
 

Estado de Minas Gerais 

Prefeitura Municipal de Diamantina 

Gabinete do Prefeito 

 

 

Rua da Glória, Nº 394 – Centro – CEP: 39100-000 – DIAMANTINA – MINAS GERAIS 

226 

ANEXO III – DESCRITIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 

 

 

CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

1 Assessor Jurídico 3 40h semanais e à disposição •Ensino Superior em Direito; 

•Registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); 

•Livre nomeação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de assessoria em nível hierárquico estratégico, responsável pela coordenação das atividades de assessoria jurídica. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.  Assessorar juridicamente os secretários municipais em assuntos pertinentes à área da saúde, meio ambiente ou em Procedimentos Administrativos Disciplinares, 

conforme lotação; 2.  Estudar e examinar anteprojetos de lei, decretos, portarias, resoluções e regulamentos, conforme diretrizes de políticas públicas pretendidas 

pelos respectivos gestores; 3.  Providenciar o devido arquivamento e controle dos atos administrativos expedidos pelo gestor assessorado; 4.  Prestar assessoramento, 

sobre questões jurídicas, aos secretários no que diz respeito à comunicação interna e externa entre órgãos e entidades, que envolva questão jurídica; 5.  Auxiliar o 

gestor na condução da política pública respectiva, com o estudo das normativas jurídicas que envolvem a matéria, para definição das diretrizes a serem adotadas 

pela secretaria; 6. Subsidiar, juridicamente, as decisões do gestor; 7. Planejar estudos, organizar e manter coletânea de legislação, jurisprudência, pareceres e outros 

documentos legais de interesse do Poder Executivo e que tiver sido posto sob sua análise; 8.  Auxiliar o gestor na coordenação dos trabalhos dos setores das 

respectivas secretarias, em consonância com as orientações normativas pertinentes; 9.  Emitir parecer sobre questões de direito que o secretário submeter ao seu 

exame, sugerindo-lhe providências de ordem jurídica, reclamadas pelo interesse público ou pela aplicação da legislação vigente; 10. Participar de reuniões internas 

e externas, sempre que convocado pelo Prefeito ou secretário assessorado; 11. Assessorar os secretários municipais, elaborando minutas das decisões sobre assuntos 

a eles submetidos, que envolvam consequências de ordem jurídica, e que ainda não tenham exarado parecer jurídico sobre o caso concreto; 12. Orientar a elaboração 

de termos, declarações, procurações, despachos e decisões a serem assinados pelo gestor assessorado, desde que este o requisite; 13. Providenciar requisições de 

documentos, informações e esclarecimentos, no âmbito da sua atribuição; 14. A pedido do secretário, organizar e coordenar reuniões e debates que se fizerem 

necessários para a elaboração de instrumentos normativos; 15. Assessorar o secretariado, exercendo o controle interno da legalidade dos atos da administração e 

vetando a prática de atos ilegais; 16. Assessorar o examine de documentos jurídicos e analisar seus conteúdos com base em textos legais para emissão de estudos, 

pareceres e orientação normativa, de forma a direcionar a Administração Pública no cumprimento de leis e regulamentos; 14. Prestar apoio aos Conselhos e Fundos, 

quando solicitado pelo respectivo secretário; 15. Orientar juridicamente os setores interligados às secretarias respectivas, ampliando o nível de conhecimento legal 

e direcionando as ações ao adequado cumprimento de leis e regulamentos. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

2 Chefe de Gabinete  11 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de chefia em nível hierárquico estratégico, responsável pelo assessoramento das atividades do Gabinete dos Secretários Municipais. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar e coordenar as atividades protocolares do Gabinete dos Secretários Municipais; 2. Controlar a redação e expedição da correspondência do Gabinete 

dos Secretários Municipais; 3. Promover, assessorar e coordenar os eventos do Gabinete dos Secretários Municipais; 4. Orientar e coordenar o Cerimonial do 

Gabinete dos Secretários Municipais; 5. Municiar a assessoria de comunicação com informações relevantes da agenda dos Secretários Municipais; 6. Orientar o 

estabelecimento de políticas de manutenção de relações harmônicas e independentes entre as Secretarias Municipais; 7. Supervisionar a tramitação dos assuntos 

entre os Poderes, mantendo informado os Secretários Municipais; 8. Buscar informações junto aos órgãos municipais, estaduais e federais; 9. Promover atividades 

de coordenação político- administrativas da Secretaria com os munícipes, pessoalmente, ou por meio de entidades que os representem; 10. Coordenar as relações 

do Executivo com o Legislativo, providenciando os contatos com os vereadores; 11. Receber as solicitações e sugestões, encaminhando-as e/ou tomando as devidas 

providências e, se for o caso, respondendo-as; 12. Exercer, sobre os Diretores e Gerentes, cobrança das definições/decisões dos Secretários Municipais, buscando 

o retorno dos assuntos tratados e/ou das providências a serem tomadas por cada uma delas, supervisionando a execução das tarefas e cobrando o cumprimento dos 

prazos estabelecidos; 13. Realizar a triagem das demandas dos Secretários Municipais, atendendo e/ou encaminhando para os Diretores ou Gerentes, quando for o 

caso; 14. Organizar, controlar, supervisionar e avisar antecipadamente de todos os compromissos agendados para os Secretários Municipais; 15. Promover o 

cumprimento das atividades necessárias ao exercício das competências estabelecidas para a secretaria respectiva; 16. Coordenar a elaboração de ordens de serviços 

a serem assinadas pelos Secretários Municipais; 17.  Inteirar-se dos assuntos a serem submetidos ao conhecimento dos Secretários Municipais. 18. Executar outras 

atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

3 Chefe do Gabinete do Prefeito 1 40h semanais e à disposição • Ensino Superior; 

•Livre nomeação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de chefia em nível hierárquico estratégico, responsável pela direção das atividades do Gabinete do Prefeito. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Definir diretrizes e supervisionar as atividades de organização, controle, e comunicação dos compromissos agendados para o Prefeito; 2. Definir a agenda e, 

quando solicitado, organizar e acompanhar as reuniões do Prefeito; 3. Inteirar-se dos assuntos a serem submetidos ao conhecimento do Prefeito; 4. Estabelecer 

contatos internos e externos, de interesse do Prefeito; 5. Receber, orientar e acompanhar autoridades e convidados em visitas oficiais ao Município; 6. Planejar 

recepções, almoços e jantares promovidos pelo Gabinete do Prefeito, quando determinado; 7. Definir diretrizes para o controle do fluxo de correspondências do 

Gabinete do Prefeito; 8. Assessorar o Prefeito no exame, encaminhamento e solução de assuntos políticos e administrativos; 9. Planejar as atividades de atendimento 

ao público no Gabinete do Prefeito; 10. Articular a troca de informações com os demais secretários e providenciar o atendimento de consultas e o encaminhamento 

dos assuntos pertinentes às unidades do Gabinete do Prefeito; 11. Orientar os trabalhos de planejamento, gestão e execução financeira a serem executados pelo 

Gabinete do Prefeito e órgãos vinculados; 12. Processar o estudo e propor solução de assuntos que lhe forem encaminhados pelo Prefeito; 13.Executar outras 

atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do Prefeito. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

4 Assessor de Gabinete 3 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de assessoria em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Gabinete do Prefeito. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Prestar assessoramento no planejamento e coordenação das atividades governamentais, colaborando com os demais órgãos e entidades da Administração Pública 

Municipal na execução dos planos estratégicos e administrativos, que envolvam a política do Governo; 2. Organizar e promover o cumprimento da agenda do 

Prefeito; 3. Prestar atendimento ao público, recepcionando autoridades, cidadãos e servidores que demandarem o Gabinete do Prefeito; 4. Receber e abrir a 

correspondência dirigida ao Gabinete do Prefeito e promover o encaminhamento a Chefia de Gabinete; 5. Preparar o expediente para despacho do Prefeito; 6. 

Promover o encaminhamento para o arquivo de atos e de documentos que interessem ao cumprimento das atribuições do Prefeito; 7. Coordenar e assessorar ações 

de representação política do Governo; 8. Coordenar as medidas que visem ao cumprimento de prazos e pronunciamento, parecer e informação do Poder Executivo; 

9. Preparar atos oficiais, relacionados com os seus serviços; 10. Desempenhar missões específicas, expressamente atribuídas pela Chefia de Gabinete do Prefeito 

por meio de atos escritos ou ordens verbais; 11. Estabelecer relações com os Conselhos Municipais, os movimentos populares e comunitários; 12. Planejar e 

coordenar a política de interação com a sociedade civil; 13. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

5 Assessor Jurídico do Gabinete do Prefeito 1 40h semanais e à disposição •Ensino Superior em Direito; 

•Registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); 

•Livre nomeação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de assessoria em nível hierárquico estratégico, responsável pela coordenação das atividades de assessoria jurídica do Gabinete do Prefeito. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar juridicamente o Prefeito emitindo parecer técnico com responsabilidade objetiva e subjetiva dos seus atos endereçados ao Prefeito Municipal; 2. 

Assessorar o Chefe do Executivo na definição do conteúdo, redigindo e preparando minutas e promovendo estudos sobre anteprojetos de lei, decretos, portarias, 

resoluções e regulamentos; 3. Providenciar a minuta das leis aprovadas e sancionadas ou, por determinação do Prefeito, elaborar justificativa para veto à lei aprovada, 

providenciando estudos técnicos para sua fundamentação jurídica; 4. Coordenar o processo de arquivamento de portarias, decretos e demais atos jurídicos expedidos 

pelo Executivo; 5. Prestar assessoramento ao Prefeito e aos Secretários para a elaboração de resposta a ofício a eles direcionado, que envolva questão jurídica 

estratégica; 6. Coordenar estudos, organizar e manter coletânea de legislação, jurisprudência, pareceres e outros documentos legais de interesse do Poder Executivo 

e que tiverem sido postos sob sua análise; 7. Representar juridicamente o município em ação ou processo judicial ou extrajudicial, exclusivamente em caso de 

impedimento ou suspeição dos Procuradores Municipais, ou na impossibilidade destes; 8. Emitir parecer sobre questões de direito que o Prefeito submeter ao seu 

exame, sugerindo-lhe providências de ordem jurídica, reclamadas pelo interesse público ou pela aplicação da legislação vigente; 9. Participar de reuniões internas 

e externas, sempre que convocado pelo Prefeito; 10. Orientar a elaboração de termos, declarações, procurações, despachos e decisões a serem assinados pelo 

Prefeito, desde que este o requisite; 11. Providenciar requisições de documentos, informações e esclarecimentos, no âmbito da sua atribuição; 12. A pedido do 

Prefeito, organizar e coordenar reuniões e debates que se fizerem necessários para a elaboração de instrumentos normativos;13. Assessorar o poder executivo em 

matéria legislativa, exercendo o controle interno da legalidade dos atos da administração e vetando a prática de atos ilegais; 14. Examinar documentos jurídicos e 

analisar seus conteúdos com base em textos legais para emissão de estudos, pareceres e orientações normativas, de forma a direcionar a Administração Pública no 

cumprimento de leis e regulamentos; 15. Assessorar, quando solicitado, em processos licitatórios, processos administrativo-disciplinares e sindicâncias, a fim de 

dar cumprimento aos dispositivos legais pertinentes; 16. Atender e orientar os membros do legislativo municipal quando solicitado; 17. Representar o Poder 

Executivo Municipal em audiências públicas ou do poder legislativo municipal quando a questão for de ordem técnica jurídica, para esclarecimento de atos do 

Prefeito Municipal; 18. Orientar juridicamente os servidores públicos e agentes políticos ampliando o nível de conhecimento legal e direcionando o cumprimento 

de leis e regulamentos. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

6 Assessor Especial do Gabinete do Prefeito 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração; 

•Ensino superior em Direito, Administração, 

Contabilidade, Economia ou Gestão Pública 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de assessoria em nível hierárquico estratégico, responsável pela coordenação das atividades do Gabinete do Prefeito. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Prestar assessoramento estratégico no planejamento e coordenação das atividades governamentais colaborando com os demais órgãos e entidades da 

Administração Pública Municipal na execução dos planos estratégico e administrativos, que envolvam a política do Governo; 2. Assessorar o planejamento do 

atendimento ao público, quando necessário, para a devida recepção de autoridades, cidadãos e servidores que demandarem o Gabinete do Prefeito, no escopo de 

proporcionar o devido entendimento das demandas e questões apresentadas; 3. Coordenar o fluxo de recebimento das correspondências dirigidas ao Gabinete do 

Prefeito e proceder com os encaminhamentos e direcionamentos conforme o grau de importância e urgência; 4. Responsabilizar-se pelo arquivamento de atos e de 

documentos que interessem ao cumprimento das atribuições do Prefeito; 5. Processar o estudo e propor solução de assuntos que lhe forem encaminhados pelo 

Prefeito; 6. Coordenar e assessorar ações de representação política do Governo; 7. Coordenar as medidas que visem ao cumprimento de prazos e pronunciamentos, 

pareceres e informações do Poder Executivo; 8. Assessorar o Prefeito na pesquisa informações sensíveis para a execução de políticas públicas, no escopo de reunir 

elementos para subsidiar o Prefeito nas decisões; 9. Assessorar na análise de projetos aprovados pela Câmara Municipal para fins de sanção ou veto, especialmente 

com relação a sua conformidade ao interesse público, de acordo com as diretrizes estabelecidas conjuntamente com o Chefe do Executivo; 10. Assessorar o Prefeito 

na comunicação interna com os demais setores da Prefeitura, requisitando informações e emitindo, formalmente, orientações para as secretarias e demais órgãos 

que integram o Poder Executivo; 11. Desempenhar missões específicas, de especial interesse do Prefeito, por meio de atos escritos ou ordens verbais; 12.Estabelecer 

relações com os Conselhos Municipais, os movimentos populares e comunitários, no escopo de subsidiar o Prefeito com informações relevantes e assessorá-lo nas 

políticas voltadas aos setores da Sociedade Civil; 13. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

7 Diretor de Comunicação 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração; 

•Ensino superior devidamente reconhecido pelas 

instituições oficiais. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de direção em nível hierárquico estratégico, responsável pela coordenação do setor de comunicação da Prefeitura Municipal. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Definir diretrizes para a política de comunicação estabelecida no plano de governo do Prefeito; 2. Analisar as agendas do Prefeito e dos Secretários Municipais, 

visando elencar eventos passíveis de cobertura midiática, definindo em conjunto, quais serão os eventos sujeitos à cobertura e qual será a forma de prestação do 

serviço; 3. Coordenar a emissão dos comunicados de imprensa, notas, artigos de opinião, posicionamentos e outros materiais a serem apresentados à imprensa e ao 

público interno e/ou externo, fazendo a devida análise e correção pertinente; 4. Definir junto ao Chefe de Gabinete do Prefeito e secretários as estratégias de 

comunicação para campanhas e ações institucionais; 5.Apoiar a elaboração de texto de produtos de comunicação; 6. Estabelecer o padrão de comunicação entre 

todas as secretarias municipais, seguindo o direcionamento do Prefeito; 7. Garantir que a comunicação e as ações de assessoria de imprensa estejam de acordo com 

os parâmetros e princípios do Plano de Governo; 8. Subsidiar o Prefeito Municipal com informações e relatórios gerenciais sobre comunicação; 9. Definir campanhas 

e propagandas a serem veiculadas nos canais oficiais de comunicação da Prefeitura; 10. Promover a definição de pautas especiais para revista, TV, rádio, internet 

e demais meios de comunicação, estabelecidas junto ao Gabinete do Prefeito; 11. Articular contatos e encontros de relacionamento de jornalistas ou de outros 

profissionais de comunicação com porta-vozes e negociar pautas conforme demandas e temas de interesse; 12. Decidir sobre as solicitações de jornalistas e demais 

profissionais da comunicação, mantendo contato diário com veículos que demandam posicionamento ou informações; 13. Providenciar feedback, apoio e 

treinamento para porta-vozes sobre as ações tomadas pela Prefeitura; 14. Checar a agenda de porta-vozes, providenciando o agendamento de entrevistas e preparação 

de locais, quando necessário; 15. Assessorar entrevistas de porta-vozes, bem como orientá-los quanto à forma de condução; 16. Executar outras atividades no âmbito 

de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

8 Assessor de Comunicação 3 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de assessoria em nível hierárquico tático, responsável pelo alinhamento governamental de comunicação. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar, antes da publicação, os comunicados de imprensa, notas, artigos de opinião, posicionamentos e outros materiais a serem apresentados à imprensa e 

ao público interno e/ou externo, verificando se estão de acordo com a política de comunicação do governo; 2. Contribuir na definição das estratégias de comunicação 

para campanhas e ações institucionais; 3. Supervisionar a elaboração de texto de produtos de comunicação; 4. Estabelecer relacionamento com áreas de comunicação 

de outras organizações; 5. Garantir que a comunicação e as ações de assessoria de imprensa estejam de acordo com os parâmetros e princípios do Plano Diretor; 6. 

Coordenar o pessoal técnico na elaboração de relatórios mensais e anuais sobre indicadores das ações de imprensa; 7. Coordenar o desenvolvimento, execução e 

avaliação de  projetos na área de comunicação, de interesse da Prefeitura; 8. Monitorar a mídia e as ações relevantes para a prefeitura e assessorar diariamente as 

notícias, identificando necessidades e oportunidades para a estratégia de comunicação; 9. Articular contatos e encontros de relacionamento de jornalistas ou de 

outros profissionais de comunicação com porta vozes e negociar pautas conforme demandas e temas de interesse; 10. Decidir sobre as solicitações de jornalista, 

mantendo contato diário com veículos que demandam posicionamento ou informações; 11. Assessorar nas entrevistas de porta-vozes, bem como orientá-los quanto 

a forma de condução; 12. Assessorar o Prefeito e os secretários municipais em eventos externos; 13. Definir diretrizes para a gestão das redes sociais oficiais do 

Município, bem como, dos demais canais oficiais de comunicação; 14. Assessorar e produzir conteúdos audiovisuais, peças publicitárias e campanhas institucionais; 

15. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

9 Assessor de Imprensa 1 40h semanais e à disposição • Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de coordenação e assessoramento em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Imprensa. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar a divulgação na imprensa escrita e falada, os atos e fatos organizados e/ou com participação da Prefeitura; 2. Viabilizar o apoio ao Prefeito na área de 

comunicação social com todos os órgãos internos e externos da administração pública e com os segmentos da sociedade em geral; 3. Coordenar o desenvolvimento 

de trabalhos de produção, gravação, fotografia, convites e divulgação institucional através da imprensa escrita, falada ou televisionada dos eventos em que a 

Prefeitura tiver participação, sob qualquer forma; 4. Prestar apoio nos eventos de recepção e homenagens da Prefeitura; 5. Acompanhar, quando solicitado, os 

agentes públicos e/ou servidores em viagens de interesse da Prefeitura; 6. Compor comissões e integrar grupos operacionais, quando designado; 7. Coordenar a 

elaboração de relatórios e pesquisas de opinião pública, com o objetivo de subsidiar ações de comunicação do Poder Executivo; 8. Executar outras atividades no 

âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

10 Coordenador de Expediente do Gabinete do 

Prefeito 

1 40h semanais e à disposição 
• Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de coordenação em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Expediente. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar o recebimento, elaboração, tramitação e arquivamento das solicitações referentes ao Gabinete do Prefeito; 2. Atribuir número de entrada aos papéis 

recebidos, entregando aos interessados os respectivos protocolos; 3. Receber, abrir e encaminhar às autoridades ou unidades, a correspondência oficial do Gabinete 

do Prefeito; 4. Manter em perfeita ordem o controle da correspondência expedida pelo Gabinete do Prefeito, para eventual comprovação de recebimento pelo 

destinatário; 5. Manter organizada a numeração de Decretos, Portarias, Resoluções e demais atos normativos; 6. Manter contato com a Assessoria Jurídica do 

Gabinete do Prefeito e a Procuradoria Municipal para padronização dos documentos internos; 7. Viabilizar apoio ao atendimento público e as autoridades; 8. 

Supervisionar a promoção de arquivamento e destinação final do expediente para consultas posteriores; 9. Manter atualizado o sistema de tramitação de documentos; 

10. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

11 Coordenador de Cerimonial 1 40h semanais e à disposição • Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de coordenação em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades de Cerimonial. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar a elaboração do Manual de Cerimonial da Prefeitura Municipal; 2. Coordenar e implementar as normas práticas contidas no manual de cerimonial, 

orientando todos os órgãos e unidades da Prefeitura Municipal sobre sua utilização; 3. Manter atualizado um cadastro de nomes, telefones e endereços de 

autoridades; 4. Assessorar nas solenidades, eventos públicos, assim como na expedição de convites e outras providências necessárias ao fiel cumprimento das ações 

do Gabinete do Prefeito e secretarias; 5. Coordenar as atividades de hastear e baixar as bandeiras em locais pré-determinados; 6. Dominar a linguagem apropriada 

aos diferentes meios e modalidades tecnológicas de comunicação; 7. Planejar, organizar e promover a realização de eventos de iniciativa da Prefeitura; 8. Colaborar 

com as secretarias competentes na orientação do pessoal quanto ao trato com o público externo; 9. Assessorar e definir diretrizes sobre cerimonial, organização de 

eventos e atendimento ao público; 10. Assessorar o Prefeito Municipal em suas agendas, quando necessário. 11. Executar outras atividades no âmbito de sua 

competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

12 Procurador Geral 1 40h semanais e à disposição •Ensino Superior em Direito; 

• Inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB); 

•Idoneidade moral e reputação ilibada; 

•Mínimo de três anos de atividade jurídica; 

•Livre nomeação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de controle em nível hierárquico estratégico, responsável pela coordenação das atividades da Procuradoria Municipal. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Representar a administração direta em juízo ativa e passivamente e promover sua defesa, em todas e quaisquer ações; 2. Coordenar o processo de elaboração de informações a 

serem prestadas pela autoridade da administração direta em mandados de segurança; 3. Assessorar nos processos de interesse da administração; 4. Coordenar o fluxo de trabalho 

na Procuradoria Geral para a cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa e dos demais créditos da administração; 5. Coordenar a promoção da defesa dos atos administrativos, 

salvo se os reconhecerem ilegítimos; 6. Emitir parecer em matérias de sensível interesse jurídico do Município e do Governo; 7. Exercer a representação judicial e extrajudicial da 

administração direta do Município, bem como as atividades de consultoria jurídica do Poder Executivo, especialmente em casos de suspeição/impedimento dos Procuradores 

efetivos, bem como em matérias de interesse sensível ao Governo; 8. Definir diretrizes para os procedimentos administrativos relativos ao controle interno da legalidade dos atos 

emanados do Poder Executivo; 9. Assistir juridicamente os órgãos municipais, para defender os interesses da municipalidade; 10. Chefiar a Procuradoria Geral do Município de 

Diamantina, superintender e coordenar suas atividades e orientar-lhe a atuação; 11. Promover a integralidade e a uniformidade, sempre que possível, das orientações jurídicas 

exaradas pela Procuradoria Jurídica, sempre observando o princípio da independência funcional; 12. Propor ao Prefeito Municipal a anulação de atos administrativos da 

administração pública municipal; 13. Propor ao Prefeito Municipal alterações legislativas pertinentes à persecução dos princípios da Administração Pública; 14. Propor ao Prefeito 

Municipal o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo; 15. Receber citações, intimações e notificações, nas ações em que o Município seja parte; 

16. Assessorar a Secretaria Municipal competente na elaboração da proposta orçamentária; 17. Firmar, como representante legal do Município, contratos, convênios e outros ajustes 

de qualquer natureza, desde que expressamente autorizado pelo Prefeito ou conjuntamente com ele; 18. Firmar, conjuntamente com o Prefeito Municipal, os atos translativos de 

domínio de bens imóveis de propriedade do Município, ou daqueles que vierem a ser por estes adquiridos; 19. Desistir, transigir, firmar compromisso e confessar nas ações judiciais 

em que o Município seja parte; 20. Ressalvada a demissão, aplicar penalidades disciplinares aos integrantes da carreira de Procurador do Município, observado o devido processo 

legal; 21. Fixar orientações jurídicas e editar súmulas administrativas para uniformização da interpretação das leis no âmbito da Procuradoria; 22. Fixar critérios para organização 

e distribuição de trabalho entre os Procuradores do Município, bem como solicitar pareceres e diligências por parte dos procuradores nas respectivas áreas de atuação; 23. Coordenar 

e dirigir diretamente as áreas de Contencioso Geral, do Contencioso Tributário-Fiscal e da Consultoria Geral; 24. Avocar para si as atribuições dos Procuradores de carreira ou 

delegar para eles algumas das suas, observadas as limitações legais; 25. Revogar, anular ou convalidar atos administrativos ou judiciais praticados e/ou emitidos por Procuradores 

Efetivos, com fundamentada justificativa; 26. Determinar quem o substitua em casos de ausência; 27. Apurar ou determinar que se apure as irregularidades de que tiver ciência; 28. 

Exercer outras atribuições afins que lhe forem conferidas pela Lei. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

13 Controlador Geral 1 40h semanais e à disposição • Ensino  Superior  Completo  em  Direito,  Administração, 

Contabilidade e Economia; 

•Livre nomeação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de controle em nível hierárquico estratégico, responsável pela coordenação e supervisão das atividades de controle interno, ouvidoria e corregedoria. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar, orientar e supervisionar as atividades realizadas pelos órgãos do sistema de controle interno do Município; 2. Gerir e coordenar as ações voltadas para a comprovação 

da legalidade e a avaliação dos resultados, quanto à eficácia e à eficiência da gestão contábil, orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 

municipal; 3. Planejar e supervisionar o estabelecimento de mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão; 4. Supervisionar e coordenar as 

atividades de controle e preservação do patrimônio público; 5. Coordenar, planejar e gerir políticas, diretrizes, normas, ações e providências que sejam atinentes à defesa do 

patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção, ao combate à corrupção e ao incremento da transparência da gestão, no âmbito da 

Administração Pública Municipal; 6. Planejar, formular e supervisionar programas, ações e normas voltados à política de transparência e prevenção da corrupção na administração 

pública e na sua relação com o setor privado; 7. Coordenar e monitorar metas, prazos e indicadores de resultados das atividades de controle interno; 8. Coordenar a apuração de 

denúncias formais, relativas a irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou entidade da Administração, dando ciência ao titular do Poder Executivo e ao titular 

do órgão ou autoridade equivalente a quem se subordine o autor do ato objeto da denúncia, sob pena de responsabilidade solidária; 10. Determinar a instauração e coordenar as 

atividades de auditoria dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo; 11. Coordenar as atividades de auditoria interna preventiva e de controle dos 

órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município; 12. Coordenar as atividades relativas à disciplina de servidores e empregados públicos da Administração Direta 

e Indireta do Município; 13. Coordenar e supervisionar as atividades de atendimento, recepção, encaminhamento e resposta às questões formuladas pelos órgãos de controle externo, 

relacionadas à sua área de atuação; 14. Determinar a instauração de tomada de contas especiais pela autoridade competente ou avocar a competência para tomada de contas em caso 

de omissão ou irregularidade; 15. Assistir diretamente o Prefeito nas matérias de suas competências; 16. Planejar e coordenar ações estratégicas para a criação e desenvolvimento 

de mecanismos de prevenção e combate à corrupção; 17. Avaliar e emitir relatórios periódicos sobre o sistema de controle interno municipal para o Prefeito Municipal e para os 

órgãos de controle externo, nos termos de suas normativas; 18. Participar da formulação do programa de governo e das tomadas de decisões a ele relativas; 19. Coordenar o 

planejamento estratégico das atividades de auditoria e de fiscalização orçamentária, financeira, contábil, operacional e patrimonial Articular com os órgãos e entidades da 

Administração Municipal e, especialmente, com o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado e demais órgãos de controle externo, para o estabelecimento e execução de 

ações eficazes de combate à malversação de recursos públicos; 20. Supervisionar e avaliar o cumprimento da missão institucional pelos órgãos do sistema de controle interno 

municipal; 21. Examinar os relatórios, pareceres e informações expedidas pelos órgãos do sistema de controle interno e de Governo, para definição das recomendações e das 

providências a serem sugeridas para esclarecimento e saneamento das deficiências e irregularidades apontadas; 22. Coordenar estudos e pesquisas sobre os pontos críticos do sistema 

de controle interno municipal; 23Exercer outras atribuições afins que lhe forem conferidas pela Lei. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

14 Corregedor Chefe 1 40h semanais e à disposição •Ensino superior Completo em Direito, Administração e 

Contabilidade; 

•Livre nomeação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de controle em nível hierárquico estratégico, responsável pela coordenação das atividades desenvolvidas pela Corregedoria Municipal. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar e supervisionar as atividades correicionais e disciplinares dos servidores e empregados públicos da administração direta e indireta do Poder Executivo; 

2. Coordenar, gerir e supervisionar a apuração das infrações administrativas disciplinares atribuídas aos servidores municipais; 3. Coordenar e supervisionar as 

atividades relativas à disciplina dos servidores e empregados públicos da administração pública municipal, ressalvadas as competências decisórias previstas em lei; 

4. Coordenar, gerir e exercer o controle técnico das atividades correcionais desempenhadas pela Corregedoria Municipal; 5. Determinar a instauração e coordenar 

a instrução de procedimentos preliminares de apuração e de processos administrativos disciplinares no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo; 

6. Estabelecer normativas e coordenar procedimentos de correição a serem adotados pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo; 

7. Coordenar e controlar os encaminhamentos e prazos de expedientes da Corregedoria; 8. Acompanhar e monitorar metas, prazos e indicadores de resultados das 

atividades de corregedoria; 9. Planejar, coordenar e propor medidas que visem a inibir, solucionar, reprimir e a diminuir a prática de faltas ou irregularidades 

cometidas por servidores, inclusive mediante a proposição de mecanismos consensuais de solução de conflito; 10. Coordenar a distribuição dos procedimentos 

preliminares de apuração e dos processos administrativos disciplinares; 11. Coordenar e supervisionar as investigações sobre o comportamento ético, social e 

funcional dos servidores em estágio probatório, observadas as normas legais e regulamentares aplicáveis; 12.Executar outras tarefas correlatas ao cargo estabelecidas 

pela legislação e as que lhe forem atribuídas pela chefia. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

15 Ouvidor Chefe 1 40h semanais e à disposição •Ensino superior Completo em Administração, 

Contabilidade, Direito e Economia; 

•Livre nomeação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de controle em nível hierárquico estratégico, responsável pela coordenação das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria Municipal. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir, orientar, coordenar e planejar todas as atividades da ouvidoria municipal; 2. Coordenar e gerir os processos de recebimento de sugestões de 

aprimoramento, críticas, reclamações, denúncias, elogios e pedidos de informação sobre manifestações referentes a procedimentos e ações de agente, órgão ou 

entidade da administração direta e indireta do Poder Executivo ou de concessionário e permissionário de serviço público; 3. Supervisionar, planejar e coordenar as 

atividades de atendimento, recepção, encaminhamento e resposta às questões formuladas pelo cidadão, junto aos órgãos e entidades da administração direta e 

indireta do Poder Executivo; 4. Coordenar e controlar os encaminhamentos e prazos de expedientes da Ouvidoria; 5. Acompanhar e monitorar metas, prazos e 

indicadores de resultados das atividades de ouvidoria; 6. Planejar e coordenar projetos e programas de ouvidoria em órgãos e entidades da administração direta e 

indireta do Poder Executivo, realizando a interlocução junto ao cidadão e a integração dos órgãos internos municipais; 7. Coordenar tecnicamente, no âmbito de 

sua competência, os canais integrados de atendimento presencial, telefônico e eletrônico; 8. Elaborar, planejar e coordenar ações que visem aprimorar os fluxos 

internos de trabalho, de forma integrada com os diversos órgãos municipais; 9. Planejar e coordenar cursos, seminários, encontros, debates e pesquisas versando 

sobre assuntos de interesse da administração pública municipal no que tange ao controle e participação social; 10. Gerir e acompanhar as atividades de atendimento 

ao público e às autoridades, no exercício de apurar as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos da administração direta e indireta do Poder Executivo, 

bem como das entidades privadas de qualquer natureza que operem com recursos públicos, na prestação de serviços à população; 11. Coordenar e supervisionar 

pesquisas de satisfação dos usuários dos diversos serviços prestados pelos órgãos e entidades da administração pública municipal; 12. Executar outras tarefas 

correlatas ao cargo estabelecidas pela legislação e as que lhe forem atribuídas pela chefia. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

16 Ouvidor Municipal 1 40h semanais e à disposição •Ensino superior completo; 

• Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de controle em nível hierárquico estratégico, responsável pela execução das atividades da Ouvidoria. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Ouvir o cidadão e prover com informações os órgãos da Administração Direta e Indireta, objetivando a criação de políticas públicas de atendimento ao Cidadão, 

voltadas para a melhoria da qualidade dos serviços Públicos da Prefeitura Municipal; 2. Viabilizar um canal direto entre o Poder Executivo e o cidadão, a fim de 

possibilitar respostas a problemas no tempo mais rápido possível; 3. Receber e examinar sugestões, reclamações, elogios e denúncias dos cidadãos relativos aos 

serviços e ao atendimento prestados pelos diversos órgãos da Prefeitura, dando encaminhamento aos procedimentos necessários para a solução dos problemas 

apontados, possibilitando o retorno aos interessados; 4. Acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e transmitir as soluções dadas ao interessado 

ou a seu representante legal; 5. Formalizar o recebimento de denúncia de ato considerado ilegal, irregular, abusivo, arbitrário, desonesto ou indecoroso praticado 

por agente, órgão ou entidade da administração direta e indireta do Poder Executivo ou concessionário e permissionário de serviço público; 6. Encaminhar aos 

diversos órgãos e entidades da administração pública municipal as manifestações dos cidadãos, acompanhando as providências adotadas e garantindo o retorno aos 

interessados; 7. Encaminhar e acompanhar, até a solução final, denúncias, reclamações e sugestões; 8. Analisar a clareza, concisão, coerência e qualidade das 

conclusões referentes às manifestações recebidas, fornecidas pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo; 9. Analisar a 

admissibilidade das interpelações e complementações feitas pelo cidadão; 10. Oficiar aos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo 

acerca das manifestações registradas; 11. Realizar pesquisas de satisfação dos usuários dos diversos serviços prestados pelos órgãos e entidades da administração 

pública municipal; 12. Produzir relatórios que expressem expectativas, demandas e nível de satisfação da sociedade em relação aos atendimento prestado pelos 

órgãos e entidades da administração pública municipal, e sugerir as mudanças necessárias, a partir da análise e interpretação das manifestações recebidas; 13. 

