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Sao Jose da Barra, 16~:Jtubro de 2009.

CARLO.IAND BAZAGA
Prefeito Municipal

Art. 6° As despesas decorrentes da execucao desta Lei correrao a conta de dotacao
orcarnentaria propria.

Art ..7° Esta lei cornplernentar antra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as
disposicoes em contrario, em especial as anexos H, VII e X da Lei Complementar nO.
021/2007, lei Complernentar n°. 026/2007 e Leis Gompiementares 037/2009 e
038/2009.

Art. 5°. Os direitos, obriqacoes, responsabilidades e demais fates resultantes da
relacao de trabalho entre as titulares dos cargos criados por esta lei cornplernentar e 0
Municipio de Sao Jose da Barra sao oisciplmados peta Lei Cornplernentar n", 020/2007
que "Dispoe sobre 0 Regime Jurfdico e 0 Estatuto cos Servidores Pub/ieas Municipais
de Sao Jose da BarralMG, incluindo sues euteroaies e Fundar;oes Pobtces e da outras
providencias" e pela Lei Complementar n". 021/2007 que uDispoe sobre 0 Plano de
Cargos e Vencimentos dos Serviaores P(Jblicos Municipais de Sao Jose da BarralMG e
da outres providencias".

Art. 4°. As atribuicoes dos titulares dos cargos e as condicces para 0 ingresso nos
rnesrnos serao as constantes des anexos II desta Lei.

Art. 3°. Os subsidies e vencirnentos dos titulares dos cargos criados par asia Lei, bem
como a nurnero de vagas, saran os constantes do anexo I desta Lei.

Art. 2°. Os cargos ora crlados sao em numero certo, recrutamento ample, de livre
nomeacao e exoneracao pelo Chefe do Poder Executive.

Art. 1°. Ficam criados, no ambito do Poder Executive do Municipio de Sao Jose da
Barra/MG, os cargos de provimento em comissao constantes do Anexo I desta lei, para
executar a direcao, chefia e assessoramento dos orgaos e unidades acministrativas.

o Chefe do Poder Executivo do Municipio de Sao Jose da
Barra/MG., no usa de suas atribuj~oes que lhe sao conferidas pelo
art 65, lnclso 111da Lei Organica Municipal propos, a Camara
Municipal aprovou a au, Prefelto, promulgo a seguinte lei:

"Dispoe sobre a crtacao de Cargos comtssronacos e da outras
providencias" .

LEI COMPLEMENTAR N.o41, DE 16 DE OUTUBRO DE
2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais
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Sao Jose oa Barra. 16 de outuoro de 2009.

C.ARtOS ~o BAZAGA

Preteito Municipal

ANEXO I .. (VETADO)
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1I'l!p-ir~nlraP-l(nr:i~na
.: assessoria, orientacao e execucao de atividades de

cornpetencia do setor correspondente da Prefeitura.
RECRU'rAMENTO: 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 admuustrativa. bem como outras normas que tratarem do tema;
~ Assistir aos respectivos Secretaries nos assuntcs de sua comnetencia, e ao Chefe de
Dlvlsao, Quando houver:
CD Coordenar e executar as atividades relativas ao Setor. respondendo pelos encarqos a

-""',.........de Setor Assis timcia _"""~",~£:iI1!

Setor de ESlJorie e Laze!"" Seta, de
Comercio, Setor de Contabilida deJ

• Exect.!tar outras atividades correlatas

• 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 admlnistrativa, bern como outras normas que tratarem do terna:
11 Assessorar a unidade de contabilidade da Prefeitura;
• Planejar, executar, controlar e avaliar os services de contabilidade da Prefeitura;
I51t Coordenar e promover a escrituracao contabil da receita e da despesa dos oroaos da
admlnistracao direta;
lit Responsabilizar-se pela elaboracao, divulqacao e publicacao dos balances. relatortos,
demonstratives de receita e despesa e demais documentos exigidos oela Lei de
Responsabilidade Fiscal e pela Lei 4.320/64:
• Manter oermanente controle das desoesas com oessoal do Municioio. cuidando oara

elas nao extraoolem as lirnites na Resocnsabllidade Fiscal:
Coordenar au oarticioar da elaboracao do Orcamento Anual (LOA),

