
LEI N.º 952/2003
DATA: 08 de abril de 2003.
SUMULA:  Altera  o  anexo I   da  Lei  n.°  843/2001  e  altera  os 
anexos I e II e  da Lei n.° 854/2002  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  por  Lei,  faz  saber  que  a  Câmara  Municipal  aprovou e  ele  sanciona  a 
seguinte Lei,

                                  Art. 1º - Autoriza o Chefe do Poder Executivo a alterar o anexo 
I da Lei n.° 843/2001 e a alterar os anexos I e II, ambos da Lei n.° 854/2002, que 
passarão a vigorar na  forma dos anexos I, II e III  desta Lei.

                                  Art. 2°-  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

                                  Art. 3°- Ficam revogadas as disposições em contrário.

                         Gabinete do Prefeito, 08 de abril de 2003.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal
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              ANEXO I

DIRETORIA

Coordenadoria
Administrativa

Coordenadoria
Operacional

D TEC
Dept Técnico

COORDENADORIA
GERAL

DICON
Contabilidade

E Recursos Humanos

DIREX
Consumo, Expediente
E Relações Externas

DIAES
Divisão de Água 

E esgoto Sanitário

DILUR
Divisão de limpeza

Urbana e Reciclagem

DIJAC
Divisão de jardinagem, 

Arborização e Conservação

DILAB
Laboratório

DIPRO
Estudos e Projetos

ASSESSORIA

DOPE
Dept 

Operacional
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                                                           ANEXO II

QUADRO DE PESSOAL -  Em Comissão e Efetivo

  
Quant. Denominação CHS Vencimento Provimento Requisitos

DIRETORIA-DIR

01  Diretor  Dedicação integ. 3.500,00  Comissão Eng. Civil e/ou Sanitarista ou 
pessoa c/ 2.° grau e exper. 
comprovada

01 Assessor Jurídico  20h 1.400,00 Comissão 3.° grau, inscrição na OAB e 
exper. comprovada

02 Coordenador Geral 40h 1.600,00 Comissão 2.° grau ou exper. comprovada

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DADM

01 Coordenador DADM Dedicação integ. 1.200,00 Comissão 2º grau ou exper. comprovada
01 Encarregado do DADM Dedicação integ. 785,00 Comissão 2º grau ou exper. comprovada
01 Chefe da  DICON Dedicação integ. 585,00 Comissão 2º grau ou exper. comprovada
01 Chefe da  DIREX  Dedicação integ. 585,00 Comissão 2º grau ou exper. comprovada
01 Contador 40h 1.400,00 Efetivo 3º grau  e CRC
01 Técnico em contabilidade 40h 950,00 Efetivo 2° grau tec. Contab. e CRC 
01 Auxiliar Administrativo 40h 622,00 Efetivo 2º grau / computação
01 Secretária 40h 454,00 Efetivo 2º grau / computação
02 Agente de Expediente 40h 520,00 Efetivo 2º grau / computação
02 Guarda de Patrimônio 40h 330,00 Efetivo 4ª série do 1º grau.
03 Ajudante Administrativo 40h 340,00 Efetivo 1º grau / computação
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01 Contínuo 40h 300,00 Efetivo 4ª série do 1º grau

DEPARTAMENTO TÉCNICO-DTEC

01 Encarregado do DTEC  Dedicação integ. 785,00 Comissão 2º grau ou exper. comprovada
01 Chefe da DILAB  Dedicação integ. 585,00 Comissão 2º grau ou exper. comprovada
01 Chefe da DIPRO  Dedicação integ. 585,00 Comissão 2º grau ou exper. comprovada
01 Técnico em química 40h 950,00 Efetivo 2° grau tec. quimica e CRQ
01 Auxiliar Administrativo 40h 622,00 Efetivo 2º grau / computação
01 Fiscal de Saneamento e Saúde 

Pública
40h 498,00 Efetivo 2º grau / computação

02 Agente de expediente 40h 520,00 Efetivo 2º grau / computação
01 Auxiliar de laboratório 40h 394,00 Efetivo 1º grau
02 Ajudante Administrativo 40h 340,00 Efetivo 1º grau / computação

DEPARTAMENTO OPERACIONAL-DOPE

01 Coordenador do DOPE Dedicação integ. 1.200,00 Comissão 2º grau ou exper. comprovada
01 Encarregado do DOPE Dedicação integ. 785,00 Comissão 2º grau ou exper. comprovada
01 Chefe da DIAES Dedicação integ. 585,00 Comissão 2º grau ou exper. comprovada
01 Chefe da DILUR Dedicação integ. 585,00 Comissão 2º grau ou exper. comprovada
01 Chefe da DIJAC Dedicação Integ. 585,00  Comissão 2º grau ou exper. comprovada
06 Motorista de Caminhão 40h 580,00 Efetivo Alfabetizado CNH  “C”
03 Motorista 40h 526,00 Efetivo Alfabetizado CNH  “B”
06 Operador de Máquina 40h  520,00 Efetivo Alfabetizado CNH cat. “C”
04 Pedreiro 40h 464,00 Efetivo Alfabetizado
01 Mecânico 40h  525,00 Efetivo 1º grau  CNH cat. “D”
05 Assistente de Serviços Gerais 40h 430,00 Efetivo Alfabetizado
05 Encanador 40h 397,00 Efetivo Alfabetizado
05 Jardineiro 40h 397,00 Efetivo Alfabetizado
15 Servidor Braçal 40h 364,00 Efetivo Alfabetizado
03 Leiturista 40h 330,00 Efetivo 1º grau  CNH “AC”
02 Operador de Bomba 40h 330,00 Efetivo Alfabetizado
70 Servente de Serviços Gerais 40h 300,00 Efetivo Alfabetizado
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1- AGENTE ADMINISTRATIVO

I- Descrição sumária:
a) Comanda a unidade de atuação, emitindo pareceres, bem como controla os serviços gerais de 
escritório, compatibilizando os programas administrativos com as demais medidas.

II- Descrição detalhada:
a) Elabora pareceres sobre assuntos de sua unidade, coletando e analisando dados, para colaborar 
nos trabalhos técnicos e administrativos.
b) Coordena e promove a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, 
para assegurar a obtenção dos resultados.
c)  Verifica  a  correta  documentação  dos  documentos  sob  sua  responsabilidade,  bem  como  a 
validade desta.
d)  Participa  de  projetos  ou  planos  de  organização  dos  serviços  administrativos,  compondo 
fluxogramas,  organogramas  e  demais  esquemas  gráficos,  para  garantir  maior  produtividade  e 
eficiência dos serviços.
e) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

III- Especificações:
a) Escolaridade: 2.º grau completo, conhecimento básico em computação.
b) Iniciativa /  complexidade: executa tarefas de natureza complexa e burocrática,  que exigem 
iniciativa própria para a tomada de decisões.
c) Esforço físico: nenhum.
d) Esforço mental: constante.
e) Esforço visual: constante.
f) Responsabilidade  /  dados  confidenciais: lida  com  informações  de  caráter  sigiloso,  cuja 
divulgação trará prejuízos à Autarquia Municipal.
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2- AGENTE DE EXPEDIENTE

I- Descrição sumária:
a) Executa serviços gerais de escritório, de natureza complexa, para atender rotinas preestabelecidas 
nas unidades.

