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LEI Nº 3923 

04 DE JULHO DE 2017. 

 

Cria o cargos de provimento efetivo, alterando 
a Lei Municipal nº 3.269/11. 
 

O Prefeito de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições 

legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, 

 

  FAZ SABER: 

 

Que a Câmara Municipal de Tupanciretã aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Ficam criados os seguintes cargos de provimento efetivo: 
 

CARGO QUANT. PADRÃO 

Motorista de caminhão 06 06 

Eletricista Instalador Predial 01 07 

Mecânico especialista de máquinas pesadas 03 08 

Atendente de Farmácia 01 09 

Fiscal Sanitário 01 11 

Fiscal Ambiental 01 11 

Assistente Social 30hs 05 11 

Psicólogo 30hs 01 11 

Auditor Fiscal Tributário 02 12 

 
Parágrafo único. As competências, atribuições, condições de trabalho e requisitos para 
provimento dos cargos criados no caput deste artigo são as previstas no anexo I desta lei. 
 
Art. 2º - Ficam acrescidos os seguintes cargos de provimento efetivo, cujas competências, 

atribuições, condições de trabalho e requisitos para provimento já estão previstas nos 
anexos da Lei 3.269/2011 (Plano de Cargos e Salários): 
 

CARGO QUANT. PADRÃO 

Monitor de Educação Infantil 10 03 

Procurador Jurídico 01 12 

Médico Clínico Geral 01 12 

Médico Gineco-Obstetra 01 12 

Enfermeiro 40 hs 01 12 

 
Art. 3º - Ficam extintos os seguintes cargos que passam a fazer parte do Quadro Especial 

em Extinção, previsto no anexo II, quadro I, da Lei nº 3.269/2011: 

 

CARGO QUANT. PADRÃO 

Psicólogo 20hs 06 11 

Assistente Social 20hs 01 11 
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Assistente Social 40hs 01 12 

 

§ 1º. Também ficam extintos as seguintes quantias de cargos que atualmente estão vagos: 

 

CARGO QUANT. 
EXISTENTE 

QUANT. 
EXTINTA 

QUANT. 
FINAL 

PADRÃO 

Motorista 40 06 34 06 

Mecânico 05 02 03 07 

 

§ 2º. Os atuais detentores de cargos extintos pelo caput deste artigo permanecerão em 

atividade, sem prejuizo de seus direitos adquiridos, até a vacância do respectivo cargo. 

 

§ 3º. Os anexos 1.31, 1.33 e 1.35 da Lei nº 3.269/2011 passam a ser respectivamente os 

anexos II – 08, 09 e 10 do mesmo diploma legal. 

 

Art. 4º - Quando da nomeação em provimento efetivo do cargo de Fiscal Sanitário, previsto 

no art. 1º desta Lei, fica automaticamente extinta a função de confiança de Fiscal Sanitário 

(FC-04 – COEF-1,60) e revogada a Lei Municipal nº 3.892/2017. 

 

Art. 5º - Os cargos de Fiscal de Obras e Posturas e Fiscal Auditor de Receitas passam a ser 

padrão 10 de remuneração, com os anexos 1.23 e 1.23.A da Lei nº 3.269/2011 a terem as 

redações constantes no anexo II desta lei. 

 

Art. 6º - O anexo 1.18 da Lei nº 3.269/2011 passa a viger com a redação constante no 

anexo III da presente lei. 

 

Art. 7º - Os quadros de cargos efetivos e em extinção da Lei nº 3.269/2011 passam a viger 

com a redação constante no anexo IV desta Lei. 

 

Art. 8º - São partes integrantes desta Lei os Impactos Orçamentários e Financeiros 

calculados com base na Despesa com Pessoal, apurados conforme metodologia do Tribunal 

de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 04 (quatro) dias do mês de julho de 

2017. 
 

Carlos Augusto Brum de Souza 

Prefeito de Tupanciretã 
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ANEXO I 

 
anexo 1.___ 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: MOTORISTA DE CAMINHÕES 

 

CODIGO – F.I.4 
 
PADRÃO DE VENCIMENTO - 06 

 

COMPETÊNCIAS: 
  
SÍNTESE DOS DEVERES: Dirigir e conservar caminhões destinados ao transporte 
de passageiros e cargas, bem como equipamentos rodoviários e veículos do 
Município. 
  