Diretrizes Orcamentarias (LOO) e do Plano Plurianual
• Elaborar a orestacao de contas anual do Prefeito:
• Caordenar. orientar e controlar 0 desempenho de atividades executadas nor seus
auxiliares:
• Determinar orovidencias e estabelecer contatos sobre assuntos esoeclftcos da

ANEXO II

ATRIBUICOES DOS CARGO~ I
~ . Iw

CARGO: ASSESSOR CONTABIL DE GOVERNO " M
QUALIFICACAO: Curso Superior em Ciencias Contabeis ~u~ur"~"II'c~n:ntc~'\6r1"1~~1;1.m;;;"'~1';[".zf""'"!if'2"'"'~'''":!

Contabilidade, com registro no eRe e conhecimentos na area de informatica.
DESCRICAO: Assessoramento dos Services de Contabilidade da Prefeitura Municipal
RECRUTAMENTO: Ample
ATRIBUICOES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais
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CARGO: ASSESSOR DE PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR
QUAUFICACAO: Ensino Fundamental com conhecimentos na area de atuacac a
de informatica
DESCRICAO: Services de coordena9ao do recebimento, distribui9ao e controle da
rnerenda nas escolas do Municipio.
RECRUTAMENTO: Ample
ATRIBUU;OES:
li Executar, coordenar, assessorar, orientar, fiscalizar e determinar 0 cumprimento de
todas as atrlbuicoes da unidade a que pertence, na forma prevista na lej Quetratar da

• Executar ot!tras ativ!dades correfataso

• Propor ao suoerior imediato as medldas Que iulqar convenientes para maier eftciencia
e aperfeicoarnento dos proqramas, oroletos e atividades sob sua resoonsabilidade:
~ a integra9ao e 0 desenvolvnnento tecnieo e mter-pessoal da respective
equipe de trabalho:
• Ptanejar, programar e discionnar a utiuzacao dos recursos materials e financeiros
necessartos ao born andamento dos trabalhos sob sua resnonsaoindade:
Gil Elaborar e encaminhar ao suoerior imediato as reiatorios pertodlcos, OU ouanoo
soucnacos, sobre as atividades da respectiva unidade:
• Reurur-se, sistematicamente, com seus subordmados, para avahacao de trabalnos sob
sua responsablhdade;
., Elaborar e submeter a aprovacao do superior imediato os oroqramas, proietos e
atividades a serem desenvotvidos sob sua responsabilidade;
.. Assessorar 0 titular da area em materias pertinentes a unidade, etaborando rninutas.
notas tecnicas e outras mtormacoes;
.. Acompanhar a execucao dos pianos, programas e proietos desenvotvidos peJa area:
.. Participar da elaboracao dos relatorios das Secretarias:
~ Coordenar e executar tarefas espectftcas que the seJamcomendas peJo seu superior

administrativos e tinanceiros adotados pela Secretaria;

ete amburoos:
• Prestar aos Duetores e Chete de Divrsao mtormacoes e esclarecimentos sobre
assuntos ae sua ccrnpetencia. em tase tinal de cecisao.
• Fazer reunioes oenooicas com a populacao e servidores da admmistracao a tim de
discutir assuntos de interesse do setor:
• Proper medidas que visem a racionahzacao dos trabaihos atetos ao respectivo Setor:
• Requisitar e controtar material e equioarnentos necessanos ao desenvolvimento das
atividades do Setor:
tit Preparar anualmente 0 relatorio das atividades executadas pelo Setor, encaminhando
o ao superior irnediato:
tit Desenvolver mecanismo de inteqracao do Setor com as demais unidades
organizacionais da Prefeitura;
• Praticar os demais atos necessarios a consecucao dos obietivos do Setar;
• Efetuar atendimento ao publico:
• Despacnar documentacao submetida a exame do Setor:
• Programar, coordenar, controlar, orientar e avaliar as trabalhos a carqo da respectiva
unidade;
• Cumprir e fazer cumprir as diretrizes, normas e procedimentos tecrncos.

