na busca
de solucoes;
• Garantir tempo e espaco - 2 au 3 horas par semana - para discussao sobre a pratica
docente e relacoes com os alunos:
• Organizar 0 processo de educacao continuada da equipe;
,. Ouvir as queixas dos docentes e criar uma rotina de reflexao coletiva sobre as
possiveis solucoes:
• Ptanejar e avaliar em conjunto as acoes didaticas:
• Organizar estudos e leituras que possam levar 0 professor a ter autonomia sabre a
sua docencia:
• Executar outras tarefas correlatas;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais



CARGO: CHEFE DE SETOR (Chefe do Setor de Recursos Humanos, Chefe do
Sefor de Arrecada~ao e Fiscal;za~ao de Tributos, Chefe do Setor de Tesouraria,
Chefe do Sefor de Licita~oes e Contratos, Chefe do Setor de Transportes, Chefe
do Setor de Salide).
QUALIFICACAO: Segundo grau e conhecimentos na area de atuacao e de
informatica.
DESCRICAO: Serviyos de Planejamento, supervisao, orientacao e execucao de
stividades de cornpetencia do respectivo setor.
RECRUTAMENTO: Amplo
ATIVIDADES:
• Executar, coordenar, assessorar, orientar, fiscalizar e determinar 0 cumprimento de
todas as atnbuicoes da unidade a que pertence, na forma prevista na lei que tratar da
estrutura administrativa, bern como outras normas que tratarem do tema;
.. Assistir ao respectivo Secretario (a) nos assuntos de sua competencia;
• Supervisionar e coordenar a execucao das atividades relativas ao setor,
respondendo pelos encargos a ele atribuidos;
• Distribuir as tarefas entre os seus subordinados, controlando os prazos para sua
execucao;
• Prestar ao(a) Secretariota) intormacoes e esclarecimentos sobre assuntos de sua
cornpetencia, em fase final de decisao.
• Proferir despachos decis6rios em assuntos de sua competencia, e interlocut6rios
naquetes cuja decisao esta fora de sua alcada;
• Fazer reunioes peri6dicas com seus subordinados, a fim de discutir assuntos de
interesse do setor;
• Proper medidas que visem a racionaltzacao dos trabaihos afetos ao respective setor,
• Preparar intormacoes e pareceres em expedientes e processos de sua unidade
organizacional;
• Requisitar e controlar material e equipamentos necessaries ao desenvolvimento das
atividades do setor;
• Fomecer cerndoes e atestados referentes a assuntos do seu setor, quando
solicitados pelos municipes;
• Assinar ou visar documentos emitidas au preparadas pela sua unidade,
encaminhando-os, quando for 0 caso, para a aprovacao de seu superior imediato;
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Turismo 0 orcamento anual da Escola;
• Levantar as necessidades de capacitacao do pessoal da escola;
• Representar a EscoJaMunicipru;
• Apresentar, mediante solicitacao do 6r980 competente, relat6rio de atividades:
• Apresentar ao 6rg80 competente, no inicio do ana letivo, planejamento de atividades
da Escola;
• Promover a inteqracao escoJa-comunidade, atraves de atividades s6cio-culturais;
• Responder pela sequranca da Escola que dirige;
• Cumprir e fazer cumprir demais dispositivos constantes do Regimento Interne do
Estabelecimento;
• Executar outras atividades correlatas.
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CARGO: CHEFE DO PROGRAMA DA EQUIPE DE SAUOE DA FAMiLiA
QUAUFICACAO:Curso Superior de Medicina, com habilita~o e registro no
ConselhoRegionaldeMedicinae conhecimentosnaareade informatica.
DESCRICAO: Coordenacao e execucao dos Programas de Saude da FamHia-PSF
Urbano e Rural bern como a prestacao de assistencia medica no ambito municipal, nas
diversas areas de saude, visando preservar au recuperar a saude publica.