EXEMPLOS E ATRIBUIÇÕES:  Conduzir caminhões destinados ao transporte de 
passageiros e cargas, bem como outros veículos automotores, recolher o veículo à 
garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando 
qualquer defeito porventura existente, manter os veículos em perfeitas condições de 
funcionamento, fazer reparos de emergência, zelar pela conservação do veículo que 
lhe for entregue, encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de 
carga que lhe for confiada, promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo, 
verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpada, faróis, sinaleiras, buzinas e 
indicadores de direção, providenciar a lubrificação quando indicada, verificar o grau 
de densidade e nível de água da bateria bem como a calibração dos pneus, 
executar tarefas afins. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a- Horário: carga horária semanal de 40 horas. 
b- Outros: o exercício do cargo é sujeito a plantões, viagens e atendimento ao 
público. 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a- Escolaridade:  1º grau  incompleto; 
b- Habilitação profissional: ser portador de Carteira habilitação como motorista, 
categoria "C". 
IDADE MÍNIMA: 18 anos 
RECRUTAMENTO: Edital para concurso público 
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anexo 1.____ 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL  
 
CÓDIGO: G.I.4 
 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 07 
 
COMPETÊNCIAS: 
 
Executar manutenção corretiva, preventiva e/ou emergencial em: geradores, motores, 
transformadores, disjuntores, seccionadoras, para-raios, equipamentos elétricos de potência, 
equipamentos e instrumentos de medição e controle de usinas, subestações, sistemas de 
transmissão e distribuição, de acordo com programações estabelecidas pela Administração; 
realizar conservação e providenciar as ferramentas e instrumentos de ensaio e testar 
equipamentos para atendimentos dos serviços de manutenção; realizar testes e ensaios 
elétricos para aceitação e recebimento de novos equipamentos, instrumentos e instalações da 
Administração; acompanhar e controlar a manutenção e operação dos sistemas, através de 
preenchimento de formulários específicos; executar inspeções programadas e/ou emergenciais 
para detectar e corrigir defeitos e anormalidades dos sistemas elétricos; executar manutenções 
corretivas em sistemas de controle, comando e proteção de quadros de controles de motores 
e/ou nos circuitos de comandos elétricos dos equipamentos de potência; executar manutenção 
corretiva em baterias e banco de baterias, circuitos de alimentação para manter a continuidade 
de operação dos sistemas elétricos; instalar e efetuar a manutenção de linhas, circuitos de luz e 
força, separando, substituindo e fixando tomadas, interruptores, fusíveis, lâmpadas e reatores, 
quadros e acessórios; efetuar a manutenção nas instalações elétricas, redes de alta e baixa 
tensão, cabines de força, quadros e outros, instalando e reformando aparelhos de ar 
condicionado, para o funcionamento adequado do sistema elétrico dos edifícios da 
Administração; efetuar a manutenção preventiva de equipamentos elétricos em geral, sistemas 
de comando, sinalização e proteção; efetuar estudos detalhados das necessidades de demanda 
e levantamento das características dos equipamentos em funcionamento a fim de dimensionar 
as alterações na rede e instalações elétricas; zelar pelo funcionamento adequado do sistema 
elétrico dos edifícios da Administração, observando os projetos executivos de eletricidade, 
dirimindo dúvidas com os engenheiros, observando os detalhes de segurança no trabalho e 
propondo modificações necessárias; executar outras atividades correlatas à função. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Carga horária semanal de 40 horas; 

b) O exercício do cargo poderá exigir o uso de equipamento individual de proteção, fornecido 

pelo Município; 

c) Disponibilidade para serviços em horário extraordinário. 

 

REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: 

a) Escolaridade: 1º grau completo; 
b) Habilitação profissional: experiência comprovada em atividades relacionadas com o cargo; 
c) Idade Mínima: 18 anos; 
d) Recrutamento: provimento efetivo por concurso público. 

 

 

 

http://www.tupancireta.rs.gov.br/
mailto:juridico@tupancireta.rs.gov.br


 

Município de Tupanciretã 

Procuradoria Jurídica 

 

  

Rua Exp. João Moreira Alberto, 181 . Centro - Tupanciretã/RS – Fone: 55 3272-7500 e 55 3272-7545 
www.tupancireta.rs.gov.br  e-mail: juridico@tupancireta.rs.gov.br 

 

anexo 1.____ 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: MECÂNICO ESPECIALISTA DE MÁQUINAS PESADAS  
 
CÓDIGO: H.I.3 
 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 08 
 
COMPETÊNCIAS: 
 
