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    DECRETO Nº 714/97 
    DATA: 18 de Abril de 1.997 

SÚMULA: Regulamenta Deveres e ATRIBUIÇÕES dos 
Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde e dá 
outras providências. 

 
 
    OTAVIANO OLAVO PIVETTA, Prefeito Municipal de 
Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas ATRIBUIÇÕES legais, 
que lhe são conferidas em lei, 
 
 
    D E C R E T A : 
 
 
 
    Art. 1º - Fica regulamentado os deveres e ATRIBUIÇÕES, 
grau de escolaridade, habilitação e conhecimentos necessários ao desempenho das 
funções no Serviço Público Municipal, de acordo com os QUADROs em anexos. 
 
 
    Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 

    Gabinete do Prefeito, em  18 de Abril de 1.997 
 
 
 
      
     OTAVIANO OLAVO PIVETTA 
      Prefeito Municipal 
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: I-Administração 
CARGO: Telefonista 
REFERÊNCIA SALARIAL : Padrão  4-C 
  
  
SÍNTESE DOS DEVERES: Operar mesa telefônica e fax.. 
  
  
ATRIBUIÇÕES:   
Operar aparelhos telefônicos e Fax; estabelecer comunicação  interna, local ou 
interurbanas; vigiar e manipular permanentemente painéis telefônicos, receber 
chamadas para atendimento urgentes, comunicando-os imediatamente; proceder o 
registro de telefonemas interurbanos; responsabilizar-se pelos equipamentos  sob sua 
guarda e responsabilidade, zelando pela sua  conservação; eventualmente, recepcionar 
o público e  dar encaminhamento; executa outras tarefas  determinadas pelo superior 
hierárquico. 
  
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:       
a) Horário: 40 horas semanais 
 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Instrução: 1º grau completo 
b) Habilitação: Conhecimento em operação de telefone e fax. 
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: I - Administração 
CARGO: Agente Administrativo 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão   4-D 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: Executar tarefas de apoio administrativo que envolvam 
maior grau de complexidade e requeiram certa autonomia e capacidade de julgamento. 
  
ATRIBUIÇÕES: 
Redigir projetos de leis, ofícios, cartas, memorandos, justificativa de vetos, decretos, 
portarias, etc.; secretariar reuniões, lavrar atas e redigir quaisquer expedientes a 
respeito; fazer registros relativos a dotações orçamentaria e empenhos; elaborar e 
conferir folhas de pagamentos; classificar documentos ; fazer controle da 
movimentação de processos e papeis; organizar boletins e mapas demonstrativos; 
conferir materiais, faturas, conhecimentos e notas de entrega; executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior hierárquico. 
  
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
 a) Horário:  40 horas semanais 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a)Instrução: 2º grau completo. 
b)Habilitação: redação e  operação de microcomputador. 
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: I - Administração 
CARGO: Secretária 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão  5-A 
  
SÍNTESE DOS DEVERES:  Executar serviços gerais de secretaria, que requeiram 
atenção e alguma capacidade de julgamento. 
  
 
ATRIBUIÇÕES: Executar trabalhos de datilografia, operar computador em geral, 
redigir informações, ofícios, cartas e memorandos, secretariar reuniões,  lavrar atas e 
fazer expedientes, elaborar e conferir folhas de pagamento, organizar arquivos e 
fichários, coletar dados diversos, efetuar cálculos com o auxilio de máquinas elétricas 
e diversas, fazer o controle de movimentação de papéis e processos, providenciar a 
expedição de correspondências, executar outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior hierárquico. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
a) Horário: 40 horas semanais 
    
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Instrução: 1º grau completo 
b) Habilitação: redação e operação de microcomputador 
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: I - Administração 
CARGO: Contínuo 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão   1-D 
  
SÍNTESE DOS DEVERES: Executar trabalhos internos e externos de coleta e de 
entrega de correspondências, documentos, encomendas e outros afins, 
  
ATRIBUIÇÕES: Executar serviços internos e externos; entregar documentos, 
mensagens e encomendas ou pequenos volumes, efetuar pequenas compras e 
pagamentos de contas para atender as necessidades dos servidores do órgão; auxiliar 
nos serviços simples  de escritório, arquivamento, abrindo pastas, plastificando folhas 
e preparando etiquetas; encaminhar visitantes aos diversos setores, acompanhando-os 
e prestando-lhes informações necessárias, anotar recados e telefones; controlar 
entregas e recebimentos, assinando ou solicitando protocolos para comprovar a 
execução dos serviços; auxiliar no recebimento e distribuição de materiais em geral, 
operar máquinas  fotocopiadoras, executar outras tarefas determinadas pelo superior 
hierárquico. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
a) Horário: 40 horas semanais 
b) Especial: sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e ao uso de uniformes. 
   