II- Descrição detalhada:
a) Examina toda correspondência recebida, analisando e coletando dados referentes às informações 
solicitadas, para elaborar respostas e posterior encaminhamento.
b) Redige,  datilografa  ou  digita  atos  administrativos  rotineiros  da  unidade,  como  ofícios, 
memorandos, circulares e outros, utilizando impressos padronizados ou não, para dar cumprimento 
à rotina administrativa.
c) Atende ao expediente normal da unidade,  efetuando abertura,  recebimento,  encaminhamento, 
registro,  distribuição  de  processos,  correspondência  interna  e  externa,  visando  atender  às 
solicitações.
d) Organiza e mantém atualizado o arquivo, classificando os documentos por ordem cronológica 
e/ou alfabética, para manter um controle sistemático dos mesmos.
e) Examina a exatidão de documento, conferindo, efetuando registros, observando prazos, datas, 
posições financeiras e outros lançamentos, para a elaboração de relatórios para informar a posição 
financeira da organização.
f) Elabora estatísticas e cálculos para levantar dados necessários à elaboração do orçamento anual, 
computando gastos com pessoal, material de consumo e permanente, equipamentos e instalações, 
efetuando levantamentos, compilando dados em tabelas ou mapas demonstrativos, possibilitando 
fornecer a posição financeira, contábil e outros.
g) Presta atendimento ao público, fornecendo informações gerais atinentes à sua unidade, visando 
esclarecer as solicitações dos mesmos.
h) Controla a agenda dos secretários,  diretores, chefes e assessores, estipulando ou informando 
horários para compromissos, reuniões e outros.
i) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

III- Especificações:
a) Escolaridade: segundo grau e conhecimento básico em computação.
b) Esforço físico: nenhum.
c) Esforço mental: constante.
d) Esforço visual: normal.
e) Iniciativa /  complexidade: executa tarefas de natureza complexa e  burocrática,  que exigem 
iniciativa própria para tomada de decisões; recebe orientação e supervisão do superior imediato.
f) Responsabilidade / dados confidenciais: eventualmente.
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3- AJUDANTE ADMINISTRATIVO

I- Descrição sumária:
a) Executa tarefas simples e de pouca complexidade, nas diversas unidades administrativas, como 
datilografia, registro, controle e arquivo de documentos.

II- Descrição detalhada:
a) Executa  serviços  de  datilografia  e  digitação  de  correspondências  internas  e  externas, 
preenchimento de guias, notificações, formulários e fichas, para atender às rotinas administrativas.
b) Recebe e expede documentos diversos, registrando dados relativos à data e ao destinatário em 
livros apropriados para manter o controle de sua tramitação.
c) Atende e efetua chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina, para 
obter ou fornecer informações.
d) Recebe e transmite fax.
e) Organiza  e  mantém  atualizado  o  arquivo  de  documentos  da  unidade,  classificando-os  por 
assunto, código ou ordem alfanumérica, para facilitar sua localização quando necessário.
f) Participa do controle de requisição do material de escritório, providenciando os formulários de 
solicitação e acompanhando o recebimento, para manter o nível de material necessário à unidade de 
trabalho.
g) Executa  tarefas  simples,  operando  máquinas  de  escrever  (manual,  elétrica  ou  eletrônica), 
calculadoras, reproduções gráficas, manipulando-as para preencher formulários, efetuar registros e 
cálculos e obter cópias de documentos.
h) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

III- Especificações:
a) Escolaridade: 1.º grau completo e conhecimento básico em computação.
b) Iniciativa / complexidade: executa tarefas rotineiras de natureza simples; recebe instruções do 
superior imediato.
c) Esforço físico: normal.
d) Esforço mental: normal.
e) Esforço visual: normal.
F) Responsabilidade / dados confidenciais: eventualmente lida com documentos e informações de 
caráter sigiloso.
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4- ASSESSOR JURÍDICO

I- Descrição sumária:
a) Assessora juridicamente a Administração Pública Municipal, nas ações em que esta for parte ou 
interessada. Assessora o Procurador Jurídico da Administração Pública Municipal.

II- Descrição detalhada:
a) Estuda  ou  examina  documentos  jurídicos  e  de  outras  naturezas,  para  emitir  pareceres 
fundamentados na legislação vigente, na doutrina ou na jurisprudência.
b) Presta assistência às unidades administrativas em assuntos de natureza jurídica, elaborando e/ou 
emitindo pareceres nos processos administrativos.
c) Examina textos de projetos de lei que serão encaminhados à Câmara, bem como as emendas 
propostas pelo Poder Legislativo.
d) Mantém contatos com consultoria técnica especializada e participa de eventos específicos na 
área, para se atualizar nas questões jurídicas pertinentes à Administração Pública Municipal.
e) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

III- Especificações:
a) Escolaridade:  curso superior de Direito, com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – 
OAB.
b) Experiência: Experiência comprovada de  no mínimo 06(seis ) meses.
c) Iniciativa / complexidade:  executa tarefas de natureza complexa e especializada, que querem 
conhecimentos técnicos, constante aperfeiçoamento e atualização; recebe supervisão do superior 
imediato.
d) Esforço físico: normal.
e) Esforço mental: constante.
f) Esforço visual: normal.
g) Responsabilidade / dados confidenciais: lida com informações, dados e documentos de caráter 
sigiloso.
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5- ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

I- Descrição sumária:
a) Executa serviços em diversas áreas da organização, exercendo tarefas de natureza operacional em 
obras públicas, e manutenção dos próprios e outras atividades.

II- Descrição detalhada:
a) Auxilia nos serviços de armazenagem de materiais leves e pesados, tais como cal, cimento, areia, 
tijolos e outros, acondicionando-os em prateleiras ou pátios dos almoxarifados, para assegurar o 
estoque dos mesmos.
b) Auxilia nos serviços de jardinagem, aparando gramas, preparando a terra, plantando sementes e 
mudas, podando árvores, visando conservar, cultivar e embelezar canteiros em geral.
c) Efetua limpeza  e  conservação de  áreas  verdes,  praças  terrenos  baldios  e  outros  logradouros 
públicos,  carpindo,  limpando,  lavando,  varrendo,  transportando  entulhos  visando  melhorar  o 
aspecto do município.
d) Auxilia o motorista nas atividades de carregamento, descarregamento e entrega de materiais e 
mercadorias, valendo-se de esforço físico e/ou outros recursos, visando contribuir para a execução 
dos trabalhos.
e) Auxilia no assentamento de tubos de concreto, transportando-os e segurando-os para garantir a 
correta instalação.
f) Zela pela conservação das ferramentas, utensílios e equipamentos de trabalho, recolhendo-os e 
armazenando-os nos locais adequados.
g) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

III- Especificações:
a) Escolaridade: alfabetizado.
b) Iniciativa / complexidade: executa tarefas rotineiras de natureza simples. Recebe instruções e 
supervisão constante.
c) Esforço físico: contínuo; assume posições cansativas na maior parte do tempo e em movimento; 
manuseia ferramentas; levanta e carrega pesos.
d) Esforço mental: normal.
e) Esforço visual: normal.
g) Responsabilidade / dados confidenciais: nenhuma.
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6- AUXILIAR ADMINISTRATIVO

I- Descrição sumária:
a) Executa tarefas simples e de pouca complexidade, nas diversas unidades administrativas, como 
datilografia, registro, controle e arquivo de documentos.