RECRUTAMENTO: Amplo
ATRIBUICOES:
• Executar, coordenar, assessorar, orientar, fiscalizar e determinar a cumprimento de
todas as atrlbulcoes da unidade a que pertence, na forma prevista na lei que tratar da
estrutura administrativa, bern como outras normas que tratarem do terna:
• Assistir ao respectivo Secretario(a) nos assuntos de sua competencia;
• Supervisionar e coordenar a execucao das atividades relatives ao setor,
respondendo pelos encargos a ele atribuldos;
• Distribuir as tarefas entre as seus subordinados, controlando os prazos para sua
execucao:
• Prestar ao(a) Secretario(a) mformacoes e esclarecimentos sabre assuntos de sua
cornpetencia, em fase final de decisao:
• Proferir despachos decisortos em assuntos de sua competencia, e intertocutorios
naqueles cuja decisao esta fora de sua aicada;
• Fazer reunioes periodicas com seus subordinados, a fim de discutir assuntos de
interesse do setor;
• Propor medidas que visem a racionalizacao dos trabalhos afetos ao respectivo setor;
• Preparar informacoes e pareceres em expedientes e processos de sua unidade
organizational;
• Requisitar e controlar material e equipamentos necessarios ao desenvolvirnento das
atividades do setor,
• Fornecer certidoes e atestados referentes a assuntos do seu setor, quando
solicitados pelos municipes;
• Assinar au visar documentos emitidos ou preparados pela sua unidade,
encaminhando-os, quando for 0 caso, para a aprovacao de seu superior imediato:
• Preparar anualmente 0 relatorio das atividades executadas pelo setor,
encaminhando-o ao superior imediato;
• Desenvolver mecanismo de integrac;ao do setor com as demais unidades
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encaminhando-o ao superior imediato:
• Desenvolver mecanisme de integrac;ao do setor com as demais unidades
orqantzacionais da Preteitura;
• Propor ao superior imediato a instauracao de sindicancias au inqueritos
administrativos sobre irregularidades verificadas no seu setor,
• Praticar os demais atos necessaries a consecucao dos objetivos do setor;
• Efetuar atendimento ao publico;
• Despachar docurnentacao submetida a exame do setor;
• Executar outras tarefas correlatas com vistas a suprir as diversos orgaos e unidades
administrativas da Prefeitura;
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CARGO: CHEfE DO SERVICO DE ENFERMAGEM
QUALIFICACAO: Curso Superior de Enfermagem,com registro no 6rgao de
classecompetentee conhecimentosde informatica.
DESCRICAO: Coordenar, planejar, orientar, supervisionar e executar services de
enfermagem na area de higiene, medicina e doencas profissionais, empregando
processo de rotina e/ou especificos, para possibilitar a protecao e a recuperacao da
saude individual e coletiva:
RECRUTAMENTO: Amplo
ATRIBUICCES:
.. Executar, coordenar, assessorar, orientar, fiscalizar e determinar 0 cumprimento de
todas as atnbuicoes da unidade a que pertence, na forma prevista na lei que tratar da
estrutura administrativa, bern como outras normas que tratarem do tema;
.. Assistir ao respectivo(a) Secretariota) nos assuntos de sua competencla;
• Supervisionar e coordenar a execucao das atividades relativas ao setor,
respondendo pelos encargos a ele atribuldos;
• Distribuir as tarefas entre as seus subordinados, controlando os prazos para sua
execucao:
• Prestar ao(a) Secretario( a) informacoes e esclarecimentos sobre assuntos de sua
competencia , em fase final de decisao:
• Proferir despachos decisorios em assuntos de sua competencla, e interlocutorios
naqueles cuja decisao esta fora de sua alcada:
• Fazer reunioes peri6dicas com seus subordinados, a fim de discutir assuntos de
interesse do setor:
• Proper medidas que visem a racionaflzacao dos trabalhos atetos ao respective setor;
• Preparar mtormacoes e pareceres em expedientes e processos de sua unidade
organizacional;
• Requisitar e controlar material e equipamentos necessaries ao desenvolvimento das
atividades do setor;
• Fomecer cerndoes e atestados referentes a assuntos do seu setor, quando
solicitados pelos municipes;
• Assinar ou visar documentos ernitidos ou preparados pela sua unidade,
encaminhando-os, quando for 0 caso, para a aprovacao de seu superior imedtato:
• Preparar anualmente 0 relat6rio das atividades executadas pelo setor,
encaminhando-o ao superior imediato;
• Desenvolver mecanisme de inteqracao do setor com as demais unidades
organizacionais da Prefeitura;
• Propor ao superior imediato a instauracao de sindicancias ou inqueritos
administrativos sabre irregularidades verificadas no seu setor;
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• Proper ao superior imediato a instauracao de sindicancias au inqueritos
administrativos sobre irregutaridades verificadas no seu setor,
• Praticar os demais atos necessaries a consecucao dos objetivos do setor;
• Efetuar atendimento ao publico;
• Oespachar documentacao submetida a exame do setor,
• Executar outras tarefas corretatas com vistas a suprir os diversos orgaos e unidades
administrativas da Prefeitura.