PREFEITURA UNICIPAL DE SAO J SE DA BARRA
Estado de Minas Gerais
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CARGO: ASSESSOR PEDAGOGICO DE ENSINO ~z;:::::'=-~-==-=,,~

QUAUFICACAO: Curse Superior de Pedaqoqta, com habilitac;ao em SUDervisaof
Pedag6glca e Orientacao Educacionai e conneclmentos de informatica.
DESCRICAo: Servicos de coordenacao oedacocica nas unidades educacionais

J,;, " ~ "",.~","c. .J

Municipio.
RECRUTAMENTO: Amolo
ATRIBUICOES:
.. Executar, coordenar, assessorar, onentar. fiscalizar e determinar 0 cumprimento d~
todas as atrlbulcoes da unidade a que pertence, na forma prevista na lei que tratar da
estrutura administrativa, bem como outras normas que tratarem do tema; f!
• Coordenar as atividades pedag6gicas nas unidades educacionais do Municipio;
II Planejar, orientar e supervisionar atividades de ensino: ,
~ Assegurar 0 processo de educacao atraves de acompanhamento de orofessores 'e
educando;
• Promover campanhas que estimuiem a presence em aulas:
iii Proper alteracoes no sistema educacional dos estabelecimentos do Municipio:
• Interagir constantemente com os orqaos estaduais, federais e escolas particulares, no
sentido de aprimorar 0 ensino municipal:

estrutura administrativa, bem como outras normas que tratarem do tema:
• Participar do nlaneiamento, orqanizacao e deftnicao das diretrizes e proqrarnas de sua
area de atuacao:
• Planeiar, executar, controlar e avaliar as atividades de sua cornpetencia:
• Estabelecer em colaboracao com o(a) Secretariota), as necessidades das escolas
municipais quanto a merenda escolar:
• Preparar juntarnente com o(a) Secretario(a), a relacao de generos alimenticios a
serem adquiridos para a merenda escolar e encaminhar a sollcitacao de cornpra ao
setor competente;
• Receber, conferir e distribuir, conforme as necessidades e demandas de cada escola
municipal, as generos alimentlcios necessaries ao fornecimento da merenda escolar:
~ Verificar a qualidade das mercadorias adquiridas;
• Acornpanhar a qualidade e higiene da rnerenda servida aos alunos:
• Supervisionar a higiene nas cozinhas das escolas, sugerindo, se necessarlo, medidas
que visem a melhoria da qualidade final da merenda:
• Incentivar junto as escolas municipais 0 plantio de hortaucas e verduras como forma
de complemento a merenda escolar;
• Controlar junto a Secreta ria 0 estoque de qeneros alimenticios destinados a rnerenda
escolar:
• Preparar as reunioes junto ao Conselho de Alimentacao Escolar - CAE de acordo
com as normas recebidas junto ao MEC:
II Coordenar as atividades administrativas no ambito de sua cornpetencia:
~ Submeter ao(a) Secretariota) 0 programa de trabalho e a prooosta orcamentaria anual
da unidade de sua comoetencla:
• Apresentar aos seus superiores relat6rios de atividades e de resultados:
It Promover a inteqracao da unidade com a comunldade, especialmente no ambito de
sua area de atuacao:
It Cumprir e fazer cumprir as normas de sua area de atuacao:
fill Exectltar O!Jtrasatividades correlatas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais
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CARGO: CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
QUALIFICACAo: Segundo grau complete e conheclmentos de informatica.
DESCRICAo: Services de assessoramento direto ao Prefeito, e orqanizacao e execucao
dos services do gabinete.
RECRUT AMENTO: Ample
ATRIBUICOES:
1& 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 admirnstrativa, bern como outras normas que tratarem do tema;

• Executar outras atividades correlatas.