II- Descrição detalhada:
a) Executa  serviços  de  datilografia  e  digitação  de  correspondências  internas  e  externas, 
preenchimento de guias, notificações, formulários e fichas, para atender às rotinas administrativas.
b) Recebe e expede documentos diversos, registrando dados relativos à data e ao destinatário em 
livros apropriados para manter o controle de sua tramitação.
c) Atende e efetua chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina, para 
obter ou fornecer informações.
d) Recebe e transmite fax.
e) Organiza  e  mantém  atualizado  o  arquivo  de  documentos  da  unidade,  classificando-os  por 
assunto, código ou ordem alfanumérica, para facilitar sua localização quando necessário.
f) Participa do controle de requisição do material de escritório, providenciando os formulários de 
solicitação e acompanhando o recebimento, para manter o nível de material necessário à unidade de 
trabalho.
g) Executa  tarefas  simples,  operando  máquinas  de  escrever  (manual,  elétrica  ou  eletrônica), 
calculadoras, reproduções gráficas, manipulando-as para preencher formulários, efetuar registros e 
cálculos e obter cópias de documentos.
h) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

III- Especificações:
a) Escolaridade: 2.º grau completo e conhecimento básico em computação.
b) Iniciativa / complexidade: executa tarefas rotineiras de natureza simples; recebe instruções do 
superior imediato.
c) Esforço físico: normal.
d) Esforço mental: normal.
e) Esforço visual: normal.
f) Responsabilidade / dados confidenciais: eventualmente lida com documentos e informações de 
caráter sigiloso.
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7- AUXILIAR DE LABORATÓRIO

I- Descrição Sumária:
a) Auxilia  na  execução  dos  serviços  de  laboratório,  preparando  agulhas  e  vidraria,  limpando 
instrumentos e aparelhos, sob a supervisão do técnico de laboratório, para possibilitar o diagnóstico 
das doenças.

II- Descrição Detalhada:
a) Auxilia na preparação do material a ser analisado . numerando e identificando os fracos para os 
exames.
b) Efetua  a  assepsia  de  agulhas  e  vidraria  como  provetas,  pipetas,  tubos,  seringas  e  outros 
recipientes, lavando-os,  esterilizando-os e secando-os,  para assegurar os padrões de qualidade e 
funcionalidade requeridos.
c) Zela pelos instrumentos e aparelhos como microscópio, centrífugas ou estufas, utilizando panos, 
escovas e outros materiais, para conservá-los e possibilitar o seu uso imediato.
d) Acondiciona  os  materiais  de  laboratório  em  gavetas  e  bandejas,  realizando  o  enchimento, 
embalagem e rotulação de vidros, ampolas e similares, conforme determina a ordem de serviços.
e) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

III- Especificações:
a) Escolaridade: 1º grau 
b) Iniciativa/Complexidade: recebe instruções e supervisão constantes.
c) Esforço Físico:  permanece a maior parte do tempo em pé e se movimenta freqüentemente.
d) Esforço Mental:  normal.
e) Esforço Visual: normal
f) Responsabilidade/Dados Confidenciais: nenhuma.
g) Responsabilidade/Patrimônio: pelos materiais e equipamentos que utiliza.
h) Responsabilidade/Segurança de Terceiros: nenhuma.
i) Responsabilidade/Supervisão : nenhuma.
j)  Ambiente de Trabalho:  pode manipular  produtos  químicos  e  tóxicos;  está  sujeito  a  odores 
desagradáveis; possibilidade de contaminação, necessita utilizar equipamentos de segurança.
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8- CHEFE DE DIVISÃO

I- Descrição sumária:
a) Planeja,  coordena  e  promove  a  execução de  todas  as  atividades  da  Divisão,  organizando e 
orientando os trabalhos, para assegurar o desenvolvimento normal das atividades.

II- Descrição detalhada:
Obs.: colher de cada chefe de divisão a sua descrição detalhada das atividades.

III- Especificações:
a) Escolaridade: 2.º grau ou experiência comprovada
b) Experiência:  Experiência  comprovada por período superior a  06 (seis) meses.
c) Iniciativa/complexidade: planeja suas atividades; executa tarefas de natureza complexa e 
rotineira que requerem conhecimentos técnicos e práticos, iniciativa discernimento para tomadas de 
decisões; recebe supervisão do superior imediato.
d) Esforço físico: normal.
e) Esforço mental: constante.
f) Esforço visual: constante.
g) Responsabilidade / dados confidenciais: total.

14



9- CONTADOR

I- Descrição sumária:
a) Supervisiona, coordena e executa serviços inerentes à contabilidade geral da Autarquia.

II- Descrição detalhada:
a) Escritura  analiticamente  os  atos  ou  fatos  administrativos,  efetuando  os  correspondentes 
lançamentos contábeis, para possibilitar o controle contábil e orçamentário.
b) Promove a prestação, acertos e conciliação de contas em geral, conferindo saldos, localizando e 
retificando possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis.
c) Examina empenhos de defesa, verificando a classificação e a existência de recursos nas dotações 
orçamentárias, para pagamento dos compromissos assumidos.
d) Elabora demonstrativos contábeis mensais, trimestrais, semestrais e anuais, relativos à execução 
orçamentária  e  financeira,  em  consonância  com  leis,  regulamentos  e  normas  vigentes,  para 
apresentar resultados da situação patrimonial, econômica e financeira.
e) Executa outras tarefas determinadas pelo superior imediato.

III- Especificações:
a) Escolaridade: curso superior, com registro no Conselho Regional  de Contabilidade – CRC.
b) Esforço físico: nenhum.
c) Esforço mental: exige atenção e raciocínio constantes.
d) Esforço visual: normal.
e) Iniciativa / complexidade: executa tarefas que exigem conhecimentos técnicos.
f) Responsabilidade / dados confidenciais: lida com documentos e informações, cuja divulgação 
causará sérios prejuízos à Administração.
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10- CONTÍNUO

I- Descrição sumária:
a) Executa trabalhos de coleta e de entrega, internos e externos, de correspondência, documentos, 
encomendas e outros afins, para atender às solicitações e necessidades da Autarquia.

II- Descrição detalhada:
a) Executa serviços internos, entregando documentos, mensagens, e pequenos volumes em unidades 
da  própria  organização,  solicitando  assinaturas  em  protocolo,  para  comprovar  a  execução  dos 
serviços.
b) Executa  serviços  externos,  efetuando  pequenas  compras  e  pagamentos  de  contas  de  caráter 
particular ou da Autarquia, dirigindo-se aos locais determinados, para atender aos interesses dos 
mesmos.
c) Executa serviços simples de escritório, arquivando, tirando cópias de documentos, atendendo 
telefone, anotando recados e outros, para auxiliar no andamento dos serviços administrativos.
d) Recebe e transmite fax.
e) Orienta  e  encaminha  visitantes  às  diversas  unidades  da  organização,  prestando informações 
necessárias, atendendo às solicitações dos mesmos.
f) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

III- Especificações:
a) Escolaridade:4.ª série do primeiro grau.
b) Iniciativa / complexidade: executa tarefas simples, sob orientação do superior imediato.
c) Esforço físico: permanece a maior parte do tempo em pé e em movimento.
d) Esforço mental: normal.
e) Esforço visual: normal
f) Responsabilidade / dados confidenciais: eventualmente lida com informações e documentos de 
caráter sigiloso.
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11- COORDENADOR 

I-  Descrição sumária:
a) Coordena as atividades do departamento pelo qual é responsável segundo as determinações da 
Diretoria e Coordenadoria Geral.