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CARGO: CHEFE DO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA
QUAUFICACAo: Curso Superior em Enfermagem e/ou Ciencias Biol6gicas e
conhecimentos de informatica.
DESCRICAO:Direcao e coordenacao dos servicos de Vigili!mcia Sanitaria Municipal e
EpidemioJogia
RECRUTAMENTO: Amplo
ATRIBUICOES:
• Executar, coordenar, assessorar, orientar, fiscalizar e determinar 0 cumprimento de
todas as atribuicoes da unidade a que pertence, na forma prevista na lei que tratar da
estrutura administrativa, bern como outras normas que tratarem do tema;
• Assistir ao(a) respectivo(a) Seeretariota) nos assuntos de sua cornpetencia:
• Supervisionar e coordenar a execucao das atividades relativas ao setor,
respondendo pelos encargos a ele atribufdos;
• Distribuir as tarefas entre os seus subordinados, controlando os prazos para sua
execucao:
.. Prestar ao(a) Secretariota) intormacoes e esclarecimentos sobre assuntos de sua
cornpetencia, em fase finaJde decisao:
• Proferir despachos decis6rios em assuntos de sua cornpetencia, e intenocutorios
naqueles cuja decisao esta fora de sua alcada:
• Fazer reunioes peri6dicas com seus subordinados, a fim de discutir assuntos de
interesse do setor,
• Proper medidas que visem a racionalizacao dos trabalhos afetos ao respective setor;
• Preparar informacoes e pareceres em expedientes e processos de sua unidade
organizacionai;
• Requisitar e controlar material e equipamentos necessaries ao desenvolvimento das
atividades do setor:
• Fomecer certidoes e atestados referentes a assuntos do seu setor, quando
solicitados pelos munlcipes:
• Assinar ou visar documentos emitidos ou preparados peta sua unidade,
encaminhando-os, quando for 0 caso, para a aprovacao de seu superior imediato;
• Preparar anualmente 0 relat6rio das atividades executadas pelo setor,
encaminhando-o ao superior imediato;
• Desenvolver mecanisme de integrayao do setor com as demais unidades
organizacionais da Prefeitura;
• Propor ao superior imediato a instauracao de sindicancias ou lnqueritos
administrativos sobre irregularidades verificadas no seu setor,
• Praticar as demais atos necessaries a consecucao dos objetivos do setor;
• Efetuar atendimento ao publico;
• Despachar documentacao submetida a exame do setor,
• Executar outras tarefas correlatas com vistas a suprir os diversos orgaos e unidades
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• Efetuar atendimento ao publico;
• Despachar documentacao submetida a exame do setor;
• Executar outras tarefas corretatas com vistas a suprir os diversos 6rgaos e unidades
administrativas da Prefeitura.
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CARGOS: SECRETARIO MUNICIPAL (Administracio e Financas; Saude;
Assistencia Social; Educacao. Cultura. Esporte. Lazer e Turismo; Obras,
Urbanismo e Meio Ambiente; Agropecuaria, Industria e Comercio)w
QUALIFICACAO:Segundo grau e conhecimentos de informatica e na respectiva
area de atuacao
DESCRICAO: Services de direcao, orientacao e supervisao das atividades
relacionadas com as atribuicoes da Secretaria.
RECRUTAMENTO:Ample
ATRIBUICOES:
• Executar, coordenar, assessorar, orientar, fiscatizar e determinar 0 cumprimento de
todas as atribuicoes da Secretaria a que pertence,·na forma prevista na lei que tratar da
estrutura administrativa, bern como outras normas que tratarem do tema;
• Responder integralmente pelo planejamento, execucao e prestacao de contas dos
services de competencia de sua Secretaria;
• Promover e organizar curses de capacitacao aos servidores municipais, realizar
reunioes peri6dicas com assessores para avahacao e promocao da gestao;
• Assistir e assessorar diretamente 0 Prefeito em assuntos relativos a Adrninistracao,
elaborando pareceres, notas tecnicas, minutas e informacoes referentes a sua area de
atuacao:
• Assessorar os 6rgaos e entidades vinculadas a Admlnistracao em assuntos de sua
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CARGO: CHEFE DE OIVISAO DE ESTRADAS"
QUAUFICACAO:Alfabetizado com Conhecimentos na area de atua~ao.
OESCRICAO: Services de planejamento, coordenaeao, supervisao, assessoria,
orientacao e execucao de atividades de cornpetencia complexa e das unidades que Ihe
sao subordinadas.