Executar serviços de manutenção mecânica, sistemas e partes de veículos automotores e 
máquinas pesadas; Substituir peças, reparar e testar o desempenho de componentes de 
sistemas de veículos e máquinas pesadas, visando o seu perfeito funcionamento e 
prolongamento de sua vida útil. Trabalhar em conformidade com as normas e 
procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e de prevenção do meio ambiente. 
Efetuar as inspeções de rotina para diagnosticar o estado de conservação e funcionamento 
dos veículos e máquinas pesadas da Administração. Executar serviços de manutenção 
mecânica preventiva e corretiva em todos os veículos pesados e máquinas pesadas e 
respectivos acessórios, assegurando o seu adequado funcionamento. Executar a 
lubrificação, regulagens e calibragens de todos os equipamentos mecânicos e pneumáticos, 
conforme especificações de cada veículo e máquina pesada, utilizando os instrumentos 
apropriados. Acompanhar os testes de produção, verificando o adequado funcionamento 
das máquinas. Identificar e informar sobre falhas operacionais verificadas. Verificar a 
necessidade de reparos nas ferramentas utilizadas no processo de trabalho. Anotar os 
reparos feitos, peças trocadas, para efeito de controle. Verificar o estado de rolamentos, 
trocando-os, se necessário, de acordo com padrões estabelecidos. Manter dados e 
referências dos equipamentos e peças de reposição. Executar a manutenção de motores. 
Desmontar e montar motores diesel convencionais e eletrônicos, corrigindo os defeitos 
encontrados. Identificar e corrigir defeitos em caixas de câmbio. Desmontar e montar eixo 
traseiro de 1 e 2 velocidades. Trabalhar com sistemas de freio a óleo e pneumáticos. 
Socorrer veículos da empresa com problemas. Fazer testes de campo para verificar a 
condição de veículos. Interpretar manômetros, termômetros e instrumentos de aferição, 
paquímetros e micrômetros. Zelar pela manutenção adequada dos veículos, máquinas e 
equipamentos pesados, para prevenir problemas no funcionamento e acidentes. Executar 
outras tarefas de acordo com a necessidade da área. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Carga horária semanal de 40 horas; 

b) O exercício do cargo poderá exigir o uso de equipamento individual de proteção, 

fornecido pelo Município; 

c) Disponibilidade para serviços em horário extraordinário. 

 

REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: 

a) Escolaridade: 1º grau completo; 
b) Habilitação profissional: experiência comprovada em atividades relacionadas com o 
cargo; 
c) Idade Mínima: 18 anos; 
d) Recrutamento: provimento efetivo por concurso público. 
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anexo 1.____ 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: ATENDENTE DE FARMÁCIA 
 
CÓDIGO: I.I.4 
 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 09 
 
COMPETÊNCIAS: 
 
Armazenar, distribuir, conferir, classificar medicamentos e substâncias correlatas. 
Orientar sobre uso de medicamentos. Fazer controle e manutenção de estoque. 
Registrar entradas e saídas de medicamentos. Auxiliar no carregamento e 
descarregamento de medicamentos, materiais médico hospitalares e correlatos. 
Realizar compras quando houver urgência, mediante orientação da chefia. Executar 
serviços de digitação em geral e elaboração de relatórios. Colher informações sobre 
as características e benefícios do produto. Fracionar medicamentos e substâncias 
correlatas, para fornecimento por dose individual, às diversas unidades de saúde do 
Município; executar outras atribuições afins, entre elas atendimento ao público. 
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Carga horária semanal de 40 horas; 

b) O exercício do cargo poderá exigir o uso de equipamento individual de proteção, 

fornecido pelo Município; 

c) Atendimento ao público em geral; 

d) Disponibilidade para serviços em horário extraordinário. 

 

REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: 

a) Escolaridade: Curso Técnico em Farmácia por entidade reconhecida pelo 
Ministério da Educação; 
b) Idade Mínima: 18 anos; 
c) Recrutamento: provimento efetivo por concurso público. 
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anexo 1.__ 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: PSICÓLOGO 

 

CODIGO - L.I.10 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO - 11 

 