II-  Descrição detalhada:
a) Deverá ser feita por cada Coordenador da unidade ou departamento

III- Especificações:
a) Escolaridade:  2.º grau completo ou experiência comprovada.
b) Experiência: superior a seis meses.
c)  Iniciativa  /  complexidade: executa  suas  tarefas,  supervisiona  e  coordena  as  atividades  dos 
subordinados,  exigindo  constante  aperfeiçoamento  e  atualização,  iniciativa  discernimento  para 
tomadas de decisões; responsabilidade direta pela atuação do cargo que ocupa, recebe supervisão do 
Coordenador Geral e Diretor.
d) Esforço físico: normal.
e) Esforço mental: constante.
f) Esforço visual: normal.
g) Responsabilidade / dados confidenciais: Total
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12- COORDENADOR GERAL 

I-  Descrição sumária:
a) Coordena as atividades dos departamentos pelos quais é responsável segundo as determinações 
da Diretoria .

II-  Descrição detalhada:
a) Deverá ser feita por cada Coordenador Geral. 

III- Especificações:
a) Escolaridade:  2.º grau completo ou experiência comprovada.
b) Experiência: superior a seis meses.
c)  Iniciativa  /  complexidade: executa  suas  tarefas,  supervisiona  e  coordena  as  atividades  dos 
subordinados,  exigindo  constante  aperfeiçoamento  e  atualização,  iniciativa  discernimento  para 
tomadas de decisões; responsabilidade direta pela atuação do cargo que ocupa, recebe supervisão do 
Diretor.
d) Esforço físico: normal.
e) Esforço mental: constante.
f) Esforço visual: normal.
g) Responsabilidade / dados confidenciais: Total
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13- DIRETOR

I-  Descrição sumária:
a) Responde  pela  Gestão  Administrativa  da  Autarquia  e  pela  relação  desta  com  as  partes 
convenientes e os usuários do serviço.

II-  Descrição detalhada:
a) Responder pela Gestão Administrativa da Autarquia
b) Decidir  sobre  a  conveniência  de  executar  modificações   nos  sistemas  operacionais  para  o 
desempenho de suas atividades.
c) Nomear os titulares para os demais cargos em comissão;
d) Implementar sistema moderno de gestão, visando resultado positivo nos campos econômico e 
social, conduzindo a Autarquia ao cumprimento de seus objetivos e metas;
Lançar, fiscalizar, e arrecadar as tarifas e taxas pelos serviços de competência da Autarquia;
e) Contratar assessoria administrativa, técnica ou jurídica, sempre que julgar necessário, fazendo-o 
em conformidade com a legislação;
f) Prestar ao Município, a qualquer tempo, informações adicionais, para efeito de controle interno e 
externo, sobre atividades, obras, demonstrações e relatórios contábeis e fiscais exigidos por lei;
g) Representar a Autarquia em juízo ou fora dele;
h) Submeter ao Executivo Municipal todas as decisões,  normativos documentos e  instrumentos 
estabelecidos no artigo 5º desta lei;
i) Admitir, movimentar, promover, elogiar, aplicar sansões e dispensar servidores em conformidade 
com esta lei e com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde;
j) Cumprir e fazer cumprir o disposto nesta lei, no regulamento e nos demais normativos que regem 
a Autarquia.

III- Especificações:
a) Escolaridade: Engenheiro Civil ou Sanitarista ou outra pessoa que possua o  2.º grau completo.
b) Experiência: superior a seis meses; conhecimento em administração pública.
c) Iniciativa / complexidade: executa tarefas de natureza complexa que requerem conhecimentos 
especiais e práticos, exigindo constantes aperfeiçoamento e atualização, iniciativa discernimento 
para tomadas de decisões; responsabilidade direta pela atuação do cargo de comando.
d) Esforço físico: normal.
e) Esforço mental: constante.
f) Esforço visual: normal.
g) Responsabilidade  /  dados  confidenciais: Alto  nível  de  responsabilidade,  toma  as  decisões 
importantes  sobre  o  andamento  da  Autarquia;  detém,  manipula  e  guarda  documentos,  dados  e 
informações de caráter sigiloso, cuja divulgação causará prejuízo à  Autarquia Municipal.
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14- ENCANADOR

I- Descrição sumária:
a) Instalação  de  novos  pontos,  cavaletes,  redes  de  distribuição,  consertos,  e  outros  serviços 
relacionados com a função.

II- Descrição detalhada:
a) Faz a instalação de cavaletes em novos pontos de distribuição, instalação de hidrômetros, troca 
ou reparo de canos, manutenção da rede de distribuição; cuida dos acessórios e ferramentas, que 
utiliza na execução de suas tarefas.

III- Especificações:
a) Escolaridade: alfabetizado.
b) Iniciativa / complexidade: planeja parcialmente suas atividades; executa tarefas, supervisiona e 
coordena as atividades dos subordinados; recebe supervisão do superior imediato.
c) Esforço físico: normal.
d) Esforço mental: normal.
e) Esforço visual: normal.
f) Responsabilidade/dados confidenciais: nenhum
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15- ENCARREGADO DE DEPARTAMENTO

I- Descrição sumária:
a) É o encarregado(a) da unidade ou departamento. Supervisiona e coordena as atividades bem 
como pode executá-las.

II- Descrição detalhada:
a) Deverá ser feita por cada encarregado da unidade ou departamento.

III- Especificações:
a) Escolaridade: 2º grau completo ou experiência comprovada .
b) Experiência: superior a 06 (seis) meses.
c) Iniciativa / complexidade: planeja parcialmente suas atividades; executa tarefas, supervisiona e 
coordena as atividades dos subordinados; recebe supervisão do superior imediato.
d) Esforço físico: normal.
e) Esforço mental: constante.
f) Esforço visual: normal.
g) Responsabilidade / dados confidenciais: total.
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16- FISCAL DE SANEAMENTO E SAÚDE PÚBLICA

I- Descrição sumária:
a) Fiscaliza  imóveis,  estabelecimentos  comerciais,  industriais,  diversões  públicas,  ambulantes, 
verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar o bem-estar da comunidade.