RECRUTAMENTO:Amplo
ATRIBUICOES:
• Executar, coordenar, assessorar, orientar, fiscafizar e determinar 0 cumprimento de
todas as atrlbulcoes da unidade a que pertence, na forma prevista na lei que tratar da
estrutura administrativa, bern como outras normas que tratarem do tema;
• Prestar suporte ao Prefeito, Secretariostas) e aos titulares de 6rgaos e unidades da
Admlnistracao, de nlvel hierarquico variado, no desempenho de suas atribuicoes:
• Apoiar 0 titular do 6rgao na orqanizacao e funcionamento de seu gabinete e das
unidades que Ihe sao subordinadas;
• Assessorar 0 titular do 6rgao ou unidade administrativa a que estiver vinculado em
todos os assuntos que lhe forem pertinentes;
• Acompanhar a irnptantacao de projetos dos diversos 6rgaos da Prefeitura;
• Realizar pesquisas e estudos tecnicos, mediante solleltacao do superior imediato;
• Participar de encontros e reuni6es, realizar cantatas e executar outras atividades
tecnicas que Ihe forem atnbuldas pelo superior imediato:
• Desempenhar rnissoes delegadas pelo superior imediato;
• Executar outras atividades que the forem confiadas pelo superior imediato;
• Apresentar relat6rios de suas atlvldades:
• Executar outras atividades correlatas.
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competencia;
• Assegurar a elaboracao de pianos, programas e projetos de interesse da
Adrnirnstracao:
• Coordenar a planejamentode acoes estrateqicas e exercer a supervisao e
coordenacao das atividades de sua competencia;
It Supervisionar e avaliar a execucao dos projetos e afividades de sua cornpetencia;
• Coordenar a elaboracao da programa~o mensal e anual da respectiva Secretaria;
• Coordenar a lmplantacao dos trabalhos programados e a utiliza9ao dos recursos
disponlveis;
• Controlar os padroes de desempenho e quaJidadedos services;
• Proceder e coordenar a avaliacao peri6dica de desempenho dos servidores em
exerclcio nas unidades sob sua supervisao;
• Participar do planejamento e das atividades das areas da Secretaria;
• Supervisionar a elaboracao da proposta orcarnentaria e do orcarnento-proqrama do
respectiva Secretaria, dando-lhe 0 encaminhamento previsto:
• Determinar providencias e estabelecer os cantatas necessaries ao desenvolvimento
das atividades da Secretaria sob sua direcao:
fit Sugerir e solicitar ao Prefeito as providencias que Julgar necessaries para propiciar
au manter a born andamenta dos services sabre sua direcao:
• Proferir despachos interlocut6rios em processos cuja decisao esteja fora do ambito
de suas atribuicoes, ou decisorios em assuntos atinentes a cornpetencia do orgao que
dirige;
• Proper ao prefeito a instauracao de sindicancias ou inqueritos administrativos sobre
lrreqularldades ocorridas na secretaria municipal;
• Impor penas disciptinares aos servidores de sua secreta ria, na forma da legisla980
vigente e registrar em sua ficha desempenhos relevantes;
• Aprovar a escala de ferias dos servidores da Secretaria;
• Participar de equipes muJtidisciplinares na sua area de competencia:
• Analisar requerimentos solicitando certidoes:
• Efetuar atendimento ao publico.
• Assinar documentacao referente aos assuntos de sua cornpetencia:
• promover reunioes peri6dicas de coordenacao entre seus subordinados, a tim de
tracar diretrizes, dirimir duvldas, ouvir suqestoes e discutir assuntos de interesse do
municipio;
• Assistir e assessorar diretamente 0 prefeito em assuntos relativos a sua Secretaria,
elaborando relatorios e informacoes necessaries ou pertinentes;
• Promover a articulacao do prefeito com 6r9aos e entidades publicas e privadas na
area de sua atuacao;
• Assegurar a etaboracao de planes, programas e projetos de interesse da
administracao municipal;
• Planejar, dirigir, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execucao das acoes e
atividades das respectivas areas de interesse da Secretaria e do municipio;
• Assistir ao prefeito em articulaeao com 0 gabinete, na preparacao de material de
intormacao e de apoio, de encontros e audilmcias com autoridades em assuntos de
sua cornpetencia:
• Coordenar, 'consolldar e submeter ao prefeito 0 plano de a~o global da
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administracao;
• Ordenar despesas da Secretaria em que esteja lotado;
• Exercer outras atribuiyoes correlatas.
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