COMPETÊNCIAS: 

    
a) Descrição sintética: aplicar conhecimentos no campo da psicologia, na execução de 
atividades na área clínica psicológica; 

 
b) Descrição analítica: estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios  psíquicos ou 
problemas de comportamento social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas 
apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e tratamento; desenvolver trabalhos 
psicoterápicos, a fim de restabelecer os padrões normais de comportamento e 
relacionamento humano; articular-se com profissionais de serviço social, para elaboração e 
execução de programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas; atender 
aos pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-os e empregando técnicas psicológicas 
adequadas para  contribuir no processo de tratamento médico; prestar assistência 
psicológica, individual ou em grupo, aos familiares dos pacientes, preparando-os 
adequadamente para situações resultantes de enfermidades; reunir informações a respeito 
de pacientes, levantando dados psicopatológicos, para informes técnicos e relatórios, 
realizando pesquisa, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 
participar das atividades administrativas, de controle e apoio referentes à sua área de 
atuação; participar de atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrado aulas e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de 
grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da SMS e outras entidades  públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou  fazendo exposições sobre situações 
e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 
trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e  programas de 
trabalho afetos ao Município; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 
profissional. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
a- Horário: período normal de 30 horas semanais; 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a- Escolaridade: Nível Superior em Psicologia; 
b- Habilitação profissional: Especifica para o exercício legal da profissão. 
IDADE MÍNIMA: 18 anos 
RECRUTAMENTO: Edital para concurso público 
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Anexo 1.___ 

 

CATEGORIA FUNCIONAL : Assistente Social  

 

CODIGO - L.I.11 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO - 11 

 

COMPETÊNCIAS: 

    

         Planejar e executar programas ou atividades no campo do serviço social, selecionar 
candidatos pelos serviços de assistência; orientar e executar trabalhos nos casos de reabilitação 
profissional; encaminhar pessoas a dispensários e hospitais, acompanhando o tratamento e a 
recuperação dos mesmos assistindo aos familiares; planejar e promover inquéritos sobre a 
situação social de escolares e seus familiares; fazer triagem dos casos apresentados para 
estudo, prestando orientação com vistas à solução adequada do problema; estudar os 
antecedentes da família; pesquisar problemas relacionados com o trabalho; supervisionar e 
manter registros dos casos investigados; participar no desenvolvimento de pesquisas médico-
sociais e interpretar, junto ao médico, a situação social do doente e de sua família; 
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução de atividades próprias do 
cargo; executar tarefas a afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 
 

 

Funções Inerentes a Todas as Áreas: 
1- participar de programas de atendimento a comunidades atingidas por situações de 
emergência ou de calamidade pública; 
2- realizar inquéritos epidemiológicos sobre níveis de saúde; 
3 - participar de programas especiais voltados para as atividades de saúde pública e de proteção 
ambiental; 
4 - prestar assessoramento e assistência, quando solicitado, sobre assuntos de sua 
especialização; 
5 - emitir pareceres sobre assuntos específicos da área a que pertence; 
6- orientar, dirigir, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes 
auxiliares; 
7- executar outras funções correlatas.  
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
a- Horário: período normal de 30 horas semanais; 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a- Escolaridade: Nível Superior em Serviço Social; 
b- Habilitação profissional: Legal para o exercício da profissão. 
IDADE MÍNIMA: 18 anos 
RECRUTAMENTO: Edital para concurso público 

 

http://www.tupancireta.rs.gov.br/
mailto:juridico@tupancireta.rs.gov.br


 

Município de Tupanciretã 

Procuradoria Jurídica 

 

  

Rua Exp. João Moreira Alberto, 181 . Centro - Tupanciretã/RS – Fone: 55 3272-7500 e 55 3272-7545 
www.tupancireta.rs.gov.br  e-mail: juridico@tupancireta.rs.gov.br 

 
anexo 1.____ 

 
CATEGORIA FUNCIONAL: FISCAL SANITÁRIO 
 
CÓDIGO: L.I.12 
 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 11 
 
COMPETÊNCIAS: 
 
Desenvolver atividades relativas à vigilância sanitária no Município, promover ações 
educativas junto aos diversos atores sociais, comunicações e riscos, cooperação 
técnica, cadastramento, lançamento de taxas, inspeção, fiscalização, coleta de 
amostras, licenciamento sanitário e emissão de alvará sanitário, atos administrativos 
derivados do poder de polícia, alimentação do sistema de informação da área, emitir 
parecer quanto a emissão de Autorização de Funcionamento de Empresa, emitir 
parecer quanto a notificação de produtos, lavrar Autos de Constatação e informar 
sobre ocorrência de infrações, lavrar Termo de Advertência circunstanciado 
comunicando a infração cometida e as penalidades a que está sujeito, lavrar autos 
de infração, lavrar termos de embargos e interdição, exercer outras atividades que 
lhes vierem a ser designadas, e executar tarefas e afins e correlacionados à 
fiscalização sanitária. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Carga horária semanal de 40 horas; 

b) O exercício do cargo poderá exigir o uso de equipamento individual de proteção, 

fornecido pelo Município; 

c) Atendimento ao público em geral; 

d) Disponibilidade para serviços em horário extraordinário. 