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
 a)Instrução: Alfabetizado. 
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: I - Administração 
CARGO: Assistente Administrativo 
REFERÊNCIA SALARIAL:  Padrão  7-C 
  
  
  
SÍNTESE DOS DEVERES:. Executar trabalhos que envolvam a interpretação e 
aplicação das Leis e normas administrativas; redigir expedientes administrativos; 
proceder a aquisição, guarda e distribuição de materiais 
  
 
ATRIBUIÇÕES: Examinar processos; redigir pareceres e memorandos, cartas, ofícios 
e  relatórios; revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de serviços, instruções 
normativas, exposições de motivos, projetos de leis, decretos e portarias; realizar e 
conferir cálculos relativos a lançamentos financeiros; realizar ou orientar coleta de 
preços de materiais que possam ser adquiridos sem concorrência; efetuar ou orientar o 
recebimento, conferência, armazenagem e conservação de materiais e outros 
suprimentos; manter atualizados os registros de estoques,; fazer ou orientar o 
levantamento patrimonial; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior hierárquico. 
 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
a)Horário: 40 horas semanais. 
   
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a)Instrução: nível superior (acadêmico) 
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: II-Trib. Arrec. e Fiscalização. 
CARGO: Fiscal Tributário 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão   6-B 
  
SÍNTESE DOS DEVERES:. Exercer a fiscalização  com relação ao cumprimento da 
legislação tributária do Município e colaborar na fiscalização especializada 
 
  
ATRIBUIÇÕES: Lavrar autos de infração por contravenção ao código  tributário, 
exercer a fiscalização do comércio ambulante; apreender, por infração as leis e 
regulamentos, mercadorias, objetos expostos ou negociados ou abandonados nas ruas e 
logradouros públicos; registrar para conhecimento do Departamento de Tributação o 
início e o encerramento definitivo das  atividades comerciais e industriais; efetuar, a 
pedido dos órgãos municipais, intimações ou qualquer outras diligência; verificar 
sobre a existência de veículos de “taxis”  trafegando sem o pagamento do devido 
imposto ou sem observância do ponto de estacionamento; realizar levantamento em 
livros fiscais das empresas prestadoras de serviços a fim de  identificar os valor 
devidos do ISS; comunicar a Exatoria Estadual toda e qualquer irregularidade 
encontradas nos livros fiscais; realizar serviços internos junto ao Departamento de 
Tributação; executar outras tarefas correlatas que lhe serão determinadas pelo Superior 
hierárquico. 
 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO:   
a)Horário: 40 horas semanais 
b)Especial: sujeito ao trabalho externo. 
   
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a)Instrução: 2º grau completo. 
b)Habilitação: conhecimento da Legislação Tributária e fiscal. 
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: III-Obras e Ofícios  
CARGO: Fiscal de Obras 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão   6-B 
  
  
SÍNTESE DOS DEVERES: Orientar e fiscalizar o cumprimento do Código de Obras e 
de Posturas Municipais, fiscalizar o cumprimento das Leis e regulamentos e normas 
concernentes às obras públicas e particulares e as posturas municipais. 
  
  
ATRIBUIÇÕES:  Orientar  e fiscalizar o cumprimento da legislação básica 
Municipal, com referência a Edificações Públicas e Particulares, Levantar obras 
particulares em construção sem o devido Avara expedido Pela Prefeitura, e comunicar 
ao Setor competente para lançamento dos tributos, auxiliar o Departamento de 
Tributação na atualização do Cadastro Imobiliário; Efetuar vistorias nas obras em 
construção, observando  a execução do Projeto aprovado pelo Município; expedir 
laudo de vistoria para fins de concessão de Habites; proceder a fiscalização do 
cumprimento do Código de Posturas Municipal, informando a autoridade competente 
das irregularidades encontradas; executar outras tarefas correlatas que lhe  serão 
determinadas pelo superior hierárquico. 
 
  
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
a) Horário: 40 horas semanais 
b)Especial: Sujeito a expediente externo. 
   
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a)Instrução: 2º grau completo. 
b)Habilitação: conhecimento da legislação  Municipal. 
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: III -Obras e Ofícios 
CARGO: Merendeira 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão  2-E 
  
  
SÍNTESE DOS DEVERES: Executar todas as atividades de cozinha, no preparo da 
alimentação dos alunos das escolas municipais e creches, com esmero e 
responsabilidade. 
  