Consolidar periodicamente relatório de suas atividades e avaliação da qualidade dos serviços públicos municipais; 14. Manter atualizados os controles dos 

encaminhamentos dos órgãos e entidades oficiados, assim como a tramitação dos expedientes e os respectivos prazos para encaminhamentos; 15. Organizar e 

sistematizar as informações a partir do registro das manifestações recebidas; 16. Recomendar a instauração de procedimentos administrativos para exame técnico 

das questões e a adoção de medidas necessárias para a adequada prestação de serviço público, quando for o caso; 17. Analisar e encaminhar à decisão superior os 

expedientes que não forem respondidos pelos órgãos e entidades da administração municipal demandados, observados os prazos; 18. Contribuir para a disseminação 

de formas de participação popular no acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados pelos órgãos e entidades da administração pública municipal; 19. 

Aconselhar o interessado a dirigir-se à autoridade competente quando, for o caso; 20. Resguardar o sigilo referente às informações levadas ao seu conhecimento, 

no exercício de suas funções; 21. Divulgar, através dos diversos canais de comunicação do Poder Executivo, o trabalho realizado pela Ouvidoria, assim como 

informações e orientações que considerar necessárias ao desenvolvimento de suas ações. 22. Executar outras tarefas correlatas ao cargo estabelecidas pela legislação 

e as que lhe forem atribuídas pela chefia. 

  



 

Estado de Minas Gerais 

Prefeitura Municipal de Diamantina 

Gabinete do Prefeito 

 

 

Rua da Glória, Nº 394 – Centro – CEP: 39100-000 – DIAMANTINA – MINAS GERAIS 

242 

     

CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

17 Corregedor da Guarda Civil Municipal 3 40h semanais e à disposição •Livre designação de guarda efetivo e livre exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de controle em nível hierárquico estratégico, responsável pela coordenação e execução das atividades da Corregedoria da Guarda Civil Municipal. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Promover, privativamente, a apuração das infrações administrativas disciplinares atribuídas aos servidores da Guarda Civil  Municipal; 2.Orientar e fiscalizar o cumprimento das 

leis e regulamentos pelos servidores da Guarda Municipal, com comunicação dirigida ao Comando da Guarda Civil Municipal - GCM; 3.Apurar as representações e denúncias que 

lhe forem dirigidas relativamente à atuação irregular de servidores da Guarda Civil Municipal, inclusive no que concerne ao seu comportamento ético, social e funcional; 4.Promover 

investigação sobre o comportamento ético, social e funcional dos candidatos a cargos de Guardas Civis Municipais, bem como dos ocupantes em estágio probatório, observadas as 

normas legais e regulamentares aplicáveis; 5.Propor ao Comandante da Guarda Civil Municipal a aplicação de penalidades ou o encaminhamento para curso, após a conclusão de 

sindicância ou processo administrativo, se julgar necessário, do Guarda Civil Municipal, além de exames médicos e psicológicos, e outras qualificações profissionais; 6.Propor ao 

Comandante da Guarda Civil Municipal o encaminhamento ao Serviço Social e de Saúde Mental do Guarda Municipal, sempre que se fizer necessário; 7.Colher informações, no 

interesse da Administração, sobre os servidores da Guarda Civil Municipal; 8.Opinar sobre os servidores da Guarda Civil Municipal em estágio probatório; 9.Registrar as decisões 

prolatadas em autos de apurações preliminares, sindicância e processos disciplinares, bem como das ações penais decorrentes; 10. Exercer a apuração de responsabilidade 

administrativa ou disciplinar, nos termos e na forma da Lei; 11.Ordenar a realização de visitas de inspeção e correições ordinárias e extraordinárias em qualquer unidade ou órgão 

da Guarda Civil Municipal, podendo sugerir medidas necessárias ou recomendáveis para a racionalização e a melhor eficiência dos serviços; 12.Expedir certidões ou informações 

sobre os procedimentos tramitantes no âmbito da Corregedoria, sempre que solicitado por autoridade competente; 13.Exercer outras atribuições previstas em regulamentações 

próprias; 14.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seus superiores hierárquicos (Secretário Municipal de Governo e Prefeito 

Municipal). 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

18 Diretor de Administração Distrital 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração; 

•Ensino superior devidamente reconhecido pelas 

instituições oficiais. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de direção em nível hierárquico estratégico, responsável pela direção das atividades da Administração Distrital. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Prestar assessoramento no cumprimento de normas e diretrizes do programa de governo e de sua eficácia voltadas para os Distritos e Povoados; 2.Avaliar a prestação de serviço 

público dos Postos Avançados da Prefeitura - PAPs, reportando as ocorrências e diagnósticos das necessidades e dificuldades ao Secretário Municipal de Governo; 3.Dirigir as 

ações de descentralização das políticas públicas de atendimento à população dos Distritos e Povoados; 4.Definir, após o devido diagnóstico das necessidades de cada comunidade, 

em conjunto com o Secretário Municipal de Governo e demais Secretarias competentes, as ações de serviços públicos que serão implementados nos Postos Avançados da Prefeitura 

- PAPs; 5.Coordenar as ações entre as Secretarias Municipais para definição dos serviços que podem ser oferecidos nos Postos Avançados da Prefeitura - PAPs; 6.Fiscalizar os 

serviços prestados pela Prefeitura nos Distritos e Povoados, incluindo nos Postos Avançados da Prefeitura - PAPs; 7.Viabilizar treinamentos multidisciplinares com servidores dos 

Postos Avançados da Prefeitura para otimização dos serviços públicos prestados; 8.Assessorar as demais Secretarias Municipais e órgãos do Município na definição de diretrizes 

para prestação dos serviços públicos nos Distritos e Povoados; 9.Assessorar na política das ações do governo voltadas para o homem do campo; 10.Assessorar no processo de 

elaboração de propostas visando o bem-estar social, educacional e de saúde da área distrital em ação, em conjunto com as outras Secretarias Municipais que compõem o Governo 

Municipal; 11.Promover a perfeita manutenção dos bens públicos municipais que estiverem nos Postos Avançados da Prefeitura - PAPs, comunicando aos setores responsáveis 

pelo patrimônio do Município qualquer situação que envolva os bens; 12.Prestar informações ou esclarecimentos que fazem parte de sua competência, sempre que solicitado pelas 

Secretarias Municipais; 13.Gerenciar e acompanhar o controle de pessoal dos órgãos sob sua subordinação, responsabilizando-se pelo controle de frequência, sendo ele manual ou 

digital; pelo envio de relatório de ocorrências na data estabelecida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão para compensação da folha de pagamento; pelo 

envio de cronograma, pedido de férias e férias-prêmio dos servidores subordinados ao órgão de sua lotação, conforme especificado nos regulamentos; pelo envio e acompanhamento 

das avaliações de desempenho dos servidores em estágio probatório e outros assuntos relacionados a manutenção de pessoal, com a finalidade de prestar informações à Diretoria 

de Recursos Humanos sobre os servidores subordinados ao órgão de sua lotação; 14. Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior 

imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

19 Diretor de Relações Institucionais e Participação 

Popular 

1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração; 

•Ensino superior devidamente reconhecido pelas 

instituições oficiais. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de direção em nível hierárquico estratégico, responsável pela coordenação das relações institucionais e promoção da participação popular. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

 1.Ampliar relações com parlamentares para construir novas possibilidades de parcerias e iniciativas de ações e buscar novos recursos, sempre que solicitado e autorizado pelo 

Secretário; 2.Identificar e buscar possíveis convênios para  a municipalização de serviços públicos pertinentes; 3.Identificar e ampliar as parcerias entre a Prefeitura Municipal de 

Diamantina e organizações públicas e privadas, sempre que autorizado pelo Secretário; 4.Promover maior visibilidade às ações da Prefeitura Municipal de Diamantina; 5.Criar um 

espaço de  parceria,  colaboração,  diálogo  e bom relacionamento entre órgãos municipais e entre estes e as instituições; 6.Planejar e coordenar tarefas que envolvam funções de 

desenvolvimento organizacional, de controle e transparência internos e de suporte técnico e administrativo às unidades de administração, observando as ordens e diretrizes traçadas 

pelo Secretário; 7.Assessorar o Secretário de Governo objetivando consolidar a participação popular na elaboração e fiscalização das políticas públicas, de forma a contribuir para 

o aumento de sua eficácia e abrangência, visitando instituições, participando de reuniões dos conselhos e associações, propondo a criação de novos conselhos, auxiliando na 

divulgação e preenchimento das vagas; 8.Promover diálogos entre a administração e integrantes de movimentos sociais, auxiliando na negociação com estes para que os objetivos 

comuns sejam atingidos, de forma que se consolide uma democracia cada vez mais participativa; 9.Quando necessário, estabelecer canais de interlocução, promovendo conferências, 

encontros, mesas de conversação, a fim de que a participação popular se configure uma efetiva ferramenta para tornar mais eficientes as ações públicas; 10.Coordenar as relações 

entre seu superior imediato, a comunidade e as instituições da região no seu âmbito de atuação; 11.Gerenciar e acompanhar o controle de pessoal dos órgãos sob sua subordinação, 

responsabilizando-se pelo controle de frequência, sendo ele manual ou digital; pelo envio de relatório de ocorrências na data estabelecida pela Secretaria Municipal de Planejamento, 

Orçamento e Gestão para compensação da folha de pagamento; pelo envio de cronograma, pedido de férias e férias-prêmio dos servidores subordinados ao órgão de sua lotação, 

conforme especificado nos regulamentos; pelo envio e acompanhamento das avaliações de desempenho dos servidores em estágio probatório e outros assuntos relacionados a 

manutenção de pessoal, com a finalidade de prestar informações à Diretoria de Recursos Humanos sobre os servidores subordinados ao órgão de sua lotação; 11.Executar outras 

atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

20 Gerente do Posto Avançado da Prefeitura 3 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em  lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Posto Avançado da Prefeitura. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Gerir todas as atividades do Posto Avançado da Prefeitura de sua competência; 2.Coordenar e dirigir os servidores efetivos lotados no Posto Avançado da Prefeitura de sua 

competência, elaborando as diretrizes para a prestação dos serviços públicos e determinando o fluxo de trabalho do setor em consonância com as demais Secretarias envolvidas, 

bem como monitorar os resultados e produtividade; 3.Atuar como elo entre o Prefeito Municipal, o Secretário de Governo e o P.A.P, coletando e distribuindo a demanda da 

população das áreas dos distritos de referência; 4.Subsidiar o Diretor de Administração Distrital com informações necessárias para a definição de políticas e serviços a serem 

descentralizados; 5.Fiscalizar a prestação de todos os serviços públicos prestados pelo Executivo Municipal no âmbito do Distrito e Localidades do P.A.P.  sob sua gerência; 

6.Prestar assessoramento à Secretaria Municipal de Obras e Serviços na coleta das demandas originárias da população, bem como na definição das prioridades para a prestação dos 

serviços nas localidades sempre em consonância com seus superiores hierárquicos; 7.Garantir o cumprimento das normas e gerenciar as atividades de gestão administrativa relativas 

ao pessoal, material, patrimônio, comunicação e documentação no âmbito do território do seu P.A.P.; 8.Monitorar e coordenar o registro e controle da frequência, afastamento e 

licença dos colaboradores diretos do P.A.P. sob sua gerẽncia; 9.Levantar as necessidades de materiais, equipamentos e serviços do Posto Avançado, garantindo que sejam supridos; 

10.Coordenar o recebimento, a conferência, o controle e a distribuição dos materiais e patrimônio das Unidades de Posto Avançado sob sua gestão; 11.Gerenciar a organização, 

mantendo atualizados os documentos de controle de movimentação e termos de responsabilidade relativos aos bens patrimoniais móveis das Unidades de Posto Avançado sob sua 

gerência; 12.Gerenciar e acompanhar o controle de pessoal dos servidores sob sua subordinação, responsabilizando-se pelo controle de frequência, sendo ele manual ou digital; 

pelo envio de relatório de ocorrências na data estabelecida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão para compensação da folha de pagamento; pelo envio 

de cronograma, pedido de férias e férias-prêmio dos servidores subordinados ao órgão de sua lotação, conforme especificado nos regulamentos; pelo envio e acompanhamento das 

avaliações de desempenho dos servidores em estágio probatório e outros assuntos relacionados a manutenção de pessoal, com a finalidade de prestar inforrmações à Diretoria de 

Recursos Humanos sobre os servidores subordinados ao órgão de sua lotação; 13.Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 

14.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

21 Gerente do Órgão Municipal de Defesa Civil 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em  lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades da Defesa Civil. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Planejar, articular, coordenar e gerenciar ações de Defesa Civil em nível municipal; 2.Promover a ampla participação da comunidade nas ações de Defesa Civil, especialmente 

nas atividades de conscientização e de planejamento de ações de resposta a desastres e reconstruções; 3.Coordenar o processo de elaboração e programação dos planos diretores, 

planos de contingência e planos de operações de Defesa Civil, bem como projetos relacionados com o assunto; 4.Coordenar o processo de elaboração do plano de ação anual 

objetivando atendimento de ações em tempo de normalidade, bem como em situações emergenciais; 5.Participar das votações e declarar aprovadas as resoluções; 6.Articular a 

provisão de recursos orçamentários próprios necessários às ações relacionadas com a minimização de desastres e com o restabelecimento da situação de normalidade, para serem 

usados como contrapartida da transferência de recursos da União e do Estado de acordo com a legislação vigente; 7.Capacitar recursos humanos para as ações de Defesa Civil e 

promover o desenvolvimento de associações de voluntários, buscando articular ao máximo a atuação conjunta com as comunidades apoiadas; 8.Viabilizar a inclusão dos princípios 

de Defesa Civil nos currículos escolares da rede municipal de ensino fundamental e médio, se for o caso, proporcionando apoio à comunidade docente no desenvolvimento de 

material didático-pedagógico para esse fim; 9.Vistoriar edificações e áreas de risco e promover ou articular a intervenção preventiva, o isolamento e a evacuação da população de 

áreas de risco intensificado e das edificações vulneráveis, juntamente com equipe de assessoramento técnico pertencente ao quadro de funcionários da Prefeitura ou contratado por 

ela quando se mostrar necessário; 10.Implantar banco de dados, coordenar o processo de elaboração de mapas temáticos sobre ameaças múltiplas, vulnerabilidade e mobiliamento 

do território, ponderar níveis de risco e inventariar os recursos existentes no território e disponíveis para o apoio às operações; 11.Manter o órgão estadual de Defesa Civil e o Órgão 

Federal de Defesa Civil informados sobre a ocorrência de desastres e sobre as atividades de Defesa Civil, bem como se responsabilizar pela movimentação dos sistemas de 

informação compartilhados, disponibilizados e/ou exigidos por esses órgãos; 12.Promover a integração do Órgão Municipal de Defesa Civil com entidades públicas e privadas, e 

com os órgãos estaduais, regionais e federais; 13.Determinar e promover a vistoria periódica de locais e instalações adequadas a abrigos temporários, disponibilizando as informações 

relevantes à população; Implementar os comandos operacionais a serem utilizados comoferramenta gerencial para comandar, controlar e coordenar as ações emergenciais em 

circunstâncias de desastres;13.Gerenciar, comandar, controlar e coordenar as ações emergenciais em circunstâncias de desastres; 14.Gerenciar e acompanhar o controle de pessoal 

dos setores sob sua subordinação, responsabilizando-se pelo controle de frequência, sendo ele manual ou digital; pelo envio de relatório de ocorrências na data estabelecida pela 

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão para compensação da folha de pagamento; pelo envio de cronograma, pedido de férias e férias-prêmio dos servidores 

subordinados ao órgão de sua lotação, conforme especificado nos regulamentos; pelo envio e acompanhamento das avaliações de desempenho dos servidores em estágio probatório 

e outros assuntos relacionados a manutenção de pessoal, com a finalidade de prestar informações à Diretoria de Recursos Humanos sobre os servidores subordinados ao órgão de 

sua lotação; 15.Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 16.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por 

determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

22 Gerente de Iluminação Pública 1 40h semanais e a disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em  lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Iluminação Pública. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Elaborar e gerenciar a implantação de Projetos de Iluminação pública; 2.Determinar e gerenciar a fiscalização dos serviços de iluminação pública; 3.Gerenciar e fiscalizar os 

contratos relacionados à manutenção e ampliação da rede municipal de iluminação pública; 4.Supervisionar qualitativa e quantitativamente os serviços e materiais empregados 

relacionados a rede de iluminação pública do Município, procedendo às orientações, correções e controle quanto à aquisição de materiais, serviços e garantias; 5.Gerenciar o 

recebimento, armazenamento e distribuição dos materiais, controlar e aferir a qualidade e quantidade do material utilizado; 6.Direcionar, coordenar e gerenciar a execução dos 

serviços requeridos no protocolo do Município, relativos à manutenção da iluminação pública; 7.Gerenciar e coordenar os requerimentos e solicitações de serviços de manutenção, 

bem como proceder à baixa dos serviços executados, no sistema adotado pelo Município; 8.Gerenciar e coordenar os requerimentos e solicitações de serviços de ampliação de rede 

de iluminação pública e novas implantações, os quais devem estar inseridos em sistema específico adotado pelo Município, devendo ser apresentado mensalmente à chefia imediata 

relatório de controle destes requerimentos; 9.Definir, juntamente com o Secretário, o cronograma de atendimento dos pedidos de ampliação de rede de iluminação pública e 

apresentar mensalmente relação atualizada dos protocolos atendidos e não atendidos, e, quando deferidos os requerimentos, coordenar a execução, até a finalização dos serviços; 

10.Definir juntamente com o Secretário Municipal a política de iluminação pública, em todas as suas especificidades; 11.Gerenciar e supervisionar as ações do coordenador do 

setor de fiscalização da Iluminação Pública; 12.Gerenciar e acompanhar o controle de pessoal dos setores sob sua subordinação, responsabilizando-se pelo controle de frequência, 

sendo ele manual ou digital; pelo envio de relatório de ocorrências na data estabelecida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão para compensação da folha 

de pagamento; pelo envio de cronograma, pedido de férias e férias-prêmio dos servidores subordinados ao órgão de sua lotação, conforme especificado nos regulamentos; pelo 

envio e acompanhamento das avaliações de desempenho dos servidores em estágio probatório e outros assuntos relacionados a manutenção de pessoal, com a finalidade de prestar 

informações à Diretoria de Recursos Humanos sobre os servidores subordinados ao órgão de sua lotação; 13.Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados 

à respectiva gerência; 14.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

23 Gerente de Políticas de Governança Pública 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das políticas de Governança Pública em âmbito do Poder Executivo Municipal. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Garantir que a organização administrativa seja, e pareça, responsável para com os cidadãos; 2.Levantar, organizar e monitorar com clareza quais são os produtos e serviços 

efetivamente prestados para cidadãos e usuários e manter acessíveis, atualizadas e claras as informações nesse sentido; 3.Consolidar e utilizar informações de qualidade e 

mecanismos robustos de apoio à tomada de decisões administrativas, bem como acerca dos riscos envolvidos nessas decisões de modo a viabilizar sua melhor gestão; 4.Dialogar e 

prestar contas à sociedade, com alicerce nos princípios administrativos e leis que garantem acesso à informação; 5.Monitorar a qualidade e a efetividade dos serviços públicos 

prestados aos cidadãos; 6.Viabilizar mecanismos de desenvolvimento contínuo das lideranças e dos colaboradores da administração municipal em parceria com outras Secretarias 

e setores; 7.Colaborar para a definição clara de processos, papéis, responsabilidades, limites de poder, de autoridade e de competência dentro das regulamentações específicas das 

boas práticas de governança pública; 8.Coordenar, operacionalizar e/ou monitorar estruturas adequadas de governança, inclusive os trabalhos administrativos dos Conselhos, 

Comitês ou outros criados pela administração com a finalidade de implementar e institucionalizar as práticas de governança pública; 9.Colaborar na institucionalização das práticas 

de governança pública, inclusive a partir da proposição ou auxílio nas regulamentações legais e administrativas específicas; 10.Contribuir, sempre que solicitado, na seleção de 

lideranças tendo por base aspectos como conhecimento, habilidades e atitudes (competências individuais); 11.Avaliar periodicamente o desempenho e a conformidade da 

organização e da liderança, sugerindo um balanceamento adequado entre eles por meio de relatório a ser apresentado ao Secretário; 12.Colaborar para a criação e manutenção de 

um sistema efetivo de gestão de riscos; 13.Monitorar a existência de controles internos para manter os riscos em níveis adequados e aceitáveis e colaborar para o aperfeiçoamento 

desses sistemas; 14.Monitorar a existência de sistemas que garantam o controle das finanças de forma atenta, robusta e responsável; 15.Prover aos cidadãos dados e informações 

de qualidade (confiáveis, tempestivos, relevantes e compreensíveis) em parceria e colaboração com os demais órgãos de controle e transparência municipais; 16.Apresentar relatórios 

periódicos qualitativos e quantitativos acerca dos reflexos das políticas de governança pública no Município ao Secretário de Governo; 17.Gerenciar e acompanhar o controle do 

pessoal sob sua subordinação, responsabilizando-se pelo controle de frequência, sendo ele manual ou digital; pelo envio de relatório de ocorrências na data estabelecida pela 

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão para compensação da folha de pagamento; pelo envio de cronograma, pedido de férias e férias-prêmio dos servidores 

subordinados ao setor de sua lotação, conforme especificado nos regulamentos; pelo envio e acompanhamento das avaliações de desempenho dos servidores em estágio probatório 

e outros assuntos relacionados a manutenção de pessoal, com a finalidade de prestar informações à Diretoria de Recursos Humanos sobre os servidores subordinados ao setor de 

sua lotação; 18.Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 19.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por 

determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

24 Gerente de Articulação do Terceiro Setor 1 40h semanais e a disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das relações com entidades do Terceiro Setor. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Assessorar diretamente o Prefeito e o Secretário da Pasta na  implantação das políticas públicas voltadas para o Terceiro Setor; 2.Definir diretrizes para a potencialização das 

atividades das entidades e associações municipais rurais e urbanas; 3.Assessorar as entidades na organização administrativa de suas atividades, quando delegado; 4.Gerenciar o 

processo de elaboração de programas de parceria com as entidades nos termos da Lei Federal no âmbito da Secretaria de Governo; 5.Gerenciar a implementação das diretrizes 

estabelecidas pelos agentes políticos da Municipalidade, no que tange ao Terceiro Setor; 6.Oferecer suporte com o objetivo de centralizar e dinamizar atividades e recursos comuns 

às entidades do Terceiro Setor; 7.Prestar assessoramento às entidades locais na busca de recursos e verbas estaduais e federais; 8.Viabilizar cursos e treinamentos para a sociedade 

civil organizada; 9.Promover a integração de cidadãos, entidades do terceiro setor e Poder Público; 10.Gerenciar e manter atualizado o processo de mapeamento do terceiro setor, 

identificando e cadastrando as organizações municipais; 11.Propor e promover projetos e políticas públicas de fortalecimento, organização e institucionalização das organizações 

da sociedade civil e de melhoria dos sistemas e práticas de garantias dos direitos por elas defendidos; 12.Auxiliar o Secretário de Governo, no que lhe for delegado, no relacionamento 

político do Poder Executivo do Município de Diamantina com a sociedade civil e com as entidades de terceiro setor nas esferas municipal, estadual e federal; 13.Gerenciar e 

acompanhar o controle do pessoal sob sua subordinação, responsabilizando-se pelo controle de frequência, sendo ele manual ou digital; pelo envio de relatório de ocorrências na 

data estabelecida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão para compensação da folha de pagamento; pelo envio de cronograma, pedido de férias e férias-

prêmio dos servidores subordinados ao setor de sua lotação, conforme especificado nos regulamentos; pelo envio e acompanhamento das avaliações de desempenho dos servidores 

em estágio probatório e outros assuntos relacionados a manutenção de pessoal, com a finalidade de prestar informações à Diretoria de Recursos Humanos sobre os servidores 

subordinados ao setor de sua lotação; 14.Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 15.Executar outras atividades no âmbito de sua 

competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 

  



 

Estado de Minas Gerais 

Prefeitura Municipal de Diamantina 

Gabinete do Prefeito 

 

 

Rua da Glória, Nº 394 – Centro – CEP: 39100-000 – DIAMANTINA – MINAS GERAIS 

250 

     

     

CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

25 Gerente do PROCON 1 40h semanais e a disposição • Ensino superior; 

•Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades do PROCON. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Viabilizar e implementar a Política Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor; 2.Coordenar a implementação de ações que promovam a educação para o consumo consciente; 

3.Gerenciar os processos permanentes de prestação de orientação aos consumidores sobre seus direitos e garantias; 4.Fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei 

Municipal em consonância com a Lei 8.078/90 e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor; 5.Receber, analisar, avaliar e apurar consultas e denúncias apresentadas por 

consumidores individuais; 6.Coordenar e determinar a elaboração e divulgação do cadastro municipal de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços; 

7.Coordenar o processo de elaboração de relatórios com informações retiradas do banco de dados do PROCON Municipal, bem como de suas ações, e cuidar de mantê-lo atualizado 

e disponível; 8.Gerenciar a prestação de informações na instrução probatória de processos administrativos ou judiciais de outros órgãos, que versem sobre a defesa dos direitos dos 

consumidores de Diamantina-MG, no que for cabível; 9.Propor aos órgãos competentes o ajuizamento de ações civis públicas para a defesa dos interesses ou direitos difusos, 

coletivos ou individuais homogêneos sempre que tiver conhecimento sobre eventual violação; 10.Coordenar a implementação das políticas de promoção e criação de parcerias com 

entidades públicas e privadas de defesa do consumidor e a sociedade civil organizada, em âmbito municipal, bem como supervisioná-las; 11.Articular em conjunto com o Chefe do 

Poder Executivo Municipal a celebração de Termo de Cooperação com o Poder Judiciário, visando a homologação judicial de acordos realizados pelo PROCON Municipal na 

defesa do consumidor ou congêneres, se for o caso; 12.Coordenar a integração do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor por meio de aperfeiçoamento profissional e reuniões 

técnicas; 13.Gerenciar os acessos aos respectivos sistemas de informação; 14.Gerenciar e acompanhar o controle do pessoal sob sua subordinação, responsabilizando-se pelo 

controle de frequência, sendo ele manual ou digital; pelo envio de relatório de ocorrências na data estabelecida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 

para compensação da folha de pagamento; pelo envio de cronograma, pedido de férias e férias-prêmio dos servidores subordinados ao setor de sua lotação, conforme especificado 

nos regulamentos; pelo envio e acompanhamento das avaliações de desempenho dos servidores em estágio probatório e outros assuntos relacionados a manutenção de pessoal, com 

a finalidade de prestar informações à Diretoria de Recursos Humanos sobre os servidores subordinados ao setor de sua lotação; 

15.Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 16.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação 

do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

26 Coordenador Administrativo do Órgão Municipal 

de Defesa Civil 

1 40h semanais e à disposição 
•Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de  coordenação  em  nível  hierárquico  tático,  responsável  pela coordenação das atividades administrativas da Defesa Civil. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Coordenar os expedientes administrativos do setor e representá-lo perante os órgãos governamentais e não governamentais sempre que solicitado; 2.Propor ao Conselho Municipal 

correspondente o plano de trabalho do Órgão Municipal de Defesa Civil; 3.Convocar as reuniões e redigir as correspondentes atas do Órgão Municipal de Defesa Civil; 

4.Resolver os casos omissos e praticar todos os atos necessários ao regular funcionamento do Órgão Municipal de Defesa Civil, sempre que delegado pelo Gerente; 5.Propor aos 

demais membros, em reunião previamente marcada, os planos orçamentários, obras e serviços, bem como outras despesas, no âmbito da finalidade a que se propõe o órgão e 

conforme alinhamento prévio com a Gerência; 6.Desenvolver, em conjunto com os demais órgãos das áreas setoriais afins, as ações de prevenção e resposta à desastres e preparação 

para emergências, sob coordenação; 7.Viabilizar a integração do Órgão Municipal de Defesa Civil com entidades públicas e privadas, e com os órgãos estaduais, regionais e federais; 

8.Informar as ocorrências de desastres aos órgãos estaduais e federal de Defesa Civil; 9.Manter atualizadas e disponíveis as informações relacionadas a ameaças, vulnerabilidades, 

áreas de risco e população vulnerável; 10.Implantar e consolidar o banco de dados e elaborar os mapas temáticos sobre ameaças, vulnerabilidades e riscos de desastres; 11.Dar 

suporte à realização de campanhas públicas e educativas para estimular o envolvimento da população, motivando ações relacionadas com a Defesa Civil; 12.Acompanhar as 

informações de alerta dos órgãos de previsão e acompanhamento para executar planos operacionais em tempo oportuno; 13.Promover a capacitação de recursos humanos para as 

ações de Defesa Civil; 14.Viabilizar a implantação de programas de treinamento para voluntariado; 15.Estabelecer intercâmbio de conhecimento, informações e colaboração  com 

outros Municípios; 16.Implantar e manter atualizados o cadastro de recursos humanos, materiais e equipamentos a serem convocados e utilizados em situações de anormalidades; 

17.Responsabilizar-se pela alimentação e manutenção de atualizações em sistemas oficiais de operação e controle da Defesa Civil; 

18.Dialogar com os órgãos de Defesa Civil em esferas federais, estaduais e municipais, sempre que delegado pelo Gerente; 19.Gerenciar e acompanhar o controle de pessoal dos 

servidores do órgão respectivo, responsabilizando-se pelo controle de frequência, sendo ele manual ou digital; pelo envio de relatório de ocorrências na data estabelecida pela 