CARGO: CHEFE DE DIVISAo (Divisao de Estradas e Divisao de Agropecuaria,
Industria e comercio).
QUALIFICACAO: Alfabetizado com Conhecimentos na area de atuacao,
DESCRICAo: Servi90s de planejamento, coordenacao, supervisao, assessoria,
orientacao e execw~~aode atividades de cornpetencia complexa e das unidades que Ihe
sao subordinadas.
RECRUT AMENTO: 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, bem como outras normas que tratarem do tema;
• Prestar suporte ao Prefeito, Secretariostas) e aos titulares de orqaos e unidades da
Administracao, de nlvel hierarquico variado. no desempenho de suas atribuicoes:
• Apoiar 0 titular do orqao na orqanizacao e funcionamento de seu gabinete e das
unidades que Ihe sao subordinadas;
• Assessorar 0 titular do orqao ou unidade administrativa a que estiver vinculado em
todos os assuntos que Ihe forem pertinentes;
• Acompanhar a implantacao de projetos dos diversos orqaos da Prefeitura;
e Realizar pesquisas e estudos tecnicos, mediante solicitacao do superior imediato:
• Participar de encontros e reunioes, realizar contatos e executar outras atividades
tecrucas que Ihe forem atribuidas pelo superior imediato;
Ii Desempenhar missoes delegadas pelo superior imediato:
• Executar outras atividades que Ihe forem confiadas pelo superior irnedlato:

• Assessorar o(a) Secretariota):
• Participar ativamente da elaboracao e discussao da proposta pedaqoqica:
• Estar atualizado com pesquisas e bibliografia para orientar os professores na busca
de solucoes;
• Garantir tempo e espaco - 2 ou 3·horas por 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
possivels solucoes;
• Planejar e avaliar em conjunto as acoes didatlcas:
• Organizar estudos e leituras que possam levar 0 professor a ter autonomia sobre a
sua docencia:
• Executar outras tarefas correlatas;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais



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

CARGO: CHEFE DE SETOR (Setor de Arrecadacao e Fiscalizacao de Tributes, Setor
de Compras e Cadastros, Setor de t.icitacoes, Setor de Recursos Humanos, Setor de
Tesouraria e Setor de Transportes).
QUALIFICACAO: Segundo grau e conhecimentos na area de atuacao e de
informatica.
DESCRICAO: Services de Planejamento, supervisao, orientacao e execucao de
atividades de cornpetencia do respective setor.
RECRUTAMENTO:Amplo
ATIVIDADES:
• 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 respective Secretario (a) nos assuntos de sua cornpetencia:
• Supervisionar e coordenar a execucao das atividades relativas ao setor, respondendo ilP"'::=::"-::::==c!:~:rt'a;

pelos encargos a ele atribuidos;
• Distribuir as tarefas entre os seus subordinados, controlando os prazos para sua
execucao:
• Prestar ao(a) Secretariota) informacoes e esclarecimentos sobre assuntos de sua
cornpetencia, em fase final de decisao,
• Proferir despachos decis6rios em assuntos de sua competsncia, e interlocut6rios
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 intorrnacoes e pareceres em expedientes e processos de sua
organizacional;
• Requisitar e controlar material e equipamentos necessaries ao desenvolvimento das
atividades do setor;
• Fornecer certidoes e atestados referentes a assuntos do seu setor, quando solicitados