 

REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: 

a) Escolaridade: Ter formação em Medicina, Medicina Veterinária, Farmácia-
Bioquímica, Ciências Biológicas, Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia, Nutrição, 
Engenharia Ambiental ou Engenharia Sanitarista; 
b) Idade Mínima: 18 anos; 
c) Registro no conselho pertinente a sua profissão; 

d) Recrutamento: provimento efetivo por concurso público. 
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anexo 1.____ 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: FISCAL AMBIENTAL 
 
CÓDIGO: L.I.13 
 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 11 
 
COMPETÊNCIAS: 
 
- Proceder às inspeções e visitas de rotina, bem como a apuração de irregularidades 
e infrações; 
- Lavrar autos de infração e aplicar as penalidades cabíveis; 
- Praticar todos os atos necessários ao bom desempenho da vigilância ambiental no 
Município de Tupanciretã; 
- No exercício da ação fiscalizadora, o fiscal terá livre acesso, em qualquer dia e 
hora, mediante as formalidades legais, a todas as edificações ou locais sujeitos ao 
regime desta Lei, não se lhe podendo negar informações, vistas a projetos, 
instalações, dependências, produtos ou subprodutos. 
- Nos casos de embargo a ação fiscalizadora, o fiscal solicitará a intervenção policial 
para execução da medida ordenada, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
cabíveis. 
- Fornecer informações e emitir pareceres técnicos pertinentes aos processos 
de licenciamento; 
- Promover a fiscalização das atividades licenciadas ou em processo de 
licenciamento e desenvolver tarefas de controle e de monitoramento ambiental; 
- Promover a apuração de denúncias e exercer a fiscalização sistemática do meio 
ambiente no município; 
- Trazer ao conhecimento do ente ou órgão responsável qualquer agressão ao 
meio ambiente, independentemente de denúncia; emitir laudos de vistoria, 
autos de constatação, notificação, embargos, ordens de suspensão de 
atividades, autos de infração e multas, em cumprimento da legislação 
ambiental municipal e demais legislação pertinente;  
- Promover a apreensão de equipamentos, materiais e produtos extraídos, 
produzidos, transportados, armazenados, instalados ou comercializados em 
desacordo com a legislação ambiental; 
- Executar perícias dentro de suas atribuições profissionais, realizar 
inspeções conjuntas com equipes técnicas de outras instituições ligadas a 
preservação e uso sustentável dos recursos naturais.  
- Exercer o poder de polícia ambiental e em especial aplicar as sanções 
administrativas previstas na legislação ambiental municipal, aplicando 
subsidiariamente a Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 
 
 
 

http://www.tupancireta.rs.gov.br/
mailto:juridico@tupancireta.rs.gov.br


 

Município de Tupanciretã 

Procuradoria Jurídica 

 

  

Rua Exp. João Moreira Alberto, 181 . Centro - Tupanciretã/RS – Fone: 55 3272-7500 e 55 3272-7545 
www.tupancireta.rs.gov.br  e-mail: juridico@tupancireta.rs.gov.br 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 

a) Carga horária semanal de 40 horas; 

b) O exercício do cargo poderá exigir o uso de equipamento individual de proteção, 

fornecido pelo Município; 

c) Atendimento ao público em geral; 

d) Disponibilidade para serviços em horário extraordinário. 

 

REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: 

a) Escolaridade: Geólogo, Oceanógrafo, Ecólogo, Biólogo, Geógrafo, Engenheiro 
Agrônomo, Engenheiro Químico, Engenheiro Sanitarista, Engenheiro Ambiental, 
Engenheiro Florestal, Gestor Ambiental. Possuir conhecimentos gerais sobre a 
organização administrativa e legislação ambiental municipal, estadual e federal; 
b) Idade Mínima: 18 anos; 
c) Registro no conselho pertinente a sua profissão; 

d) Recrutamento: provimento efetivo por concurso público. 
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anexo 1.____ 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO 
 
CÓDIGO: M.I.12 
 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 12 
 
COMPETÊNCIAS: 
 
a) descrição sintética: Atividades de nível superior em contabilidade, de grande 
complexidade, que visa a fiscalização eficiente, eficaz e efetiva de pagamentos e 
recuperação de impostos, taxas e quaisquer ônus de natureza fisco-tributária que 
incida nas operações, bens e documentos do contribuinte, relativas a qualquer 
tributo que o município tenha instituído ou venha a instituir. 
 