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão para compensação da folha de pagamento; pelo envio de cronograma, pedido de férias e férias-prêmio dos servidores 

subordinados ao órgão de sua lotação, conforme especificado nos regulamentos; pelo envio e acompanhamento das avaliações de desempenho dos servidores em estágio probatório 

e outros assuntos relacionados a manutenção de pessoal, com a finalidade de prestar informações à Diretoria de Recursos Humanos sobre os servidores subordinados ao órgão de 

sua lotação; 20.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

27 Supervisor do Setor de Fiscalização da Iluminação 

Pública 

1 40h semanais e à disposição 
•Livre nomeação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de supervisão em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão das atividades de fiscalização dos serviços de Iluminação Pública, especialmente quanto ao exercício 

das atribuições dos fiscais. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Coordenar, organizar e controlar os serviços das equipes de fiscalização dos serviços de iluminação pública; 2.Definir e acompanhar a escala das equipes de fiscalização dos 

serviços de iluminação pública, inclusive, supervisionando, em campo, a prestação dos serviços; 3.Monitorar e contabilizar o recebimento, armazenamento e distribuição dos 

materiais, controlar e aferir a qualidade do material utilizado e remanescente, e emitir relatórios periódicos sobre essas informações a serem remetidos à respectiva gerência; 

4.Receber determinações de serviços a serem executados e garantir a competente realização pelas empresas contratadas, acompanhando e monitoramento os serviços, em conjunto 

com as equipes de fiscais designadas, observando e fazendo cumprir os prazos previamente estabelecidos; 5.Coordenar a execução e o controle dos serviços estabelecidos pela 

respectiva gerência, relativos à ampliação e manutenção da rede de iluminação pública; 6.Organizar e fiscalizar a execução dos serviços de instalação, ampliação, manutenção e 

conserto da rede de iluminação pública; 7.Orientar e supervisionar a guarda e conservação das máquinas, equipamentos e ferramentas utilizadas nos trabalhos, quando pertencentes 

ao Município, a fim de mantê-las em perfeitas condições de uso, evitando perdas e danos; 8.Solicitar, sempre que necessário, o conserto de máquinas e equipamentos sob sua 

responsabilidade, acompanhando os serviços e efetuando testes; 9.Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho, orientando os servidores sob sua responsabilidade, 

inclusive quanto ao uso dos equipamentos de proteção individual que se fizerem necessários; 10.Manter controle sobre horário de chegada e saída dos servidores sob sua 

responsabilidade e da efetiva realização dos serviços e sua produtividade; 11.Elaborar relatório mensal de atividades desenvolvidas pelo setor de fiscalização dos serviços de 

iluminação pública, entregando-o à respectiva Gerência; 12.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

28 Coordenador da Junta de Serviço Militar 1 40h semanais e à disposição •Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão das atividades da Junta de Serviços Militar. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Supervisionar o alistamento militar dos brasileiros, executando os procedimentos de acordo com as normas vigentes; 2.Solicitar, por intermédio da Delegacia de Serviço Militar, 

a cópia da Ficha de Alistamento Militar - FAM do alistado que tenha transferido residência para o Município; 3.Orientar os brasileiros, que procurem a Junta Militar e que não 

possuam registro civil, a comparecerem ao cartório competente a fim de viabilizar o seu alistamento; 4.Realizar o carregamento dos arquivos de alistamento no Portal do Sistema 

Eletrônico de Recrutamento Militar e Mobilização - SERMILMOB na internet, se e quando a Junta de Serviço Militar estiver devidamente informatizada; 5.Manter atualizado um 

livro registro contendo as datas e números dos arquivos de alistamento carregados no Portal do Sistema Eletrônico de Recrutamento Militar e Mobilização - SERMILMOB na 

internet; 6.Realizar as consultas dos cidadãos no Portal Eletrônico de Recrutamento Militar e Mobilização - SERMILMOB, sempre que julgar necessário; 7.Providenciar a retificação 

dos dados cadastrais do cidadão no Portal do Sistema Eletrônico de Recrutamento Militar e Mobilização - SERMILMOB, sempre que necessário; 8.Validar os dados cadastrais dos 

cidadãos que realizarem o pré- alistamento pela internet, conferindo-os com a documentação apresentada; 9.Restituir aos interessados os documentos apresentados para fins de 

alistamento militar, depois de extraídos os dados e/ou cópias necessárias; 10.Providenciar a averbação dos dados dos Exercícios de Apresentação da Reserva - EXAR no Sistema 

Eletrônico de Recrutamento Militar e Mobilização - SERMILMOB; 11.Informar ao cidadão alistado sobre as providências a serem tomadas quando de sua mudança de domicílio; 

12.Fornecer cópias dos documentos militares requeridos, após o pagamento da(s) multa(s) ou da comprovação de isenção da(s) mesma(s) por meio de apresentação da declaração 

de pobreza, acompanhada de ficha socioeconômica; 13.Fazer a entrega dos certificados militares mediante recibo registrado nos respectivos livros; 14.Revalidar, sempre que 

necessário, o Certificado de Alistamento Militar - CAM; 15.Exigir o pagamento de taxa e multas militares, quando for o caso; 16.Informar ao cidadão, por ocasião do alistamento, 

os seus direitos e deveres com relação ao Serviço Militar; 17.Comunicar à Circunscrição do Serviço Militar, por intermédio da Delegacia de Serviço Militar, as infrações à Lei do 

Serviço Militar - LSM e ao seu Regulamento, sempre que de seu conhecimento;18.Colaborar na realização das cerimônias para entrega de Certificado de Dispensa de Incorporação 

-CDI; 19.Supervisionar os trabalhos de relações públicas e publicidade do Serviço Militar no Município; 20.Verificar a situação militar do brasileiro que deseje obter passaporte, 

fornecendo o respectivo documento militar a que o referido cidadão fizer jus; 21.Remeter à Delegacia do Serviço Militar os certificados militares inutilizados; 22.Organizar os 

processos de “retificação de dados cadastrais”, “arrimo de família”, “notoriamente incapaz”, “adiamento de incorporação”, “preferência de Força Armada”, “transferência de Força 

Armada”, “reabilitação”, “2ª via de Certificado de Reservista”, “Serviço Alternativo”,22.“recusa à prestação do Serviço Militar Obrigatório e Serviço Alternativo”, “anulação de 

eximição” e “reciprocidade do Serviço Militar”, encaminhando-os à Circunscrição de Serviço Militar - CSM, por intermédio da Delegacia de Serviço Militar - Del SM; 23.Afixar, 

em local visível, o valor das taxas e multas, os documentos necessários para alistamento e aviso de que os documentos não retirados em 90 dias serão eliminados; 24.Receber, dos 

cartórios existentes na jurisdição de sua área, as relações de óbito dos cidadãos falecidos na faixa etária de 18 a 45 anos e atualizar os dados no Sistema Eletrônico de Recrutamento 

Militar e Mobilização - SERMILMOB; 25.Encaminhar, mensalmente, ao Posto de Recrutamento e Mobilização - PRM de vinculação o Mapa de Arrecadação de Taxa e Multas e 

o Mapa de Situação Estatística até que estejam disponibilizados no Sistema Eletrônico de Recrutamento Militar e Mobilização - SERMILMOB; 26.Assinar o Termo de Manutenção 

de Sigilo do Sistema Eletrônico de Recrutamento Militar e Mobilização - SERMILMOB e encaminhá-lo ao Posto de Recrutamento e Mobilização - PRM de vinculação; 27.Executar 

outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

29 Comandante da Guarda Civil Municipal 1 40h semanais e à disposição • Nomeação restrita a partir de Guarda efetivo nos termos 

da lei e livre exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de comandante em nível hierárquico estratégico, responsável pelo comando da Guarda Civil Municipal e  coordenação das atividades correlatas. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Dirigir a Guarda Civil Municipal técnica, administrativa, operacional e disciplinarmente; 2.Promover e presidir reuniões periódicas, registradas em atas, visando planejar, 

coordenar, fiscalizar e avaliar os serviços da Guarda Civil Municipal, bem como analisar as reclamações e sugestões apresentadas pela Corregedoria da Guarda Civil Municipal ou 

por outros meios legítimos, visando adotar medidas preventivas e/ou corretivas com a finalidade de melhorar a eficácia e eficiência da prestação dos serviços; 3.Cumprir e fazer 

cumprir as determinações legais e superiores; 4.Deliberar sobre todos os assuntos de importância vital para a Guarda Civil Municipal e decidir quando lhe competir; 5.Fornecer 

dados solicitados pelo Secretário de Governo ou pelo Prefeito, bem como elaborar o orçamento anual relacionado às despesas da Guarda Civil Municipal, apresentando sugestões 

fundamentadas, se for o caso; 6.Coordenar o processo de elaboração, ouvidos os demais setores da Guarda Civil Municipal, do programa anual de instrução, com programação de 

palestras motivacionais e de conscientização, bem como de cursos de aperfeiçoamento teórico e operacional; 7.Promover a realização de eventos institucionais comemorativos que 

envolvam a Guarda Civil Municipal e deliberar sobre a representação da instituição em demais eventos; 8.Expedir instruções regulamentadoras de atos e normas que se fizerem 

necessárias sempre que for de sua competência; 9.Decidir os casos omissos, quando de sua competência; 10.Controlar as despesas com a manutenção da Guarda Civil Municipal, 

de acordo com as dotações orçamentárias e a legislação em vigor; 11.Coordenar, fiscalizar e avaliar todos os serviços que forem exercidos pela Guarda Civil Municipal; 12.Estudar 

e propor  medidas para aprimoramento da estrutura e dos processos de gestão da Guarda Civil Municipal; 13.Zelar pela observância de conduta ética e disciplina dos servidores da 

Guarda Civil Municipal; 14.Adotar as providências necessárias para efetivar as punições determinadas pelas autoridades legalmente competentes aos Guardas Civis Municipais; 

15.Encaminhar, para conhecimento ou providência, à Corregedoria da Guarda Civil Municipal os casos de indisciplina, inclusive os oriundos de reclamação popular ou de autoria 

desconhecida, que devam ser apurados ou estudados para eventual responsabilização de seus autores e adotar medidas profiláticas futuras visando evitar novas 

ocorrências;16.Fornecer documentos e informações em tempo hábil, facilitar e adotar medidas na sua esfera de competência para agilidade dos trabalhos da  Corregedoria da Guarda 

Civil Municipal e/ou sempre que solicitado por seus superiores hierárquicos; 17.Definir as normas gerais de ação da Guarda Civil Municipal, inclusive os protocolos operacionais 

e rotinas administrativas; 18.Publicar, em Boletim Interno da Guarda Civil Municipal, notas referentes a atos e fatos de interesse dos seus comandados; 19.Comunicar ao Setor de 

Recursos Humanos informações que devam constar nas fichas profissionais e individuais dos Guardas Civis Municipais; 20.Despachar ou informar os requerimentos, consultas, 

queixas, pedidos e reconsiderações de seus subordinados, observados os prazos legais; 21.Enviar ao Secretário Municipal de Governo os relatórios das atividades da Guarda Civil 

Municipal, periodicamente e sempre que solicitado; 22.Assessorar o Secretário Municipal de Governo em todos os assuntos relacionados à área de Segurança e Defesa do Cidadão, 

submetendo os atos administrativos e regulamentares à sua apreciação, sempre que necessário; 23.Articular-se com os segmentos ligados à segurança pública e com instituições 

especializadas buscando otimizar os trabalhos realizados pela Guarda Civil Municipal e de modo a subsidiar as decisões de governo; 24.Proceder a mudanças no plano operacional, 

quando a situação assim exigir; 25.Manter relacionamento de cooperação com todos os órgãos públicos, principalmente com os da área de segurança pública; 26.Manter contato 

com entidades e autoridades municipais, estaduais e federais sempre que necessário ao trabalho da gestão; 27.Promover a fiscalização de trânsito, avaliando e providenciando, caso 

necessário, a formação de convênios e outros instrumentos auxiliares da política; 28.Tomar decisões que, pela sua urgência, exijam soluções imediatas, sempre que de sua 

competência; 29.Praticar os demais atos determinados no Estatuto e Regimento Interno que forem de sua competência. 

30.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 

  



 

Estado de Minas Gerais 

Prefeitura Municipal de Diamantina 

Gabinete do Prefeito 

 

 

Rua da Glória, Nº 394 – Centro – CEP: 39100-000 – DIAMANTINA – MINAS GERAIS 

255 

     

     

CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

30 Subcomandante da Guarda Civil Municipal 1 40h semanais e à disposição • Nomeação restrita a partir de Guarda efetivo nos termos 

da lei e livre exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de comando em nível hierárquico estratégico, responsável por prestar assessoramento direto ao Comandante da Guarda Civil Municipal e substituí-lo em suas ausências. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Assessorar o Comandante da Guarda Civil Municipal na tomada de decisões diretivas; 2.Zelar pela disciplina da Guarda Civil Municipal; 3.Cumprir e fazer cumprir as ordens 

proferidas pelo Comandante da Guarda Civil Municipal; 4.Substituir, quando designado, o Comandante da Guarda Civil; 5.Substituir o Comandante da Guarda Civil em  seus 

impedimentos e afastamentos legais e regulamentares; 6.Apresentar propostas ou emitir pareceres sobre os assuntos administrativos e operacionais que devam ser apreciados ou 

decididos pelo Comandante, quando solicitado; 7.Coordenar o processo de elaboração de ordens de serviço, determinando os pormenores de organização, disciplina e execução das 

atividades desempenhadas pela Guarda Civil Municipal, observando os preceitos regulamentares; 8.Dirigir, orientar, coordenar e fiscalizar a execução dos planos, ações e operações 

da Guarda Civil Municipal, sempre que designado, visando o seu eficiente emprego; 9.Secundar o comandante na fiscalização das atividades da Guarda Civil Municipal; 

10.Utilizar-se, quando couber, das informações e estatísticas disponíveis para o planejamento estratégico das ações e disposição do efetivo da Guarda Civil Municipal; 

11.Examinar relatórios e documentos que devam ser apresentados ao Comandante, sempre que lhe for delegado; 12.Promover a fiscalização de trânsito, avaliando e providenciando, 

caso necessário, a formação de convênios e outros instrumentos auxiliares da política, sempre que demandado; 13.Levar ao conhecimento do Comandante, por escrito, todas as 

ocorrências e fatos a respeito dos quais haja adotado providências por iniciativa própria; 14.Velar assiduamente pela conduta civil, profissional e moral dos servidores da instituição; 

15.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 

     

  



 

Estado de Minas Gerais 

Prefeitura Municipal de Diamantina 

Gabinete do Prefeito 

 

 

Rua da Glória, Nº 394 – Centro – CEP: 39100-000 – DIAMANTINA – MINAS GERAIS 

256 

     

CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

31 Coordenador do Setor Administrativo da Guarda 

Civil Municipal 

1 40h semanais e à 

disposição 
•Livre designação de guarda efetivo e livre exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades Administrativas da Guarda Civil Municipal. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Participar da formulação de políticas municipais de segurança visando identificar as principais carências na área; 2.Coordenar, executar e/ou monitorar as atividades relacionadas 

aos procedimentos administrativos que envolvam a Guarda Civil Municipal; 3.Estabelecer canais de aproximação dos diversos setores da comunidade com a Guarda Civil Municipal; 

4.Promover, orientar e assessorar, quando solicitado pelas autoridades competentes, a participação da Guarda Civil Municipal em campanhas e programas relativos ao sistema de 

trânsito municipal, aos eventos turísticos, aos trabalhos de defesa civil a cargo da Prefeitura, bem como às atividades sociais, culturais e educativas sob a responsabilidade do 

Executivo Municipal; 5.Coordenar a atuação da Guarda Civil Municipal em conjunto com entidades representativas da comunidade no sentido de oferecer e obter a colaboração no 

que se faça necessário; 6.Definir diretrizes para os procedimentos administrativos internos, sempre que lhe for delegado; 7.Realizar, organizar e manter atualizados os formulários, 

prontuários, relatórios, arquivos e demais documentos internos; 8.Prestar assessoramento aos seus superiores na elaboração de respostas a ofícios, requerimentos e demais 

documentos necessários; 9.Assessorar na elaboração de termos de referência e demais atos de aquisição; 10.Assessorar os seus superiores em suas atividades administrativas; 

11.Colaborar na elaboração, execução e fiscalização dos roteiros de vigilância e das escalas de serviço para o pessoal da Guarda Civil Municipal; 12.Coordenar as atividades de 

fiscalização do devido uso do fardamento pelo efetivo da Guarda Civil Municipal; 13.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu 

superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

32 Coordenador de Expediente 1 40h semanais e à disposição •Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de coordenação em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Expediente. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar o recebimento, elaboração, tramitação e arquivamento das solicitações referentes à Secretaria Municipal de Governo; 2. Atribuir número de entrada aos papéis 

recebidos, entregando aos interessados os respectivos protocolos; 3. Receber, abrir e encaminhar às autoridades ou unidades, a correspondência oficial da Secretaria Municipal de 

Governo; 4. Manter em perfeita ordem o controle da correspondência expedida pela Secretaria Municipal de Governo, para eventual comprovação de recebimento pelo destinatário; 

5. Manter organizada a numeração de Decretos, Portarias, Resoluções e demais atos normativos; 6. Manter contato com a Assessoria Jurídica do Gabinete do Prefeito e a 

Procuradoria Municipal para padronização dos documentos internos; 7. Viabilizar apoio ao atendimento público e as autoridades; 8. Supervisionar a promoção de arquivamento e 

destinação final do expediente para consultas posteriores; 9. Manter atualizado o sistema de tramitação de documentos; 10. Executar outras atividades no âmbito de sua competência 

ou por determinação do seu superior imediato. 

     

  



 

Estado de Minas Gerais 

Prefeitura Municipal de Diamantina 

Gabinete do Prefeito 

 

 

Rua da Glória, Nº 394 – Centro – CEP: 39100-000 – DIAMANTINA – MINAS GERAIS 

258 

     

CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

33 Diretor de Tesouraria 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de direção em nível hierárquico estratégico, responsável pela direção das atividades de Controle e Execução Orçamentária e  Financeira. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Dirigir as atividades do setor de tesouraria, definindo o fluxo de trabalho de modo a assegurar que todos os relatórios e registros financeiros sejam feitos de acordo 

com a legislação pertinente, dentro dos prazos e das normas e procedimentos estabelecidos pela Prefeitura Municipal; 2. Definir diretrizes e rotinas de serviço, 

emanando as orientações necessárias para todos os demais setores da Prefeitura responsáveis por emissão, registro ou trâmite de documentos financeiros, visando 

prevenir incorreções, bem como garantir a conformidade às exigências legais; 3.Proporcionar o relacionamento com instituições bancárias responsáveis pelas 

operações de interesse do Município; 4.Dirigir as atividades de escrituração fiscal, visando assegurar a eficiência do fluxo de trabalho do setor, para que todos os 

tributos devidos sejam apurados e recolhidos na forma da lei, incluindo o cumprimento das obrigações acessórias; 5.Coordenar e supervisionar a arrecadação de 

receita pela rede bancária autorizada junto aos cofres públicos municipais; 6.Coordenar a execução orçamentária da receita e da despesa; 7.Articular com o Secretário 

de Fazenda de forma a garantir os recursos para pagamentos, bem como, se necessária, a reprogramação destes; 8.Acompanhar e informar a disponibilidade do 

tesouro e o comportamento financeiro; 

9.Analisar e autorizar a realização de despesas, em conjunto com a autoridade competente e fiscalizar a arrecadação das transferências intergovernamentais aos 

fundos especiais; 10.Reportar à autoridade competente todas inconsistências e irregularidades que eventualmente surjam; 

11.Supervisionar o controle financeiro mediante fluxo de caixa e outros relatórios gerenciais; 12.Propor políticas públicas e modelos de atuação do município na 

execução das suas despesas; 13.Providenciar o acolhimento das solicitações da Administração que envolvem rotinas e informações financeiras; 14.Fornecer subsídio 

ao Setor de Planejamento, no processo de elaboração, revisão, monitoramento e avaliação do Plano Plurianual de Ação Governamental; 15.Fornecer subsídio ao 

Setor de Planejamento, para a elaboração da proposta orçamentária bem como da programação orçamentária da despesa; 16.Avaliar o desempenho orçamentário e 

financeiro, a fim de subsidiar as decisões relativas à gestão de receitas e despesas, visando à alocação eficiente dos recursos, ao cumprimento das obrigações e ao 

atendimento dos objetivos e metas estabelecidos; 17.Planejar, orientar, controlar e avaliar as atividades relativas ao processo de realização da despesa pública e da 

execução financeira, observando as normas que disciplinam a matéria; 8.Subsidiar os Secretários e o Prefeito Municipal com informações econômicas e financeiras; 

19.Acompanhar e Propor medidas a serem adotadas a fim de cumprir as disposições previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal; 20.Executar outras atividades no 

âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

34 Diretor de Contabilidade 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração; 

•Ensino superior devidamente reconhecido pelas 

instituições oficiais. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de diretoria em nível hierárquico tático, responsável pela direção das atividades de Contabilidade. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar as atividades do setor de contabilidade, definindo o fluxo de trabalho de modo a assegurar que todos os relatórios e registros contábeis sejam feitos de 

acordo com os princípios e normas contábeis e legislação pertinente, dentro dos prazos e das normas e procedimentos estabelecidos pela Prefeitura Municipal; 

2.Supervisionar e gerenciar o fluxo de elaboração dos balancetes mensais (contábil e gerencial), visando assegurar que os mesmos reflitam corretamente a situação 

econômico-financeira da Prefeitura Municipal;  3.Analisar as informações contábeis e determinar a preparação de relatórios (específicos e eventuais) contendo 

informações, explicações e/ou interpretações dos resultados e mutações ocorridos no período, visando subsidiar o processo decisório; 4.Supervisionar e gerenciar 

as atividades de apuração mensal do Imposto de Renda, visando assegurar a eficiência do fluxo de trabalho do setor, para que todos os tributos devidos sejam 

apurados e recolhidos na forma da lei, incluindo o cumprimento das obrigações acessórias; 5.Definir diretrizes e rotinas de serviço para o setor de contabilidade, 

bem como fornecer a orientação necessária a todos os demais setores da Prefeitura responsáveis por emissão, registro ou trâmite de documentos fiscais, visando 

prevenir incorreções, bem como a conformidade às exigências legais; 6.Gerenciar o processo de elaboração dos balancetes diários e balancete mensal, com as 

devidas conciliações e evidências documentais das diversas rubricas contábeis; 7.Gerenciar os registros diários dos lançamentos contábeis de todas as transações, 

classificadas de acordo com o COSIF – Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional; 8.Providenciar o acolhimento das solicitações da 

Administração que envolvem rotinas e informações contábeis; 9.Coordenar e supervisionar a prestação de contas, e o seu respectivo envio, perante os seguintes 

órgãos: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE/MG, Secretaria do Tesouro Nacional - STN, SIOPS DATASUS, FNDE – SIOPE, SIACE PCA e 

SICOM bem como de outros órgãos e instrumentos que venham a substituí-los; 10.Fornecer subsídio ao Setor de Planejamento, no processo de elaboração, revisão, 

monitoramento e avaliação do Plano Plurianual de Ação Governamental; 11.Fornecer subsídio ao Setor de Planejamento, para a elaboração da proposta orçamentária 

bem como da programação orçamentária da despesa; 12.Monitorar e definir as ações necessárias a fim de manter e/ou restabelecer a regularidade fiscal, contábil, 

econômico-financeira e administrativa dos cadastros vinculados à Prefeitura, bem como disponibilizar informações aos órgãos competentes; 13.Auxiliar quanto a 

necessidade de recursos adicionais e de créditos suplementares, a serem definidos pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão;14. Acompanhar 

e Propor medidas a serem adotadas a fim de cumprir as disposições previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal; 15. Executar outras atividades no âmbito de sua 

competência e/ou por determinação do seu superior imediato.  
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

35 Diretor de Arrecadação e Receita 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração Livre nomeação e 

exoneração, obedecidos os percentuais estabelecidos em 

lei; 

•Ensino superior devidamente reconhecido pelas 

instituições oficiais. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de direção em nível hierárquico estratégico, responsável pela direção das atividades de arrecadação e receita. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Organizar, supervisionar e orientar as atividades de arrecadação de tributos, relacionadas à verificação de fato gerador, lançamento tributário e informações para 

o fornecimento de certidão negativa de débito; 2.Coordenar e fiscalizar as atividades de seus subordinados; 3.Propor modificações para a atualização e adequação 

do Código Tributário Municipal; inclusive quando verificada a necessidade de ajuste à realidade financeira do Município; 

4.Estudar o comportamento das receitas tributárias, propondo ao Secretário Municipal de Fazenda as medidas que julgar necessárias ao aperfeiçoamento e melhoria 

do sistema de arrecadação; 5.Estudar e propor modificações administrativas do departamento e promover a implantação de novos procedimentos de trabalho, 

visando assegurar o pleno êxito dos serviços; 6.Proferir decisões administrativas quanto a alteração, baixa e exclusão de créditos tributários e não tributários dos 

processos em trâmite na Diretoria, salvo nos casos em que a competência específica é atribuída a outra autoridade; 7.Sugerir e acompanhar a Política de 

Administração Tributária do Município, bem como o aperfeiçoamento e atualização da legislação; 8.Definir, em conjunto com o Secretário Municipal de Fazenda, 

medidas para o aumento de arrecadação e incremento de receita; 9.Determinar a emissão de relatórios acerca da arrecadação municipal; 10.Dirigir as atividades dos 

setores sob sua responsabilidade, garantindo o bom funcionamento, conforme diretrizes de governança pública; 11.Definir, em conjunto com o Secretário Municipal 

de Fazenda, o calendário de arrecadação dos tributos anuais; 12. Estabelecer as diretrizes para o atendimento ao público nos setores vinculados à Diretoria; 

13.Estabelecer, conforme planejamento realizado com o Secretário Municipal de Fazenda, diretrizes para ampliação da arrecadação da Dívida Ativa do Município; 

14.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

36 Diretor de Fiscalização e Tributação  1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei; 

•Ensino superior devidamente reconhecido pelas 

instituições oficiais. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de direção em nível hierárquico estratégico, responsável pela direção das atividades de fiscalização das atividades ligadas à Secretaria Municipal de Fazenda. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Estabelecer as diretrizes para a elaboração de estudos para atualização da planta genérica de valores para a correta tributação imobiliária; 2.Estudar e propor 

modificações administrativas do departamento e promover a implantação de novos procedimentos de trabalho, visando assegurar o pleno êxito dos serviços; 

3.Formular, coordenar, administrar e executar a Política de Administração Tributária e Fiscal do Município, bem como o aperfeiçoamento e atualização da 

legislação; 4.Acompanhar e supervisionar o processo de elaboração de política de recadastramento municipal; 5.Definir diretrizes para as abordagens em campo 

realizadas pelos fiscais; 6.Dirigir as atividade dos setores sob sua responsabilidade, garantindo o bom funcionamento, conforme diretrizes de governança pública; 

7.Definir, em conjunto com o Secretário Municipal de Fazenda, as diretrizes para a gestão do cadastro imobiliário; 8.Definir políticas para a aplicação de métodos 

eficientes a serem empregados na fiscalização, bem como coordenar e supervisionar sua implementação pelas gerências respectivas; 9.Estabelecer, em conjunto 

com o Secretário Municipal de Fazenda, planos e programas para o aperfeiçoamento das metodologias de georreferenciamento no Município; 10.Estabelecer 

políticas de administração das bases de dados geográficas do Município; 11.Definir políticas para fortalecimento e intensificação das atividade de fiscalização 

quanto ao cumprimento das leis de uso e ocupação do solo, posturas municipais e do estabelecido no Código de Posturas Municipal; 12.Definir diretrizes para os 

processos de fiscalização rural, inclusive, do Imposto Territorial Rural - ITR para fins de municipalização; 13.Definir, com o apoio da respectiva gerência, e em 

conjunto com o Secretário Municipal de Fazenda, as políticas de fiscalização tributária do Município; 14.Participar de cursos e reuniões; 15.Analisar e avaliar 

qualitativa e quantitativamente os serviços; 16.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

37 Gerente de Arrecadação e Cadastro Econômico 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Arrecadação e Cadastro Econômico. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Gerir banco de dados com informações econômico-fiscais, arrecadação e cadastro, de modo a consolidar um efetivo planejamento tributário; 2.Gerenciar todo o 

processo de cálculos, lançamentos, emissão, controle, registro e baixa pelo pagamento, dos tributos municipais; 3.Gerenciar o fluxo e supervisionar os trabalhos de 

cadastramento econômico; 4.Gerenciar as atividades de conferência de certidões e documentos do departamento; 5.Gerenciar as atividades de atendimento, 

informação e orientação aos contribuintes ou devedores em geral para a solução das demandas requeridas; 6.Definir o fluxo da emissão de documentos de 

arrecadação, em conjunto com o Diretor de Arrecadação e Receita; 7.Prestar assessoramento ao Diretor de Arrecadação e Receita no estabelecimento de políticas 

tributárias; 8.Acompanhar a atualização de dados cadastrais do comércio e indústrias locais; 9.Realizar os processos para emissão dos carnês anuais de cobranças 

tributárias; 10.Gerenciar o fluxo de trabalho do setor para o cadastro geral de contribuintes, inaugurando a inscrição, recebendo e/ou atualizando dados cadastrais; 

11.Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 12.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou 

por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

38 Gerente de Dívida Ativa 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades da Dívida Ativa. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Organizar o fluxo de demandas para a inscrição dos créditos tributários e não tributários, não pagos, em Dívida Ativa e determinar o encaminhamento para 

protesto, bem como encaminhamento à Procuradoria Geral do Município para ajuizamento da ação de execução fiscal; 2.Gerenciar a instrução de processos para a 

emissão de certidões de regularidade fiscal de débitos inscritos em Dívida Ativa; 3.Assinar certidões negativas e positivas de débitos fiscais; 4.Gerenciar as 

atividades de atendimento, informação e orientação aos contribuintes ou devedores em geral para a solução das demandas requeridas ao Setor de Dívida Ativa; 

5.Determinar a emissão de despacho informativo em processos administrativos; 6.Determinar a alteração, baixa e exclusão de débitos, em decorrência de processos 

administrativos e judiciais; 7.Planejar, em conjunto com o Secretário Municipal da Fazenda, Diretor de Arrecadação e Receita e com o Procurador Geral do 

Município, ações que visem a recuperação e a não prescrição de créditos tributários, de direitos do Município inscritos em Dívida Ativa, bem como determinar a 

implementação de tais ações no setor; 8.Prestar assessoramento ao Secretário Municipal nos procedimentos administrativos de estabelecimento de refinanciamento 

de dívidas dos contribuintes; 9. Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 10.Executar outras atividades no âmbito 

de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

39 Gerente de Cadastro Imobiliário  1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades do Cadastro Imobiliário. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Gerenciar o levantamento sistemático de informações sobre o mercado imobiliário do Município, a fim de instruir o processo de avaliação de imóveis para efeitos 

do IPTU e ITBI; 2.Definir, em conjunto com a diretoria respectiva, estratégias e metas a serem alcançadas pelo setor, bem como providenciar os recursos humanos 

e materiais necessários; 3.Coordenar a avaliação, bem como decidir sobre a avaliação final, de bens imóveis para fins de cobrança do Imposto sobre Transmissão 

de Bens Imóveis - ITBI; 4.Gerenciar e supervisionar a manutenção e atualização a Planta Genérica de Valores do Município; 5.Gerenciar toda a ação de fiscalização 

imobiliária, sempre com a ciência da respectiva Diretoria e do Secretário; 6.Organizar e supervisionar os trabalhos de cadastramento e atualização dos terrenos e 

edificações urbanas sujeitas ao IPTU e às taxas de serviços urbanos; 7.Supervisionar os processos para emissão de certidões e demais documentos do Setor; 8.Prestar 

informações, remetendo relatórios gerenciais, à Diretoria de Fiscalização e Tributação nas atividades de cadastro imobiliário; 9.Acompanhar os processos de 

descaracterização de imóveis; 10.Supervisionar a elaboração dos pareceres fiscais exarados no âmbito da respectiva gerência; 11.Subsidiar os superiores com 

informações para aprimoramento do Código Tributário Municipal - CTM; 12. Participar de cursos e reuniões; 13.Analisar e avaliar qualitativa e quantitativamente 

os serviços; 14.Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 15.Executar outras atividades no âmbito de sua 

competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

40 Gerente de Fiscalização Tributária 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades da Fiscalização Tributária. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Gerenciar e controlar a execução das atividades relativas à fiscalização tributária; 2.Gerenciar e supervisionar a observância, pelos subordinados, do cumprimento 

das leis que amparam o fisco do Município na execução das tarefas exigidas para a fiscalização de tributos; 3. Articular-se com os órgãos integrantes da estrutura 

da Secretaria de Fazenda; 4.Gerenciar os procedimentos de exame de documentos e processos administrativos sobre matéria tributária e não tributária, concernentes 