II- Descrição detalhada:
a) Fiscaliza  estabelecimentos  industriais,  comerciais,  de  diversões  e  outros  quanto  à  higiene, 
vistoriando suas dependências, fazendo cumprir as exigências do Código de Posturas.
b) Autua  e  notifica  os  contribuintes  que  cometeram  infração  e  informa-os  sobre  a  legislação 
vigente, com o objetivo de regularizar a situação e garantir o cumprimento da lei.
c) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

III- ESPECIFICAÇÕES:
a) Escolaridade: segundo grau e conhecimento básico em computação.
b) Iniciativa /  complexidade: executa tarefas de natureza complexa e burocrática,  que exigem 
iniciativa própria para tomada de decisões e recebe instruções e supervisão imediata.
c)  Esforço  físico:  permanece  a  maior  parte  do  tempo  em pé  e  em movimento,  em trabalhos 
externos, exercendo a fiscalização.
d) Esforço mental: constante.
e) Esforço visual: constante.
f) Responsabilidade / dados confidenciais:  lida com informações de caráter sigiloso, de acordo 
com sua área de atuação
g) Responsabilidade / patrimônio: lida com recursos de forma indireta, provenientes da aplicação 
de multas.
h) Responsabilidade / segurança de terceiros: nenhuma.
i) Responsabilidade / supervisão: nenhuma.
j) Ambiente de trabalho: está sujeito a trabalho externo e a contato direto com o munícipe.
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17- GUARDA DE PATRIMÔNIO

I- Descrição sumária:
a) Executa serviços de vigilância, segurança e recepção dos bens públicos municipais, baseando-se 
nas regras de conduta predeterminadas, para assegurar a ordem do prédio e a segurança do local.

II- Descrição detalhada:
a) Exerce  a  vigilância  em praças,  logradouros  públicos,  e  áreas  da  Autarquia,  percorrendo-os 
sistematicamente e inspecionando suas dependências, visando à proteção, à manutenção da ordem, 
evitando a destruição do patrimônio.
b) Efetua ronda diurna e noturna nas dependências dos prédios e áreas adjacentes, verificando se 
portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente, para evitar roubos e 
outros danos.
c) Controla  a  movimentação de  pessoas,  veículos  e  materiais,  fazendo os registros  pertinentes, 
anotando o número dos mesmos para evitar o desvio de materiais e outras faltas.
d) Encarrega-se das encomendas de pequeno porte enviadas aos ocupantes do prédio, recebendo e 
encaminhando aos destinatários, para evitar extravios e outras ocorrências desagradáveis.
e) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo seu superior imediato.

III- Especificações:
a) Escolaridade: 4.ª série do primeiro grau.
b) Esforço físico: permanece a maior parte do tempo em pé e em movimento.
c) Esforço mental: constante.
d) Esforço visual: constante.
e) Iniciativa / complexidade: executa tarefas de natureza simples; exige iniciativa para tomada de 
decisões em situações emergenciais; recebe instruções e supervisão do superior imediato.
f) Responsabilidade / dados confidenciais: nenhuma.
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18- JARDINEIRO

I- Descrição sumária:
A) Executa serviços de jardinagem e arborização em ruas e logradouros públicos.

II- Descrição detalhada:
a) Prepara a terra, arando, adubando, irrigando e efetuando outros tratos necessários, para proceder 
ao plantio de flores, árvores, arbustos e outras plantas ornamentais.
b) Efetua a podagem das plantas e árvores, aparando-as em épocas determinadas, com tesouras e 
instrumento apropriados para assegurar o desenvolvimento adequado das mesmas.
c) Efetua  o  plantio  de  sementes  e  mudas,  colocando-as  em covas  previamente  preparadas  nos 
canteiros, para obter a germinação e o enraizamento.
d) Efetua a  formação de novos jardins e  gramados,  renovando-lhes  as  partes danificadas,  para 
mantê-los em bom estado de conservação.
e) Prepara canteiros, colocando anteparos de madeira e de outros materiais, seguindo os contornos 
estabelecidos, para atender à estética dos locais.
f) Zela  pelos  equipamentos,  ferramentas  e  outros  materiais  utilizados,  colocando-os  em  local 
apropriado, para deixa-los em condições de uso.
g) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

III- Especificações:
a) Escolaridade: alfabetizado.
b) Esforço físico: permanece a maior parte do tempo em movimento, executa tarefas rotineiras e 
com certa variedade, exigindo iniciativa do ocupante para solução de problemas ocasionais; recebe 
instruções e supervisão do superior imediato.
c) Esforço mental: constante.
d) Esforço visual: constante.
e) Iniciativa / complexidade: recebe instruções e supervisão constantes.
f) Responsabilidade / dados confidenciais: nenhuma.
g) Ambiente de trabalho: está sujeito a trabalho externo e à exposição a elementos desagradáveis: 
poeira,  umidade,  calor,  sol,  chuva;  corre  risco  de  acidentes;  necessita  usar  equipamentos  de 
segurança.
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19- LEITURISTA

I- Descrição sumária:
a) Faz leitura dos hidrômetros e faz a entrega das faturas

II- Descrição detalhada:
a) Recolhe os dados dos hidrômetros através de leitura, aferindo a quantidade de consumo de cada 
consumidor, e faz a entrega das faturas aos consumidores.

III- Especificações:
a) Escolaridade: primeiro grau; com Carteira Nacional de Habilitação – CNH – categoria  que lhe 
habilite dirigir motocicleta - “AC”.
b) Iniciativa / complexidade: executa tarefas simples, que exigem conhecimento prático; recebe 
orientação e supervisão do superior imediato.
c) Esforço físico: nenhum.
d) Esforço mental: normal.
e) Esforço visual: normal.
f) Responsabilidade / dados confidenciais: nenhuma.
g) Responsabilidade / patrimônio: pelas ferramentas, materiais e equipamentos que utiliza.
h) Responsabilidade /segurança de terceiros: trabalho de equipe, responsabilidade indireta. 
i)  Ambiente de trabalho: externo; necessita usar equipamentos de segurança para o caso de a 
locomoção for feita por motocicleta (capacete). 
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20- MECÂNICO:

I- Descrição sumária:
a) Conserta veículos automotores em geral,  efetuando a reparação ,  manutenção e conservação 
visando assegurar  as condições funcionamento.

II- Descrição detalhada:
a) Examina os veículos e máquinas rodoviárias, inspecionando diretamente, ou através de aparelhos 
ou banco de provas, para determinar defeitos e anormalidades de funcionamento.
b) Efetua a desmontagem, procedendo ajustes ou substituição de peças do motor, dos sistemas de 
freios,  de ignição,  de direção,  de alimentação de combustível,  de transmissão e de suspensão , 
utilizando ferramentas e instrumentos apropriados, para recondicionar o veículo e assegurar o seu 
funcionamento.
c) Recondiciona  o  equipamento  elétrico  do  veículo  ou  máquina  rodoviária,  o  alinhamento  da 
direção e a regulagem dos faróis, enviando a oficinas especializadas as partes mais danificadas, para 
complementar a manutenção do veículo.
d) Orienta  e  acompanha a  limpeza e  lubrificação de peças  e  equipamentos,  providenciando os 
acessórios necessários para a execução dos serviços.
e) Efetua a montagem dos demais componentes dos veículos e máquinas rodoviárias, guiando-se 
pelos desenhos ou especificações pertinentes, para possibilitar sua utilização.
f) Testa  os  veículos  e  máquinas  uma vez  montados,  para  comprovar  o  resultado  dos  serviços 
realizados.
g) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