ATRIBUIÇÕES: Realizar trabalhos pertinentes ao preparo da alimentação dos alunos 
das Escolas Municipais e creches; procurar desenvolver e aperfeiçoar a alimentação, 
como forma de qualidade alimentar: observar e seguir as noções de orientação de 
Nutricionista no preparo das refeições; zelar pela ordem e manutenção dos 
equipamentos no local de trabalho; observar os padrões de higiene e saúde no preparo 
das refeições; participar de cursos de capacitação para melhoria dos serviços de 
preparo alimentar; submeter-se a exames médicos periódicos, exigidos pelo serviço de 
higiene e saúde; realizar outras tarefas correlatas que lhe serão determinadas pelo 
superior hierárquico. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
a)Horário: 40 horas semanais. 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a)Instrução: lº grau incompleto. 
b)Habilitação: Prática em serviços de cozinha. 
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: III -Obras e Ofícios 
CARGO: Monitora de Creche 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão   3-E 
  
  
SÍNTESE DOS DEVERES: Executar sob orientação, atividades auxiliares e de apoio 
as creches municipais, promovendo atividades recreativas e zelando pela higiene, 
segurança e saúde dos menores. 
  
ATRIBUIÇÕES: Executar sob orientação de profissionais de saúde e  educação, 
atividades relacionadas com os menores nas creches municipais, promovendo a 
recreação e zelando pela higiene e saúde dos menores sob a sua responsabilidade, 
comunicando imediatamente ao superior qualquer constatação, quanto ao 
comportamento das crianças, promovendo o imediato encaminhamento ao 
departamento de saúde, quando da constatação de qualquer suspeita  com referência ao 
estado de saúde da criança; promover a alimentação dos menores nos horários 
determinados; responsabilizar-se pela segurança dos menores até a entrega aos seus 
pais; executar outras tarefas correlatas que lhe serão determinadas pelo superior 
hierárquico. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
a) Horário: 40 horas semanais 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Instrução: 1 º grau incompleto. 
  
 



 11

QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: III -Obras e Ofícios 
CARGO: Jardineiro 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão  3-B 
  
 
SÍNTESE DOS DEVERES: Executar trabalhos de jardinagem  e horticultura simples 
nas praças, parques, jardins e demais logradouros públicos municipais. 
   
ATRIBUIÇÕES: Executar trabalhos de jardinagem e horticultura nos parques e 
jardins, praças e demais logradouros municipais; preparar áreas e recipientes para 
plantio de sementes e mudas no horto municipal; executar tarefas relativas a 
manutenção às mesmas; auxiliar nas atividades experimentais; zelar pela manutenção 
dos parques e jardins do município, promovendo a irrigação em época de estiagem; 
replantar árvores depredadas; proceder a poda de árvores em épocas apropriadas; 
desenvolver outras tarefas correlatas que lhe serão determinadas pelo superior 
hierárquico. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário  : 40 horas semanais. 
b)Especial: sujeito ao trabalho externo e ao uso de uniforme. 
   
REQUISITO PARA PROVIMENTO:  
a)Instrução: 1º grau incompleto. 
b)Habilitação: prática em jardinagem. 
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: III - Obras e Ofícios 
CARGO: Eletricista 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão  5-C 
  
  
  
  
SÍNTESE DOS DEVERES: Executar trabalhos rotineiros de eletricidade em geral, 
bem como, efetuar serviços de instalação e reparos de circuitos e aparelhos elétricos. 
  
ATRIBUIÇÕES: Instalar, inspecionar e reparar linhas e cabos de transmissão, 
inclusive os de alta tensão; fazer reparos em aparelhos elétricos em geral; instalar, 
inspecionar, regular e reparar diferentes tipos de equipamentos elétricos, tais como: 
ventiladores, condicionador de ar, refrigeradores etc..; inspecionar e fazer pequenos 
reparos  e regular relógios pontos elétricos; executar outras tarefas que lhe serão 
determinadas pelo superior hierárquico. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
a) Horário: 40 horas semanais 
b) Especial: sujeito ao trabalho externo 
  . 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Instrução: 1º grau incompleto 
b)Habilitação: Prática em eletricidade. 
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: III - Obras e Ofícios 
CARGO: Eletricista/Mecânico 
REFERÊNCIA SALARIAL:  Padrão  5-D 
  
SÍNTESE DOS DEVERES: Executar trabalhos rotineiros de eletricidade em 
automotores, bem como efetuar serviços de instalação elétrica em veículos da 
Prefeitura. 
  
ATRIBUIÇÕES: Executar trabalhos  junto a garagem de veículos e máquinas do 
município; instalar, inspecionar e reparar os sistemas elétricos de veículos e máquinas 
da municipalidade; fazer enrolamento de bobinas; desmontar, ajustar e montar motores 
elétricos, dínamos etc..; conservar e reparar instalações elétricas de veículos; recuperar 
motores de partida em geral; reparar buzinas, interruptores, relés,  reguladores de 
tensão, instrumentos de painel e acumuladores; executar a bobinagem de motores; 
reformar baterias; consertar induzidos e geradores de automóveis; executar outras 
tarefas que lhe serão determinadas pelo superior hierárquico. 
 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
a)Horário : 40 horas semanais. 
b)Especial: sujeito ao trabalho externo. 
   