às atividades específicas do setor; 5.Gerenciar toda a ação fiscal, conforme diretrizes apontadas pela respectiva Diretoria; 6.Propor, à Diretoria respectiva, estratégias 

e metas a serem alcançadas pelo setor, bem como providenciar os recursos humanos e materiais necessários; 7.Gerenciar e acompanhar a coleta de informações e 

subsídios visando a definição e execução de programas de fiscalização; 8.Gerenciar a fiscalização do comércio, indústrias e prestadores de serviços; 9.Gerenciar os 

processos de revisão e estudo dos cálculos do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), e demais tributos vinculados ao cadastro econômico; 

10.Gerenciar os processos de revisão e estudo dos cálculos de preço público pelo Município, enviando-os ao setor competente para lançamento; 11.Analisar e 

avaliar qualitativa e quantitativamente os serviços prestados no âmbito da respectiva gerência; 12.Subsidiar os superiores com informações para aprimoramento do 

Código Tributário Municipal – CTM; 13.Gerenciar e acompanhar os processos de abertura, alteração e baixa de empresas no Município; 14.Supervisionar a 

elaboração dos pareceres fiscais exarados no âmbito da respectiva gerência; 15.Gerenciar os processos de fiscalização rural, inclusive, do Imposto Territorial Rural 

- ITR para fins de municipalização; 16.Participar de cursos e reuniões;17.Gerir as atividades previstas no Código Tributário do Município - CTM que forem 

pertinentes a sua atribuição; 18.Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 19.Executar outras atividades no âmbito 

de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

41 Gerente de Geoprocessamento 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Geoprocessamento. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Coordenar e orientar as ações de desenvolvimento e gerenciamento de tecnologias de Geoprocessamento no Município; 2.Gerenciar os estudos e o banco de dados 

geográficos do Município; 3.Coordenar o fluxo de trabalho para tratamento e análise de dados topográficos, de sensores remotos e de satélites de posicionamento 

utilizando programas específicos de computador; 4.Implementar a rede geodésica para interoperabilidade da base de dados geográfica do Município de Diamantina; 

5.Propor inovações de Tecnologia da Informação nas áreas de desenvolvimento, gerenciamento de sistemas de informação e gestão das bases de dados do Município 

(cartográfica, georreferenciada, multifinalitária, tributária, sistemas web, sistemas corporativos, dentre outras); 6.Promover a integração e interoperabilidade dos 

recursos de Geoprocessamento com sistemas de informações corporativos, próprios e de terceiros, implantados, a serem desenvolvidos, adquiridos e contratados; 

7.Prover e operar toda a estrutura de Geoprocessamento do Município de Diamantina, oferecendo subsídios às Secretarias respectivas; 8.Gerenciar e prestar suporte 

técnico aos usuários de tecnologias de Geoprocessamento do Município de Diamantina; 9.Gerenciar os procedimentos para implantação do Sistema de Informação 

Geográfico - SIG; 10.Propor implementação de novas tecnologias, após avaliar e identificar demandas e oportunidades nos processos de negócio da administração 

municipal; 11.Gerenciar os trabalhos de campo para levantamento de informações técnicas; 12.Elaborar estudo e definição de softwares e aplicativos para 

geoprocessamento; 13.Definir metas coerentes com a realidade local e administrativa; 14.Acompanhar o surgimento de novas tecnologias relacionadas a 

geoprocessamento; 15.Definir metodologia de captura, tratamento, manipulação, edição, vetorização e monitoração da informação espacial através de recursos 

tecnológicos disponíveis no mercado; 16.Ampliar a autonomia do Município na implantação e desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas (SIG) a 

partir do envolvimento e capacitação de uma equipe multidisciplinar, principalmente formada, também, por servidores efetivos municipais; 17.Promover eventos 

para discussão e melhoria contínua do projeto de geoprocessamento municipal, juntamente com a equipe envolvida; Estabelecer uma base cartográfica única do 

Município, visando a padronização de identificação, infraestrutura, equipamentos e feições entre todas as secretarias e órgãos municipais; 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

42 Gerente de Posturas 1 40h semanais e à disposição 
•Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de fiscalização de posturas. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Gerenciar os procedimentos internos do Setor de Posturas; 2.Propor revisões e atualizações, periodicamente, às normas e procedimentos definidos no plano de 

ação do governo; 3.Gerenciar o planejamento das diligências que se fizerem necessárias; 4.Gerenciar e revisar a instrução dos procedimentos para a emissão de 

alvarás de localização e funcionamento, bem como para eventos, em caráter provisório, definitivo ou eventual; 5.Acompanhar e supervisionar as concessões e 

suspensões das licenças dos estabelecimentos, em cumprimento da legislação em vigor; 6.Planejar calendário das inspeções das atividades realizadas nos espaços 

públicos e privados do Município; 7.Gerenciar as devidas apurações e inspeções, opinando pela autorização e/ou proibição de atividades definitivas, provisórias e 

eventuais, no Município; 8.Analisar qualitativa e quantitativamente os serviços; 9.Cumprir e fazer cumprir as normas e procedimentos estabelecidos na legislação 

de posturas e outras; 10.Propor alterações no Código de Posturas Municipal e demais legislações relativas ao setor; 11.Definir, em conjunto com a Diretoria 

respectiva, estratégias e metas a serem alcançadas pelo setor, bem como providenciar os recursos humanos e materiais necessários; 12.Gerenciar as atividades de 

fiscalização de invasões e uso irregular de logradouros e imóveis do Município; 13.Gerenciar as atividades de recolhimento de materiais apreendidos em operações 

realizadas pela fiscalização de posturas, ou decorrentes de ordens judiciais; 14.Gerenciar as atividades de fiscalização de publicidade visual no Município, bem 

como da poluição visual e sonora; 15.Supervisionar a elaboração dos pareceres fiscais exarados no âmbito da respectiva gerência; 16.Estruturar plantões de 

fiscalização para verificação no cumprimento do Código de Posturas e legislações afins, inclusive aos finais de semana, feriados e período noturno, nos casos em 

que houver demanda; 17.Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 18.Executar outras atividades no âmbito de 

sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

43 Supervisor do Setor de Conciliação 1 40h semanais e à disposição •Livre Nomeação e Exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão das atividades do Setor de Conciliação. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Realizar conciliação bancária, conferindo extratos bancários e do sistema, e tomando providências para os acertos necessários; 2.Estabelecer procedimentos de 

conciliação bancária, metas de atuação e de organização da estrutura administrativa do Setor; 3.Supervisionar a conferência de valores debitados e creditados nas 

contas da Prefeitura Municipal; 4.Prestar informações aos contadores no levantamento do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis; 5.Manter rotina 

de verificação e análise; 6.Reportar ao setor responsável eventuais erros ou adequações necessárias; 7.Coordenar o processo de elaboração de relatório de conciliação 

bancária, verificando se os lançamentos estão em conformidade com o programado pela Prefeitura, para apurar eventuais diferenças de caixa; 8.Coordenar o 

processo de conciliação contábil das movimentações financeiras nas contas vinculadas apurando eventuais diferenças, efetuando regularizações e informando o 

setor responsável; 9.Supervisionar a elaboração de planilhas de controle,  garantindo a inclusão de dados fidedignos; 10.Interagir com as demais unidades, quando 

solicitada participação no desenvolvimento ou adequação de procedimentos operacionais que interfiram diretamente nas atividades do setor; Executar outras 

atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

44 Supervisor de Tesouraria 1 40h semanais e à disposição •Livre Nomeação e Exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de supervisão em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão das atividades de Tesouraria. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Realizar as movimentações das contas correntes mantidas pela Instituição em estabelecimentos bancários, bem como de outras contas vinculadas mantidas sob a 

responsabilidade da Instituição; 2.Gerenciar a coleta e consolidação de dados para mapas e relatórios gerenciais; 3.Atualizar e analisar os dados produzidos pelos 

sistemas utilizados para cálculo de riscos, reportando as conclusões ao diretor respectivo, inclusive, sugerindo medidas políticas pertinentes; 4.Preparar documentos 

e processos para análise do Diretor de Tesouraria; 5.Acionar fornecedores para levantamento de dados financeiros; 6.Informar à Diretoria de Tesouraria eventuais 

urgências pertinentes a pagamentos; 7.Elaborar, com o auxílio do Diretor, a rotina de pagamentos da Tesouraria; 8.Atender fornecedores em assuntos relacionados 

a pagamentos; 9.Efetuar os lançamentos que ficam pendentes de confirmação pela Diretoria; 10.Coletar e consolidar dados para mapas e relatórios gerenciais 

contendo informações financeiras; 11.Controlar e analisar o fluxo de caixa de curto e longo prazo e operações financeiras com bancos (aplicações e captações), 

reportando ao Diretor eventuais ocorrências; 12.Assessorar a Diretoria de Tesouraria no recebimento e respostas de solicitações internas e ofícios; 13.Apoiar a 

Diretoria de Tesouraria na interlocução com demais secretarias e departamentos; 14.Realizar levantamento de dados e informações para subsidiar decisões; 

15.Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

45 Supervisor de Processo Administrativo 1 40h semanais e à disposição •Livre Nomeação e Exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão das atividades do Setor de Controle Processual. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Supervisionar o fluxo dos processos administrativos em trâmite no setor, garantindo a observância da tramitação regular em consonância com as legislações 

pertinentes; 2.Controlar e coordenar o fluxo de serviços, no escopo de impedir a paralisação dos processos em trâmite na Gerência de Cadastro Imobiliário; 

3.Supervisionar e controlar o cumprimento de protocolos de autuações de processos físicos, ou abertura de processos eletrônicos, garantindo a uniformidade da 

composição dos processos; 4.Coordenar e determinar a atualização periódica dos dados processuais nos sistemas de controle da gerência respectiva; 5.Zelar pela 

padronização dos procedimentos adotados pelo setor para o regular trâmite processual; 6.Coordenar o controle dos insumos necessários ao desenvolvimento das 

atividades do setor, evitando a deterioração dos documentos físicos, e a adequada sistematização dos processos eletrônicos; 7.Prestar informações à Gerência de 

Cadastro Imobiliário sobre os dados do trâmite dos processos do setor, para fins de divulgação de diagnósticos gerenciais e proposição de medidas a fim de garantir 

a celeridade do trâmite dos processos; 8.Auxiliar na conferência dos serviços executados na unidade de acordo com a determinação superior; 9.Executar outras 

atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

46 Coordenador do Setor de Lançadoria 1 40h semanais e à disposição •Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor de Lançadoria. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Planejar e coordenar a execução de todas as atividades de sua unidade, promovendo e organizando os trabalhos, para assegurar o desenvolvimento normal da 

Divisão de Lançadoria e Classificação das receitas municipais, da Administração Municipal e de todos os setores a ela dependentes; 2.Proceder com a devida 

classificação das receitas e despesas municipais, em seus mais variados níveis; 3.Acompanhar e lançar as entradas e saídas de receitas, em suas diversas 

classificações, sob a ótica financeira; 4.Elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades para possibilitar a avaliação dos serviços prestados na lançadoria e 

classificação das receitas e despesas municipais; 5.Encaminhar e resolver pedidos de seus subordinados, coordenando suas atividades; 6.Requisitar material 

necessário ao desempenho dos trabalhos de sua unidade; 7.Fiscalizar as atividades de escrituração fiscal, assegurando que todos os tributos devidos sejam apurados 

e recolhidos na forma da lei; 8.Promover o acompanhamento diário dos lançamentos contábeis e financeiros das transações. 9.Executar outras atividades no âmbito 

de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

47 Coordenador do Setor de Arquivo da Execução 

Orçamentária 

1 40h semanais e à disposição 
•Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor de Arquivo da Execução Orçamentária. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Orientar e dirigir as atividades de identificação das espécies documentais da contabilidade; 2.Planejar e dirigir os serviços de documentação e informação, 

constituídos de acervos arquivísticos e mistos da contabilidade; 3.Orientar quanto à classificação, arranjo e descrição de documentos contábeis; 4.Avaliar e 

selecionar os documentos para fins de preservação e promover medidas necessárias a este fim específico; 5.Coordenar o processo de elaboração de pareceres e 

trabalhos de complexidade sobre assuntos arquivísticos; 6.Receber documentos de ordem contábil e destiná-los ao devido arquivo; 7.Digitalizar e indexar a 

documentação no sistema informatizado da Prefeitura para controle da sua localização e encaminhá-la para armazenamento próprio da contabilidade; 8.Pesquisar, 

localizar e separar documentos necessários para a montagem de relatórios contábeis; 9.Registrar a retirada para controle; 10.Cuidar da organização do arquivo 

“real” de documentos que aguardam a digitalização, zelando pela ordem, identificação e segurança dos mesmos e visando a agilização do processo bem como a 

liberação do espaço físico ocupado; 11.Preparar planilhas, mensalmente, destacando a movimentação do processo de arquivamento e digitalização, para ciência e 

controle do superior; 12.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato; 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

48 Coordenador Contábil 1 40h semanais e à disposição •Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de coordenação em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor da Contabilidade. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Coordenar as atividades do setor de contabilidade, zelando pelo correto fluxo de trabalho; 2.Acompanhar a elaboração dos balancetes mensais (contábil e 

gerencial); 3.Acompanhar a elaboração das informações contábeis e preparação de relatórios (específicos e eventuais) contendo informações, explicações e/ou 

interpretações dos resultados e mutações ocorridos no período; 4.Acompanhar as atividades de escrituração fiscal e da apuração mensal do Imposto de Renda; 

5.Acompanhar a conformidade da elaboração dos balancetes diários e balancete mensal; 6.Acolher as solicitações da Diretoria respectiva, que envolvem rotinas e 

informações contábeis; 7.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 

     

     

CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

49 Coordenador do Setor de Atendimento da 

Fazenda 

1 40h semanais e à disposição 
•Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor de Atendimento da Fazenda. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Coordenar o atendimento geral dos contribuintes; 2.Esclarecer dúvidas dos contribuintes, referentes a questões relacionadas à Secretaria Municipal de Fazenda; 

3. Coordenar a equipe de atendimento quanto a orientação aos contribuintes no preenchimento de requerimentos diversos; 4.Coordenar o atendimento para 

orientação dos contribuintes e contadores; 5.Coordenar o procedimento de montagem de processos da Secretaria; 6.Orientar a equipe sobre a montagem correta dos 

processos, para sua devida tramitação; 7.Coordenar a execução das políticas de triagem, definidas pela Gerência e Diretoria respectivas, para melhor atendimento 

da população; 8.Responsabilizar-se pela respostas aos e-mails, ofícios, memorandos, e demais documentos, recebidos pelo setor; 9.Emitir relatórios sobre 

atendimentos; 10.Levar demanda relativa ao atendimento para seus superiores; 11.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação 

do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

50 Coordenador do Setor de Receita e Cadastro 

Econômico 

1 40h semanais e à disposição 
•Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades da Receita e do Cadastro Econômico. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Coordenar o processo de elaboração dos cadastros financeiros e supervisionar a emissão de boletos de cobrança; 2.Coordenar o processo de elaboração e 

atualização de fichas cadastrais do cadastro econômico do Município; 3.Coordenar e realizar os devidos registros de cobrança e pagamentos; 4.Coordenar o processo 

de elaboração de relatórios mensais sobre a inadimplência dos contribuintes e os pagamentos realizados; 5.Manter os dados cadastrais rigorosamente em dia; 

6.Coordenar o processo de notificação dos contribuinte; 7.Coordenar o processo de elaboração e conferência dos relatórios mensais das atividades desenvolvidas 

pelo setor; 8.Coordenar todo o processo de cálculos, lançamento, emissão, controle, registro e baixa pelo pagamento de tributos municipais; 9.Coordenar as 

atividades do setor para o correto preenchimento de informações nos sistemas informatizados; 10.Coordenar as atividades de conferência de certidões e documentos 

do departamento;11.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 

     

     

CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

51 Coordenador do Setor de Atendimento da 

Dívida Ativa 

1 40h semanais e à disposição 
•Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor de Atendimento da Dívida Ativa. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Promover atualizações de dados no sistema de dívida ativa; 2.Coordenar o cumprimento de protocolos de recebimento de documentos de contribuintes inscritos 

em dívida ativa; 3.Informar e esclarecer dúvidas relativas a débitos inscritos em dívida ativa; 4.Orientar a emissão e envio de guias solicitadas pelos contribuintes; 

5.Orientar a expedição de Certidões Negativas e Positivas de Débitos; 6.Auxiliar na negociação e cobrança de todos os valores inscritos em Dívida Ativa; 7.Controlar 

e efetuar o atendimento passivo de solicitação de atendimento; 8.Instruir contribuintes quanto ao uso de serviços de atendimento disponíveis via internet; 9.Orientar 

contribuintes quanto às formas de pagamento disponíveis; 10.Levar demandas recebidas no atendimento para o Gerente de Dívida Ativa; 11.Executar outras 

atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

52 Coordenador do Setor de Cobrança e Protesto 1 40h semanais e à disposição •Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades de cobrança e de envio para protesto de débitos da Dívida Ativa. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Coordenar as atividades de conferência dos débitos a serem inscritos em Dívida Ativa; 2.Acompanhar a inscrição de débitos na Dívida Ativa do Município; 

3.Coordenar o fluxo das notificações dos contribuintes dos débitos inscritos em Dívida Ativa; 4.Promover a abertura de processos administrativos e coordenar a 

cobrança e negociação de todos os valores inscritos em Dívida Ativa; 5.Controlar a emissão de Certidões de Dívida Ativa (CDA) dos créditos inscritos; 6.Coordenar 

o cumprimento das demandas que são submetidas ao setor, zelando pela otimização do serviço prestado; 7.Coordenar a preparação dos processos de débitos inscritos 

em dívida ativa, para fins de protesto e ajuizamento das respectivas execuções fiscais; 8.Coordenar a emissão de relatórios periódicos sobre posição de débitos em 

protesto, em execução fiscal e acordos realizados administrativamente; 9.Prestar informações à gerência e diretoria respectiva, bem como à Procuradoria Geral do 

Município, sobre posição dos débitos em protesto  e em execução fiscal; 10.Levar demandas recebidas para o Gerente de Dívida Ativa; 11. Executar outras atividades 

no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 

     

CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

53 Coordenador do Setor de ITBI Urbano 1 40h semanais e à disposição •Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor de ITBI Urbano 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Coordenar os procedimentos de vistoria em imóveis para fins de cálculo do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI; 2.Supervisionar o correto uso 

da Planta Genérica de Valores no cálculo do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI; 3.Orientar na emissão de Guia do Imposto Sobre Transmissão de 

Bens Imóveis - ITBI; 4.Proceder com a apuração das informações declaradas na Guia de Recolhimento de Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, 

para a correta avaliação do imóvel; 5.Realizar o cruzamento de dados para o correto arbitramento do valor do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI; 

6.Promover o levantamento sistemático de informações sobre o mercado imobiliário do Município, a fim de instruir o processo de avaliação de imóveis para efeitos 

do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI; 7.Atualizar o cadastro imobiliário sobre alterações decorrentes do procedimento de transferência, mantendo 

histórico de transações atualizado; 8.Coordenar as reuniões da Comissão para fins de atualização da Planta Genérica de Valores do Imposto Sobre Transmissão de 

Bens Imóveis - ITBI, bem como para fins de julgamento de recursos; 9.Manter contato com os cartórios da região para a conferência constante de novos lançamentos; 

10.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

54 Coordenador do Setor de Fiscalização Rural 1 40h semanais e à disposição •Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor de Fiscalização Rural. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Coordenar o atendimento dos pedidos de descaracterização de imóveis rurais, devendo notificar o requerente em caso de constatação de pendências; 

2.Coordenar a emissão de relatório gerencial sobre pedidos de descaracterização de imóveis rurais concedidos; 3.Coordenar o desenvolvimento de ações para a 

manutenção do Sistema Nacional do Cadastro Rural - SNCR, com a prestação de informações aos interessados sobre quaisquer questões relacionadas ao 

cadastramento de imóveis rurais e emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR; 4.Acompanhar a atualização de legislações pertinentes ao setor e 

proporcionar a participação de cursos da área; 5.Propor atualização de legislações municipais, relatando à Gerência as dificuldades enfrentadas na rotina do setor; 

6.Manter parceria com a Emater e outras instituições; 7.Coordenar os processos de avaliação do Imposto Transmissão de Bens Imóveis Rurais - ITBI; 8.Coordenar 

o processamento dos pedidos de cancelamentos de imóveis pendentes, dos requerimentos de certidão de cadastros e comprovação do imóvel ao INSS para a 

aposentadoria de produtores rurais; 9.Coordenar os processos de inscrição, no Cadastro Imobiliário do Município, das unidades rurais tributáveis, na forma da 

legislação vigente, inclusive as que são imunes ou isentas; 10.Coordenar o processo de fiscalização do Imposto Territorial Rural – ITR; 11.Orientar os fiscais 

tributários de ITR a realizarem o devido treinamento para municipalização do imposto; 12.Promover o recadastramento de propriedades rurais; 17.Orientar quanto 

à necessidade de cadastrar o imóvel rural junto ao INCRA (CCIR), Receita Federal (ITR), INSS (certidão de aposentadoria); 18.Executar outras atividades no 

âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

55 Coordenador do Setor de Informações 

Geográficas 

1 40h semanais e à disposição 
•Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor de Informações Geográficas. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Executar projeto de Sistema de Informações Geográficas (SIG), desde a concepção do projeto até a definição das fases e produtos; 2.Implantar e coordenar as 

aplicações que integram o SIG nas diversas áreas da Administração Municipal; 3.Elaborar estudos de viabilidade de recursos, para implantação do SIG; 4.Elaborar 

a modelagem de dados visando a relação entre os atributos da base cartográfica e os elementos identificadores para obtenção de informações geográficas; 

5.Coordenar, orientar, acompanhar, participar e avaliar todas as atividades inerentes a elaboração, edição, análise, monitoramento, da base cartográfica digital, bem 

como a integração dos bancos de dados; 6.Garantir a confiabilidade das informações; 7.Elaborar a normatização de medidas administrativas para obtenção e 

disponibilização dos dados; 8.Planejar, em conjunto com a Gerência respectiva, cronograma de treinamento anual para garantir a atualização técnica dos servidores 

e o cumprimento das metas estabelecidas na implantação do geoprocessamento; 9.Estabelecer diálogo constante com a Gerência, visando o melhor desenvolvimento 

e qualidade de todas as atividades do processo de implantação de SIG; 10.Elaborar rotinas e permissões para fornecimento das informações digitais e analógicas a 

terceiros, bem como a disponibilização das mesmas via web; 11.Elaborar sistemáticas para integrar secretarias e órgãos municipais no processo, visando o 

compartilhamento de informações dos seus bancos de dados através de uma única base de dados central; 12.Executar outras atividades no âmbito de sua competência 

e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

56 Supervisor do Setor de Diligências e Autuações 1 40h semanais e à disposição •Livre Nomeação e Exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão das atividades do Setor de Diligências e Autuações. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Supervisionar as atividades de fiscalização do cumprimento das leis de uso, posturas municipais e do estabelecido no Código de Posturas Municipal; 

2.Supervisionar as atividades de fiscalização no que diz respeito à poluição sonora, visual e de publicidade; 3.Coordenar a realização de vistorias quanto a ocupação 

e uso do logradouro público, poluição visual e sonora, de acordo com a legislação pertinente; 4.Coordenar e supervisionar as atividades de fiscalização e autuação 

dos ambulantes e artesãos nômades irregulares no Município; 5.Planejar, em conjunto com a respectiva gerência, instruir e montar a escala das abordagens dos 

fiscais em campo; 6.Promover o desenvolvimento das atividades de fiscalização necessárias ao cumprimento das exigências do Código de Posturas e normas dele 

decorrentes, referente à localização e ao funcionamento de atividades econômicas e ao uso do solo urbano, promovendo ações de notificação, autuação, interdição 

e apreensão de bens e mercadorias, nos termos da lei e regulamentos; 7.Coordenar as atividades de fiscalização de eventos, feiras livres ou especiais, visando à sua 

organização e o cumprimento das normas e legislações em vigor; 8.Coordenar a realização de vistorias técnicas, em parceria com outras fiscalizações, quando 

necessário; 9.Manter equipe de plantão para verificação no cumprimento do Código de Posturas e legislações afins, inclusive aos finais de semana, feriados e 

período noturno, nos casos em que houver demanda; 10.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

57 Diretor de Licitações e Contratos Administrativos 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração; 

• Ensino superior devidamente reconhecido pelas 

instituições oficiais. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de direção em nível hierárquico estratégico, responsável pela coordenação das atividades de Contratos Administrativos e Licitações. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir e supervisionar as ações dos setores de compras, licitações e contratos administrativos, orientando os servidores durante todo o procedimento; 2. Prestar assessoramento 

ao Secretário e ao Prefeito no planejamento, com os demais órgãos, na previsão de consumo dos materiais de uso contínuo para os serviços municipais; 3. Conduzir, em conjunto 

com o responsável, contratações públicas no plano anual de contratações; 4. Dirigir o registro de fornecedores da Prefeitura; 5. Supervisionar a expedição dos Certificados e 

Registros Cadastrais – CRC, das empresas interessadas em contratar com a municipalidade; 6. Prestar assessoramento ao setor de licitação quanto aos processos de dispensa de 

licitação, nas hipóteses de obras e serviços, assim como outros serviços e compras; 7. Supervisionar os procedimentos da fase interna das licitações de obras, serviços, inclusive de 

publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, instruindo sua equipe nos processos; 8. Analisar editais de licitação, sugerindo, 

quando necessário, adequações para compra de materiais e contratações de serviços mais eficientes; 9. Manter registro atualizado das normas e orientações inerentes ao Setor e 

também dos servidores e agentes públicos competentes para autorizar aquisições de bens ou serviços; 10. Disciplinar a política de licitações da Prefeitura com vistas a supremacia 

do interesse público, da legalidade, da moralidade e da transparência ativa e passiva; 11. Representar à Controladoria Interna em qualquer irregularidade constatada nos 

procedimentos a cargo do Setor; 12. Definir políticas de aquisições conjuntas entre as Secretarias Municipais; 13. Prestar assessoramento ao Secretário e ao Prefeito no 

estabelecimento de políticas de eficiência de bens e serviços; 14. Coordenar, orientar e normatizar as atividades internas relativas à gestão de aquisições e contratações de bens, 

serviços e obras, da Prefeitura; 15. Propor a edição de normas e padrões relativos às atividades e aos procedimentos de aquisição e contratação de bens, serviços e obras; 16. Propor 

ações para o fortalecimento do processo de planejamento anual de compras e contratações pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal; 17. Propor ações para o 

desenvolvimento da política de compras sustentáveis e de tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte; 18. Propor ações para racionalizar e controlar 

os gastos com aquisições e contratações de bens, serviços e obras; 19. Propor ações para o desenvolvimento da política com ênfase na contratação com preferência regional; 20. 

Responsabilizar-se pela coordenação de todo o processo de aquisição de bens e serviços, zelando pelo regular e eficiente fluxo de documentos, para que tudo ocorra regularmente, 

desde a elaboração do termo de referência até a efetiva entrega do material ou prestação de serviço; 21. Orientar todos os setores da Prefeitura na elaboração dos documentos que 

compõem as contratações do Município; 22. Definir as diretrizes gerais para a coordenação e gestão do Catálogo de Materiais, de forma a garantir a qualidade dos padrões de 

descrição de materiais e serviços; 23. Estabelecer diretrizes e normas para o Cadastro Geral de Fornecedores; 24. Propor diretrizes, coordenar, acompanhar e controlar a utilização 

do sistema de registro de preços no Município; 25. Propor, em conjunto com a Comissão de Contratação, a implantação e implementação de boas práticas de governança; 26. 