III- Especificações:
a) Escolaridade: primeiro grau, com auto grau de  conhecimento  em mecânica de veículos leves e 
pesados; Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D”.
b) Iniciativa / complexidade: executa tarefas de variadas e complexas, que exigem conhecimentos 
técnicos e práticos e iniciativa própria; recebe orientação e supervisão do superior imediato.
c) Esforço físico: assume posições cansativas na maior parte do tempo; carrega e levanta materiais 
e equipamentos leves e pesados.
d) Esforço mental: constante.
e) Esforço visual: constante.
f) Responsabilidade / dados confidenciais: nenhuma.
g) Responsabilidade / patrimônio: pelas ferramentas, materiais e equipamentos que utiliza.
h) Responsabilidade /segurança de terceiros: trabalho de equipe, responsabilidade indireta. 
i) Ambiente de trabalho: está sujeito a trabalho externo e à exposição a elementos desagradáveis: 
óleo, graxa, poeira e outros; corre o risco de acidentes; necessita usar equipamentos de segurança.
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21- MOTORISTA DE CAMINHÃO

I- Descrição sumária:
a) Dirige e conserva os caminhões da frota da Autarquia, manipulando os comandos de marcha, 
direção e demais mecanismos, conduzindo-os e operando-os em programas determinados de acordo 
com as  normas  de  trânsito  e  segurança  do  trabalho  e  as  instruções  recebidas,  para  efetuar  o 
transporte de materiais.

II- Descrição detalhada:
a) Inspeciona o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, 
água e  óleo do caráter,  testando freios  e  parte  elétrica,  para  certificar-se  de suas condições  de 
funcionamento.
b) Dirige o veículo, obedecendo o Código de Trânsito Brasileiro, seguindo mapas, itinerários ou 
programas estabelecidos, para conduzir os materiais aos locais solicitados ou determinados.
c) Zela pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar o seu 
perfeito estado.
d) Pode efetuar reparos de emergência no veículo, para garantir o seu funcionamento.
e) Mantém a limpeza do veículo, deixando-o em condições adequadas de uso.
f) Transporta materiais de construção em geral como ferramentas, equipamentos e materiais para 
obras em andamento, assegurando a execução dos trabalhos.
g) Opera os mecanismos específicos dos caminhões, tais como basculante, muck, coleta de lixo, 
etc., obedecendo as normas de segurança no trabalho.
h) Zela pela documentação da carga do veículo, verificando sua legalidade e correspondência aos 
volumes transportados, para apresentá-la às autoridades competentes, quando solicitada nos postos 
de fiscalização.
i) Controla a carga e descarga do material transportável, comparando-o aos documentos recebidos 
para atender corretamente ao usuário.
j) Efetua anotações de viagens realizadas, pessoas transportadas, quilometragem rodada, itinerários 
e outras ocorrências, seguindo normas estabelecidas.
k) Recolhe o veículo após o serviço, conduzindo-o até o pátio da Autarquia, para possibilitar sua 
manutenção e abastecimento.
l) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

III- Especificações:
a) Escolaridade:  alfabetizado, com Carteira Nacional de Habilitação, categoria “C”.
b) Iniciativa/ complexidade: executa tarefas rotineiras que requerem conhecimentos práticos, com 
iniciativa própria; recebe instruções do superior imediato.
c) Esforço físico: permanece a maior parte do tempo sentado, assumindo posições cansativas.
d) Esforço mental: constante.
e)  Esforço visual: constante.
f) Responsabilidade / dados confidenciais: nenhuma.
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22- MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES

I-  Descrição sumária:
a) Dirige e conserva veículos automotores, da frota da organização, tais como automóveis, peruas e 
pick-ups, manipulando os comandos de marcha e direção, conduzindo-os em trajeto determinado, 
de acordo com as normas de trânsito e as instruções recebidas, para efetuar transporte de servidores, 
autoridades, materiais e outros.

II- Descrição detalhada:
a) Inspeciona o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, 
água e  óleo do caráter,  testando freios  e  parte  elétrica,  para  certificar-se  de suas condições  de 
funcionamento.
b) Dirige o veículo, obedecendo o Código de Trânsito Brasileiro, seguindo mapas, itinerários ou 
programas estabelecidos, para conduzir usuários e materiais aos locais solicitados ou determinados.
c) Zela pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar o seu 
perfeito estado.
d) Pode efetuar reparos de emergência no veículo, para garantir o seu funcionamento.
e) Mantém a limpeza do veículo, deixando-o em condições adequadas de uso.
f) Transporta  materiais,  de  pequeno  porte,  de  construção  em  geral  como  ferramentas  e 
equipamentos para obras em andamento, assegurando a execução dos trabalhos.
g) Efetua anotações de viagens realizadas, pessoas transportadas, quilometragem rodada, itinerários 
e outras ocorrências, seguindo normas estabelecidas.
h) Recolhe  o  veículo  após  o  serviço,  deixando-o  estacionado  e  fechado  corretamente,  para 
possibilitar sua manutenção e abastecimento.
i) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

III- Especificações:
a) Escolaridade: alfabetizado, com Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”.
b) Iniciativa / complexidade: executa tarefas rotineiras que requerem conhecimentos práticos, com 
iniciativa própria; recebe instruções do superior imediato.
c) Esforço físico: permanece a maior parte do tempo sentado, assumindo posições cansativas.
d) Esforço mental: constante.
e) Esforço visual: constante.
f) Responsabilidade / dados confidenciais: nenhuma.
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23- OPERADOR DE BOMBA

I- Descrição sumária:
a) Opera bombas de água e esgoto 

II- Descrição detalhada:
a) Zela pela limpeza das bombas, cuida da operação de ligar e desligar quando necessário, cuida dos 
acessórios e ferramentas, que utiliza na execução de suas tarefas, faz manutenção preventiva dos 
equipamentos.