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a)Instrução: 1º grau incompleto. 
b)Habilitação: prática em eletricidade de veículos. 
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: III - Obras e Ofício 
CARGO: Mecânico 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão  6-B 
  
SÍNTESE DOS DEVERES: Manter e reparar máquinas , equipamentos e motores de 
diferentes espécies; efetuar chapeação e pintura quando necessário. 
 
 
ATRIBUIÇÕES: Consertar peças de máquinas e equipamentos; manufaturar ou 
consertar acessórios para máquinas; fazer soldas elétrica ou oxigênio; converter ou 
adaptar peças; inspecionar e reparar automóveis, caminhões, tratores, bombas, 
máquinas e equipamentos rodoviários; inspecionar, ajustar, reparar, reconstruir, 
quando necessário, unidades e partes de automotores, magnetos, geradores e 
distribuidores; esmerilhar e assentar válvulas, substituir buchas e mancais, ajustar 
anéis de segmento; desmontar e montar caixas de mudanças; recuperar e consertar 
hidrovácuos; reparar máquinas a óleo diesel, gasolina ou querosene; socorrer veículos 
acidentados ou imobilizados por desarranjos mecânicos, podendo usar, em tais caso, 
carro guincho; executar o chapeamento e pintura de veículos; executar outras tarefas 
que lhe serão determinadas pelo superior hierárquico. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
a)Horário: 40 horas semanais 
b)Especial: Sujeito ao trabalho externo 
   
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a)Instrução: 1º grau incompleto 
b)Habilitação: prática comprovada em mecânica de automotores. 
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: III - Obras e Ofícios 
CARGO: Pedreiro 
REFERÊNCIA SALARIAL:  Padrão   5-B 
  
SÍNTESE DOS DEVERES: Executar trabalhos de construção e reconstrução de obras 
e edifícios públicos, na parte referente a alvenaria. 
  
ATRIBUIÇÕES: Efetuar a locação de pequenas obras; fazer alicerçares; levantar 
paredes de alvenaria; fazer muro de arrimo; trabalhar com instrumentos de 
nivelamento e prumo; construir bueiros, fossas e pisos de cimento; fazer artifícios em 
pedras, acimentados e outros materiais; proceder e orientar a preparação de argamassa 
para junção de tijolos ou reboco de paredes; preparar e aplicar caiação em paredes; 
fazer blocos de cimento; mexer e colocar concreto em formas e fazer artefatos de 
cimento; assentar marcos em portas e janelas; colocar azulejos e ladrilhos; armar 
andaimes; fazer reparos em obras de alvenaria; instalar aparelhos sanitários; assentar e 
recolocar tijolos, tacos, lambris e outros; trabalhar com qualquer tipo de massa a base 
de cal, cimento e outros materiais de construção; operar com instrumentos de controle 
de medidas; cortar pedras; orientar  e fiscalizar os serviços executados pelos ajudantes 
e auxiliares sob sua direção; dobrar ferro para armação de concretagem; executar 
outras tarefas que lhe serão determinadas pelo seu superior hierárquico. 
 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
a)Horário: 40 horas semanais 
b)Especial: Sujeito ao trabalho externo. 
   
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a)Instrução: 1º grau incompleto 
b)Habilitação: Prática comprovada como pedreiro. 
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: III - Obras e Ofícios 
CARGO: Vigia 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão    3-A 
  
  
  
SÍNTESE DOS DEVERES: Exercer a vigilância de edifícios e logradouros públicos 
municipais, para evitar invasões, roubos e outras anormalidades. 
  
  
  
ATRIBUIÇÕES: Exercer vigilância em locais previamente determinados; realizar 
ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando providências tendentes a evitar 
roubos, incêndios, danificações nos próprios municipais, etc.; controlar a entrada e 
saída de veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância, verificando, quando 
necessário as autorizações de ingresso ou saída; verificas se as portas e janelas dos 
prédios públicos estão devidamente fechadas, investigar quaisquer condição anormal 
que tenha observado; responder as chamadas telefônicas e  anotar os recados; levar ao 
conhecimento das autoridades competentes as irregularidades verificadas; executar 
outras tarefas que lhe serão determinadas pelo superior hierárquico. 
 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
a) Horário: 40 horas semanais 
b)Especial: Sujeito ao trabalho externo e noturno. 
   
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a)Instrução: 1º grau incompleto. 
b)Habilitação: através de exame psicotécnico. 
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: III 0 Obras e Ofícios 
CARGO: Trabalhador Braçal. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão   3-E 
  
  
SÍNTESE DOS DEVERES: Executar, sob supervisão, tarefas simples braçais, que não 
exigem conhecimento ou habilidades especiais. 
  