Providenciar e controlar a capacitação dos servidores envolvidos nas contratações públicas; 27. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do 

seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

58 Diretor de Gestão de Pessoas 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração; 

• Ensino superior devidamente reconhecido pelas 

instituições oficiais. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de direção em nível hierárquico estratégico, responsável pela direção das atividades de Gestão de Pessoas. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar a formulação, a execução, a avaliação, a orientação técnica e o controle de políticas públicas voltadas para a gestão de pessoas e formular e gerir a política de gestão 

de pessoas da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo;2. Promover a orientação normativa, a supervisão técnica e o controle da execução das atividades 

de administração de pessoal; 3. Propor políticas e diretrizes relativas à gestão de pessoas e promover mecanismos que garantam a valorização do servidor, propondo formas de 

Promoção e Progressão na carreira; 4. Propor, coordenar e acompanhar a implementação de políticas e diretrizes relativas à gestão de pessoas; 5. Elaborar e disseminar o uso de 

instrumentos, metodologias, tecnologias e estratégias de gestão de pessoas; 6. Monitorar o quadro de pessoal da administração para avaliar, periodicamente, a necessidade de 

realização de contratação de pessoal, mantendo contato direto e constante com as demais Secretarias, para avaliar a necessidade de pessoal; 7. Garantir que sejam obedecidos os 

percentuais legais de ocupação de cargos comissionados por servidores efetivos; 8. Coordenar a formalização de admissões, transferências e rescisões de contratos temporários e 

excepcionais, observando a legislação e normas vigentes; 9. Coordenar as mudanças na legislação, avaliando impactos e propondo alternativas, para permitir o correto 

desenvolvimento dos trabalhos, frente às normas existentes; 10. Elaborar campanhas e capacitações a fim de esclarecer e orientar os servidores, informando quanto aos seus deveres 

e direitos, bem como ampliar o conhecimento dos servidores quanto às normas de organização interna 11. Providenciar programas de treinamento, convocando participantes, e 

provendo todos os recursos materiais e humanos; 12. Prestar apoio o Departamento Jurídico, quando solicitado, nos atendimentos com representantes trabalhistas, informado sobre 

as matérias tratadas, para assegurar providências compatíveis com o interesse público; 13. Subsidiar a Administração na elaboração da política de remuneração, adotando normas 

consistentes e baseadas em modernas políticas da área, para assegurar a retenção da mão-de-obra qualificada; 14. Prover ao Prefeito Municipal todas as informações necessárias 

acerca do percentual da despesa de pessoal, frente os parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF; 15. Dirigir todos os procedimentos referentes à seleção pública e 

concursos públicos; 16. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato; 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

59 Diretor de Planejamento e Orçamento 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração; 

• Ensino superior devidamente reconhecido pelas 

instituições oficiais. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de direção em nível hierárquico estratégico, responsável pela direção das atividades de planejamento e orçamento. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Definir diretrizes estratégicas para o planejamento conjunto de todas as secretarias;  2. Definir metodologias de elaboração e desenvolvimento de projetos e processos; 3. Dirigir 

projetos, planejar sua execução e assessorar nas atividades de persecução do escopo estabelecido e o progresso das rotinas, a fim de cumprir metas, prazos e custos estabelecidos; 

4. Identificar os riscos para estudar formas de mitigar impactos e corrigir ações; 5. Monitorar o planejamento, a implementação e a gestão de projetos, incluindo entregas, cronograma 

e orçamento;  6. Direcionar reuniões de acompanhamento dos projetos e relatórios de acompanhamento técnicos da área;  7. Assessorar os trabalhos da equipe de planejamento e 

processos, avaliando as tarefas e atividades realizadas;  8. Ser responsável pela viabilização da coleta, sistematização e análise das informações dos indicadores estratégicos de 

gestão;  9. Assessorar a realização dos projetos e prestações de contas dos projetos inscritos em leis de incentivos (federal, estadual e municipal);  10. Dirigir o processo de elaboração 

do Plano Plurianual - PPA, em parceria com a Secretaria Municipal de Fazenda;  11. Formular as diretrizes para a administração dos Sistemas Orçamentários;  12. Dirigir e assessorar 

o cumprimento das normas e procedimentos orçamentários pelos órgãos/entidades da Administração Municipal; 13. Assessorar a alta administração municipal com informações 

relativas a evolução da receita e despesa municipal, com foco a melhorar a performance de gestão;  14. Articular-se, permanentemente, com os órgãos/entidades da Administração 

Municipal e do Poder Legislativo, visando uma atuação harmônica e integrada, na solução das questões relativas à gestão orçamentária do Município; 15. Definir critérios para 

consolidação das informações e dados sobre os instrumentos de planejamento governamental, emitindo relatórios, quadros demonstrativos e outros documentos estatísticos e 

gerenciais;  16. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

60 Diretor de Tecnologia da Informação 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração; 

• Ensino superior devidamente reconhecido pelas 

instituições oficiais. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de direção em nível hierárquico estratégico, responsável pela direção das atividades de Inovação e Tecnologia da Informação. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar, coordenar, gerir e supervisionar os projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas, comunicação de voz e dados, rede local com e sem fio, infraestrutura 

computacional, serviços de atendimento de informática e demais atividades de tecnologia da informação; 2. Promover ações visando garantir a disponibilidade, a qualidade e a 

confiabilidade dos processos, produtos e serviços de tecnologia; 3. Dirigir a implementação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação; 4. Assessorar e avaliar a elaboração e 

execução dos planos, programas, projetos e as contratações estratégicas de tecnologia da informação e comunicação; 5. Estabelecer e coordenar a execução da política de segurança 

de tecnologia da informação, bem como a política de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados; 6. Definir serviços públicos passíveis de criação de atendimento digital; 

7. Definir diretrizes para a gestão do plano de transformação digital, no que se refere a área de atuação da Diretoria; 8. Planejar e supervisionar a execução orçamentária das ações 

de Informática; 9. Prover os meios tecnológicos necessários à implementação de políticas de segurança da informação; 10. Solicitar pareceres sobre assuntos relacionados à área de 

tecnologia da informação e comunicações; 11. Propor inovação e atualização dos sistemas de informação utilizados pela Prefeitura; 12. Definir diretrizes, metas, rotinas e protocolos 

para o funcionamento e a integração de sua estrutura organizacional; 13. Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

61 Diretor de Gestão Administrativa 1 40h semanais e à 

disposição 

• Livre nomeação e exoneração; 

• Ensino superior devidamente reconhecido pelas 

instituições oficiais 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de direção em nível hierárquico estratégico, responsável pela direção das atividades de Gestão Administrativa 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Definir políticas e diretrizes para a implementação de ações estratégicas na gestão logística, administrativa e patrimonial; 2. Propor, implementar e supervisionar as políticas de 

aquisição e gestão de bens, serviços de protocolo e digitalização do arquivo;  3. Garantir a eficácia e a eficiência do gerenciamento estratégico administrativo do Centro 

Administrativo e das unidades externas da Prefeitura; 4. Identificar as demandas internas administrativas, com a finalidade de auxiliar o Secretário e o Prefeito na tomada de 

decisões; 5. Propor diretrizes que visem agilidade nos serviços de protocolo de todo o fluxo de correspondências por meio da informatização,  assegurando a comunicação entre os 

setores da Prefeitura; 6. Propor diretrizes que viabilizem a gestão do arquivo municipal, por meio do processo de digitalização de documentos. 7. Supervisionar e fiscalizar o 

desenvolvimento das atividades administrativas, estabelecendo normas para manutenção do padrão de serviço; 8. Mensurar, acompanhar, avaliar e divulgar os resultados e o 

desempenho das ações de gestão de suprimentos e patrimônio, promovendo a transparência, o controle e a elevação do nível de eficiência dos gastos públicos; 

9. Promover a orientação e proposição normativa nas matérias relativas à gestão de suprimentos e patrimônio; 10. Promover a gestão estratégica de suprimentos, por meio de 

diagnóstico, desenvolvimento, implantação e monitoramento de aquisições de itens; 11. Planejar e coordenar a movimentação física e de informações sobre as operações 

multimodais de transporte, para proporcionar fluxo otimizado e de qualidade para o setor logístico de frotas; 12. Propor normativas relacionadas a viagem, a serviço e a concessão 

de diária ao servidor e implementar ações para otimizar os procedimentos administrativos correlatos; 13. Planejar e coordenar o aproveitamento da frota municipal de forma a 

garantir um melhor planejamento das atividades diárias; 14. Planejar e supervisionar as ações para a segurança na movimentação do estoque e dos serviços de manutenção, cobrando 

ordem, limpeza, organização e disciplina na área; 15. Dirigir o processo de planejamento das aquisições anuais da Prefeitura com base nas demandas e projeções de consumo; 16. 

Propor ações e procedimentos destinados à implantação, manutenção ou revisão de normas e programas que visem o acompanhamento de bens patrimoniais da Prefeitura.  17. 

Direcionar todos os atos e atividades meio, administrativas, que são responsáveis por dar suporte aos trabalhos dos demais setores e secretarias; 18. Propor estratégias para um 

melhor serviço de manutenção e zeladoria do Centro Administrativo Municipal. 19. Dar ciência ao Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão de irregularidades ou 

ilegalidades de que tomar conhecimento; 20. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

62 Gerente de Compras e Licitações 1 40h semanais e à 

disposição 

• Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de planejamento das compras e das licitações do Município. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar, coordenar, controlar e promover os procedimentos necessários para aquisição de materiais e contratação de obras e serviços, na forma da legislação vigente; 2. Coordenar 

e gerir o Catálogo de Materiais, zelando pela qualidade dos padrões de descrição de materiais e serviços; 3. Coordenar registro, com numeração sequencial, de todos os dados das 

compras e serviços realizados para a Prefeitura; 4. Controlar e promover os procedimentos necessários para aquisição de materiais e contratação de serviços, na forma da legislação 

vigente da Administração Municipal; 5. Gerenciar as ações definidas para o fortalecimento do processo de planejamento anual de compras e contratações pelos órgãos da Prefeitura; 

6. Gerenciar o Catálogo de Materiais e Serviços do Sistema de Compras; 7. Gerenciar as atividades de cadastramento de fornecedores no Cadastro Geral de Fornecedores; 8. Gerir 

a análise dos processos licitatórios de aquisição de bens e serviços conferindo o lançamento pesquisa de preços no sistema de Compras para posterior encaminhamento à setor de 

licitações; 9. Gerir as solicitações de empenho ao setor de Contabilidade para todas as aquisições de bens, serviços e obras, decorrentes de processos licitatórios da Prefeitura; 10. 

Garantir a conformidade de minutas de editais com a legislação vigente;  11. Supervisionar a publicação de extratos de atos oficiais; 12. Coordenar organização do arquivamento 

dos processos licitatórios; 13. Designar aos setores subordinados os processos de responsabilidade de cada um; 14. Atender aos questionamentos das secretarias, prestando 

atendimento informativo das demandas existentes, quando solicitado; 15. Auxiliar o Pregoeiro/Comissão de contratação a informar aos licitantes todos os andamentos dos processos 

licitatórios; 16. Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 17. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por 

determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

63 Gerente de Contratos 1 40h semanais e à 

disposição 

• Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Contratos. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar o cumprimento das diretrizes e fluxos definidos para o recebimento e análise dos contratos; 2. Coordenar os processos de conferência dos pedidos das secretárias, e 

os encaminhamentos pertinentes, referentes aos contratos em vigor; 3. Remeter os questionamentos do jurídico ao responsável do contrato (gestor ou fiscal), quando necessário; 4. 

Garantir a adequada elaboração de minutas de contrato e das atas de registro de preços, com base nos editais, no termos de referências ou processos administrativos, determinando 

as modificações, inclusões ou exclusões de informações; 5. Coordenar a conferência dos aditamentos contratuais;  6. Gerenciar os procedimentos para os cálculos de reajuste, 

previstos em contrato; 7. Gerenciar o processamento das solicitações de reequilíbrio dos contratos; 8. Gerenciar as coletas das assinaturas dos responsáveis nos contratos, atas, 

aditivos, termos de apostilamentos e demais atos pertinentes; 9. Coordenar a remessa e recebimento de documentos para os contratados; 10. Supervisionar as publicações dos 

extratos dos atos/contratos firmados, atualizações e rescisões; 11. Gerenciar a alimentação do sistema com todas as informações pertinentes aos contratos; 12. Atualizar as secretarias 

sobre os contratos submetidos à sua gestão/fiscalização; 13. Gerenciar o fluxo para digitalização de todos os documentos em trâmite no setor; 14. Gerenciar a manutenção da 

organização do arquivo; 15. Atender aos questionamentos das secretarias, prestando atendimento informativo das demandas existentes, quando solicitado; 16. Gerenciar a 

conferência dos contratos de locação para emissão de Autorização de Fornecimento - AF; 17. Solicitar à contratada a comprovação/prorrogação da garantia de execução contratual, 

quando solicitado aditivo contratual, para assinatura dos respectivos contratos ou dos termos aditivos; 18. Determinar o encaminhamento da notícia ao órgão competente, ou 

proceder com o imediato saneamento, quando identificados erros contratuais; 19. Gerenciar o encaminhamento dos processos para aplicações de sanções advindas do 

descumprimento de cláusulas contratuais à Procuradoria Jurídica para emissão de parecer opinativo sobre eventual questão jurídica, quando necessário; 20. Gerenciar as 

comunicações formais entre a Prefeitura e as contratadas, inclusive sobre atos relacionados aos processos administrativos que fazem parte; 21. Coordenar e supervisionar as 

atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 22. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

64 Gerente de Segurança do Trabalho 1 40h semanais e à 

disposição 

• Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Segurança do Trabalho. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar e desenvolver políticas, programas, normas e regulamentos sobre segurança do trabalho; 2. Gerenciar a investigação das causas de acidentes de trabalho, propondo 

medidas preventivas e corretivas para as atividades; 3. Gerenciar a elaboração do plano de segurança do trabalho; 4. Gerenciar o recebimento das ocorrências de acidentes e doenças 

do trabalho; 5. Supervisionar as atividades ligadas à segurança do trabalho; 6. Gerenciar a elaboração de normas, regulamentos e procedimentos internos; 7. Gerenciar o programa 

de treinamento sobre a segurança do trabalho, incluindo o programa de conscientização e de divulgação da norma de segurança; 8. Gerenciar as políticas preventivas de segurança 

do trabalho; 9. Gerenciar e orientar a inspeção, cadastramento e distribuição dos extintores de incêndio controlando o sistema de emergência (hidrantes e alarmes) e o vencimento 

das cargas, encaminhando-os para inspeção externa, mantendo os mesmos em perfeitas condições de utilização em emergências; 10. Orientar a investigação de acidentes zelando 

pela correção das falhas que os originaram bem como o encaminhamento dos acidentados aos locais de atendimento; 11. Gerenciar o trabalho técnico, quando da realização de 

perícias trabalhistas dando-lhes o suporte e informações necessárias para o bom andamento dos trabalhos; 12. Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados 

à respectiva gerência; 13. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

65 Gerente de Administração de Pessoal 1 40h semanais e à 

disposição 

• Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Administração de Pessoal. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Gerir os procedimentos de autorização para contratações de caráter temporário, assim como orientar órgãos e entidades sobre processos seletivos simplificados; 2. Assessorar 

nas atividades relativas à gestão de concursos públicos; 3. Estabelecer diretrizes para a política de estágio para estudantes; 4. Gerir o atendimento de servidores, objetivando sanar 

as dúvidas quanto ao seu assentamento funcional; 5. Propor e promover melhorias e modernizações no processo de registros nas pastas funcionais, para um melhor controle de 

férias, inclusões, alterações e exclusões, para manter em ordem seus arquivos; 6. Assessorar à comissão permanente de gestão de pessoas; 7. Elaborar políticas de avaliação de 

desempenho determinando as diretrizes a serem adotadas a fim de alcançar a melhoria de indicadores de gestão pública em geral; 8. Gerenciar a equipe de trabalho, mediante a 

distribuição, acompanhamento, orientação e controle dos trabalhos, estimulando e desenvolvimento das pessoas; 9. Controlar toda a rotina de processos de admissão e demissão, 

elaboração de contrato de trabalho, cartão de ponto, folha de pagamento, encargos, férias e 13º salário; 10. Gerir os procedimentos de readaptação e realocação de pessoal, decorrentes 

de reestruturação administrativa; 11. Definir estratégia de gestão de pessoal a ser difundida entre os Secretários Municipais e Diretores Municipais; 12. Gerir a elaboração de 

respostas aos requerimentos e solicitações protocoladas no setor; 13. Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 14. Executar outras 

atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 

     

CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

66 Gerente de Políticas de Recursos Humanos 1 40h semanais e à 

disposição 

• Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Recursos Humanos. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar diretorias sobre legislação, políticas e procedimentos pertinentes a Recursos Humanos; 2. Desenvolver e Gerenciar o processo de aplicação da Avaliação Periódica 

de Desempenho; 3. Gerir equipes de trabalho, facilitando e proporcionando o desenvolvimento dos profissionais; 4. Prestar assessoramento a direção e prover de informações 

suficientes às atividades da Gerência de Pagamento de Pessoal, fazendo respeitar e cumprir normas e legislação vigentes; 5. Desenvolver e Gerenciar a implementação de plano de 

carreira, validando os resultados através do acompanhamento sistemático; 6. Gerenciar políticas e processos de recrutamento e seleção, atendendo as necessidades e exigências 

organizacionais; 7. Gerenciar o plano de treinamento e desenvolvimento, através de normas e procedimentos organizacionais; 8. Gerenciar a concessão dos benefícios previstos por 

lei, sempre observando, em conjunto com o Diretor, os limites orçamentários e financeiros; 9. Gerenciar a aplicação de pesquisa de satisfação dos servidores públicos; 10. Assessorar 

o técnico de segurança do trabalho, na prevenção de riscos através da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle da ocorrência de riscos existentes; 11. Desenvolver metas 

para a correta impelementação, coordenação e aplicação da política de pessoal proposta no plano de governo; 12. Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores 

subordinados à respectiva gerência; 13. Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 

  



 

Estado de Minas Gerais 

Prefeitura Municipal de Diamantina 

Gabinete do Prefeito 

 

 

Rua da Glória, Nº 394 – Centro – CEP: 39100-000 – DIAMANTINA – MINAS GERAIS 

288 

CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

67 Gerente de Processamento do Pagamento de Pessoal 1 40h semanais e à 

disposição 

• Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Processamento do Pagamento de Pessoal. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar, coordenar e administrar o cadastro de pessoal e os sistemas da folha de pagamento; 2. Controlar e auditar a exatidão dos parâmetros de cálculos; 3. Supervisionar as 

operações de processamento da folha de pagamento de pessoal; 4. Assessorar e avaliar o comportamento das despesas de pessoal; 5. Coordenar a atualização dos cadastros das 

estruturas organizacionais, sempre em conformidade com a necessidade de implementação das políticas de governo; 6. Gerenciar e assessorar as atividades relacionadas com 

cadastro e pagamento de pessoal; 7. Gerenciar estudos e projeções sobre despesas de pessoal relacionadas ao cumprimento das decisões judiciais; 8. Gerenciar de forma sistematizada 

a atualização dos arquivos digitais e físicos, de dados e informações referentes aos(às) servidores(as); 9. Planejar e implantar conceitos de organização de cadastro nos sistemas 

informatizados de gestão de recursos humanos; 10. Gerenciar o fluxo de informações destinadas à atualização do cadastro dos (as) servidores(as); 11. Gerenciar a elaboração de 

relatórios gerenciais sobre pessoal, para subsidiar o setor de planejamento orçamentário; 12. Supervisionar o atendimento relativo às determinações dos órgãos de fiscalização e 

controle quanto aos ajustes no pagamento de servidores(as); 13. Gerenciar o envio dos dados financeiros e cadastrais por meio da Declaração Anual do Imposto de Renda - DIRF 

para a Receita Federal do Brasil; 14. Propor medidas que visem o controle eficiente do gasto com pessoal. 15. Assessorar o Diretor nos assuntos inerentes às suas atribuições. 16. 

Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 17. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do 

seu superior imediato. 

     

CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

68 Gerente de Planejamento 1 40h semanais e à 

disposição 

• Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de planejamento. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar, em conjunto com o diretor, o desenho das políticas e processos, criando os fluxos dos projetos da secretaria;  2. Gerenciar o levantamento e análise de informações 

sobre os aspectos econômicos e financeiros, a fim de contribuir na elaboração de programas e processos;  3. Apoiar e participar no planejamento das ações, mapeando e identificando 

público-alvo;  4. Participar das reuniões de equipes multidisciplinares para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado;  5. Proceder ao 

planejamento, orientação e/ou execução de programas;  6. Conduzir a definição dos indicadores do planejamento estratégico da organização;  7. Auxiliar na elaboração de projetos 

estratégicos e táticos que apoiem as estratégias da Prefeitura;  8. Gerenciar o monitoramento das ações estratégicas do Município;  9. Gerir a projeção das receitas diretamente 

arrecadadas para inclusão na proposta orçamentária do exercício seguinte;  10. Coordenar, juntamente com o setor responsável, a distribuição dos recursos orçamentários entre as 

unidades administrativas, ou seja, entre os centros de custos que possuam gerentes de recursos;  11. Participar do processo de coordenação da proposta orçamentária, respeitando 

os limites orçamentários e em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO; 12. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do 

seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

69 Gerente de Controle Orçamentário e de Custos 1 40h semanais e à 

disposição 

• Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de controle orçamentário e de custos. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Subsidiar periodicamente a chefia imediata, o Secretário e o Prefeito Municipal com informações acerca da execução orçamentária do Município;  2. Analisar o orçamento mensal 

dos departamentos e relatórios contábeis a fim de definir as ações necessárias à manutenção e controles de despesas;  3. Orientar e gerenciar a elaboração de relatórios orçamentários 

periódicos;  4. Consultar gestores e diretores para garantir que ajustes orçamentários sejam feitos de acordo com as mudanças do planejamento estratégico;  

5. Definir no âmbito de sua competência medidas que assegurem a qualidade do gasto público, mediante exame de processos administrativos, requerimentos, representações, 

propostas, projetos e demais atos;  6. Assistir ao Diretor, com informações necessárias, especialmente nas áreas de planejamento e monitoramento das peças orçamentárias, 

acompanhamento do gasto e dos aspectos fiscais do Município;  7. Manter interlocução com os servidores lotados no setor de Planejamento Orçamentário e em suas unidades, bem 

como com os demais setores da Pasta e de outras Secretarias, quando necessário ao desempenho de suas atribuições;  8. Assistir ao Diretor no desenvolvimento, implantação e 

acompanhamento de projetos e ações estratégicas do governo;  9. Assessorar a ação da equipe interna na avaliação periódica das políticas públicas de governo implementadas;  10. 

Organizar treinamentos para os diretores municipais, apresentando subsídios sobre como realizar o acompanhamento e avaliação de seus projetos em implementação; 11. Organizar 

o controle diuturno do impacto orçamentário e financeiro a luz da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF;  12. Orientar a vinculação de recursos oriundos de transferências federais, 

estaduais, convênios, contratos e outros ajustes e aqueles provenientes de fontes municipais destinados à despesa;  13. Analisar o comportamento orçamentário e financeiro do 

governo, a fim de ver o que afeta os custos do governo e recomendar cortes;  14. Prestar assessoria e assistência técnica com análise de gastos, alocação fiscal e preparação de 

orçamento; 15. Resumir orçamentos e apresentar recomendações para a aprovação ou rejeição dos pedidos de indicação de dotação disponível; 16. Coordenar e supervisionar as 

atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 17. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

70 Gerente de Convênios e Prestação de Contas 1 40h semanais e à 

disposição 

• Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de convênios e prestação de contas. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Prestar assessoramento ao Prefeito Municipal em questões que digam respeito a convênios e prestação de contas;  2. Analisar os futuros convênios do Município, verificando os 

resultados de suas realizações e traçando, em conjunto com os conveniados, os objetivos e responsabilidades das partes na parceria a ser firmada, de acordo com a sua proposta 

original, tempo de execução e uso dos meios disponíveis, para sua realização; 3. Acompanhar os recebimentos de valores atinentes aos convênios, contratos de repasse e similares, 

mantendo sistema de cobrança pessoal ou por telefone, conforme a necessidade identificada, que garanta a execução financeira desses instrumentos; 4. Manter cadastro atualizado 

dos convênios e contratos firmados, bem como a situação administrativo-financeira de cada um; 5. Fornecer à administração superior as informações ou relatórios periódicos que 

possibilitem o acompanhamento dos contratos e convênios vigentes, quando solicitado; 6. Dar orientações às secretarias municipais quanto aos procedimentos necessários à 

realização de convênios e contratos, quando solicitado; 7. Preparar, em conjunto com a assessoria jurídica, as minutas dos instrumentos necessários à formalização dos convênios 

cedidos, bem como acompanhar e analisar as prestações de contas, conforme cláusulas pactuadas; 8. Controlar os prazos de vigência dos convênios e contratos, para a promoção 

de suas prorrogações, termos aditivos ou rescisão, dentro dos parâmetros de sua vigência; 9. Relacionar-se com os conselhos municipais e respectivos fundos, na sua área de atuação, 

de acordo com a legislação específica que os instituiu, coordenando os eventuais convênios firmados por estes;  10. Assessorar, coordenar e monitorar a prestação de contas de 

todos os convênios e contratos de repasse no âmbito municipal, estadual e federal;  11. Assessorar e monitorar todas as obras oriundas de financiamento e repasse de convênios;  

12. Assistir a controladoria interna e a procuradoria jurídica na análise de legalidade/conformidade dos atos a serem por ele praticados ou já efetivados em relação aos convênios; 

13. Verificar o cumprimento das exigências documentais estipuladas para a celebração de convênios em consonância com os instrumentos normativos vigentes; 14. Coordenar e 

supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 15. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior 

imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

71 Gerente de Redes e Segurança da Informação 1 40h semanais e à 

disposição 

• Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Redes e Segurança da Informação. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Solicitar diagnóstico das necessidades, planejamento de execução e gestão de riscos na área de redes e infraestrutura; 2. Gerenciar e normatizar as aquisições de equipamentos 

de rede; 3. Coordenar a integração de informações entre as secretarias, considerando as normas técnicas vigentes; 4. Analisar e coordenar a implementação de ferramentas que 

auxiliem na administração e segurança do parque de Tecnologia da Informação - TI; 5. Demandar pesquisas sobre novas tecnologias com objetivo de identificar novos produtos ou 

serviços mais adequados para uso na rede; 6. Gerenciar e monitorar as atividades de gestão da infraestrutura de rede da Prefeitura; 7. Projetar, recomendar e supervisionar a 

construção da infraestrutura necessária para as redes locais que se integrarem à rede da Prefeitura; 8. Gerenciar serviços de manutenção e expansão da infraestrutura da rede; 9. 

Gerenciar a elaboração de normas para disciplinar os procedimentos relacionados ao planejamento e execução das atividades, incluindo materiais e serviços. 10. Planejar e gerenciar 

os serviços de rede e servidores, provendo acesso a esses recursos pela comunidade de usuários; 11. Solicitar, conforme demanda, a infraestrutura necessária para os serviços de 

rede (sistemas de informação, conectividade, comunicação, dentre outros) e gerenciar o funcionamento da mesma; 12. Gerenciar as políticas de modernização e inovação do 

atendimento ao munícipe, previstos no Plano de Governo; 13. Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 14. Executar outras 

atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

72 Gerente de Sistemas 1 40h semanais e à 

disposição 

• Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Sistemas. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar processos relativos à recepção, análise, organização, armazenamento e segurança de informações, garantindo agilidade, confiabilidade e relevância de informações 

para as demais áreas; 2. Supervisionar o funcionamento dos sistemas informatizados e resolução de problemas desses sistemas; 3. Gerenciar as equipes de técnicos, analistas de 

sistemas e sistemas terceirizados; 4. Monitorar o desempenho da tecnologia de informação; 5. Gerenciar políticas de backup, bem como coordenar rotinas de manutenção 

preventivas; 6. Garantir que os registros sejam descartados de acordo com o cronograma ou após receber a autorização necessária; 7. Avaliar os dados guardados e os riscos de 

violação da proteção, conforme a LGPD (Lei Geral de Proteção aos Dados do Brasil); 8. Gerenciar políticas transparentes sobre o uso, a coleta e o armazenamento de Documentos 

e Registros, conforme a LGPD (Lei Geral de Proteção aos Dados do Brasil); 9. Gerenciar o armazenamento e estruturação dos sistemas de informações, gerando conhecimento e 

subsidiando as tomadas de decisões; 10. Gerenciar a equipe de trabalho, definindo prioridades, atribuindo e controlando atividades e responsabilidades, disponibilizando os recursos 

necessários, promovendo e desenvolvendo colaboradores, identificando necessidades de treinamento, avaliando e providenciando movimentações de pessoal e visando à 

produtividade, qualidade, atingimento dos resultados e integração; 11. Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 12. Executar 

outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

73 Gerente de Logística 1 40h semanais e à 

disposição 

• Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de logística. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Garantir o suporte administrativo ao diretor da pasta; 2. Orientar, coordenar, executar e supervisionar as atividades de apoio técnico administrativo, bem como propor a 

normatização destas; 3. Gerenciar os serviços de protocolo, assegurando comunicação entre os setores da Prefeitura e buscando meios para informatização de todo o fluxo de 

correspondências; 4. Acompanhar o serviço de atendimento telefônico do Centro Administrativo e prover o serviço de manutenção dos equipamentos necessários à prestação dos 

serviços; 5. Auxiliar a diretoria respectiva na definição de estratégias para melhoria da qualidade e eficiência do atendimento ao público; 6. Gerenciar as atividades necessárias para 

garantia do atendimento de qualidade ao público; 7. Gerenciar o arquivo e controlar documentos recebidos e expedidos; 8. Definir as normas de recebimento e expedição de 

documentos, correspondências e processos; 9. Estabelecer métodos para garantir a segurança dos processos, documentos e correspondências que se encontram na gerência, assim 

como do arquivo geral; 10. Acompanhar a atualização do sistema de protocolo, orientando sobre os procedimentos necessários; 11. Gerenciar os servidores que atuam no 

arquivamento dos processos, no que  tange à aplicação de legislação; 12. Estabelecer procedimentos de protocolo online; 13. Definir as diretrizes, fluxos, normas e procedimentos 

referente a condução de expediente, protocolo, gestão de materiais, administração e serviços gerais; 14. Acompanhar o serviço de atendimento telefônico do Centro Administrativo 

e prover o serviço de manutenção dos equipamentos necessários à prestação dos serviços; 15. Controlar o arquivo de documentos, croquis, plantas, memoriais descritivos, laudos 

de avaliação, empenhos, ordens de pagamento, certidões e fotografias; 16. Zelar pela manutenção das dependências do prédio e pela sua vigilância, juntamente com a Guarda Civil 

Municipal, mantendo com ela contato direto e permanente; 17. Gerenciar as ações de limpeza e copa, responsabilizando-se pelo gerenciamento dos auxiliares de serviços e pela 

solicitação e distribuição de materiais necessários à limpeza, tendo a obrigação de adotar as medidas para a aquisição desses materiais, bem como pelo acompanhamento do processo 

licitatório até a efetiva entrega dos produtos; 18. responsabilizar-se pela administração das autorizações de uso dos espaços da Prefeitura, especialmente daqueles de uso comum às 

demais secretarias como auditório, sala de reuniões, copa e etc; 19. Zelar pela manutenção de equipamentos e instalações das unidades da Prefeitura; 20. Coordenar e supervisionar 

as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 21. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

74 Gerente de Frota de Veículos e Equipamentos 1 40h semanais e à 

disposição 

• Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelas atividades de gestão da frota de veículos e dos equipamentos do Município.. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar, controlar e avaliar as ações setoriais relativas à estrutura operacional de transporte; 2. Administrar a frota geral e os equipamentos da Prefeitura; 3. Programar e controlar 

as atividades de transporte, de guarda, manutenção e gastos com a frota e com os equipamentos; 4. Adotar as medidas para aquisição de materiais necessários à manutenção dos 

veículos oficiais, bem como acompanhar todo o processo de compras desses produtos; 5. Propor e monitorar processo de eventual terceirização de conserto e manutenção de veículos 

da Prefeitura; 6. Divulgar internamente e acompanhar o cumprimento dos cronogramas de viagem previamente  estabelecidos e implementar instrumentos para registro das saídas 

e chegadas dos veículos; 7. Responsabilizar-se por todos os atos de controle e manutenção da frota de veículos municipais, apresentando toda a documentação dos controles diários 

de veículos à Diretoria de Gestão Administrativa; 8. Propor normas para emissão das autorizações dos servidores municipais para utilizarem os veículos da frota geral da Prefeitura; 

9. Manter atualizados os licenciamentos e seguros obrigatórios da frota municipal da Prefeitura, bem como garantir o seu cadastro, atualização e baixa junto aos órgãos competentes; 

10. Acompanhar a gestão de abastecimento e manutenção da frota; 11. Gerenciar o processo de contratação e renovação de seguro total de veículos da frota municipal, quando 

necessário; 12. Promover o regresso de multas de trânsito em face dos autores; 13. Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 14. 

Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

75 Gerente de Bens Patrimoniais 1 40h semanais e à 

disposição 

• Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades que visam controle patrimonial. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar todas as atividades desenvolvidas no âmbito da gestão de bens móveis e imóveis  pertencentes à Prefeitura; 2. Promover a fiscalização periódica dos bens móveis e 

imóveis, solicitando ao órgão competente as providências necessárias à sua perfeita conservação e destinação; 3. Propor meios para supervisionar o arquivo de termos de empréstimo, 

de doação, de  transferência, e outros documentos referentes à movimentação de bens móveis;  4. Gerenciar o registro e cadastro geral dos bens móveis e imóveis pertencentes ao 

Município, para fins de informação ao Controle Interno e prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado;  5. Acompanhar o cadastramento e tombamento dos bens 

patrimoniais; 6. Propor  a avaliação e reavaliação dos bens móveis e imóveis para efeito de alienação e incorporação; 7. Supervisionar a atualização do registro dos bens móveis e 

imóveis. 8. Acompanhar os processos de aquisição, cessão e alienação de bens móveis e imóveis; 9. Propor diretrizes para verificação, sob a responsabilidade dos diversos setores, 

quanto a movimentação de bens entre setores; 10. Acompanhar a incorporação do acervo patrimonial através de compras, permutas, doação, comodatos, transferências; 11. 