III- Especificações:
a) Escolaridade: alfabetizado, ter conhecimento básico sobre eletricidade.
b) Iniciativa /  complexidade: executa tarefas rotineiras,  que requerem conhecimentos práticos, 
com iniciativa própria; recebe instruções do superior imediato.
c) Esforço físico: normal.
d) Esforço mental: normal.
e) Esforço visual: normal.
f) Responsabilidade / dados confidenciais: nenhuma.
g) Responsabilidade / patrimônio: pelas ferramentas que utiliza.
h) Responsabilidade / supervisão: média.
i)  Ambiente  de  trabalho: está  sujeito  a  trabalho  externo;  necessita  usar  equipamentos  de 
segurança.
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24- OPERADOR DE MÁQUINAS
I- Descrição sumária:
a) Opera máquinas da construção civil,  conduzido-as e operando seus comandos,  para escavar, 
nivelar, aplainar e compactar terra e materiais similares, preparar concreto e colocar capeamento de 
asfalto e concreto nas estradas e outros, auxiliando na execução de obras.
II- Descrição detalhada:
a) Zela  pela  limpeza  das  máquinas,  acessórios  e  ferramentas,  que  utiliza  na  execução de suas 
tarefas.
b) Opera máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica ou caçamba, 
para escavar e mover terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos.
c) Opera máquinas de abrir canais de drenagem, abastecimento de água, petróleo, gás e outros.
d) Opera  máquinas  providas  de  lâminas  para  nivelar  solos  ,  na  construção  de  edifícios,  pista, 
estradas e outras obras.
e) Opera máquinas para estender camadas de asfalto ou betume, acionando os dispositivos, para 
posicioná-las segundo as necessidades de trabalho.
f) Movimenta  a  máquina,  acionando  seus  pedais  e  alavancas  de  comando,  corte,  elevação  e 
abertura, assim como seus comandos de tração e os hidráulicos, para escavar, carregar, levantar, 
descarregar material, mover pedra, terra e materiais similares.
g) Executa  serviços  de  terraplanagem,  tais  como  remoção,  distribuição  e  nivelamento  de 
superfícies, cortes de barrancos, acabamentos e outros.
h) Providencia  o  abastecimento  de  combustível,  água  e  lubrificantes  nas  máquinas  sob  sua 
responsabilidade.
i) Conduz a máquina, acionando o motor e manipulando os dispositivos, para posicioná-la, segundo 
as necessidades de trabalho.
j) Executa  tarefas  relativas  a  verter,  em  caminhões  e  veículos  de  carga  pesada,  os  materiais 
escavados, para o transporte dos mesmos.
k) Efetua  serviços  de  manutenção  de  máquina,  abastecendo-a,  lubrificando-a  e  executando 
pequenos reparos, para assegurar o seu bom funcionamento.
l) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
III- Especificações:
a) Escolaridade: alfabetizado, com Carteira Nacional de Habilitação – CNH – categoria “C”.
b) Iniciativa / complexidade: executa tarefas de natureza complexa, que requerem conhecimentos 
práticos, com iniciativa própria; recebe instruções do superior imediato.
c) Esforço físico: assume posições extremamente cansativas, em pé ou sentado.
d) Esforço mental: constante.
e) Esforço visual: constante.
f) Responsabilidade / dados confidenciais: nenhuma.
g)  Responsabilidade  /  patrimônio:  pelos  veículos,  máquinas  equipamentos  e  ferramentas  que 
utiliza.
h) Responsabilidade /segurança de terceiros: total, relativa à área de execução do serviço, com 
relação a pedestres e obediência às normas de segurança.
i) Responsabilidade / supervisão: nenhuma.
j) Ambiente de trabalho: está sujeito a trabalho externo e à exposição a elementos desagradáveis: 
calor, chuva, poeira; corre riscos de acidentes; necessita usar equipamentos de segurança.
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25- PEDREIRO

I- Descrição sumária:
a) Executa trabalhos de alvenaria, assentando pedras ou tijolos de argila ou concreto, em camadas 
superpostas e rejuntando-os e fixando com argamassa,  para levantar muros,  paredes,  colocando 
pisos, azulejos e outros similares.

II- Descrição detalhada:
a) Verifica as características da obra, examinando plantas e outras especificações da construção, 
para selecionar o material e estabelecer as operações a executar.
b) Ajusta a pedra ou tijolo a ser utilizado, adaptando a forma e medida ao lugar onde será colocado, 
utilizando martelo e talhadeira, para possibilitar o assentamento do material em questão.
c) Mistura areia, cimento e água, dosando esses materiais nas quantidades convenientes, para obter 
a argamassa a ser empregada no assentamento de pedras e tijolos.
d) Assenta tijolos, ladrilhos, pisos ou pedras, superpondo-os em fileiras ou seguindo os desenhos, 
para levantar paredes, vigas, pilares, degraus de escadas e outras partes da construção.
e) Constrói base de concreto e/ou outro material, baseando-se nas especificações, para possibilitar a 
instalação de máquinas, postes da rede elétrica e para outros fins.
f) Executa  serviços  de  acabamento  em geral,  tais  como  colocação  de  telhas,  revestimento  de 
pavimentos  ou  paredes  com ladrilhos  e  azulejos,  instalação  de  rodapés,  verificando  material  e 
ferramentas necessárias para a execução dos trabalhos.
g) Executa  trabalhos  de  manutenção  corretiva  de  prédios,  calçadas  e  estruturas  semelhantes, 
reparando paredes e pisos, aparelhos sanitários e outras peças, chumbando as bases danificadas, 
para reconstruir essas estruturas.
h) Reboca as estruturas construídas, empregando argamassa de cal, cimento e areia e atentando para 
o prumo e nivelamento das mesmas para torná-las  aptas a outros tipos de revestimentos.
i) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

III- Especificações:
a) Escolaridade: alfabetizado com conhecimento básico em construção civil.
b) Iniciativa / complexidade: executa tarefas variadas e complexas  que exigem conhecimentos 
práticos, iniciativa própria; recebe orientação e supervisão do superior imediato.
c)  Esforço  físico: acentuado,  assume posições  cansativas,  levantando e  carregando materiais  e 
equipamentos leves e pesados.
d) Esforço mental: constante.
e) Esforço visual: constante.
f) Responsabilidade / dados confidenciais: nenhuma.
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26- SECRETÁRIA

I- Descrição sumária:
a) Executa serviços gerais de secretaria, desenvolvendo suas atividades nas unidades 
administrativas, a fim de atender ao expediente das mesmas.

II- Descrição detalhada:
a) Datilografa ou digita cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da 
unidade, atendendo às exigências de padrões estéticos, visando à transcrição de minutas 
fornecidas pela chefia.
b) Recepciona  pessoas  que  procuram  contatar  a  unidade,  inteirando-se  dos  assuntos  a  serem 
tratados, objetivando prestar-lhes as informações desejadas.
c) Controla agenda de compromissos da chefia, anotando datas e horários de reuniões e entrevistas, 
a fim de informá-la sobre as obrigações assumidas.
d) Atende e/ou efetua ligações telefônicas, anotando recados ou prestando informações relativas aos 
serviços executados.
e) Recebe e transmite fax.
f) Controla o recebimento e expedição de correspondência, registrando-as em livro próprio, tendo 
como finalidade o encaminhamento ou despacho às pessoas interessadas.
g) Organiza  e  mantém  atualizado  o  arquivo  de  documentos  da  unidade,  classificando-os  por 
assunto, código ou ordem alfa numérica, visando a sua pronta localização quando necessário.
h) Providencia a reprodução de documentos e encadernação de relatórios , observando qualidade, 
quantidade e ordem solicitada pela chefia, assegurando seu atendimento.
i) Determina a execução de serviços externos, solicitando e orientando o contínuo ou office-boy na 
entrega ou retirada de documentos e/ou pequenas compras, para atender o expediente da Autarquia.
j) Pesquisa e levanta informações para o superior ou equipe de trabalho.
k) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato

III- Especificações:
a) Escolaridade: 2.º grau completo e conhecimento básico em computação.
b)  Iniciativa  /  complexidade:  executa  tarefas  de  natureza  complexa  e  burocrática;  planeja 
parcialmente suas atividades e recebe orientação e supervisão do superior imediato.
c) Esforço físico: nenhum.
d) Esforço mental: constante.
e) Esforço visual: constante.
f) Responsabilidade / dados confidenciais: eventualmente, lida com informações e documentos de 
caráter sigiloso.
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27- SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS

I- Descrição sumária:
a) Executa serviços em diversas áreas da organização, exercendo tarefas de natureza operacional e 
outras atividades.