 
ATRIBUIÇÕES: Carregar e descarregar veículos em geral; executar transporte de  
mercadorias e de materiais de construção; fazer mudanças; proceder abertura de valas; 
executar serviço de capina em geral; proceder a limpeza de oficina e pátios;  trabalhar 
junto aos veículos de asseio público no recolhimento de detritos; auxiliar nos serviços 
simples de jardinagem; auxiliar no serviço de abastecimento de veículos; proceder a 
apreensão de animais soltos nas vias públicas; executar outras tarefas correlatas que 
lhe serão determinadas pelo seu superior hierárquico. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
a) Horário: 40 horas semanais 
b)Especial: sujeito ao trabalho externo. 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: a) Instrução: Alfabetizado 
b)Habilitação:  não exige. 
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: III - Obras e ofício 
CARGO: Servente de Pedreiro 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão   2-C 
  
SÍNTESE DOS DEVERES: Executar tarefas de preparo de argamassa, e auxiliar o 
pedreiro em suas ATRIBUIÇÕES. 
  
  
ATRIBUIÇÕES: Auxiliar o pedreiro no desenvolvimento de seus trabalhos, 
preparando  e carregando argamassa, tijolos e materiais necessários; as 
ATRIBUIÇÕES do servente de pedreiro serão determinados pelo  Mestre de Obras; 
outras tarefas correlatas que lhe serão determinadas pelo Pedreiro.    
  
 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
a) Horário: 40 horas semanais 
b) Especiais: sujeito ao trabalho externo 
   
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a)Instrução: 1º grau incompleto. 
b)Habilitação: algum conhecimento de construção. 
   
  



 19

QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: III - Obras e Ofícios 
CARGO: Pintor 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão    4-F 
  
  
SÍNTESE DOS DEVERES: Executar  trabalhos  de pintura dos próprios municipais, 
bem como no de preparação de tintas. 
  
ATRIBUIÇÕES: Executar trabalhos  de pintura dos prédios públicos, zelando pela 
manutenção dos mesmos; auxiliar na escolha de tintas  junto ao departamento de 
licitação e compras; executar trabalhos de mistura e preparação de tintas; 
responsabilizar pelos materiais e ferramentas  sob sua guarda e responsabilidade; 
manter controle  sobre o estoque de tintas e outros materiais relacionados com sua 
atividade; desenvolver outras tarefas que lhe serão determinadas pelo superior 
hierárquico. 
 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO:   
a)Horário: 40 horas semanais 
b)Especial: sujeito ao trabalho externo 
   
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a)Instrução: 1º grau incompleto 
b)Habilitação: conhecimento comprovado de pintura de parede. 
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: III - Obras e Ofícios 
CARGO:  Coveiro 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão  2-F 
  
  
  
SÍNTESE DOS DEVERES: Executar seus trabalhos junto ao cemitério municipal 
  
  
  
ATRIBUIÇÕES: Zelar pela limpeza e conservação do cemitério municipal; proceder 
junto com o administrador do cemitério o controle de funerais; abertura de  covas 
quando solicitado  pela administração; realizar pequenos reparos em  serviços de 
pedreiro;  estar presente  e acompanhar os enterros, bem como proceder o fechamento 
das covas; executar outras tarefas que lhe serão determinadas pelo  responsável  do 
cemitério municipal.  
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO:   
a) Horário: 40 horas semanais 
b)Especial: trabalho externo no cemitério. 
  
REQUISITOS  PARA  PROVIMENTO:  
a) Instrução: alfabetizado. 
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: III - Obras e Ofícios 
CARGO: Borracheiro/Lubrificador 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão  3-B 
  
SÍNTESE DOS DEVERES:  Executar os consertos de Pneus dos Veículos e Máquinas  
do município, bem como proceder a lubrificação 
  
 
ATRIBUIÇÕES: Desmontar e consertar pneus dos veículos e máquinas do município; 
controlar o uso de pneus  dos veículos, sugerindo  a troca quando necessário; 
identificar os pneus  em época de recape; proceder o controle  das lubrificações dos 
veículos e máquinas, bem como a lubrificação e troca de óleo; manter sob sua 
responsabilidade o estoque de óleo lubrificante e outros materiais utilizados; realizar 
outras tarefas correlatas que lhe serão determinadas pelo superior hierárquico. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
a)Horário:  40 horas semanais 
b)Especial: sujeito ao trabalho externo. 
   
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a)Instrução: 1º grau incompleto 
b)Habilitação: conhecimento de Borracharia e lubrificação. 
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: III - Obras e Ofícios 
CARGO: Mestre de Obras 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão   6-D 
  
SÍNTESE DOS DEVERES: Organizar, coordenar, comandar e controlar os trabalhos 
de construção civil em geral. 
  