• Planejar, organizar e supervisionar trabalhos de gabinete do Prefeito, tendo em vista a
realizacao de atividades executivas;
• Realizar trabalho de atendimento, comunicacao e redacao no Gabinete;
• Assessorar 0 Prefeito Municipal nos aspectos politicos, administrativos e outros
solicitados pelo mesmo;
• Manter em dia a correspondencia do gabinete, informando ao Prefeito sobre a mesma;
• Manter atualizado 0 cadastro com 0 nome e endereco de autoridades, orqaos publicos
e empresas com as quais 0 Municipio 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 publicae e privadas;
• Coordenar e presidir reunioes entre os diversos setores da administracao:
• Representar 0 Prefeito, quando designado, em solenidades e perante autoridades e
orqaos publicos:
• Manter organizados e atualizados os arquivos do gabinete;
• Executar outras atividades correlatas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais
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CARGO: CHEFE DO PROGRAMA DA EQUIPE DE SAUDe DA FAMiLIA
QUALIFICACAO: Curso Superior de Medicina, com habilita~ao e registro no
Conselho Regional de Medicina e conhecimentos na area de informatica.
DESCRICAO: Coordenacao e eXeCUy80dos Programas de Saude da FamHia-PSF
Urbano e Rural bem como a prestacao de assistencla medica no ambito municipal, nas
diversas areas de saude, visando preservar ou recuperar a saude publica.
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;
• Assistlr ao respective Secretariota) nos assuntos de sua cornpetencia:
• Supervisionar e coordenar a execucao das atividades relativas ao setor, respondendo
pelos encargos a ele atribuidos;
• Oistribuir as tarefas entre os seus subordinados, controlando os prazos para sua
execucao:
• Prestar ao(a) Secretariota) informacoes e esclarecimentos sabre assuntos de sua
cornpetencia, em fase final de declsao:
• Proferir despachos decisorios em assuntos de sua competencia, e interlocutortos
naqueles cUJ'a decisao esta fora de sua alcada: .=.}j''ElZ!'''=~~~~~C3!2=(,!;",;e'llirY , Q

• Fazer reuni6es periodicas com seus subordinados, a fim de discutir assuntos d~
interesse do setor; 9 ~
• Proper medidas que visem a raclonalizacao dos trabalhos afetos ao respective setor;,ij S?J
• Preparar informacoes e pareceres em expedientes e processos de sua unidad~,o..,3.::?1
organizacional; 1~f;~~»:::J
• Requisitar e controlar material e equipamentos necessaries ao desenvolvimento d~s:L'~1_._.,..r.",......._-""
atividades do setor; ~.
• Fornecer certid6es e atestados referentes a assuntos do seu setor, quando solicitades-,
pelos municipes; ;i ~\::)
• Assinar ou visar documentos emitidos ou preparados pela sua unidaqe:~i:~
encaminhando-os, quando for 0 caso, para a aprovacao de seu superior imediato; t;

• Preparar anualmente 0 relatorio das atividades executadas pelo setor, encaminhando
o ao superior imediato;

pelos munlcipes;
• Assinar ou visar documentos emitidos ou preparados pela 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 inteqracao do setor com as demais unidades
organizacionais da Prefeitura;
• Proper ao superior imediato a instauracao de sindicancias ou inqueritos
administrativos sobre irregularidades 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 correlatas com vistas a suprir os diversos orgaos e unidades
administrativas da Prefeitura;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
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CARGO: CHEFE DO SERVICO DE ENFERMAGEM MUNICIPAL
QUALIFICACAO: Curso Superior de Enfermagem, com registro no orgao de classe
competente e conhecimentos de informatica.

DESeR/cAo: Coordenar, planejar, orientar, supervisionar e executar services de
enfermagem na area de higiene, medicina e doencas profissionais, empregando
processo de rotina elou especificos, para possibilitar a protecao e a recuperacao da
saude individual e coletiva:
RECRUTAMENTO: Amplo
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;
• Assistir ao respectivo(a) Secretariota) nos assuntos de sua competencia:
• Supervisionar e coordenar a execucao das atividades relativas ao setor, respondendo
pelos encargos a ele atribuldos:
• Distribuir as tarefas entre os seus subordinados, controlando os prazos para sua
execucao:
• Prestar ao(a) Secretarlota) informacoes e esclarecimentos sobre assuntos de sua
cornpetencia, em fase final de decisao:
• Proferir despachos decis6rios em assuntos de sua cornpetencia, e interlocut6rios
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 raclonalizacao dos trabalhos afetos ao respective setor; 1=7~~~
• Preparar informacoes e pareceres em expedientes e processos de sua unidade] &? .
organizacional; ~~ gu .
• ,R,equisitare controlar material e equipamentos necessaries ao desenvolvimento da~l ~~jE~t
ativldades do setor; ~ ~i ':?
• Fornecer certidoes e atestados referentes a assuntos do seu setor, quando solicltados ~ j
pelos munlcipes; ~ ~
• Assinar ou visar documentos emitidos ou preparados pela sua unidadel
encaminhando-os, quando for 0 caso, para a aprovacao de seu superior imediato; }:"_,
• Preparar anualmente 0 relat6rio das atividades executadas pelo setor, encaminhando-t?
o ao superior imediato; ~;...·0
• Desenvolver mecanismo de inteqracao do setor com as demais unldades
organizacionais da Prefeitura;
• Proper ao superior imediato a instauracao de sindicancias ou inqueritos