b) descrição analítica: Efetuar diligências destinadas à verificação do cumprimento 
de obrigações tributárias principal e acessória, à apuração de dados de interesse do 
fisco, bem como fornecer orientação aos contribuintes; homologar os lançamentos 
dos tributos municipais e, quando for o caso, promovê-los de oficio; lavrar 
intimações, autuações, notificações, ocorrências e demais termos, laudos e boletins 
que se fizerem necessários ao desempenho da atividade fiscal; estimar e arbitrar 
base de cálculo de impostos municipais; avaliar bens imóveis para efeito de 
lançamentos de tributos municipais e outros fins de interesse do Município; elaborar 
o mapa de valores genéricos, destinado à apuração do valor venal de imóveis 
situados no Município; atuar como perito ou assistente nos feitos administrativos ou 
judiciais para os quais for designado; instruir expedientes; elaborar réplicas e demais 
informações relacionadas com sua área de atuação; atuar nos Órgãos de 
Julgamento Fiscal da Secretaria Municipal da Fazenda; promover a apuração do 
Valor Adicionado Fiscal, para fins de determinação do índice de participação do 
Município nas receitas estaduais e federais; elaborar relatório de atividades 
executadas bem como relatórios específicos quando solicitados; exercer outras 
tarefas mediante designação expressa do Secretário Municipal da Fazenda. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Carga horária semanal de 40 horas; 

b) Realizar atendimento ao público em geral; 

c) Disponibilidade para serviços em horário extraordinário. 

 

REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: 

a) Idade mínima de 18 anos; 

b) Bacharelado em Ciências Contábeis, Direito ou Administração; 

c) Recrutamento: provimento efetivo por concurso público. 
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ANEXO II 
 

ANEXO 1.23 

 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

 

CODIGO - J.I.3 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO – 10 

 

COMPETÊNCIAS: 

 

Exercer a fiscalização geral nas áreas de obras, indústria, comércio e transporte 

coletivo e no pertinente à aplicação e cumprimento das disposições legais, 

verificando se permanecem as condições informadas na concessão do Alvará; 

registrar e comunicar irregularidades referentes a propaganda, rede de iluminação 

pública, calçamentos, calçadas e logradouros públicos, sinaleiras e demarcações de 

trânsito; exercer o controle em postos de embarque de táxis; executar sindicâncias 

para verificação das alegações decorrentes de requerimentos de revisões, isenções, 

imunidade, demolições de prédios e pedidos de baixa de inscrição; intimar 

contribuintes ou responsáveis, lavrar autos de infração; proceder quaisquer 

diligências; Proceder a análise dos efeitos de obra nova em relação a vizinhança e 

ao espaço público; fiscalizar as atividades concedidas pelo Município como 

transporte coletivos, táxis, funerárias; Fornecer o “Habite-se” para obras concluídas, 

após verificação “in loco” das condições de habitabilidade/uso; propor atualizações 

no Código de Obras e Posturas e legislação correlata; prestar informações e emitir 

pareceres; elaborar relatórios de suas atividades; executar tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

a- Horário: carga horária semanal de 40 horas ; 

b- Outros: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, 

domingos e feriados, além do deslocamento para o interior do Município. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a- Escolaridade: ensino médio 

b- Habilitação profissional: declaração de bens e valores que constituem seu 

patrimônio na ocasião da posse. 

IDADE MÍNIMA: mínima de 21 anos; 

RECRUTAMENTO: Edital para concurso público 
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ANEXO 1.23.A 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: FISCAL AUDITOR DE RECEITAS 

 

CODIGO - J.I.4 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO - 10 

 

COMPETÊNCIAS: 

 

Cumprir e fazer cumprir os ditames do Código Tributário Municipal, Leis e Legislação 

pertinente e do Código Tributário Nacional; lançar, cobrar, fiscalizar e auditar os tributos 

municipais; cobrar, fiscalizar e auditar o Imposto Territorial Rural em convênio com a Receita 

Federal do Brasil; Avaliar imóveis para fins de tributação pelo ITBI; autorizar a impressão de 

documentos fiscais, eletrônicos ou não; cobrar notificar e autuar o contribuinte em débito 

para com a Fazenda Municipal; fiscalizar os estabelecimentos e as atividades sujeitas a 

licenciamento municipal; trocar informações fiscais e tributárias com os demais órgãos das 