ATRIBUIÇÕES: Fazer executar  projetos de construção civil em geral, coordenando e 
organizando a equipe de trabalho;  supervisionar os trabalhos  de seus subordinados; 
fiscalizar a aplicação  das normas de segurança no trabalho da construção civil; 
responsabilizar-se pelo uso dos materiais de construção sob sua  guarda; realizar 
tarefas relacionadas com a supervisão da  execução da obra, quando a aplicação 
correta dos materiais e  do Projeto; acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelos 
pedreiros e serventes, quanto a preparação dos materiais; executar outras tarefas 
correlatas  que lhe serão determinadas pelo Engenheiro Civil. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
a) Horário: 40 horas semanais 
b)Especial: Trabalho externo. 
   
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a)Instrução: 1º grau incompleto. 
b)Habilitação: Conhecimentos comprovados de mestre de obra 
  . 
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: III - Obras e Ofícios 
CARGO: Carpinteiro 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão   5-B 
  
  
SÍNTESE DOS DEVERES: Executar trabalhos de carpintaria. 
  
ATRIBUIÇÕES: Executar trabalhos de carpintaria; preparação de caixarias para as 
construções civil; conhecer e sugerir os tipos de materiais a serem empregados nas 
obras e reformas; ter sob sua responsabilidade todas as ferramentas necessárias para o 
bom desenvolvimento de seus trabalhos; executar consertos  de salas de aula no 
período de recesso escolar; proceder a montagem e desmontagem de palanques 
oficiais; executar outras tarefas correlatas de carpintaria, que lhe serão determinadas 
pelo superior hierárquico. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
a) Horário : 40 horas semanais 
b) Especial: sujeito ao trabalho externo. 
   
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a)Instrução: 1º grau incompleto 
 b)Habilitação: Conhecimento comprovado de carpintaria. 
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: IV- Transp. e Op. de Maq.  
CARGO: Motorista 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão  5-B 
  
  
SÍNTESE DOS DEVERES: Dirigir veículos automotores de transporte de cargas e 
passageiros, conserva-los em perfeitas condições de aparência e funcionamento 
  
  
ATRIBUIÇÕES: Dirigir  motocicletas, automóveis, camionetas e caminhões com 
capacidade de carga de até 3.500 Kg, e demais veículos de passageiros; transportar 
pessoas, materiais e documentos; verificar diariamente, as condições de 
funcionamento do veículo, antes de sua utilização; comunicar a chefia imediata a 
necessidade de reparos no veículo; zelar pela segurança de passageiros e terceiros; 
orientar e auxiliar na carga e descarga de materiais; registrar dados, pré-estabelecidos, 
sobre a utilização diária do veículo; zelar pela limpeza e conservação do veículo sob 
sua responsabilidade; executar outras tarefas determinadas pelo superior hierárquico. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
a) Horário: 40 horas semanais 
b)Especial: trabalho externo. 
   
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a)Instrução: 1º grau incompleto 
b)Habilitação: Carteira de habilitação  A ou B 
 .  
  



 25

QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: IV - Transp. e Op. Máq. 
CARGO: Motorista de. Veículos Pesados 
REFERÊNCIA SALARIAL:                 Padrão    5-F 
  
  
SÍNTESE DOS DEVERES: Dirigir veículos automotores de transporte de carga  e 
conservá-los em perfeitas condições de aparência e funcionamento. 
  
  
ATRIBUIÇÕES: Dirigir veículos automotores de transporte de cargas pesadas, acima 
de 3.500 kg e ônibus; transportar pessoas materiais; verificar diariamente as condições 
de funcionamento do veículo, antes de sua utilização; comunicar a chefia imediata a 
necessidade de reparos no veículo; zelar pela segurança de passageiros e terceiros; 
orientar e auxiliar na carga e descarga de materiais; registrar dados, pré-estabelecidos, 
sobre a utilização diária do veículo; zelar pela limpeza e conservação do veículo sob 
sua responsabilidade; executar outras tarefas determinadas pelo superior hierárquico. 
 
  
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO:   
a)Horário: 40 horas semanais 
b)Especial: Trabalho externo. 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a)Instrução: 1º grau completo 
b)Habilitação: Carteira de Habilitação  C ou D 
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: IV-Transp. e Op. de Máq. 
CARGO: Operador de Máquinas 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão  5-D 
  
  
  
SÍNTESE DOS DEVERES: Operar máquinas montadas sobre rodas ou esteiras e 
providas de implementos auxiliares que servem para nivelar, escavar, mexer e carregar 
terra, pedra, areia, cascalho e similares. 
  
  
ATRIBUIÇÕES: Realizar com zelo e perícia os trabalhos que lhe forem confiados; 
realizar terraplanagens, nivelamentos, abaulamentos, abrir valetas e cortar taludes; 
prestar serviço de reboque; realizar serviços agrícolas com tratores; operar com o rolo 
compactador; dirigir máquinas e equipamentos rodoviários; proceder o transporte de 
aterros; efetuar ligeiros reparos quando necessário; providenciar o abastecimento de 
combustível, água e lubrificantes na máquina sob sua responsabilidade; zelar pela 
conservação e limpeza das máquinas sob sua responsabilidade; comunicar ao seu 
superior hierárquico qualquer anomalia do funcionamento da máquina; executar outras 
tarefas correlatas que lhe serão determinadas. 
 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
a) Horário: 40 horas semanais. 
b) Especial:  trabalho externo. 
   