• Desenvolver mecanisme de inteqracao do setor com as demais unidades
organizacionais da Prefeitura;
• Propor ao superior imediato a instauracao de sindicancias ou inqueritos
administrativos sobre irregularidades verificadas no seu setor;
• Praticar os 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 orqaos e unidades
administrativas da Prefeitura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
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CARGO: CHEFE DO SERVICO DEVIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLCGICA
QUALIFICACAo: Curso Superior em Enfermagem e/ou Ciencias Biologicas e
conhecimentos de informatica.
DESCRICAo: Direcao e coordenacao dos services de Viqilancia Sanitaria Municipal e
Epidemiologia
RECRUTAMENTO: Amplo
ATRIBUICOES:
• Executar, coordenar, assessorar, orientar, fiscalizar e determinar a 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 terna:
• Assistir ao(a) respectivo(a) Secretariota) 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 as seus subordinados, controlando os prazos para sua
execucao:
• Prestar ao(a) Secretariota) informacoes e esclarecimentos sobre assuntos de sua
competencia, em fase final de decisao;
• Proferir despachos decisorios em assuntos de sua cornpetencia, 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;
• Propor medidas que visem a racionalizacao dos trabalhos afetos ao respective setor;
• Preparar informacoes e pareceres em expedientes e processos de sua unidade
organizacional;
• Requisitar e controlar material e equipamentos necessaries ao desenvolvimento das
atividades do setor;
• Fornecer certidoes e atestados referentes a assuntos do seu setor, quando solicitados
pelas municipes; r,",r=~==-~~'~'="~~1L
• As-sinar au visar documentas emitidas au preparados pela sua unidade]
encaminhando-os, quando for 0 caso, para a aprovacao de seu superior imediato; ;~
• Preparar anualmente 0 relat6rio das atividades executadas pelo setor, encarninhandoj
o ao superior imediato; ,~

.~

• Desenvolver mecanisme de inteqracao do setor com as demais unidades
organizacionais da Prefeitura;
• Proper ao superior imediato a instauracao de sindlcanclas 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 corre1atascom vistas a suprir as diversos orqaos e unidades
administrativas da Prefeitura.

administrativos sobre irregularidades verificadas no seu setor;
• Praticar os demais atos necessaries a consecucao dos objetivos do setor;
• Efetuar atendimento ao publico;
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CARGOS: SECRETARIO MUNICIPAL
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: Amplo
ATRIBUICOES:
• Executar, coordenar, assessorar, orientar, fiscalizar 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 cursos de capacitacao aos servidores municipais, realizar
reunioes peri6dicas com assessores para avaliacao e prornocao da qestao:
• Assistir e assessorar diretamente 0 Prefeito em assuntos relativos a Adrninistracao,
eJaborando pareceres, notas tecnicas, minutas e informacoes referentes a sua area de
atuacao:
• Assessorar os orqaos e entidades vinculadas a Administracao em assuntos de sua
competencia:
• Assequrar a elaboracao de pianos, programas e projetos de interesse da
Administracao:
• Coordenar 0 planejamento de acoes estrateqicas e exercer a supervisao e
coordenacao das atividades de sua competencia:
• Supervisionar e avaliar a execucao dos projetos e atividades de sua competencla;
• Coordenar a elaboracao da proqramacao mensal e anual da respectiva Secretaria;
• Coordenar a implantacao dos trabalhos programados e a utnizacao dos recursos
disponiveis;
• ControJar os padroes de desempenho e qualidade dos services:
• Proceder e coordenar a avaliacao peri6dica de desempenho dos servidores em
exercicio nas unidades sob sua supervisao:
• Participar do planejamento e das atividades das areas da Secretaria;
• Supervisionar a elaboracao da proposta orcamentaria e do orcarnento-proqrarna do
respectiva Secretaria, dando-Ihe 0 encaminhamento previsto;