II- Descrição detalhada:
a) Auxilia nos serviços de armazenagem de materiais leves e pesados, tais como cal, cimento, areia, 
tijolos e outros, acondicionando-os em prateleiras ou pátios dos almoxarifados, para assegurar o 
estoque dos mesmos.
b) Auxilia nos serviços de jardinagem, aparando gramas, preparando a terra, plantando sementes e 
mudas, podando árvores, visando conservar, cultivar e embelezar canteiros em geral.
c) Efetua limpeza  e  conservação de  áreas  verdes,  praças  terrenos  baldios  e  outros  logradouros 
públicos,  carpindo,  limpando,  lavando,  varrendo,  transportando  entulhos  visando  melhorar  o 
aspecto do município.
d) Auxilia o motorista nas atividades de carregamento, descarregamento e entrega de materiais e 
mercadorias, valendo-se de esforço físico e/ou outros recursos, visando contribuir para a execução 
dos trabalhos.
e) Auxilia no assentamento de tubos de concreto, transportando-os e segurando-os para garantir a 
correta instalação.
f) Zela pela conservação das ferramentas, utensílios e equipamentos de trabalho, recolhendo-os e 
armazenando-os nos locais adequados.
g) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

III- Especificações:
a) Escolaridade: alfabetizado.
b) Iniciativa / complexidade: executa tarefas rotineiras de natureza simples. Recebe instruções e 
supervisão constante.
c) Esforço físico: contínuo; assume posições cansativas na maior parte do tempo e em movimento; 
manuseia ferramentas; levanta e carrega pesos.
d) Esforço mental: normal.
e) Esforço visual: normal.
f) Responsabilidade / dados confidenciais: nenhuma.
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28- SERVIDOR BRAÇAL

I- Descrição sumária:
a) Executa serviços em diversas áreas da organização, exercendo tarefas de natureza operacional e 
outras atividades.

II- Descrição detalhada:
a) Auxilia nos serviços de armazenagem de materiais leves e pesados, tais como cal, cimento, areia, 
tijolos e outros, acondicionando-os em prateleiras ou pátios dos almoxarifados, para assegurar o 
estoque dos mesmos.
b) Auxilia nos serviços de jardinagem, aparando gramas, preparando a terra, plantando sementes e 
mudas, podando árvores, visando conservar, cultivar e embelezar canteiros em geral.
c)  Auxilia o motorista nas atividades de carregamento, descarregamento e entrega de materiais e 
mercadorias, valendo-se de esforço físico e/ou outros recursos, visando contribuir para a execução 
dos trabalhos.
d) Auxilia na preparação de rua para a execução de serviços de pavimentação, compactando o solo, 
esparramando terra, pedra, para manter a conservação dos trechos desgastados ou na abertura de 
novas vias.
e)  Auxilia nas instalações e manutenções elétricas, fornecendo materiais necessários e utilizando 
ferramentas manuais, para estruturar a parte geral das instalações.
f)  Auxilia no assentamento de tubos de concreto, transportando-os e segurando-os para garantir a 
correta instalação.
g)  Zela pela conservação das ferramentas, utensílios e equipamentos de trabalho, recolhendo-os e 
armazenando-os nos locais adequados.
h) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

III- Especificações:
a) Escolaridade: alfabetizado.
b) Iniciativa / complexidade: executa tarefas rotineiras de natureza simples. Recebe instruções e 
supervisão constante.
c) Esforço físico: contínuo; assume posições cansativas na maior parte do tempo e em movimento; 
manuseia ferramentas; levanta e carrega pesos.
d) Esforço mental: normal.
e) Esforço visual: normal.
f) Responsabilidade / dados confidenciais: nenhuma.
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29- TÉCNICO EM CONTABILIDADE

I- Descrição sumária:
a) Coordena e executa serviços inerentes à contabilidade geral da Autarquia.

II- Descrição detalhada:
a) Escritura  analiticamente  os  atos  ou  fatos  administrativos,  efetuando  os  correspondentes 
lançamentos contábeis, para possibilitar o controle contábil e orçamentário.
b) Promove a prestação, acertos e conciliação de contas em geral, conferindo saldos, localizando e 
retificando possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis.
n Examina empenhos de defesa, verificando a classificação e a existência de recursos nas dotações 
orçamentárias, para pagamento dos compromissos assumidos.
n Elabora demonstrativos contábeis mensais, trimestrais, semestrais e anuais, relativos à execução 
orçamentária  e  financeira,  em  consonância  com  leis,  regulamentos  e  normas  vigentes,  para 
apresentar resultados da situação patrimonial, econômica e financeira.
e) Executa outras tarefas determinadas pelo superior imediato.

III- Especificações:
a)  Escolaridade: 2°grau  em técnico  de  contabilidade,  com registro  no Conselho  Regional   de 
Contabilidade – CRC.
b) Esforço físico: nenhum.
c) Esforço mental: exige atenção e raciocínio constantes.
d) Esforço visual: normal.
e) Iniciativa / complexidade: executa tarefas que exigem conhecimentos técnicos.
f) Responsabilidade / dados confidenciais: lida com documentos e informações, cuja divulgação 
causará sérios prejuízos à Administração.
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30-TÉCNICO  EM QUÍMICA

I- Descrição Sumária:
a) Executa tarefas relacionadas com o controle de qualidade da água abastecida, dosagens e análises 
físico-químicas de bacteriológicas, realiza o controle de lançamento do efluente doméstico (esgoto 
sanitário) no corpo receptor.

II- Descrição Detalhada:
a) Realiza análises físico-químicas e bateriológicas para o controle da qualidade da água;
b)Realiza análises físico-químicas para o controle do tratamento de esgoto;
c) Controla a emissão do esgoto sanitário tratado no corpo receptor;
d) Realiza  a  correta  amostragem  de  água  e  esgoto,  empregando  técnicas  adequadas  para  a 
realização das análises;
f) Realiza a correta dosagem de produtos químicos utilizados no processo de tratamento de água;
g) Interpreta os resultados dos exames, análises e teste, valendo-se de seu conhecimento técnico 
para a elaboração de laudos de controle;
h) Elabora relatórios técnicos e computação de dados estatísticos, anotando e reunindo os resultados 
das análises e informações, para consulta por outros órgãos;
n Assume junto ao órgão competente a responsabilidade técnica sobre todos os procedimentos que 
lhe competem;
j) Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

III- Especificações:
a) Escolaridade:  2.° Grau  Técnico Químico
b) Iniciativa/Complexidade: executa tarefas que exigem conhecimentos técnicos.
c) Esforço Físico: permanece a maior parte do tempo em pé.
d) Esforço Mental: atenção e raciocínio constantes.
e) Esforço Visual: constante.
f) Responsabilidade/Dados Confidenciais: normal.
g) Responsabilidade/Patrimônio: pelos materiais e equipamentos de  custo elevado que utiliza.
h) Responsabilidade/Segurança de Terceiros: total, pela qualidade da água servida a população
i) Ambiente de Trabalho: manipula produtos químicos e tóxicos, corre risco pela manipulação de 
produtos corrosivos e insalubres.
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