Acompanhar a abertura de termo circunstanciado administrativo por extravio, furto ou dano ao patrimônio da Prefeitura;; 12. Coordenar a verificação do estado de conservação e 

providenciar a baixa do bem, quando necessário; 13. Coordenar o inventário anual de bens móveis da Prefeitura; 14. Acompanhar a Comissão de Inventário nomeada pelo Prefeito 

Municipal para tomada de contas, no final do exercício; 15. Gerir a contratação e renovação de seguros, quando necessário; 16. Coordenar e supervisionar as atividades dos 

servidores subordinados à respectiva gerência; 17. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

76 Supervisor do Setor de Apoio Administrativo de 

Compras e Licitações 

1 40h semanais e à 

disposição 
• Livre nomeação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão das atividades administrativas do Setor de Licitações. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar o controle e registros do fluxo de Processos Administrativos relativos ao setor  e garantir o uso dos procedimentos padrões de entrada e saída destes; 2. Supervisionar 

as ações de execução e garantir a tempestividade no trâmite dos processos; 3. Manter controle e sigilo rigorosos dos documentos e processos no setor; 4. Manter arquivo de catálogos 

e informativos de materiais em geral; 5. Coordenar a requisição e aquisição de materiais necessários ao desenvolvimento dos serviços; 6. Coordenar o controle e a gestão material 

e patrimônio do Setor; 7. Controlar e organizar as publicações referentes aos atos do setor; 8. Realizar avaliação de questões relacionadas às formalidades exigidas na fase interna 

das licitações; 9. Supervisionar atividades relacionadas ao planejamento de compras e licitações; 10. Receber e solicitar pagamento de publicações e atos oficiais nos jornais e meios 

oficiais de publicação, referentes às licitações e contratos; 11. Coordenar a conferência da regularidade das requisições de compras dos setores, orientando-os a proceder conforme 

as normativas e fluxos adequados; 12. Coordenar o trâmite das requisições de compras à autoridade competente para autorização dos gastos respectivos; 13. Executar outras 

atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 

     

     

CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

77 Coordenador do Setor de Licitações de Obras e 

Serviços de Engenharia 

1 40h semanais e à 

disposição 
• Livre designação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades referentes aos a fase interna dos processos licitatórios de obras e serviços de engenharia. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar o controle e registros do fluxo dos processos licitatórios relativos a obras e serviços de engenharia; 2. Supervisionar as ações de execução e garantir a tempestividade 

no trâmite dos processos licitatórios de obras e serviços de engenharia; 3. Organizar o fluxo dos processos licitatórios de obras e serviços de engenharia; 4. Manter controle e sigilo 

rigorosos dos documentos relativos aos processos licitatórios de obras e serviços de engenharia no setor; 5. Coordenar a execução da demanda dos processos licitatórios de obras e 

serviços de engenharia; 6. Auxiliar as atividades relacionadas a licitações e análises processuais  relativas a obras e serviços de engenharia, inclusive lançamento das informações 

no Siscom; 7. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

78 Coordenador do Setor de Licitações de Aquisições 

e Serviços Comuns 

1 40h semanais e à 

disposição 
• Livre designação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades de processos licitatórios para prestação de serviços comuns e aquisições de bens. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar o controle e registros do fluxo dos processos licitatórios relativos a aquisições e prestações de serviços comuns; 2. Supervisionar as ações de execução e garantir a 

tempestividade no trâmite dos processos licitatórios de aquisições e prestações de serviços comuns; 3. Organizar o fluxo dos processos licitatórios de aquisições e prestações de 

serviços comuns; 4. Manter controle e sigilo rigorosos dos documentos relativos aos processos licitatórios de aquisições e prestações de serviços comuns; 5. Coordenar a execução 

da demanda dos processos licitatórios de aquisições e prestações de serviços comuns; 6. Auxiliar as atividades relacionadas a licitações e análises processuais  relativas a aquisições 

e prestações de serviços comuns; 7. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 

     

     

CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

79 Coordenador do Setor de Licitações para a Área da 

Saúde 

1 40h semanais e à 

disposição 
• Livre designação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades de processos licitatórios para a Área da Saúde. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar o controle e registros do fluxo dos processos licitatórios para a Área da Saúde; 2. Supervisionar as ações de execução e garantir a tempestividade no trâmite dos 

processos licitatórios para a Área da Saúde; 3. Organizar o fluxo dos processos licitatórios para a Área da Saúde; 4. Manter controle e sigilo rigorosos dos documentos relativos aos 

processos licitatórios para a Área da Saúde; 5. Coordenar a execução da demanda dos processos licitatórios para a Área da Saúde; 6. Auxiliar as atividades relacionadas a licitações 

e análises processuais  para a Área da Saúde; 7. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

80 Coordenador do Setor de Gestão de Compras e 

Autorizações de Fornecimento 

2 40h semanais e à 

disposição 
• Livre designação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades compras. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar o controle e registros do fluxo dos autorizações de fornecimento; 2. Supervisionar as ações de execução e garantir a tempestividade no trâmite dos pedidos de compras; 

3. Emitir e assinar o Certificado de Registro Cadastral - CRC para os fornecedores; 4. Manter controle e sigilo rigorosos dos documentos do setor; 5. Coordenar, organizar e manter 

registros dos atendimentos e atividades desenvolvidas no setor  de compras, supervisionando e orientando os serviços administrativos; 6. Solicitar ao setor contábil respectivo a 

emissão das notas de empenho referentes aos processos de compras; 7. Controlar a emissão e assinar as autorizações de fornecimento aos contratados; 8. Emitir Atestado de 

Capacidade Técnica mediante a verificação, junto ao setor requisitante, da prestação de serviço ou fornecimento de bens; 9. Informar, através das Autorizações de Fornecimento, 

às empresas contratadas, os bens ou serviços a serem fornecidos na forma da legislação vigente; 10. Conferir os lançamentos, no Sistema de Compras, de todos os pedidos de 

compras oriundos dos contratos e demais instrumentos para posterior solicitação de empenho; 11. Coordenar a requisição e aquisição de materiais necessários ao desenvolvimento 

dos serviços; 12. Coordenar o controle e a gestão material e patrimonial do setor de compras; 13. Coordenar todos os pedidos de compras; 

14. Conferir e coordenar o registro com numeração sequencial de todos os dados relacionados às aquisições de produtos, serviços e obras decorrentes de processo de licitação da 

Prefeitura; 15. Supervisionar atividades relacionadas ao setor de compras. 16. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior 

imediato. 

     

CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

81 Coordenador do Setor de Suporte Operacional de 

Contratos 

1 40h semanais e à 

disposição 
• Livre designação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades administrativas do setor de contratos. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Articular com as secretarias e órgãos a correta designação dos fiscais e gestores de contrato, a fim de garantir a correta distribuição dos contratos de acordo com os níveis de 

complexidade; 2. Promover capacitações aos Gestores e Fiscais do contrato, bem como garantir o suporte e orientação necessários ao correto cumprimento do objeto; 3. Coordenar 

a coleta, nos contratos, atas, aditivos e termos de apostilamentos, das assinaturas dos responsáveis; 4. Coordenar as ações necessárias aos cálculos de reajuste previstos em contrato; 

5. Coordenar e acompanhar as ações destinadas a manutenção da organização do arquivo; 6. Coordenar a conferência dos contratos de locação para emissão de Autorização de 

Fornecimento - AF; 7. Orientar os gestores e fiscais de contrato quanto às medidas a serem adotadas quando identificado qualquer irregularidade no cumprimento do contrato; 8. 

Coordenar a notificação de fornecedores, após identificado pelo gestor ou fiscal do contrato, qualquer irregularidade no seu cumprimento; 9. Gerenciar a alimentação do sistema 

com todas as informações pertinentes aos contratos; 10. Verificar periodicamente, junto ao setor competente, a regularidade fiscal das empresas contratadas para o devido pagamento; 

11. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

82 Coordenador do Setor de Suporte Técnico 

Administrativo 

1 40h semanais e à 

disposição 
• Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades de perícia médica. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar o controle e registros do fluxo dos Processos Administrativos relativos ao setor de Perícia Médica e garantir o uso dos procedimentos padrões de entrada e saída destes; 

2. Supervisionar as ações de execução e garantir a tempestividade no trâmite dos processos destinados à Perícia Médica; 3. Organizar o acesso de Servidores, às dependências da 

Perícia Médica; 4. Manter controle e sigilo rigorosos dos documentos e prontuários de servidores no setor; 5. Coordenar, organizar e manter registros dos atendimentos e atividades 

desenvolvidas na Perícia Médica, supervisionando e orientando os serviços administrativos; 6. Emitir e controlar a emissão de BIM e Laudos Periciais; 7. Coordenar a requisição e 

aquisição de materiais necessários ao desenvolvimento dos serviços; 8. Coordenar o controle e a gestão material e patrimônio da Perícia Médica; 9. Preparar, controlar e organizar 

as publicações referentes às licenças médicas em Diário oficial; 10. Coordenar toda a política e demanda de perícia média dos servidores municipais; 11. Realizar avaliação técnica 

de questões relacionadas à saúde e à capacidade laboral, realizada na presença do periciado por médico formalmente designado; 12. Planejar, coordenar, orientar, supervisionar 

atividades relacionadas a exames médico-periciais, juntas médicas e análises processuais, relativos a benefícios previdenciários (RPPS), assim como os previstos no Regime Jurídico 

dos Servidores Municipais, das autarquias e das fundações públicas municipais; 13. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior 

imediato. 

     

CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

83 Coordenador do Setor de SESMT 1 20h semanais e à disposição • Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das políticas do SESMT. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Adequar as normas de segurança em relação às exigências legais (NRs). Assessorar os trabalhos dos técnicos de segurança em relação a treinamentos em postos de trabalho, 

organização da CIPA, Sipat e formação e atuação da equipe de brigadistas. 2. Realizar a gestão da equipe de medicina ocupacional, avaliação do atendimento oferecido, cumprimento 

do calendário dos exames de saúde ocupacionais, acompanhamento dos atestados e afastamentos, programas de saúde. 3. Responder pela gestão do orçamento do SESMT e gestão 

de indicadores da área; 4. Realizar gestão de terceiros na área de saúde ocupacional; 5. Planejar e administrar projetos focados em adequação de máquinas e equipamentos, 

ergonomia, redução de acidentes e absenteísmo; 6. Responder, quando couber, pelos documentos legais (PPP, PCMSO, LTCAT), descrição de riscos ocupacionais; 7. Planejar, 

coordenar e participar de equipes multidisciplinares para análise e proposição de soluções de problemas específicos pertinentes à área médico-pericial; 8. Designar Equipamentos 

de Proteção Individual – EPIs para todos os colaboradores que atuam em áreas nas quais o risco não está neutralizado; 9. Estreitar relações com a Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes; 10. Estimular atividades educacionais que têm como objetivo conscientizar os colaboradores acerca da segurança do trabalho; 11.  Executar outras atividades no 

âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

84 Coordenador do Setor de Auditoria de 

Processamento de Pagamento 

1 40h semanais e à disposição 
• Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades de conferência do Processamento de Pagamento de Pessoal. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Verificar informações da folha de pagamento quanto à precisão e assegurar que toda a documentação relevante esteja em ordem; 2. Coordenar com o RH para fazer alterações 

pertinentes na folha de pagamento; 3. Supervisionar os pagamentos eletrônicos e a distribuição dos cheques de pagamento; 4. Conferir a atualização de dados com ajustes de 

vencimento; 5. Processar outras compensações financeiras ou deduções, como bônus anual, indenização por demissão, taxas, remuneração do funcionário etc.; 6. Organizar as 

despesas com benefício, como taxas de seguro ou licença paga; 7. Produzir relatórios para a alta gerência mediante solicitação; 8. Responder às dúvidas ou reclamações do 

funcionário sobre vencimentos e pagamentos; 9. Prestar assessoramento à Gerência em todo o processo de auditagem dos lançamentos de processamento de folha de pessoal; 10. 

Estabelecer rotinas de análise e conferência de dados; 11. Reportar e providenciar a adequação das incongruências; 12. Executar outras atividades no âmbito de sua competência 

ou por determinação do seu superior imediato. 

     

     

CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

85 Coordenador do Setor de Processamento de 

Frequência 

1 40h semanais e à 

disposição 
• Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de coordenação em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento do Setor de Processamento de Frequência. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir e orientar os expedientes relativos é administração de pessoal; 2. requerer a abertura de sindicância e processo administrativo disciplinar quanto às faltas funcionais 

previstas na legislação, bem como, fazer constar nos registros funcionais os resultados dos processos; 3. Implementar medidas preventivas e corretivas, quanto ao não cumprimento 

das obrigações funcionais de servidores, advertindo-os para a melhoria e aperfeiçoamento do serviço público; 4. Assessorar, supervisionar, controlar a implementação e a 

funcionalidade do ponto eletrônico; 5. Conferir todas as folhas de frequência, analisando as justificativas enviadas por cada secretaria municipal; 6. Analisar as justificativas de 

ausências, bem como colher assinatura do chefe imediato e protocolar junto ao Departamento Setorial de Pessoal e Recursos Humanos de sua secretaria; 7. Estabelecer políticas de 

controle de frequência, nos locais onde é inviável a mensuração por ponto eletrônico; 8. Definir diretrizes para a juntada de documentos que justifiquem as ausências dos servidores; 

9. Coordenar o processamento de Banco de Horas e Horas Extraordinárias; 10. Sanar dúvidas dos servidores, relativas à apuração de frequência; 11. Orientar o correto preenchimento 

de formulários e prontuários; 12. Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

86 Assessor Especial de Projetos de Captação de 

Recursos 

1 40h semanais e à 

disposição 

• Livre nomeação e exoneração; 

• Ensino superior devidamente reconhecido pelas 

instituições oficiais. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de assessoria em nível hierárquico estratégico, responsável pelo assessoramento à Diretoria de Planejamento, Orçamento e Gestão no que se refere aos projetos de captação 

de recursos. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar a Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPO nos assuntos de sua competência; 2. Elaborar os modelos conceituais e operacionais de projetos e ações efetivas de 

captação de recursos financeiros para desenvolvimento do Município; 3. Realizar o planejamento, a organização e a supervisão dos serviços técnicos administrativos de sua 

competência; 4. Formular, coordenar e executar a política de captação de recursos externos às finanças municipais; 5. Formular, coordenar e executar os programas e projetos para 

obtenção de financiamentos em conjunto com os demais órgãos da administração direta e indireta do Município; 6. Formular, coordenar e executar ações para o desenvolvimento 

de programas e projetos junto à iniciativa privada; 7. Estudar e coordenar a viabilização de projetos definidos pela Administração Pública Municipal, a partir da identificação de 

fontes de financiamento estaduais, nacionais e internacionais; 8. Relacionar-se com os conselhos municipais e respectivos fundos, na sua área de atuação, na forma da lei; 9. Atender 

e auxiliar o terceiro setor, sempre que necessário, na sua área de atuação; 10. Elaborar todos os projetos técnicos e documentação necessários para formalização de convênios, 

contratos de repasse, termos de doação e instrumentos congêneres; 11. Elaborar normas e procedimentos referente ao andamento das atividades e rotinas desta coordenação, a serem 

apreciadas pela Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPO; 12. Realizar e divulgar relatórios, com periodicidade anual, sobre as atividades executadas pela assessoria; 13. 

Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 

     

CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

87 Coordenador do Setor de Diligências e 

Acompanhamento 

1 40h semanais e à 

disposição 
• Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação dos convênios, contratos de repasse e prestação de contas dos mesmos. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Elaborar os extratos dos convênios para publicação no órgão oficial de divulgação do Município e se responsabilizar pela sua efetiva publicação; 2. Controlar os prazos de 

vigência dos convênios para a promoção de suas revalidações, termos aditivos ou rescisão dentro dos parâmetros de sua vigência;  3. Supervisionar arquivo e guarda dos documentos 

referentes aos convênios e demais ajustes realizados pela administração municipal;  4. Prestar esclarecimentos sobre o desenvolvimento do convênio ou ajuste; 5. Notificar os 

conveniados quando não houver o correto cumprimento dos convênios, mediante motivação por parte da respectiva secretaria;  6. Colaborar, na sua área de atuação, com os gestores 

responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização dos convênios;  7. Emitir relatórios de acompanhamento de todos os convênios e ajustes realizados;  8. Encaminhar os termos de 

convênios para aprovação jurídica;  9. Encaminhar os termos de convênio e de parceria para assinatura; 10. Publicar o extrato do convênio e dos termos de parceria na imprensa 

oficial; 11. Encaminhar o convênio à secretaria solicitante para monitoramento e acompanhamento através do setor ao qual se relaciona o serviço;  12. Realizar a prestação de contas 

de todos os convênios e contratos de repasse no âmbito municipal, estadual e federal; 13. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu 

superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

88 Coordenador de Infraestrutura de Tecnologia da 

Informação 

1 40h semanais e à 

disposição 
• Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades de Infraestrutura de Tecnologia da Informação. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Implantar e manter a infraestrutura tecnológica de hardware e software necessária à execução dos serviços de Tecnologia da Informação; 2. Coordenar a manutenção preventiva 

e corretiva de hardware, software e ativos de redes a fim de prevenir e consertar falhas técnicas dos equipamentos e aplicações dentro de seu escopo de atuação; 3. Prospectar novas 

soluções e atualizações das tecnologias utilizadas na infraestrutura de sistemas;  4. Atuar na investigação e resolução de problemas relacionados à infraestrutura e de sistemas;  5. 

Prestar apoio nas atividades executadas pelos Técnicos de Informática da instituição; 6. Coordenar a execução de políticas de atualização do parque tecnológico de hardware, 

sistemas e demais aplicativos instalados nos computadores; 7. Elaborar relatórios e pareceres técnicos dentro de seu escopo de atuação;  

8. Coordenar a execução de manutenções preventivas de microinformática;  9. Coordenar atividades executadas por empresas prestadoras de serviços de microinformática dentro 

de seu escopo de atuação; 10. Coordenar a instalação de equipamentos de informática, peças, periféricos e redes na Prefeitura; 11. Zelar pela segurança da informação; 12. Garantir 

o bom desempenho de equipamentos, redes e sistemas;  13. Prestar o apoio às demais equipes de Tecnologia da Informação. 14. Executar outras atividades no âmbito de sua 

competência ou por determinação do seu superior imediato. 

     

CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

89 Coordenador de Suporte Operacional de Tecnologia 

da Informação 

1 40h semanais e à 

disposição 
• Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades de Suporte Operacional de Tecnologia da Informação. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar o planejamento, especificação técnica, acompanhamento dos processos licitatórios e fiscalização de contratos de aquisições de bens de Tecnologia da Informação e 

serviços de suporte aos usuários; 2. Coordenar a elaboração de manuais, procedimentos e rotinas para preservar o funcionamento da estrutura de informática da Prefeitura; 3. 

Monitorar a qualidade do atendimento de suporte; 4. Prestar atendimento de suporte à microinformática para os setores da Prefeitura; 5. Coordenar as atividades executadas por 

empresas prestadoras de serviços de microinformática dentro de seu escopo de atuação;  6. Acompanhar e acionar a garantia dos equipamentos de informática quando necessário; 

7. Elaborar laudo técnico para procedimento de baixa de equipamentos e outros pareceres técnicos dentro de seu escopo de atuação; 8. Coordenar o inventário de equipamentos e 

insumos, a temporalidade, a obsolescência e propor a renovação tecnológica dos equipamentos e sistemas de Tecnologia da Informação da Prefeitura; 9. Coordenar a gestão das 

licenças e auditoria para verificação de utilização de softwares não autorizados; 10. Manter e atualizar pastas compartilhadas e outras aplicações de colaboração;  11. Zelar pela 

segurança da informação;  12. Prestar o apoio às demais equipes de Tecnologia da Informação; 13. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação 

do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

90 Coordenador do Setor de Documentos, Informação 

e Conhecimento 

1 40h semanais e à 

disposição 
• Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades administrativas do Setor de Documentos, Informação e Conhecimento. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar, coordenar e acompanhar a aplicação da metodologia de gestão de documentos arquivísticos nos órgãos e entidades da Administração da Prefeitura; 2. Coordenar, 

promover e fomentar ações que visem à integração das unidades protocolizadoras; 3. Propor normas, instrumentos, diretrizes e procedimentos relativos à gestão de documentos 

arquivísticos em consonância com a legislação vigente; 4. Propor diretrizes e promover programas, projetos e atividades para a manutenção, o desenvolvimento, a integração e o 

acesso às fontes de informação institucional; 5. Propor normas, instrumentos e procedimentos relativos ao sistema de distribuição e movimentação de documentos internos e 

externos; 6. Desenvolver ações e atividades para implementação de sistemas informatizados de gestão de documentos arquivísticos e de atos oficiais do Município; 7. Coordenar a 

capacitação de servidores nas normas, nos procedimentos e na operacionalização dos sistemas informatizados relacionados à gestão de documentos arquivísticos e de atos oficiais 

do Município; 8. Garantir a segurança, o acesso e a preservação do acervo documental de fase intermediária, sob sua responsabilidade;  9. Coordenar o serviço de atendimento 

telefônico do Centro Administrativo; 10. Definir diretrizes para o processo de recebimento, registro, classificação, distribuição e expedição de documentos; 11. Coordenar a 

preparação, lançamento no sistema e arquivamento de processos; 12. Coordenar a logística de envio de correspondências diversas emitidas pelos setores da Prefeitura; 13. Coordenar 

o recebimento dos documentos, bem como efetuar o registro nos sistemas de informação e encaminhar às autoridades competentes; 14. Elaborar relatórios gerenciais a respeito do 

prazo de tramitação e expedição de processos, resposta a requerimentos, e encaminhá-los às autoridades competentes;  15. Executar outras atividades no âmbito de sua competência 

ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

91 Coordenador do Setor de Administração e Serviços 

Gerais 

1 40h semanais e à 

disposição 
• Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão das atividades administrativas do Setor de Administração e Serviços Gerais.  

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Verificar e manter as instalações em perfeitas condições de funcionamento, atuando no cuidado das operações do dia a dia da Prefeitura;  2. Estudar e avaliar as instalações da 

Prefeitura para traçar um plano estratégico, oferecendo um conjunto de serviços necessários para a otimização da rotina de trabalho, como limpeza, segurança, infraestrutura e 

outros; 3. Coordenar  o processo de melhoria da qualidade de vida e a produtividade dos  servidores da Prefeitura; 4. Gerenciar o funcionamento da estrutura física da Prefeitura 

como os serviços de limpeza, manutenção, segurança, ativos como mobília e equipamentos, entre outros. 5. Coordenar e acompanhar a execução das atividades de segurança, 

conservação, limpeza e de controle do acesso dos próprios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão; 6. Acompanhar o uso e a 

manutenção dos equipamentos sob a guarda da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão; 7. Identificar as situações de risco que comprometam a segurança dos 

usuários dos bens sob a responsabilidade da Prefeitura; 8. Reportar de imediato à instância superior as eventuais necessidades de manutenções preventivas ou corretivas nas áreas 

comuns dos bens sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão; 9. Monitorar e adotar medidas para sanar as situações de risco da segurança 

dos usuários dos próprios sob a responsabilidade da Secretaria; 10. Executar e acompanhar os serviços de manutenção predial, relativos aos bens sob a responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão; 11. Executar as mudanças de layout nos imóveis da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão; 12. Identificar 

necessidades de materiais, ferramentas e equipamentos, e propor melhorias para a manutenção predial dos imóveis da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão; 

13. Planejar as atividades de administração dos bens sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão; 14. Atualizar e dar publicidade às 

normas, manuais e procedimentos pertinentes à administração dos bens da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão; 15. Autorizar a comunicação visual nas 

áreas comuns dos bens sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão; 16. Administrar, em conjunto com a unidade responsável, a utilização 

temporária de espaços comuns nos bens sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão; 17. Executar outras atividades no âmbito de sua 

competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

92 Coordenador do Setor de Materiais 1 40h semanais e à 

disposição 
• Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de coordenação em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor de Materiais. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Executar as atividades relacionadas ao recebimento, conferência, controle de entrada e saída, guarda e distribuição de materiais; 2. Normatizar as requisições de materiais, em 

conformidade com o estoque disponível; 3. Prestar informação aos requisitantes sobre funcionamento e andamento do sistema de gestão de materiais utilizados no âmbito da 

Secretaria; 4. Propor o quantitativo de material e elaborar relação de material de consumo para compra e reposição de estoque e projeções de consumo; 5. Acompanhar a emissão 

dos pedidos de suprimento de materiais estocáveis, com base nas demandas e projeções de consumo; 6. Gerenciar as ações para a aquisição de materiais, bem como acompanhar o 

processo licitatório até a efetiva entrega dos produtos; 7. Informar à secretaria requisitante quanto ao quantitativo do estoque, para eventual reposição ; 8. Acompanhar o fluxo de 

pedidos do sistema de registro de preços, monitorando o consumo  de materiais e bens; 9. Elaborar relatórios de consumo a fim de subsidiar o planejamento das compras; 10. 

Acompanhar o recebimento de materiais em geral destinados ao Setor de Materiais; 11. Atestar o recebimento dos materiais de consumo nas notas fiscais; 12. Gerir os processos 

de armazenagem e movimentação de produtos e materiais; 13. Gerir  a entrada e saída de materiais, acompanhando os inventários e indicadores da área; 14. Coordenar o recebimento 

das requisições de materiais em estoque, fiscalizar a entrega e supervisionar o controle; 15. Zelar pelo armazenamento, organização, segurança e preservação do estoque de material 

16. Supervisionar o desempenho da área compilando ou analisando relatórios e quadros demonstrativos diversos sobre a movimentação de materiais para controle; 17. Realizar 

inventários periódicos do material de consumo em estoque de acordo com a legislação vigente; 18. Acompanhar o processo de levantamento do inventário físico do estoque de 

materiais, para controle, apuração e correção de resultados, remetendo ao setor responsável pelo planejamento de compras de cada secretaria; 19. Acompanhar a interlocução com 

os demais almoxarifados específicos de cada secretaria, auxiliando-os no planejamento de suas atividades e buscando padronização nos processos; 20. Conferir e assinar a solicitação 

do fornecimento de gás de cozinha para todos os órgãos da Prefeitura; 21. Elaborar relatórios de acompanhamento e de resultados das atividades do Setor; 22. Executar outras 

atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

93 Supervisor do Setor de Manutenção de Veículos e 

Equipamentos 

1 40h semanais e à 

disposição 
• Livre nomeação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor de Manutenção de Veículos e Equipamentos. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Supervisionar a manutenção periódica dos veículos e equipamentos, possibilitando a continuidade dos serviços que dependam da frota de veículos da Prefeitura; 2. Supervisionar 

a manutenção preventiva e corretiva de veículos, acompanhando as ordens de serviço e administrando o orçamento para controlar custos e implementar melhorias nos processos de 

perdas de materiais; 3. Analisar e propor a contratação de melhores serviços de instalação e reparos de veículos, máquinas e equipamentos em geral, visando gerar eficiência e 

celeridade nos procedimentos de manutenção. 4. Acompanhar a gestão de abastecimento do sistema informatizado, verificando saldo de manutenção, média de gastos e demais 

funcionalidades que o sistema fornece no que se refere a manutenção; 5. Orientar os motoristas para o cumprimento dos procedimentos de manutenção preventiva e corretiva; 

6. Coordenar, organizar e controlar os serviços de consertos, ajustes, preparação, regulagens de máquinas, equipamentos e motores e manutenção dos veículos realizados pelos 

prestadores de serviços. 7. Coordenar e monitorar o recebimento, armazenamento e distribuição de peças novas e aferir a qualidade, bem como acompanhar o serviço dos prestadores 

de serviços para conferência das trocas de peças e recolhimento das peças usadas. 8. Assessorar o processo de aquisição de materiais e equipamentos; 9. Assessorar a execução 

física e financeira dos contratos na área de sua atuação; 10. Solucionar eventuais problemas no âmbito de sua competência e quando de maior relevância e peculiaridade submeter 

à apreciação superior; 11. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

94 Coordenador do Setor de Transporte 1 40h semanais e à 

disposição 
• Livre designação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor de Transporte. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Manter o controle e o planejamento de liberação dos veículos e equipamentos municipais; 2. Controlar a gestão de abastecimento do sistema informatizado, verificando saldo de 

combustíveis, média de consumo e demais funcionalidades que o sistema fornece, bem como emitir relatórios sobre a eficiência e custos da frota de veículos municipal, visando 

subsidiar os gestores com informações para elaboração de novas políticas de transporte administrativo; 3. Definir diretrizes para o controle da documentação da frota de veículos e 

dos motoristas, bem como manter atualizado o arquivo de documentos com autorizações para dirigir e validade da Carteira Nacional de Habilitação - CNH dos motoristas; 4. 

Coordenar o trabalho dos motoristas, fiscalizando o desempenho e a atuação dos mesmos; 5. Garantir os materiais necessários para que a frota realize um  atendimento qualificado; 

6. Promover reuniões periódicas com os motoristas, orientando quanto a utilização dos veículos, sua conservação, o controle do combustível e quanto à sua responsabilização pelas 

multas de trânsito; 7. Definir, junto aos órgãos competentes referentes ao licenciamento dos veículos, as diretrizes para a legalização dos veículos de propriedade da Prefeitura; 8. 

Fiscalizar a limpeza e conservação de máquinas, de equipamentos e do local de trabalho; 9. Coordenar estudo de consumo, visando propor aos superiores, políticas mais racionais 

de prestação do serviço de transporte municipal; 10. Zelar pelo cumprimento das normas internas relativas a transporte, bem como das normas legais de trânsito; 11. Organizar e 

promover ações e projetos de educação permanente e capacitações a serem exigidas das equipes de transporte; 12. Orientar os operadores e motoristas sobre a capacidade de cada 

equipamento ou veículo, apurando as irregularidades cometidas. 13. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

95 Coordenador do Setor de Normas e Cadastro de 

Bens Patrimoniais 

1 40h semanais e à 

disposição 
• Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor de Normas e Cadastros de Bens Patrimoniais. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar o registros do fluxo de bens móveis e imóveis do Município; 2. Supervisionar as ações de execução e garantir a tempestividade no trâmite de movimentação dos bens; 

3. Manter controle e sigilo rigorosos dos documentos do setor; 4. Coordenar o registros dos atendimentos e atividades desenvolvidas no setor  de Patrimônio, supervisionando e 

orientando os serviços administrativos; 5. Definir os procedimentos de movimentação patrimonial e de baixa de bens ; 6. Coordenar a requisição e aquisição de materiais necessários 

ao desenvolvimento dos serviços; 7. Planejar, coordenar, orientar, supervisionar atividades relacionadas ao Setor de Normas e Cadastro de Bens Patrimoniais. 8. Executar outras 

atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

96 Diretor de Turismo 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração; 

•Ensino superior no curso de Turismo devidamente 

reconhecido pelas instituições oficiais. 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de direção em nível hierárquico estratégico, responsável pela coordenação das atividades de Turismo. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir os trabalhos de elaboração do Plano Municipal de Turismo; 2.  Representar a Secretaria em reuniões de órgãos de outras esferas de governo e em eventos 

relacionados ao turismo, no impedimento do Secretário; 3. Coordenar a divulgação de todo material relativo às possibilidades, recursos e eventos turísticos do 

Município; 4. Coordenar os estudos para a ampliação e diversificação dos segmentos turísticos, com ênfase no ecoturismo, turismo cultural e turismo de negócios; 

5. Assessorar o Secretário da pasta na coordenação dos trabalhos do Conselho Municipal de Turismo;6. Coordenar a manutenção do sistema de informações básicas 

sobre o Município para visitantes e para a população local, incluindo o Centro de Atendimento ao Turista - CAT; 7. Coordenar a análise dos relatórios mensais 

sobre as atividades relativas ao turismo municipal; 8. Planejar, junto as demais Secretarias Municipais, eventos e projetos ligados, direta ou indiretamente ao 

turismo; 9.  Dirigir a organização de reuniões e encontros com representantes de organizações públicas ou privadas relacionadas ao turismo; 10. Participar e 

colaborar na realização de reuniões envolvendo outras áreas correlatas ao turismo; 11. Coordenar e orientar os trabalhos executados pelos servidores subordinados 

a respetiva diretoria; 12. Propor e coordenar grupos de trabalho e formações junto a rede de apoio turístico de Diamantina, buscando estabelecer padrões de 

atendimento e qualidade para potencializar o turismo local; 13. Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior 

imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

97 Diretor de Desenvolvimento Econômico 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração; 

•Ensino superior devidamente reconhecido pelas 

instituições oficiais. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável por criar estratégias para o desenvolvimento socioeconômico sustentável do Município, através de 

políticas de estímulo e ações de fomento ao setor produtivo, visando à geração de emprego, trabalho, renda e a consequente melhoria da qualidade de vida do 

cidadão. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Propor e supervisionar a elaboração e a execução de planos, programas e projetos relativos ao fomento econômico do Município, mediante ações de expansão e 

modernização da indústria, do comércio e dos serviços, objetivando a ampliação continuada da geração de oportunidades de trabalho e renda para a população local; 

2. Firmar e operar, com a observância dos requisitos legais e técnicos, convênios com entidades públicas e privadas (Ministérios, Secretarias Estaduais, Autarquias, 

ONG’s, Sindicatos, etc) estabelecendo parcerias para a execução dos programas e projetos vinculados ao desenvolvimento socioeconômico sustentável do município 

de Diamantina; 3. Promover, conjugando recursos próprios e de terceiros, a realização de estudos e pesquisas para o estabelecimento de uma visão atualizada das 

oportunidades e vocação econômica do Município, bem como orientar a divulgação oportuna e adequada de suas potencialidades; 4. Propor, avaliar e opinar sobre 

a concessão de incentivos fiscais, em cooperação com as Secretarias Municipais de Planejamento, Orçamento e Gestão e de Fazenda, dimensionando vantagens e 

desvantagens e delimitando os limites de valor e tempo nessas concessões; 5. Promover eventos e ações destinadas a divulgar e atrair investimentos públicos e 

privados para o Município em cooperação com as demais Secretarias Municipais e com o apoio específico da Diretoria de Comunicação ligada ao Gabinete do 

Prefeito; 6.Estabelecer estruturas operacionais de apoio ao desenvolvimento econômico e social de Diamantina, através de formação e capacitação de mão de obra 

e através de apoio direto ao trabalhador, tanto nos aspectos de ampliação e preservação de suas capacidades laborais como de seus direitos econômicos sociais, 

visando ainda, iniciativas de prevenção e combate ao desemprego; 7. Promover ambiente atrativo para novos negócios e fortalecimento dos setores econômicos 

existentes, possibilitando a diversificação e o desenvolvimento da economia, contribuindo para a geração de emprego e renda; 8. Estimular o apoio aos micros e 

pequenos empreendimentos, incentivando a realização de cursos de capacitação; 9. Estimular a implantação e a expansão de empreendimentos, levando em conta 

a vocação econômica atual e potencial do município de Diamantina, sempre visando expandir as oportunidades de geração de emprego e renda para a população; 

10. Estruturar um serviço de atendimento e apoio a novos empreendimentos, subsidiando com informações atualizadas da economia municipal; 11. Executar outras 

atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

98 Gerente de Desenvolvimento do Turismo 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Desenvolvimento do Turismo 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar e executar a implantação de projetos que possibilitem o desenvolvimento turístico local; 2. Gerenciar e supervisionar as iniciativas públicas de turismo 

do município; 3. Gerenciar e executar as atividades em prol do aproveitamento racional das potencialidades culturais, históricas e naturais para o turismo; 4. 