i:i
• Determinar providencias e estabelecer os contatos necessaries ao desenvolvimentq
das atividades da Secretaria sob sua direcao: ~
• Sugerir e solicitar ao Prefeito as providencias que julgar necessarias para propiciar o~
manter 0 born andamento dos services sobre sua direcao: ~l
• Proferir despachos interlocut6rios em processos cuja decisao esteja fora do ambito d~
suas atribuicoes, ou decis6rios em assuntos atinentes a competencia do 6rgao que
dirige;
• Prop or ao prefeito a instauracao de sindicancias ou inqueritos administrativos sobre
irregularidades ocorridas na secretaria municipal;
• Impor penas disciplinares aos servidores de sua secretaria, na forma da legislagao
vigente e registrar em sua ficha desempenhos relevantes;
• Aprovar a escala de ferias dos servidores da Secretaria;
~ Participar de equipes multidisciplinares na sua area de competencia;
• Analisar requerimentos solicitando certidoes;
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CARGO: DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL
QUALIFICACAO: Curso de gradua~ao ou licenciatura Plena.
DESCRICAo: Atividades de direcao de escola municipal
RECRUTAMENTO: Limitado ao quadro de pessoal (servidores efetivos)
ATRIBUICOES:
• Executar, coordenar, assessorar, orientar, fiscalizar e determinar 0 cumprimento de
todas as atrlbulcoes da unidade a que pertence, na forma prevista na lei que tratar da
estrutura administrativa, bem como outras normas que tratarem do tema;
• Administrar 0 patrirnonio da Escola, que compreende as instalacoes ftsicas, os
equipamentos e materials:
• Manter atualizado 0 inventario dos materiais e bens existentes na escola;
• Zelar pela adequada utilizacao e preservacao dos bens m6veis da escola;
• Racionalizar 0 uso dos bens e materiais de consumo da escola;
• Tomar providencias necessarias a rnanutencao, conservacao e reforma do predio, dos
equipamentos e moblliarios da escola;
• Definir, junto com 0 Colegiado, os horarios de funcionamento da escoJa;
• Coordenar a adrninistracao 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 captacao de recursos em
outras fontes.
• Submeter ao Colegiado da escola a apresentacao de contas dos recursos aplicados,
apresentando-a ao(a) Secretariota) de Educacao, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo;
• Coordenar a administracao do pessoallotado na escola:
• Definir com 0 Colegiado e sugerir ao(a) respectivo(a) Secretariota) 0 quadro de
pessoal da escola, observados os dispositivos legais pertinentes;

• Efetuar atendimento ao publico.
• Assinar documentacao referente aos assuntos de sua cornpetencia:
• promover reunioes peri6dicas de coordenacao entre seus subordinados, a fim 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 relat6rios e informacoes necessaries ou pertinentes;
• Promover a articulacao do prefeito com orqaos e entidades publicae e privadas na
area de sua atuacao:
• Assegurar a elaboracao de pianos, programas e projetos de interesse da
adrninistracao 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 articulacao com 0 gabinete, na preparacao de material de
informacao e de apoio, de encontros e audiencias com autoridades em assuntos de sua
cornpetencia:
• Coordenar, consolidar e submeter ao prefeito 0 plano de acao global da
adrninistracao;
• Ordenar despesas da Secretaria em que esteja lotado;
• Exercer outras atribuicoes correlatas.
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CARGO: PROCURAOOR JURfOICO GERAL
QUALIFICACAO: Curso Superior de Direito com registro na OAB/MG e
conhecimentos em informatica
OESCRICAO: Services de direcao da Procuradoria Juridica do Municipio, participando
do planejamento, orqanizacao e definicao de politicas e diretrizes da Procuradoria GeraL
• RECRUTAMENTO: Amplo
• 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;
• Prestar assessoramento aos orqaos da Adrninistracao Direta;
• Emitir pareceres administrativos, quando solicitado;
• Coordenar, orientar e controlar 0 desempenho das unidades subordinadas;
• Determinar providenclas e estabelecer contatos relacionados com as atividades da
Procuradoria Juridica;
• Planejar, executar, coordenar e controlar as atividades municipais relativas ao ,c:--- .. -_.•==.,,'w
desenvolvimento e aplicacao das atividades juridicas subordinadas, promovendo 8:,1'" .
orqanizacao e distrlbuicao de trabalhos afetos a sua cornpetencia, estabelecendo a~ ~ ~
forma de funcionamento das atividades, organizando e estabelecendo horarios de, ~! ~~ j