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a)Instrução: 1 º grau incompleto. 
b)Habilitação: prática em operação de máquinas. 
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: IV-Transp. e Op. de Máq. 
CARGO: Operador de Motoniveladora 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão  6-F 
  
SÍNTESE DOS DEVERES: Operar motoniveladoras. 
  
  
ATRIBUIÇÕES: Realizar com zelo e perícia os trabalhos que lhe forem confiados; 
executar terraplanagens e nivelamentos em terrenos e estradas; efetuar ligeiros reparos 
nas máquinas; providenciar o abastecimento de combustível, água lubrificantes na 
Motoniveladora sob sua responsabilidade; zelar pela conservação e limpeza do 
equipamento; comunicar ao superior toda e qualquer anomalia do seu funcionamento 
para providências, executar outras tarefas correlatas que lhe serão determinadas. 
 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
a) Horário: 40 horas semanais 
b)Especial: trabalho externo 
   
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a)Instrução: 1º grau incompleto 
b)Habilitação: prática em operar motoniveladoras. 
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: V - Limpeza e conservação 
CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão  2-D 
  
  
SÍNTESE DOS DEVERES: Executar serviços de limpeza e arrumação nas diversa 
unidades da prefeitura, bem como executar tarefas simples de consertos de 
encanamentos e ajardinamento e outros. 
  
ATRIBUIÇÕES: Zelar pelos equipamentos e instrumentos que lhe forem confiados; 
executar pequenos trabalhos de conserto de encanamentos, ajardinamentos etc.; 
realizar juntamente com a zeladoria tarefas de limpezas nas unidades administrativas; 
proceder a capina do pátio ; realizar tarefas que lhe serão determinadas pelos 
superiores. 
 
  
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO:   
a) Horário: 40 horas semanais. 
b) Especial: sujeito a trabalhos externos 
   
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Instrução: 1 º grau incompleto. 
b) Habilitação:  não exige. 
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: V - Limpeza e Conservação 
CARGO: Zeladora 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão   2-E 
  
  
SÍNTESE DOS DEVERES: Executar funções de zeladoria em escolas municipais , 
creches e em outros próprios municipais, promovendo a limpeza e conservação dos 
mesmos e assegurando o cumprimento de regulamentos preestabelecidos, visando o 
asseio, segurança e bem-estar de seus usuários. 
  
ATRIBUIÇÕES: Promover a limpeza e conservação das repartições públicas, verificar 
ao final do expediente se todas as portas e janelas estão fechadas, apagar as luzes ao 
final dos trabalhos de limpeza; executar quando necessário tarefas de  cozinha; realizar 
outras tarefas correlatas que lhe serão determinadas pelo superior hierárquico. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
a) Horário: 40 horas semanais. 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a)Instrução: 1º grau incompleto. 
b)Habilitação: Não exige. 
  
  



 30

QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: V- Limpeza e Conserv.  
CARGO: Gari 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão   3-E 
  
  
SÍNTESE DOS DEVERES:  Executar a limpeza de ruas e logradouros públicos 
municipais, varrendo , coletando lixo e retirando detritos acumulados nas sarjetas. 
  
 
ATRIBUIÇÕES: Realizar a limpeza através de varrição das ruas, avenidas e 
logradouros públicos municipais; coletar lixo e retirar detritos acumulados nas 
sarjetas, depositando-os  em  locais apropriados; realizar outras tarefas correlatas que 
lhe serão determinadas pelo superior hierárquico. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:   
a) Horário: 40 horas semanais. 
b) Especial: trabalho externo. 
   
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Instrução: Alfabetizado 
b) Habilitação: não exige. 
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: VI- Saúde e Bem estar Social 
CARGO: Auxiliar de Enfermagem 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão   5-E 
  
  
SÍNTESE DOS DEVERES: Auxiliar o corpo médico do município, em tarefas a serem 
determinadas pelos mesmos. 
  
ATRIBUIÇÕES: Serão determinadas pelo corpo médico do município, quando do 
exercício das suas atividades profissionais. 
  
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO:   
a) Horário: 40 horas semanais 
b) Especial: dar expediente em postos de saúde. 
   
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Instrução : Alfabetizado 
b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o desenvolvimento de suas tarefas. 
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: VI- Saúde e bem estar Social 
CARGO: Técnico em Enfermagem 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão  6-B 
  
  
SÍNTESE DOS DEVERES: Executar e fazer executar técnicas em enfermagem nos 
postos de saúde. 
  