Receitas Federal e Estadual para o incremento da arrecadação de tributos; desenvolver 

projetos com o fito de aumentar os índices de retorno do ICMS; liberar alvará e o habite-se e 

informar ao INSS sobre licenciamento e conclusão de obras – Sistema SISOBRAPREF, 

manter atualizado o CNPJ do Município, providenciando alterações quando necessárias; 

manter cadastro atualizado das empresas e atividades existentes no Município; liberar 

alvará, depois de confirmadas as exigências para todas as atividades exercidas no 

Município, apreciar emitindo parecer, nos pedidos de isenções de tributos; auditar os 

estabelecimentos sujeitos a emissão da Nota Fiscal de Serviços, tributada pelo ISSQN; 

prestar informações e orientar o contribuinte quanto a incidência e o recolhimento dos 

tributos; propor atualizações ao Código Tributário Municipal e legislação correlata; proceder 

quaisquer diligências; prestar informações e emitir pareceres; elaborar relatórios de suas 

atividades; executar tarefas afins 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

a- Horário: carga horária semanal de 40 horas ; 

b- Outros: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, domingos e 

feriados, além do deslocamento para o interior do Município. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a- Escolaridade: Ensino Médio 

b- Habilitação profissional: declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio na 

ocasião da posse. 

IDADE MÍNIMA: mínima de 21 anos; 

RECRUTAMENTO: Edital para concurso público 
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ANEXO III 

 
ANEXO 1.18 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS 

CODIGO - G.I.2 
PADRÃO DE VENCIMENTO - 07 

COMPETÊNCIAS: 
  
SÍNTESE DOS DEVERES: Operar máquinas rodoviárias agrícolas e equipamentos 
rodoviários. O servidor deverá, obrigatoriamente, aprender a utilizar todas as 
máquinas pesadas, mediante cursos oferecidos pela Administração (além do 
atendimento aos requisitos para o cargo). 
  
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  Operar veículos motorizados especiais, tais como: 
guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeiras, 
máquinas motoniveladoras (patrolas), pás carregadeiras carro plataforma, máquinas 
rodoviárias, agrícolas, tratores e outros, abrir valetas e cortar taludes, operar 
patrolas, proceder escavações, transporte de terra, compactações, aterros e 
trabalhos semelhantes, compactar com rolo compressor cancha para calçamento, 
asfaltamento e outros veículos assemelhados, realizando terraplanagem, aterros, 
nivelamento, desmatamento e atividades correlatas; dirigir outros veículos 
automotores quando necessário, auxiliar no conserto de máquinas, lavrar, discar 
terras, obedecendo curvas de níveis; cuidar da limpeza e conservação das 
máquinas zelando pelo seu bom funcionamento, ajustar as correias transportadora à 
pilha pulmão do conjunto de britagem, promover o abastecimento de combustíveis e 
água, verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras e 
demais indicadores, verificar o grau de densidade e nível da água da bateria 
recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, 
comunicando qualquer defeito porventura existente, executar tarefas afins, podendo 
o operador, dirigir, quando habilitado, veículos, automotores de propriedade do 
Município. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a- Horário: carga horária semanal de 40 horas. 
b- Outros: o exercício do cargo é sujeito a plantões, viagens, permanência no interior 
e, eventualmente, uso de equipamentos especiais. 
 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a- Escolaridade: 4 série do 1 grau; 
IDADE MÍNIMA: 18 anos 

RECRUTAMENTO: Edital para concurso público 
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ANEXO IV 
 