atendimento das acoes e atribuicoes da Procuradoria, em Julzo ou fora dele, entre si e~ :;1 j~
com as demais atividades da Adrninistracao Publica e Privada; estabelecendo os ;:, - ~ )
criterios de particlpacao coletiva ou individual dos Procuradores Municipais; .
• Prestar assessoramento juridico as demais areas da Administracao direta, bem como
elaborar pareceres sobre consultas formuladas;
• Promover a defesa do Municipio em Julzo, nas acoes em que 0 mesmo for parte;
• Proper acoes judiciais do interesse do Municipio;
• Representar 0 Municipio em julzo ou fora dele, ou fazer-se representar para tal fim;
• Aprovar minutas de editais, contratos, convenios e demais instrumentos legais;
• Pronunciar sobre assuntos que envolvem aspectos juridicos atinentes a Prefeitura e

• Promover a avaliacao de desempenho dos profissionais da escola;
• Coordenar as atividades administrativas e pedag6gicas da Escola;
• Planejar e atualizar a aplicacao de recursos financeiros recebidos, prestando conta de
sua utilizacao;
• Orientar e acompanhar 0 funcionamento da secreta ria da escola;
• Submeter ao Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
o orcarnento anual da Escola;
• Levantar as necessidades de capacitacao do pessoal da escola;
• Representar a Escola Municipal;
• Apresentar, mediante solicitacao do orqao competente, relat6rio de atividades;
• Apresentar ao 6rgao competente, no inicio do ana letivo, planejamento de atividades
da Escola;
• Promover a inteqracao escola-comunidade, atraves de atividades s6cio-culturais;
• Responder pela sequranca da Escola que dirige;
• Cumprir e fazer cumprir demais dispositivos constantes do Regimento Interno do
Estabelecimento;
• Executar outras atividades correlatas.
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representa-Ia perante os 6rgaos e instancias;
• Manter coletanea atualizada da leqislacao, doutrina e jurisprudencias sobre assuntos
de interesse do Municfpio, como subsidio as atividades da Adrninistracao Publica e
informacao a populacao:
• orientar a realizacao de sindicancia, inquerito e processo administrativo disciplinar e
trioutarlo:
• Coordenar e implementar as atividades de destinacao de honorarios decorrentes de
sua atuacao em juizo, observado 0 criterio de partieipacao coletiva ou individual dos
procuradores municipais e a legislayao federal especifica;
• Coordenar e executar as atividades administrativas da Procuradoria; participar de ate
adrninistrativo, formulando 0 respective parecer, em especial em transacoes lrnobiliarias,
desapropriacoes, comlssoes de inqueritos, processos administrativos disciplinares,
avaliacao de desempenho de estaqio probat6rio, dentre outros;
• Zelar pelo acervo de leis e decretos Municipais, arquivando-os, sistematicamente,
inclusive por meio eletronlco na conformidade do que dispuser a lei, elaborando todos os
instrumentos legais e juridicos;
• Prestar assistencia juridica ao Prefeito Municipal;
• Elaborar relat6rios sobre materia de natureza juridica;
• Responsabilizar-se por todas as atividades da Procuradoria Juridica do Municipio;
• Executar outras atividades correlatas.
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