  
ATRIBUIÇÕES: Desenvolver junto aos postos de saúde, técnicas apropriadas de 
enfermagem, visando diminuir focos infecciosos; auxiliar os médicos no 
desenvolvimento de suas atividades profissionais; desenvolver tarefas que lhe serão 
atribuídas pelo corpo médico do município; realizar outras tarefas correlatas. 
 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO:   
a) Horário: 40 horas semanais. 
   
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Instrução: 2º grau completo. 
b) Habilitação: habilitação em Técnico em Enfermagem. 
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: VII- Outras Ativ. nível médio 
CARGO: Técnico em Contabilidade 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão   7-C 
  
  
SÍNTESE DOS DEVERES: Coordenar, orientar, supervisionar e executar a 
contabilização financeira, orçamentaria e patrimonial da Prefeitura. 
 
 
ATRIBUIÇÕES: Elaborar planos de contas e preparar normas de trabalho de 
contabilidade; escriturar ou orientar na escrituração de livros contábeis de escrituração 
cronológica ou sistemática; fazer revisão de balanços; efetuar perícias contábeis em 
contas municipais;  fazer levantamentos e organizar  balanços patrimoniais e 
financeiros; participar dos trabalhos de tomada de contas dos responsáveis por bens e 
valores do município; orientar e coordenar trabalhos em fundos municipais que  
tenham necessidade de contabilidade própria;  assinar balanços e balancetes;  preparar 
relatórios informativos sobre a situação financeira e patrimonial do município; orientar 
do ponto de vista contábil, o levantamento de bens patrimoniais do município; integrar 
grupos de trabalhos operacionais; efetuar outras tarefas correlatas. 
  
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: 40 horas semanais. 
   
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Instrução: 2º grau completo. 
b) Habilitação: Técnico em Contabilidade, com conhecimentos em contabilidade 
pública.  
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: VII- Outra Ativ. nível médio 
CARGO: Técnico Agrícola 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão  6-B 
  
  
  
SÍNTESE DOS DEVERES: Executar tarefas de caracter técnico relativo a atividade de 
cultivo experimentais e definitivo de plantas diversas, bem como auxiliar na execução 
de programas de incentivo ao setor agrícola promovido pela Prefeitura. 
  
ATRIBUIÇÕES: Organizar e executar programas e projetos de viveiros e mudas; 
orientar os trabalhos executados no viveiro municipal e nas áreas verdes do município; 
recolher amostras do solo para análise; instruir os jardineiros sobre técnicas de cultivo; 
Orientar  a população em projetos a serem desenvolvidos que demandam de 
conhecimento sobre técnicas adequadas de desmatamento, balizamento, coveamento, 
preparo e transplante de mudas, sombreamento, poda e formação de rareamento de 
sombra; auxiliar na identificação de pragas ou doenças que afetam o plantio; orientar 
sobre a aplicação de fertilizantes e defensivos agrícolas, instruindo sobre técnicas para 
aplicação; executar outras tarefas correlatas que lhe serão determinadas pelo 
Engenheiro Agrônomo. 
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
a) Horário: 40 horas semanais. 
b) Especial: Sujeito ao trabalho externo. 
   
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Instrução: 2º grau completo. 
b) Habilitação: Formação em curso de Técnico Agrícola. 
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QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: VII- Outra ativ. nível médio 
CARGO: Técnico em Topografia 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão   6-B 
  
  
  
SÍNTESE DOS DEVERES:  Realizar levantamentos topográficos e de medição em 
áreas públicas. 
  
  
ATRIBUIÇÕES: Executar trabalhos relativos a levantamentos topográficos em áreas 
de interesse público; nos loteamentos existentes, identificando divisas; realizar quando 
solicitado levantamento topográfico em áreas rurais, auxiliando os agricultores na 
definição de divisas, bem como no manejo e conservação do solo; manejar teodolito;  
executar outras tarefas que lhe serão determinadas pelo Engenheiro Agrônomo. 
 
  
  
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
a) Horário: 40 horas semanais. 
b) Especial: trabalho externo. 
   
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Instrução: 2º grau completo. 
b) Habilitação: Técnico em Topografia.  
   
  



 36

QUADRO: Servidor Concursado 
GRUPO OCUPACIONAL: VII- Outras Ativ. nível médio 
CARGO: Desenhista Projetista 
REFERÊNCIA SALARIAL: Padrão  6 - B 
  
  
SÍNTESE DOS DEVERES:  Elaborar projetos de obras civil, realizar desenhos 
arquitetônicos. 
  
ATRIBUIÇÕES: Elaborar projetos de obras públicas quando solicitado, bom como o 
desenho arquitetônico; executar todo e qualquer trabalho que envolvam a necessidade 
de desenho, como mapas etc.; executar outras tarefas que lhe serão determinadas pelo 
Engenheiro Civil. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: 40 horas semanais. 
 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Instrução: 2º grau completo. 
b) Habilitação: Prática em desenho.   