QUADRO DE SERVIDORES 
ANEXO I 

QUADRO I 
 

Grau 
Classe Padrão Código Cargo / Função 

Cargo 

 Criado Ocup. Vago 

A I 01 

A.I.1 
A.I.2 
A.I.3 
A.I.4 
A.I.5 

Encanador Hidráulico  
Mon. de Casa de Pás. 
Operario  
Pintor 
Servente 

01 
04 
60 
04 
84 

01 
02 
39 
01 
69  

00 
02 
21 
03 
15 

 
B 
 

I 02     
 

C I 03 
C.I.1 
C.I.2 

Monitor de Ed. Infantil 
Vigilante  

25 
39 

00 
33 

25 
06 

D I 04 
D.I.1 
D.I.2 

Auxiliar Gab Odontol. 
Telefonista 

05 
01 

04 
01 

01 
00 

E I 05 

E.I.1 
E.I.2 
E.I.3 
E.I.4 

Auxiliar de Enfermagem 
Carpinteiro 
Chapeador 
Pedreiro 

07 
03 
01 
06 

05 
02  
01 
06 

02 
01 
00 
00 

F I 06 

F.I.1 
F.I.2 
F.I.3 
F.I.4 

Desenhista 
Motorista  
Secretario de Escola 
Motorista de Caminhão 

01 
34 
18 
06 

00 
33  
12 
00 

01 
01 
06 
06 

G I 07 

G.I.1 
G.I,2 
G.I.3 
G.I.4 

 
Eletricista de Veiculo 
Operador de Maquina 
Mecânico 
Eletricista Inst. Predial 
 

 
01 
17 
05 
01 
 

 
01 
09  
02 
00 
 

 
00 
08 
03 
01 
 

H I 08 
H.I.1 
H.I.2 
H.I.3 

 
Auxiliar Administrativo 
Tec. Enfermagem 
Mecânico Máq. Pesada 
 

20 
13 
01 

10 
09 
00 

10 
04 
01 

I I 09 

I.I.1 
I.I.2 
I.I.3 
I.I.4 

Agente Administrativo 
(alterado o padrão) 
(alterado o padrão) 
Atendente de Farmácia 

27 
01 
00 
01 

17 
01 
00 
00 

10 
00 
00 
01 
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J I 10 

 
J.I.1 
J.I.2 
J.I.3 
 
J.I.4 

 
Técnico em Agropec. 
Técnico em Informática 
Fiscal de Obras e 
Posturas 
Fiscal Auditor de Receitas 

 
05 
01 
01 
 
01 

 
02 
00 
01 
 
00 

 
03 
01 
00 
 
01 

L I 11 

L.I.1 
L.I.2 
L.I.3 
L.I.4 
L.I.5 
L.I.6 
L.I.7 
L.I.8 
L.I.9 
L.I.10 
L.I.11 
L.I.12 
L.I.13 

Enfermeiro 
Farmacêutico  
Odontólogo 
Téc em Contabilidade 
Terapeuta Ocupacion. 
(extinto)  
Tesoureiro 
(extinto) 
Nutricionista 
Psicólogo 30hs 
Assistente Social 30hs 
Fiscal Sanitário 
Fiscal Ambiental 

02 
03 
09 
04 
01 
00 
02 
00 
03 
01 
04 
01 
01 

02 
03 
07 
04 
00 
00 
02 
00 
02 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
02 
00 
01 
00 
00 
00 
01 
01 
04 
01 
01 

 
 
 
 
 

M 
 
 
 
 
 

I 12 

M.I.1 
M.I.2 
M.I.3 
M.I.4 
M.I.5 
M.I.6 
M.I.7 
M.I.8 
M.I.9 
M.I.10 
M.I.11 
M.I.12 

(extinto) 
Enfermeiro – 40 hs 
Médico Cardiologista 
Med. Clinico Geral 
Med. Gineco-Obstetra 
Med. Psiquiatra 
Procurador Jurídico 
Médico Veterinário 
Engenheiro Civil  
Arquiteto 
Contador 
Auditor Fiscal Tributário 

00 
08 
01 
05 
02 
01 
02 
01 
01 
02 
01 
02 

00 
06 
00 
02 
01 
00 
01 
01 
00 
00 
00 
00 

00  
02 
01 
03 
01 
01 
01 
00 
01  
02  
01 
02 
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QUADRO ESPECIAL EM EXTINÇÃO 
 

Anexo II 
Quadro I 

 
 

Grau Classe 
Padrã

o 
Código Cargo / Função 

Cargo 

Criado Ocup. Vago 

A 
 
 

II 
 
 

01 
 
 

A.II.1 
A.II.2. 

 

Auxiliar de Disciplina 
Instrutor técnico 
 

 
02 
02 
 
 

01 
01 
 

00 
00 
 

B II 02 
B.II.1 
B.II.2 

Telefonista Rural 
Operário Especializado 

02 
12 

02 
05 

00 
00 

 
C 
 

 
II 
 

 
03 

 

 
C.II.1 

 

 
Auxiliar  de Creche 
 

 
38 
 

 
32 
 

 
00 
 

D II 05 
 

D.II.1 
 

 
Calceteiro 
 

 
02 
 

 
01 
 

 
00 
 

E II 11 
E.II.1 
E.II.2 

Psicólogo 20hs 
Assistente Social 20hs 

06 
08 

03 
03 

00 
00 

F II 12 F.II.1 Assistente Social 40hs 01 01 00 
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