Gerenciar, executar e acompanhar as atividades de planejamento, administração e da atividade turística no Município; 5. Gerenciar e desenvolver a política 

municipal de desenvolvimento turístico no Município, inclusive quanto a sua normatização; 6. Gerenciar o fortalecimento dos arranjos produtivos locais, criando 

oportunidade de valorização dos recursos potenciais existentes nas regiões turísticas do Município; 7. Propor e promover, junto às autoridades competentes, atos e 

medidas necessárias à ampliação e melhoria da infraestrutura e da prestação de serviços oferecidos aos turistas; 8. Gerenciar ações de fomento direto e indireto às 

iniciativas, programas e projetos que visem o desenvolvimento da atividade turística no Município; 9. Propor, supervisionar e promover ações e atividades, de 

captação de recursos técnicos, materiais e financeiros para o turismo; 10. Supervisionar a execução das atividades de qualificação dos serviços e produtos turísticos; 

11. Gerenciar e supervisionar as campanhas de preservação e divulgação das potencialidades turísticas no Município, bem como campanhas de conscientização 

turística; 12. Gerenciar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 13. Organizar parcerias e convênios com instituições de 

ensino e órgãos públicos e/ou privados, nacionais ou internacionais, para o desenvolvimento do turismo local; 14. Executar outras atividades no âmbito de sua 

competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

99 Gerente de Promoção em Marketing Turístico  1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Promoção e Marketing Turístico. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar ações de marketing turístico no intuito de expandir o mercado turístico; 2.Gerenciar ações de marketing, com o intuito promover o destino turístico; 3. 

Avaliar as necessidades de serviços da Prefeitura, quanto a necessidade de eventos e atividades a serem desenvolvidas; 4. Gerenciar a análise das atividades relativas 

à celebração de convênios, contratos de repasse, acordos e instrumentos congêneres; 5. Supervisionar o cumprimento do Plano de Marketing Turístico do Município 

em consonância com os planos de marketing turísticos Estadual e Federal, na medida de suas possibilidades e conveniências para o Município; 6. Supervisionar a 

análise e avaliação de pareceres técnicos de propostas, projetos e documentos relacionados às ações de promoção, marketing e apoio à comercialização de produtos 

turísticos; 7. Gerenciar as estratégias, anual e plurianual, para aumentar os recursos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo; 8. Propor e gerenciar 

grupos de trabalho e formações junto a rede de apoio turístico de Diamantina, buscando estabelecer padrões de atendimento e qualidade para potencializar o turismo 

local; 9. Gerenciar a implementação das políticas de desenvolvimento do potencial turístico previstos no Plano de Governo; 10. Gerenciar a elaboração de projetos 

de captação de recursos; 11. Gerenciar ações para inserção do Município de Diamantina em todas as rotas turísticas do estado de Minas Gerais pertinentes; 12. 

Gerenciar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 13. Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por 

determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

100 Gerente de Indústrias e Comércio 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Indústrias e Comércio. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Propor a execução de políticas de desenvolvimento que contribuam, entre outras coisas, a articulação entre empresas privadas, investidores e administração 

pública com vistas a atração e manutenção de investimento no Município; 2. Divulgar empresas e produtos locais, atos e políticas de incentivo, marketing e 

promoção dos produtos locais; 3. Promover a participação de empresas e produtos de Diamantina em Feiras e Eventos, com o objetivo de promover as marcas dos 

produtos diamantinenses; 4. Coordenar os Projetos desenvolvidos pela Secretaria, gerenciando as atividades de seus subordinados; 5. Gerenciar e vistoriar os 

pedidos de Incentivos; 6. Gerenciar os Contratos e Convênios com empresas, Entidades de Classe e demais entidades; 7. Prestar assessoramento ao Prefeito na 

elaboração de estratégias e políticas de desenvolvimento econômico do Município; 8. Coordenar estudos para o levantamento do potencial de desenvolvimento 

econômico municipal, nas mais diversas áreas, alinhando a execução com a devida pasta; 9. Representar a Secretaria em reuniões com associações e demais 

instituições do Segundo Setor; 9. Buscar formas de implementação de cooperação intermunicipal, estadual e federal; 10. Gerenciar a elaboração de normativas para 

a concessão de incentivo fiscal; 11. Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 12. Executar outras atividades no 

âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

101 Gerente de Inovação Tecnológica 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Inovação Tecnológica. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar estudos quanto a prospecção tecnológica para a utilização de novas tecnologias no desenvolvimento de projetos; 2. Apoiar e estimular as atividades da 

pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação e o aperfeiçoamento da infraestrutura de apoio a essas atividades; 3. Articular com agentes dos 

governos da União e do Estado e com instituições de pesquisas científicas e tecnológicas a prestação de serviços similares, objetivando o desenvolvimento na área 

de ciência e tecnologia; 4. Estimular e apoiar a implantação de ambientes de desenvolvimento de empreendedorismo inovador; 5. Gerenciar a formalização de 

parcerias com instituições de ensino, órgãos públicos e afins para o desenvolvimento de ações empreendedoras, com vistas ao desenvolvimento tecnológico e 

empreendedor; 6. Gerenciar as ações e programas de coworking para fomentar o desenvolvimento de novos produtos e serviços inovadores; 7. Apoiar e fomentar 

órgãos, entidades e projetos a investirem em inovação, pesquisa, tecnologia e desenvolvimento científico; 8. Gerenciar ambientes de negócios, promovendo cursos 

e feiras para empreendedores; 9. Supervisionar a execução de política de atração de investimentos nacionais e internacionais de base tecnológica e/ou de 

inovação;10. Coordenar a participação e promoção de eventos e feiras de tecnologia nacionais e internacionais, em parceria com as instituições de ensino lotadas 

no Município; 11. Gerenciar a Sala Mineira do Empreendedor; 12. Supervisionar a execução da Lei da Liberdade Econômica no Município; 13.Gerenciar o programa 

de desburocratização na abertura de empresa no Município; 14. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior 

imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

102 Gerente de Emprego e Renda 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Emprego e Renda. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar e incentivar políticas públicas de geração de emprego e renda; 2. Coordenar e incentivar políticas públicas de cooperativismo e economia solidária; 

3. Coordenar a elaboração de política municipal de apoio à integração no mercado de trabalho a juventude do Município de Diamantina; 4. Manter a integração 

com as demais Secretarias na busca de interesse público;5.Colaborar com as atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico do Município de 

Diamantina; 6. Coordenar as atividades que visam o desenvolvimento e ampliação do mercado de trabalho;7. Prestar apoio na busca de convênios entre o Município, 

o Estado, a União e empresas privadas para o fomento de emprego e renda; 8. Orientar as ações direcionadas a organização dos trabalhadores seja em sindicato, 

associações, cooperativas e similares; 9. Participar e colaborar na realização de reuniões envolvendo outras áreas, quando solicitado; 10. Coordenar e supervisionar 

as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 11. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior 

imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

103 Coordenador do Setor de Produtos e Serviços 

Turístico 

1 40h semanais e à disposição 
• Livre designação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor de Produtos e Serviços Turísticos. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar a ampliação e qualificação dos produtos e serviços turísticos de Diamantina; 2. Coordenar a elaboração e execução de planos, programas e ações de 

incentivo à inovação e manutenção dos produtos e serviços turísticos; 3. Analisar propostas e projetos de reestruturação de infraestrutura para fomento das atividades 

de serviços e produtos turísticos do município de Diamantina; 4. Supervisionar e articular políticas, projetos e iniciativas que colaborem com a diversificação da 

oferta turística; 5. Planejar, junto às autoridades competentes, ações e medidas necessárias ao desenvolvimento das atividades turísticas, a melhoria ou ao 

aperfeiçoamento dos serviços oferecidos aos turistas; 6.  Analisar e coordenar junto das Secretarias competentes o desenvolvimento de planos, programas, projetos 

estruturantes e atividades relativas às ações de investimento no turismo local, com foco nos produtos e serviços turísticos; 7.  Incentivar a capacitação e a certificação 

dos Guias e Condutores de Turismo em Diamantina; 8.  Incentivar o credenciamento dos empreendimentos e prestadores de serviços turísticos de Diamantina nos 

sistemas obrigatórios de cadastro profissional e empresarial; 9. Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior 

imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

104 Coordenador do Setor de Desenvolvimento de 

Turismo Social 

1 40h semanais e à disposição 
• Livre designação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das políticas de desenvolvimento do turismo social. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.  Coordenar estudos e ações para o desenvolvimento da atividade turística de base comunitária no Município; 2.  Analisar propostas e projetos de reestruturação 

de infraestrutura para o fomento do potencial turístico social do Município de Diamantina; 3.  Supervisionar e articular políticas, projetos e iniciativas que colaborem 

com a diversificação da oferta turística de base comunitária; 4.  Avaliar o desempenho dos empreendimentos e prestadores de serviços turísticos de base comunitária 

do Município de Diamantina; 6.  Propor e executar ações de criação e qualificação de produtos turísticos no Município, estimulando o desenvolvimento, a 

profissionalização e a diversificação da oferta; 7. Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

105 Coordenador do Setor de Captação de Eventos 

Turísticos 

1 40h semanais e à disposição 
•Livre designação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor de Captação de Eventos Turísticos. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar e coordenar as atividades concernentes a eventos promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo; 2. Estabelecer 

as estratégias de atuação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo visando otimizar a utilização dos recursos disponíveis (financeiros, humanos, 

materiais e tecnológicos) para realização ou apoio de eventos turísticos; 3. Desenvolver, em conjunto com as demais Secretarias, políticas de atuação que visem 

otimizar as ações propostas; 4. Coordenar a promoção da participação em feiras, congressos, palestras, workshop, programas de treinamento que visem à interação 

com potenciais parceiros; 5. Articular recursos disponíveis municipais, estaduais e federais para realização de eventos turísticos no Município de Diamantina, 

mediante possibilidade e conveniência da administração pública; 6. Coordenar a concepção de eventos estratégicos para captação de fluxos turísticos; 7. Apoiar 

projetos ou eventos de interesse turístico, quando solicitado, e mediante possibilidade e conveniência da Administração Pública; 8. Coordenar a realização de 

eventos estratégicos de turismo para o Município; 9. Supervisionar a equipe responsável pela promoção de eventos turísticos; 10. Fomentar parcerias com 

organizações das sociedades civis e de classe com vistas à captação de eventos em âmbito regional e nacional; 11. Executar outras atividades no âmbito de sua 

competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

106 Coordenador do Setor de Fomento ao Turismo 1 40h semanais e à disposição 
• Livre designação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor de Fomento ao Turismo. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Articular com as demais Secretarias e outros órgãos do Governo, projetos para fomentar parcerias para fins promocionais e estratégicos para ampliar o fluxo de 

turistas; 2. Planejar, em conjunto com seu superior e as demais secretarias, políticas de promoção do turismo; 3. Coordenar a execução de programas de cooperação 

com organizações nacionais e internacionais, públicas e privadas, voltados à promoção do turismo; 4. Elaborar e executar projetos, programas e políticas públicas 

de ação governamental para a promoção do turismo; 5. Coordenar a promoção de programas locais, públicos e privados voltados à promoção do turismo; 6. 

Coordenar as políticas públicas de fomento e desenvolvimento da atividade econômica voltada ao turismo; 7. Planejar campanhas e ações para o desenvolvimento 

da mentalidade turística no Município e a participação da comunidade local no fomento ao turismo; 8. Analisar políticas e estudos para a atração de investimentos 

e dinamização do turismo no Município; 9. Coordenar a promoção de atividades voltadas para o desenvolvimento da economia turística do Município, viabilizando 

o aproveitamento das suas potencialidades, qualificando serviços, elaborando projetos e realizando eventos que promovam as possibilidades de investimentos no 

município; 10. Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

107 Coordenador do Setor de Ambientes de 

Inovação 

1 40h semanais e à disposição 
• Livre designação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor de Ambiente de Inovação 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar, em conjunto com seus superiores e demais secretarias, programas, projetos e atividades de estímulo à criação e consolidação de ambientes favoráveis à 

inovação e às atividades de transferência de tecnologia no Estado para o desenvolvimento econômico do Município; 2. Coordenar a promoção da cooperação e 

interação entre os entes públicos, setores público-privado e empresas, bem como a redução das desigualdades entre as diversas regiões do Estado e a descentralização 

das atividades de ciência, tecnologia e inovação; 3. Estruturar a sustentabilidade, fortalecer e criar projetos, programas e atividades de inovações tecnológicas; 4. 

Coordenar a elaboração e analisar o plano de trabalho anual dos projetos relativos à promoção de ambientes de inovação em Diamantina; 5. Planejar e supervisionar 

os serviços e laboratórios tecnológicos dos ambientes pertinentes a coordenação em questão; 6.Planejar a elaboração, em parceria com a Coordenação do Setor de 

Sala Mineira do Empreendedor, programa de fomento a ambientes de inovação para os mesmos; 7. Planejar programas de fomento a instalação e criação de empresas 

de base tecnológica no Município; 8. Gerir projetos de desenvolvimento de ambientes para dados abertos na gestão municipal e nas plataformas de transparência; 

9. Coordenar as técnicas e métodos de inovação com potencial de aplicação na Administração Pública Municipal; 10. Planejar rodadas de negócios de forma a 

fomentar o desenvolvimento de novos produtos e serviços tecnológicos; 11. Desenvolver ações para a implantação de ambientes de inovação do Município; 12. 

Estimular o desenvolvimento de ações de empreendedorismo inovador; 13. Elaborar projetos para participação em editais para implantação de programas e projetos 

de ambientes de inovação; 14. Coordenar a aplicação de metodologias para a definição e priorização de problemas de interesse público; 15. Executar outras 

atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

108 Coordenador do Setor da Sala Mineira do 

Empreendedor 

1 40h semanais e à disposição 
•Livre designação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor da Sala Mineira do Empreendedor. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar o processo de registro e legalização dos empresários e sociedades empresariais estimulando o ingresso de novos empreendimentos na economia 

formal, reduzindo custos e prazos para o empreendedor; 2. Acompanhar e implementar a atualização das legislações vigentes no tange aos serviços de 

empreendedorismo no país; 3. Acompanhar e promover ajustes conforme disponibilização do Serviço Minas Fácil Digital; 4. Promover e coordenar, de forma 

simultânea, o registro de empresas na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG, a emissão do alvará de localização e funcionamento e a inscrição 

cadastral de empresas nos âmbitos federal, estadual e municipal; 5. Acompanhar, de forma permanente e coordenada, o intercâmbio e a integração dos processos 

de informações cadastrais de registro e licenciamento entre o Município e a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG; 6. Coordenar ações que visem 

a orientação quanto ao licenciamento e protocolo de processos para obtenção de Inscrição Municipal, necessária para emissão de nota fiscal; 7. Estruturar ações 

com vistas a orientação e apoio ao empreendedor no registro de seu negócio;8. Propor diretrizes para ações de simplificação com vistas a alcançar melhorias no 

ambiente de negócios no Município;9. Coordenar o registro de empresas e negócios, em consonância com as políticas de desenvolvimento social e econômico 

estadual e municipal, de maneira a propiciar o desenvolvimento empresarial, geração de emprego e renda; 10. Coordenar e acompanhar ações que visem a orientação 

do público alvo a respeito do licenciamento do registro de empresas da RedeSim - MG, da obtenção da Inscrição Municipal, alvará de localização e funcionamento, 

Impressão das guias DAS (INSS), baixa do cadastro de Microempreendedor Individual e demais licenças municipais; 11. Promover ações que visem fornecer 

orientação aos empreendedores quanto ao envio da declaração anual obrigatória do Microempreendedor Individual - MEI, bem como quanto à participação em 

processos licitatórios; 12. Acompanhar a execução de Acordos de Cooperação Técnica firmados entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequena Empresas 

- SEBRAE, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG, outras instituições e o Município; 13. Estruturar, promover e coordenar workshops e cursos 

de capacitação para empreendedores em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequena Empresas - SEBRAE e outras instituições, para fomentar 

o desenvolvimento econômico do Município; 14. Estabelecer a estruturação de novos programas que visem a promoção do desenvolvimento econômico local das 

empresas instaladas no Município; 15. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

109 Coordenador do Setor de CVT e SINE 1 40h semanais e à disposição •Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor de CVT e SINE. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar as atividades dos tutores presenciais do Centro Vocacional Tecnológico - CVT; 2. Avaliar a infraestrutura do Centro Vocacional Tecnológico - CVT, 

articulando a manutenção dos equipamentos; 3. Articular para o uso das instalações do Centro Vocacional Tecnológico - CVT de apoio presencial para o 

desenvolvimento das atividades de ensino presenciais dos cursos oferecidos no polo; 4. Articular para o uso das instalações pelas diversas instituições ofertantes e 

pelos diferentes cursos ofertados; 5. Coordenar ações do Sistema Nacional de Emprego - SINE e estruturar um canal de divulgação das vagas disponíveis; 

Coordenar a execução dos programas, ações, projetos e atividades ofertadas pelo Sistema Nacional de Emprego - SINE e pelo Centro Vocacional Tecnológico - 

CVT, de acordo com suas diretrizes e metas qualitativas; 6. Coordenar a adoção de medidas necessárias para o suprimento de materiais e equipamentos necessários 

para o bom funcionamento dos polos; 7. Coordenar a elaboração e analisar relatórios das atividades do Centro Vocacional Tecnológico - CVT e agência Sistema 

Nacional de Emprego - SINE; 8. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

110 Supervisor do Núcleo de Distrito Industrial 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de chefia em nível hierárquico estratégico, responsável pela supervisão das atividades do Distrito Industrial. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Desenvolver ações para implantação do Distrito Industrial; 2. Coordenar a criação de uma mensagem atrativa para a divulgação de novos empreendimentos para 

o Distrito Industrial; 3. Promover a divulgação de atos e políticas de incentivos fiscais; 4.Coordenar a divulgação e promoção dos produtos locais como atrativo de 

empresas e negócios; 5. Supervisionar o cumprimento dos procedimentos administrativos e legais para a instalação de empresas; 6. Formular e supervisionar a 

implantação do Plano de Ocupação do Distrito Industrial; 7. Estruturar as legislações e regras pertinentes para o funcionamento do Distrito Industrial; 8. Zelar pela 

observância do Regulamento Interno do Distrito Industrial e demais normas que regulam sua implantação, desenvolvimento e funcionamento; 9. Acompanhar junto 

às entidades municipais e estaduais os processos de comercialização e implantação de novos empreendimentos no território do Distrito Industrial, zelando para que 

as normas e regras estabelecidas na criação do Distrito sejam atendidas; 10. Gerenciar a implantação da infraestrutura básica do Distrito Industrial; 11. Colaborar 

no desenvolvimento e funcionamento do Distrito Industrial; 12. Exercer a função de articulador entre os empresários do Distrito e as entidades públicas e de classes 

para a adequada solução de todas as questões relacionadas com o funcionamento do Distrito Industrial; 13. Buscar parcerias com Centros de Pesquisa e 

Desenvolvimento que estimulem a pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológicas das empresas associadas; 14. Coordenar a implantação de um núcleo gestor, 

com a finalidade de promover a participação do Município em conjunto com a iniciativa e órgãos públicos interessados; 15. Coordenar a geração de negócios e 

parcerias através de encontros de empreendedores e desenvolvimento de fornecedores; 16. Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por 

determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

111 Diretor de Obras e Projetos 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração; 

• Ensino superior devidamente reconhecido pelas 

instituições oficiais. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de Direção em nível hierárquico estratégico, responsável pela direção das atividades de Obras e Projetos. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar o Prefeito Municipal e Secretário de Obras e Serviços em agendas táticas e políticas de sua área de atuação, junto aos órgãos da Administração 

Municipal, Fundações e Autarquias, os Poderes Legislativo e Judiciário, os Conselhos Municipais, além de outras instituições públicas e privadas; 2. Planejar, 

organizar e controlar atividades, contratos, equipes de trabalho e recursos para a execução de obras de construção civil, de acordo com o custo, qualidade, segurança 

e prazo estabelecidos; 3. Fazer cumprir a legislação técnica de uso e ocupação do espaço público e privado, plano diretor, código de obras e afins, nas obras públicas 

e particulares; 4. Fazer cumprir as ações de Fiscalização de Obras Particulares na zona urbana e zona rural; 5. Orientar e auditar a elaboração de projetos na 

Secretaria de Obras e Serviços do município obedecendo a legislação municipal afeta; 6. Controlar o trabalho realizado pela Gerência do GAT (Grupo de Apoio 

Técnico), assessorando nas aprovações dos projetos particulares, e se for o caso, emitindo pareceres técnicos; 7. Acompanhar o andamento dos empreendimentos, 

visando propostas de melhorias na infraestrutura urbana; 8. Prestar apoio ao núcleo de planejamento do governo na identificação das janelas políticas de 

oportunidades para melhor implementação de políticas públicas, na sua área de atuação; 9. Promover a elaboração de projetos e obras que visem proporcionar o 

desenvolvimento do município; 10. Dirigir e orientar a equipe de trabalho para assegurar a qualidade, segurança e cumprimento dos prazos para realização das 

obras; 11. Dirigir a avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando o projeto e examinando as características do terreno disponível, para determinar 

o local mais apropriado para a construção; 12. Trabalhar em conjunto com outros órgãos municipais para estabelecer metodologias e análise de dados para otimizar 

o desenvolvimento municipal, interligando os requisitos urbanísticos, ambientais e viários; 13. Dirigir a elaboração e revisão da legislação técnica específica de sua 

área de atuação, bem como uso e ocupação do espaço público e privado, em conformidade com o Plano Diretor; 14. Dirigir e Coordenar processos de avaliação de 

desempenho junto ao Secretário, aplicáveis aos servidores de carreira sob sua subordinação; 15. Identificar irregularidades que venham a ocorrer no âmbito da 

diretoria, e encaminhá-las ao setor competente para apuração; 16. Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior 

imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

112 Diretor de Infraestrutura e Serviços 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração; 

•Ensino superior devidamente reconhecido pelas 

instituições oficiais. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de direção em nível hierárquico estratégico, responsável pela direção das atividades de Infraestrutura e Serviços. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Direcionar, coordenar e supervisionar os serviços operacionais ligados a Gerência de Operações e Serviços, nas iniciativas  de construção, operação, manutenção, 

adequação, ampliação e restauração da infraestrutura; 2. Direcionar, coordenar e supervisionar os setores ligados a Secretaria de Obras e Serviços nas áreas: Gerência 

do Terminal Rodoviário e Aéreo, Gerência de Trânsito e Transportes de Passageiros, Gerência de Cemitério e Gerência de Zeladoria Rural com os seus respectivos 

setores; 3. Fazer cumprir as definições dos projetos de engenharia na fase de execução de obras; 4. Supervisionar o acompanhamento físico e financeiro das obras 

e dos serviços e qualidade dos serviços; 5. Direcionar os meios necessários à implantação de programas de controle da qualidade nas obras e serviços, seguindo as 

normas do DNIT e da ABNT; 6 Coordenar o rápido atendimento dos requerimentos, processos, acórdãos e decisões concernentes às obras e serviços sob sua 

competência; 7. Atuar diretamente como um elo entre o núcleo de planejamento das políticas públicas de obras e as equipes técnicas e operacionais responsáveis 

pela execução das mesmas; 8. Coordenar o levantamento de informações estatísticas relativas aos setores sob sua gestão, visando subsidiar o Secretário com 

artifícios para a elaboração de políticas públicas; 9. Definir, junto ao Secretário Municipal, padrões, normas e especificações técnicas para os programas de 

infraestrutura sob sua responsabilidade; 10. Assessorar o Prefeito Municipal e Secretário Municipal em agendas relacionadas ao âmbito de atuação da Diretoria; 

11. Auxiliar o núcleo de planejamento do governo a identificar as janelas políticas de oportunidades para melhor implementação de políticas públicas; 12. Dirigir 

e Coordenar processos de avaliação de desempenho junto ao Secretário, aplicáveis aos servidores de carreira sob sua subordinação; 13. Apurar irregularidades que 

venham a ser identificadas no âmbito da diretoria, através dos procedimentos administrativos disciplinares cabíveis; 14. Executar outras atividades no âmbito de 

sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

113 Gerente de Projetos 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Projetos. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar, supervisionar e fiscalizar o trabalho da equipe técnica de engenharia, arquitetura, desenhistas e núcleo de licenciamento ambiental da Secretaria de 

Obras e Serviços; 2. Planejar, coordenar e supervisionar o desenvolvimento de projetos pela equipe técnica, em conformidade com padrão estabelecido pelo 

município, pela lei de licitações e pelo Controle Interno Municipal; 3. Atuar na Gestão de Contratos de Obras e Serviços Técnicos, exercendo a administração dos 

contratos, verificando a correta aplicação dos recursos e empenhos,  acompanhando prazos e estudando a viabilidade de realização de reequilíbrios e/ou da 

celebração de termos aditivos 4. Verificar a atuação da equipe técnica, na fiscalização do cumprimento dos padrões de qualidade exigidos, obedecendo aos 

dispositivos contratuais negociados e legislações vigentes; 5. Supervisionar as equipes de projetos, obras e implantações, fazendo com que se cumpra os termos 

contratuais; 6. Gerenciar a atualização das tecnologias utilizadas na elaboração de projetos, acompanhando tendências tecnológicas; 7. Responsabilizar-se pela 

observação das diretrizes das Normas ISO de qualidade, visando a manutenção da certificação de qualidade dos projetos; 8. Gerenciar e analisar o cumprimento 

dos relatórios de avaliação e de acompanhamento da situação dos projetos de obras públicas, principalmente as ferramentas de controle instituídas pelo Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais; 9. Acompanhar junto a Chefia de Gabinete se as operações previstas no planejamento estratégico do ano estão sendo mantidos 

e executados dentro do planejado; 10. Verificar o cumprimento dos objetivos do projeto durante o seu desenvolvimento e tomar as medidas corretivas quando 

necessárias; 11. Gerenciar o trabalho das equipes do projeto e supervisionar as tarefas e atividades realizadas e na programação; 12. Fiscalizar e supervisionar a 

aplicação das metodologias que permitam a realização dos projetos da Secretaria; 13. Supervisionar as ações estratégicas e analisar seus impactos para a Prefeitura 

Municipal de Diamantina; 14. Controlar o ponto do pessoal sob sua supervisão, fiscalizar o cumprimento das tarefas, elaborar escalas de trabalho e controlar banco 

de horas; 15. Controlar o rendimento profissional e a disciplina de seus subordinados para tomar ou propor providências relativas ao pessoal; 16. Zelar pela segurança 

do pessoal que trabalha sob sua supervisão, explicando-lhes as normas de segurança, bem como os cuidados e precauções a serem adotados; 

 17. Supervisionar os técnicos quanto ao registro e controle do diários de todas as obras públicas  administradas pelo Município ou por ele contratadas, custeadas 

ou a ele delegadas; 18. Acompanhar e supervisionar a elaboração de memorandos, ofícios, laudos, pareceres, normas, documentações técnicas e avaliações aos 

órgãos da Administração e outras instituições; 19. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

114 Gerente do Grupo de Apoio Técnico - GAT 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades do Grupo de Apoio Técnico – GAT. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar as ações de apoio técnico na aprovação de projetos de imóveis, loteamentos, empreendimentos e outras construções  no município; 2. Gerenciar a 

demanda de serviços, distribuindo os processos para os devidos técnicos; 3. Gerenciar a atuação conjunta e multidisciplinar de sua equipe técnica; 4. Manter 

interlocução com as demais Secretarias Municipais, mantendo subsidio através de seu grupo técnico de servidores; 5. Gerenciar o processo de análise, avaliação e 

aprovação de projetos técnicos de obras particulares; 6. Subsidiar os gestores municipais, tomadores de decisões, com as informações pertinentes; 7. Gerenciar a 

elaboração de pareceres relativos a matérias técnicas de engenharia; 8. Participar de reuniões estratégicas para subsidiar a formulação de leis específicas de sua área 

de atuação; 9. Fiscalizar o cumprimento da legislação municipal, no que tange a matérias técnicas de sua área de atuação; 10. Participar e colaborar na realização 

de reuniões envolvendo outras áreas, quando solicitado; 11. Gerenciar a equipe técnica das vistorias em edificações particulares, para a expedição do habite-se; 12. 

Supervisionar a equipe técnica na emissão de certidões e afins, e se necessário, também emiti-las; 13. Apoiar a equipe na orientação aos contribuintes sobre as 

normas e leis vigentes; 14. Coordenar os processos tramitados no setor desde a sua abertura até a sua finalização e arquivamento; 15. Controlar o registro de 

frequência do pessoal sob sua supervisão, fiscalizar o cumprimento das tarefas, elaborar escalas de trabalho e controlar banco de horas; 16. Controlar o rendimento 

profissional e a disciplina de seus subordinados para tomar ou propor providências relativas ao pessoal; 17. Participar, analisar, avaliar, e se for o caso, aprovar 

Estudos de Impacto de Vizinhança; 18. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

115 Gerente de Fiscalização de Obras 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Fiscalização de Obras. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar, orientar, organizar e supervisionar, junto a diretoria respectiva, as tarefas administrativas e operacionais atribuídas aos  fiscais; 2. Definir as diretrizes 

para fiscalizar a invasão de logradouros e imóveis públicos, por construções e instalações de obstáculos, bem como depósito de materiais e entulhos nestes local, 

determinando as ações necessárias ao saneamento da situação de irregularidades; 3. Gerenciar o atendimento ao público em assuntos relativos ao setor, tomando 

conhecimento de sua solicitação, solucionando-as quando possível ou encaminhando-as aos órgãos ou pessoas competentes; 4 Controlar o recebimento, tramitação 

e devolução de processos e demais documentos relativos ao setor de fiscalização; 5. Determinar a prática de todos os atos necessários à instrução dos processos 

instaurados, inclusive despachos interlocutórios; 6. Controlar os processos tramitados no setor desde a sua abertura até a sua finalização e arquivamento; 7. Controlar 

o registro de frequência do pessoal sob sua supervisão, fiscalizar o cumprimento das tarefas, elaborar escalas de trabalho e controlar banco de horas; 8. Determinar 

sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações; 9. Gerenciar os plantões de fiscalização e analisar os respectivos 

relatórios sobre os resultados, formulando críticas e propondo sugestões para o melhor andamento do trabalho; 10. Gerenciar a fiscalização de obras de 

terraplanagem, aterros e desaterros em novos loteamentos ou em áreas já habitadas, no tocante à carga, transporte, disposição final, limpeza de vias e etc.; 11. 

Definir as ações necessárias à garantir a conformidade das edificações com o alinhamento dos logradouros públicos  e com os projetos aprovados; 12. Propor 

medidas que visam agilizar e aprimorar os serviços de sua área para torná-los mais eficazes; 13. Supervisionar o trabalho da fiscalização  na zona urbana e rural e 

comunicar imediatamente ao Diretor de Obras e Projetos qualquer irregularidade  verificada; 14. Estabelecer requisitos necessários à execução da fiscalização 

externa; 15. Garantir que as ações do setor estejam em conformidade com as diretrizes do Código de Obras Municipal e legislação afeta; 16. Coordenar a organização 

do espaço físico do setor, buscando meios de modernizá-lo e manter as condições adequadas de limpeza e organização documental; 17. Planejar e incentivar a 

participação dos fiscais em cursos específicos na área de atuação, como forma de profissionalizar e otimizar os conhecimentos; 18. Controlar o registro de frequência 

do pessoal sob sua supervisão, fiscalizar o cumprimento das tarefas, elaborar escalas de trabalho e controlar banco de horas; 19.vControlar o rendimento profissional 

e a disciplina de seus subordinados para tomar ou propor providências relativas ao pessoal; 20. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por 

determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

116 Gerente de Terminal Rodoviário e Aéreo 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades do Terminal Rodoviário e Aéreo. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar, chefiar e fiscalizar as atividades administrativas e e serviços prestados no Terminal Rodoviário e Aeroporto; 2. Manter-se atualizado e promover ações 

que visem ao cumprimento das Leis e normas Municipais, Estaduais e Federais no âmbito do terminal rodoviário de passageiros e do aeroporto; 3. Promover ações 

que visem a instituição de políticas públicas municipais de fortalecimento dos modais rodoviário e aéreo; 4. Coordenar a fiscalização e o cumprimento das 

normativas internas para o uso e a ocupação dos espaços do Terminal Rodoviário e Aéreos de Passageiros de acordo com os Termos de Concessão de Uso e 

Contratos; 5. Gerenciar as requisições de materiais e equipamentos necessários ao bom desempenho das tarefas das equipes, supervisionando regularmente os 

controles desses materiais, inclusive os EPI'S; 6. Supervisionar o registro e atualizações das estatísticas de movimento de passageiros, ônibus e aviões; 7. Gerenciar 

os trabalhos desenvolvidos no Terminal Rodoviário de Passageiros em conformidade com as exigências do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – 

DNER; 8. Gerenciar os trabalhos desenvolvidos no Aeroporto Municipal  em conformidade com as exigências da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC; 9.  

Gerenciar as locações dos espaços e ou salas do terminal rodoviário, bem como a arrecadação das taxas de embarque; 10.  Coordenar fiscalizações de empresas 

prestadoras de serviços nos terminais rodoviários e aéreos; 11. Supervisionar o Setor de Tecnologia da Informação para garantir a atualização da plataforma virtual 

que disponibiliza os horários e destinos;  12. Apoiar e propor qualificação dos servidores técnicos e operacionais, com objetivo de oferecer com qualidade, eficiência 

e agilidade à prestação dos serviços públicos; 13. Buscar e propor a modernização tecnológica e física do Terminal Rodoviário e Aeroporto  com todo o suporte e 

estrutura de recursos, bem como serviços necessários para o desenvolvimento das atividades; 14. Coordenar a apuração de irregularidades cometidas no âmbito 

Terminal Rodoviário e Aeroporto, para fins de sindicância ou processo administrativo e apuração pelos órgãos municipais competentes; 15. Executar outras 

atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

117 Gerente de Compras, Licitações e 

Almoxarifado de Obras e Serviços 

1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Compras, Licitações e Almoxarifado de Obras e Serviços. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar atividades pertinentes aos procedimentos de compras, serviços e obras,  no âmbito da Secretaria de Obras e Serviços; 2. Coordenar a aquisição, por 

meio de processos licitatórios e seus respectivos contratos no âmbito da Secretaria de Obras e Serviços; 3. Gerenciar a elaboração dos processos licitatórios, a partir 

da confecção do termo de referência, cotações e toda documentação necessária ao certame, objetivando a aquisição de material de consumo e prestação de serviços, 

conforme as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços; 4. Prestar apoio a Gerência de Projetos na elaboração dos processos licitatórios de obras e serviços 

técnicos, a partir da juntada de documentação técnica necessária ao certame, conforme as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços; 5. Gerenciar a elaboração 

das propostas de compras, objetivando a aquisição de material de consumo, conforme as necessidades das unidades administrativas da Secretaria de Obras e 

Serviços; 6. Supervisionar, junto ao Setor de Almoxarifado, o material entregue cumprindo com a fiscalização das especificações dos produtos,  certificando seu 

recebimento nas notas fiscais e/ou faturas de fornecedores, datando-as e encaminhando-as ao diretor do Serviço; 7. Supervisionar o prazo de fornecimento do 

material adquirido, comunicando eventuais atrasos ao diretor do Serviço, para as providências cabíveis; 8. Gerenciar o abastecimento regular das diversas unidades 

administrativas, mantendo sempre um estoque médio do material de uso mais frequente; 9. Coordenar, ao final do exercício, o inventário geral de material de 

consumo em estoque, a fim de instruir o processo de tomada de contas do almoxarifado; 10. Promover a remessa à Secretaria de Obras e Serviços  de relatórios de 

consumo e requisições de compras dos materiais permanentes e de consumo quando necessário para recomposição de estoques; 11. Supervisionar a segurança das 

informações e pelo correto direcionamento dos valores utilizados para a execução dos serviços dos quais estiver incumbido; 12. Manter contato com o almoxarifado 

principal da Prefeitura, reportando a este sempre que necessário informações sobre estoque de produtos de consumo diário; 13. Gerenciar toda a distribuição de 

equipamentos e máquinas para as equipes responsáveis pela prestação de serviço na zona urbana e rural, mantendo sempre a interlocução com o coordenador de 

cada setor; 14. Gerenciar e supervisionar as atividades do Setor de Administração de Pessoal de Obras e Serviços 15. Executar outras atividades no âmbito de sua 

competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

118 Gerente de Trânsito, Transporte Público e de 

Passageiros 

1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Trânsito, Transporte Público e de Passageiros. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar a execução de estratégias para o trânsito, transporte público de passageiros, transporte de cargas, transporte escolar e demais transportes municipais; 

2. Gerenciar as atividades de cadastro, bem como as fiscalizações, dos transportes individuais e coletivos de passageiros, realizadas pelos fiscais de transporte; 3. 

Gerenciar as atividades para a elaboração dos planos e relatórios, no âmbito do trânsito e ao transporte no Município; 4. Coordenar e planejar, em conjunto com a 

engenharia de tráfego, ações para melhoria do trânsito municipal; 5. Coordenar as atividades de fiscalização de transporte, analisando as informações fornecidas 

pelos fiscais; 6. Analisar e despachar processos relativos aos transportes em geral do Município; 7. Propor escalas de operações de fiscalização, em conjunto com 

os agentes de trânsito, e propor diretrizes para um policiamento ostensivo nas vias do Município; 8. Supervisionar e gerenciar as atividades de vistorias em veículos 

que dependam de autorização especial para transitar; 9. Gerenciar a implantação das medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;  

10. Gerenciar e supervisionar as ações de implantação de sinalização de trânsito nas vias municipais; 11. Gerenciar o planejamento das atividades de mobilidade e 

engenharia de trânsito, o trato dos problemas de planejamento, operação e controle de tráfego, tendo como objetivo proporcionar mobilidade sustentável e inclusiva; 

12. Efetuar o controle de ponto do pessoal sob sua supervisão, proceder com a distribuição das tarefas e elaborar as escalas de trabalho; 13. Controlar o rendimento 

profissional e a disciplina de seus subordinados para tomar ou propor providências cabíveis; 14. Zelar pela segurança dos profissionais que trabalham sob sua 

supervisão, explicando-lhes as normas de segurança, bem como os cuidados e precauções a serem adotados; 15. Supervisionar a limpeza, a manutenção e a guarda 

das ferramentas e equipamentos utilizados nos trabalhos e, quando necessário, solicitar o conserto ou a substituição dos que estiverem danificados; 16. Atuar em 

outras atividades correlatas ao cargo e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

119 Gerente de Operações e Serviços 1 40h semanais e à disposição • Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Operações e Serviços. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar, chefiar e supervisionar as obras de execução direta realizadas pelos núcleos de oficina, fábrica de insumos, manutenção do calçamento, asfalto, 

manutenção institucional, pontes e galerias, manutenção de estradas, construções e urbanização; 2. Manter contato com o organizar e planejar junto ao Setor de 

Compras e Licitações, os processos para aquisição de materiais necessários para a execução dos serviços, conforme solicitação dos supervisores dos núcleos; 3. 

Programar junto aos supervisores dos núcleos a logística de equipamentos e materiais necessários durante a execução dos serviços; 4. Gerenciar a implementação 

de planos de ações de serviços, programação e cronograma de obras e operações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços; 5. Gerenciar a distribuição dos 

serviços, aos seus subordinados, conforme necessidade dos trabalhos, dentro da atribuição de cada núcleo funcionário; 6. Supervisionar e fiscalizar as obras 

executadas pelo sistema de mutirão ou com a colaboração de entidades comunitárias; 7. Coordenar a fiscalização, através de relatórios de serviços, o andamento, 

finalização e limpeza das obras realizadas pelos núcleos; 8. Coordenar, junto a equipe de engenheiros ou técnicos da prefeitura, o acompanhamento e orientações 

concernentes aos trabalhos em desenvolvimento nas obras realizadas pelas equipes; 9. Acompanhar o cumprimento de vistorias e elaboração de pareceres técnicos 

em obras diretas realizadas pelos núcleos; 10. Coordenar o fornecimento de relatórios e informações à Diretoria de Infraestrutura e Serviços e Chefia de Gabinete;   

11. Supervisionar a identificação, programação e protocolos em registro próprio de demandas de obras a serem executadas pelas equipes, observando critérios de 

ordem, urgência e legalidade;  12. Gerenciar o levantamento e a avaliação dos problemas referentes às operações e serviços da Secretaria de Obras e Serviços, assim 

como na elaboração de sugestões e soluções; 13. Acompanhar a apuração de irregularidades cometidas por supervisores e/ou servidores, para fins de sindicância 

ou processo administrativo e apuração pelos órgãos municipais competentes;  14.  Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação 

do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

120 Gerente de Cemitério 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades do Cemitério Público Municipal. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar a execução das atividades operacionais junto aos cemitérios públicos; 2. Gerenciar e supervisionar os serviços e equipes de servidores no âmbito dos 

cemitérios públicos do Município e velório municipal; 3. Supervisionar as atividades desenvolvidas nos cemitérios públicos e velórios municipais, pertinentes às 

escalas de trabalho dos servidores, normas de funcionamento, segurança, limpeza e conservação das instalações e dos equipamentos dos cemitérios; 4. Gerenciar o 

registro dos sepultamentos realizados nos cemitérios municipais e guarda dos respectivos documentos; 5. Orientar os proprietários de jazigos, quanto às normas de 

sepultamento, conservação dos túmulos, plantas, utilização e visitas ao cemitério, de acordo com as legislações pertinentes; 6. Gerenciar a disponibilização de vagas 

em unidades mortuárias em número suficiente para atender à demanda; 7. planejar, fiscalizar e monitorar cronogramas de investimentos necessários para manter as 

disponibilidades dos serviços prestados; 8. Proceder à autuação de processos administrativos de apuração de irregularidades cometidas no âmbito dos Cemitérios e 

Velórios, inclusive por Funerárias, para fins de sindicância e apuração pelos órgãos municipais competentes; 9. Apresentar periodicamente relatórios e resultados 

dos serviços e atividades desenvolvidas pela equipe sob seu comando; 10. Planejar o uso racional da área do cemitério; 11. Estabelecer metas de atuação e de 

organização da estrutura administrativa do setor; 12. Fiscalizar a concessão dos serviços funerários do Município; 13. Observar se as taxas e/ou tarifas públicas 

devidas por ocasião dos sepultamentos e velórios foram devidamente recolhidas; 14. Observar toda a documentação exigida por lei e normas internas para o 

sepultamento em cemitério público municipal, abstendo-se de fazer enterros clandestinos e/ou sem as devidas formalidades; 15. Supervisionar a utilização de 

equipamentos de segurança que forem fornecidos aos servidores; 16. Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu 

superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

121 Gerente de Zeladoria Rural 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Zeladoria Rural. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar junto à diretoria respectiva e Secretário Municipal de Obras e Serviços, a efetivação dos projetos e obras de melhoria e conservação da infraestrutura 

rural do Município; 2. Gerencia a elaboração de projetos que visem ao incremento das obras rurais; 3. Gerenciar a mão-de-obra na execução de obras e serviços na 

zona rural; 4. Gerenciar e fiscalizar para que as atividades vinculadas e afetas à Secretaria de Obras e Serviços, na área rural do município, sejam prestadas de modo 

adequado e eficiente, atendendo as demandas e necessidades da população; 5. Participar da formulação de planos, programas de desenvolvimento rural, no que se 

refere às áreas de trânsito, tráfego, mobilidade e transportes rurais; 6. Apoiar o  Secretário e o Prefeito Municipal em suas agendas na zona Rural, informando sobre 

as iniciativas municipais de zeladoria pertinentes à sua atuação; 7. Propor e supervisionar a criação de novas estradas rurais, assegurando o cumprimento de normas 

ambientais; 8. Coordenar e fiscalizar as empresas contratadas para a execução de serviços terceirizados, de acordo com os respectivos contratos e/ou ordens de 

serviço no âmbito de sua competência; 9. Fiscalizar a condição das estradas rurais, assegurando presença de mecanismos de prevenção a enxurradas para evitar 

acidentes, solicitando ao setor competente, sempre que necessário, a manutenção; 10. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação 

do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

122 Supervisor do Núcleo de Almoxarifado de 

Obras e Serviços 

1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de supervisão e chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão das atividades do almoxarifado da Secretaria de Obras e Serviços. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Supervisionar a entrada de materiais permanentes e de consumo, recebendo os fornecedores quando da entrega dos pedidos, conferindo sua quantidade, estado de 

conservação e atendimento às especificações das requisições de compras e notas fiscais; 2.Supervisionar e chefiar as atividades necessárias para o armazenamento 

e conservação dos materiais permanentes e de consumo, até sua distribuição; 3.Supervisionar os pedidos de entrega de materiais, encaminhando-os conforme relação 

da Autorização de Fornecimento; 4.Supervisionar a saída de materiais do almoxarifado, garantindo que a respectiva entrega aos locais solicitantes seja feita após a 

devida autorização e garantindo o registro do consumo por unidade; 5.Coordenar e supervisionar a organização, armazenamento, limpeza e conservação dos 

materiais, veículos e equipamentos sob sua responsabilidade, garantindo-lhes o bom funcionamento; 10. Executar outras atividades no âmbito de sua competência 

ou por determinação do seu superior imediato 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

123 Supervisor do Núcleo de Almoxarifado de 

Obras e Serviços 

1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de supervisão e chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão das atividades do almoxarifado da Secretaria de Obras e Serviços. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Supervisionar a entrada de materiais permanentes e de consumo, recebendo os fornecedores quando da entrega dos pedidos, conferindo sua quantidade, estado de 

conservação e atendimento às especificações das requisições de compras e notas fiscais; 2.Supervisionar e chefiar as atividades necessárias para o armazenamento 

e conservação dos materiais permanentes e de consumo, até sua distribuição; 3.Supervisionar os pedidos de entrega de materiais, encaminhando-os conforme relação 

da Autorização de Fornecimento; 4.Supervisionar a saída de materiais do almoxarifado, garantindo que a respectiva entrega aos locais solicitantes seja feita após a 

devida autorização e garantindo o registro do consumo por unidade; 5.Coordenar e supervisionar a organização, armazenamento, limpeza e conservação dos 

materiais, veículos e equipamentos sob sua responsabilidade, garantindo-lhes o bom funcionamento; 10. Executar outras atividades no âmbito de sua competência 

ou por determinação do seu superior imediato 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

124 Supervisor do Núcleo de Administração de 

Pessoal de Obras e Serviços 

1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de supervisão e chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão e chefia das atividades do Setor de Administração de Pessoal de 

Obras e Serviços. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Supervisionar diretamente as atividades de pessoal da Diretoria da Secretaria de Obras e Serviços; 2. Controlar a frequência dos servidores lotados na unidade; 

3.  Supervisionar e chefiar a elaboração da escala anual de férias dos Servidores da Secretaria de Obras e Serviços, conforme orientação da Chefia de Gabinete; 4. 

Supervisionar e chefiar a resposta de correspondência, memorandos, ofícios e outras comunicações de interesse da unidade, no que tange à matéria de pessoal; 

5.Supervisionar e chefiar a política de treinamento e formação dos servidores da Secretaria de Obras e Serviços; 6.Dar apoio a Chefia de Gabinete no processo de 

Avaliação de Desempenho Funcional dos servidores estáveis e não estáveis (estágio probatório) e encaminhar relatório final a Diretoria de Recursos Humanos; 

7.Supervisionar e chefiar, no registro dos assentamentos funcionais, todas as alterações relacionadas à Avaliação de Desempenho, Progressão e Cursos de Adicional 

de Qualificação, em consonância com o demandado pelo setor principal de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal; 8.Supervisionar a elaboração de respostas 

aos requerimentos e solicitações protocoladas no setor; 9.Controlar as políticas de gestão de pessoas estabelecidas pelos gestores de pessoal do Município; 

10.Supervisionar e chefiar o processo de orientação dos servidores e responsáveis pelo apoio de pessoal dos departamentos ligados a Secretaria, nos apontamentos 

das folhas de frequência; 11.Supervisionar e chefiar o remanejamento e transferências dos servidores entre os setores da Secretaria, visando maior eficiência nas 

equipes; 12.Coordenar a fiscalização do andamento dos trabalhos dos servidores e proceder quando necessário com a aplicação de sanções previstas no estatuto do 

servidor público municipal, à autuação de processos administrativos de apuração de irregularidades cometidas no âmbito da secretaria, para fins de sindicância e 

apuração pelos órgãos municipais competentes; 13. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

125 Supervisor do Núcleo de Construções e 

Urbanização 

1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de supervisão e chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão das atividades do Núcleo de construções da municipalidade e 

urbanização. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Supervisionar e chefiar a equipe do Núcleo de Construções e Urbanização, quanto ao cumprimento dos serviços designados nas ordens de serviço, cumprimento 

de carga horária, elaboração das rotas e escalas das equipes de campo; 2. Supervisionar e coordenar os trabalhos de construção civil, reparos, reformas e manutenções 

em geral nos e logradouros públicos; 3. Supervisionar e chefiar os programas de trabalho, interpretando projetos, desenhos, especificações, ordens de serviço e 

outros documentos, para avaliar as necessidades de mão-de-obra, materiais, equipamentos e prazos; 4. Supervisionar e chefiar as diversas atividades de obras, a fim 

de assegurar o cumprimento dos padrões técnicos estabelecidos; 5. Supervisionar e chefiar a execução das tarefas de maior nível de dificuldade, complexidade e 

responsabilidade de obras; 6. Coordenar a conferência da quantidade e a qualidade dos materiais a serem utilizados nas obras; 7. Promover ações que visam corrigir 

eventuais imperfeições verificadas na execução dos trabalhos;  8. Prestar apoio aos engenheiros ou técnicos da prefeitura, promovendo orientações concernentes 

aos trabalhos em desenvolvimento nas obras; 9. Controlar o registro de frequência do pessoal sob sua supervisão e proceder com a distribuição das tarefas e elaborar 

escalas de trabalho; 10. Supervisionar o rendimento profissional e a disciplina de seus subordinados e tomar providências cabíveis; 11. Zelar pela segurança do 

pessoal que trabalha sob sua supervisão, explicando-lhes as normas de segurança, bem como os cuidados e precauções a serem adotados; 12. Supervisionar a 

limpeza, a manutenção e a guarda das ferramentas e equipamentos utilizados nos trabalhos e, quando necessário, solicitar o conserto ou a substituição dos que 

estiverem avariados; 13.  Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

126 Supervisor do Núcleo de Pontes e Galerias 2 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de supervisão e chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão das atividades do Setor de Pontes e Galerias. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Supervisionar e chefiar a equipe do Núcleo de Pontes e Galerias, quanto ao cumprimento dos serviços designados nas ordens de serviço, cumprimento de carga 

horária, elaboração das rotas e escalas das equipes de campo; 2.Supervisionar e chefiar e controlar os  trabalhos de construção, reformas e manutenção de pontes, 

passarelas, redes de galerias de águas pluviais, caixas coletoras, bueiros, canaletas e outros dispositivos de drenagem; 3.Receber as ordens de serviço para a execução 

de trabalhos de desentupimento dos dispositivos de drenagem, comunicando aos subordinados os locais e coordenando sua correta execução, no prazo determinado; 

4.Supervisionar e chefiar o programa de trabalho, interpretando projetos, desenhos, especificações, ordens de serviço e outros documentos, para avaliar as 

necessidades de mão-de-obra, materiais, equipamentos e prazos;  5.Conferir a quantidade e a qualidade dos materiais a serem utilizados nas obras; 6.Propor medidas 

de segurança no trabalho, orientando os servidores sob sua responsabilidade quanto ao uso de botas, luvas, capacete, guarda-pó e demais vestimentas de proteção; 

7.Supervisionar e chefiar o processo de modernização das galerias municipais, promovendo estudos e realizando visitas técnicas, para entender a forma de 

escoamento da água pluvial em uma estrutura com características históricas; 8.Estabelecer programação de visitas aos distritos da zona rural, visando a coleta de 

demandas de infraestrutura de pontes; 9.Supervisionar e chefiar programas de definição de áreas prioritárias e sujeitas a alagamentos; 10.Supervisionar e chefiar as 

diversas atividades de obras, a fim de assegurar o cumprimento dos padrões técnicos estabelecidos; 11.Supervisionar e chefiar a execução das tarefas de maior nível 

de dificuldade, complexidade e responsabilidade de obras; 12.Resolver questões decorrentes de dificuldades encontradas na execução dos trabalhos, bem como 

providenciar para que se corrijam eventuais imperfeições verificadas; 13.Comunicar-se com os engenheiros ou técnicos da prefeitura, prestando informações e 

recebendo orientações concernentes aos trabalhos em desenvolvimento nas obras; 14.Controlar o registro de frequência do pessoal sob sua supervisão, proceder à 

distribuição das tarefas e elaborar escalas de trabalho; 15.Controlar o rendimento profissional e a disciplina de seus subordinados para tomar ou propor providências 

relativas ao pessoal; 16.Supervisionar a limpeza, a manutenção e a guarda das ferramentas e equipamentos utilizados nos trabalhos e, quando necessário, solicitar 

o conserto ou a substituição dos que estiverem avariados; 17.Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

127 Supervisor do Núcleo de Oficina 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de supervisão e chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão das atividades do Setor de Oficina. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Supervisionar, chefiar, orientar e coordenar a área administrativa e operacional da Oficina Municipal; 2.Solicitar, acompanhar e fiscalizar a execução de serviços 

terceirizados, quando necessários; 3.Coordenar e determinar os serviços e funções aos servidores lotados na oficina, garagem, borracharia e lava jato; 

4.Supervisionar e controlar o ponto do pessoal sob sua supervisão, bem como elaborar escalas de trabalho; 5.Planejar, em conjunto com o Setor de Compras e 

Licitações,  as compras de insumos para manutenção dos serviços nos setores da oficina, garagem, borracharia e lava jato; 6.Supervisionar e controlar os serviços 

de consertos, ajustes, preparação, regulagens de máquinas, equipamentos e motores e manutenção dos veículos da instituição; 7.Coordenar e controlar o movimento 

de estoque de materiais, peças e equipamentos, acessórios e ferramentas; 8.Coordenar  e controlar a distribuição de peças e serviços mecânicos na frota da Prefeitura; 

9.Supervisionar e chefiar os procedimentos de vistoria dos veículos, máquinas e equipamentos envolvidos em sinistro, para os devidos consertos ou 

encaminhamentos; 10.Conscientizar, orientar e fiscalizar motoristas e operadores quanto ao correto uso dos veículos e máquinas nos trabalhos, de modo evitar 

desgastes, estragos e acidentes; 11.Planejar, supervisionar e controlar a execução de manutenção preventiva da frota e equipamentos; 12. Propor diretrizes para 

novos serviços a serem executados pela oficina, bem como, a terceirização de tarefas, quando necessário; 13. Controlar o rendimento profissional e a disciplina de 

seus subordinados para tomar ou propor providências relativas ao pessoal; 14. Zelar pela segurança do pessoal que trabalha sob sua supervisão, explicando-lhes as 

normas de segurança, bem como os cuidados e precauções a serem adotados; 15.Supervisionar a limpeza, a manutenção e a guarda das ferramentas e equipamentos 

utilizados nos trabalhos e, quando necessário, solicitar o conserto ou a substituição dos que estiverem avariados; 16.Executar outras atividades no âmbito de sua 

competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

128 Supervisor do Núcleo de Manutenção de 

Estradas 

2 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de supervisão e chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão das atividades do Setor de Manutenção de Estradas. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Supervisionar e chefiar a programação dos trabalhos de recuperação das estradas vicinais; 2. Orientar a execução da manutenção de estradas rurais; 3. 

Supervisionar, chefiar e orientar os motoristas de veículos pesados e operadores de máquinas pesadas, quanto ao cumprimento dos serviços designados na 

manutenção de estradas; 4. Supervisionar e chefiar os procedimentos de conservação e manutenção das máquinas, caminhões e equipamentos; 5. Supervisionar e 

chefiar o controle das horas-máquinas e horas- caminhão, promovendo a análise dos dados para melhorar a eficiência do setor; 6. Supervisionar os trabalhos das 

máquinas e equipamentos nas estradas vicinais; 7. Supervisionar os relatórios das atividades desenvolvidas; 8. Propor diretrizes de planejamento, implantação e 

manutenção de vias municipais; 9. Coordenar a execução de outras obras de construção que necessitem do emprego de máquinas pesadas e caminhões; 10. Controlar 

o registro de frequência do pessoal sob sua supervisão e proceder com a distribuição das tarefas e elaborar escalas de trabalho; 11. Supervisionar o rendimento 

profissional e a disciplina de seus subordinados para tomar ou propor providências relativas ao pessoal; 12. Zelar pela segurança do pessoal que trabalha sob sua 

supervisão, explicando-lhes as normas de segurança, bem como os cuidados e precauções a serem adotados; 13. Supervisionar a utilização de materiais de consumo 

e serviços de terceiros, no que diz respeito à manutenção de infraestrutura da área rural do município; 14. Observar as regras e normas para a correta execução do 

serviço, atendendo ao interesse público; 15.  Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

129 Supervisor do Núcleo de Manutenção do 

Calçamento 

1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de supervisão e chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão das atividades do Setor de Manutenção do Calçamento. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Supervisionar e chefiar a equipe do Núcleo de Manutenção do Calçamento, quanto ao cumprimento dos serviços designados nas ordens de serviço; 2. Controlar 

o registro de frequência do pessoal sob sua supervisão e proceder com a distribuição das tarefas e elaborar escalas de trabalho; 3. Supervisionar e chefiar os trabalhos 

de construção, reformas e manutenção em vias com pedras matacão, paralelepípedos, blocos de concreto ou outro material; 4. Supervisionar, chefiar e fiscalizar as 

equipes na execução de reparo e construção de calçadas; 5. Propor ações de reformas e adequações nos calçamentos municipais; 6. Supervisionar o reparo e 

implementação de guias, sarjetas, rampas de acessibilidade nas calçadas, rebaixamento de guias e remoção de lombadas; 7. Supervisionar e chefiar a distribuição 

de material junto às equipes; 8. Propor atualização, simplificação e padronização de processos e procedimentos na manutenção dos calçamentos; 9. Supervisionar 

e chefiar a atuação da equipe, orientando-os acerca da legislação pertinente ao calçamento histórico; 10. Supervisionar a manutenção das características 

arquitetônicas e urbanísticas dos calçamentos que possuem características históricas; 11. Propor a Secretaria de Obras e Serviços demandas que visem a 

modernização de calçamentos para o desenvolvimento econômico e fluidez do trânsito; 12. Supervisionar questões decorrentes de dificuldades encontradas na 

execução dos trabalhos, bem como providenciar para que se corrijam eventuais imperfeições verificadas; 13. Apoiar engenheiros ou técnicos da prefeitura, prestando 

informações e recebendo orientações concernentes aos trabalhos em desenvolvimento nas obras; 14. Controlar o rendimento profissional e a disciplina de seus 

subordinados para tomar ou propor providências relativas ao pessoal; 15. Zelar pela segurança do pessoal que trabalha sob sua supervisão, explicando-lhes as 

normas de segurança, bem como os cuidados e precauções a serem adotados; 16. Supervisionar a limpeza, a manutenção e a guarda das ferramentas e equipamentos 

utilizados nos trabalhos e, quando necessário, solicitar o conserto ou a substituição dos que estiverem avariados; 17.  Executar outras atividades no âmbito de sua 

competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

130 Supervisor do Núcleo de Manutenção 

Institucional 

1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de supervisão e chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão das atividades de Manutenção Institucional. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Supervisionar e chefiar a equipe de Manutenção Institucional, quanto ao cumprimento dos serviços designados nas ordens de serviço, de carga horária, elaboração 

das rotas e escalas das equipes de campo; 2. Supervisionar, chefiar e controlar os trabalhos de construção, reformas e manutenção institucional nas áreas de 

construção civil, elétrica, hidráulica, carpintaria, pintura e outros afins; 3. Supervisionar e chefiar a distribuição da demanda de todas as Secretarias Municipais, 

garantindo o atendimento e manutenção dos prédios; 4. Supervisionar e chefiar o atendimento em obras de manutenção e reformas de outras instituições, órgãos e 

entidades conveniadas com o Município; 5. Supervisionar e chefiar o programa de trabalho, interpretando projetos, desenhos, especificações, ordens de serviço e 

outros documentos, para avaliar as necessidades de mão-de-obra, materiais, equipamentos e prazos; 6. Planejar, supervisionar e chefiar as atividades de logística, 

visando assegurar a organização e a eficácia das atividades; 7. Supervisionar procedimentos de manutenção preventiva das instalações por meio da elaboração de 

um mapa de manutenção, contemplando as que sejam necessárias aos ambientes da Prefeitura; 8. Supervisionar e chefiar as atividades de manutenção e conservação 

com a finalidade de verificar se estão sendo exercidas em conformidade com as normas e procedimentos técnicos, de qualidade, segurança, saúde e de preservação 

do meio ambiente; 9. Supervisionar e chefiar as diversas atividades de obras, a fim de assegurar o cumprimento dos padrões técnicos estabelecidos; 10. Supervisionar 

e chefiar a execução das tarefas de maior nível de dificuldade, complexidade e responsabilidade de obras; 11. Coordenar a conferência  da quantidade e  qualidade 

dos materiais a serem utilizados nas obras; 12. Resolver questões decorrentes de dificuldades encontradas na execução dos trabalhos, bem como providenciar para 

que se corrijam eventuais imperfeições verificadas; 13. Apoiar os engenheiros ou técnicos da prefeitura, prestando informações e recebendo orientações 

concernentes aos trabalhos em desenvolvimento nas obras; 14. Controlar o registro de frequência do pessoal sob sua supervisão, proceder com a distribuição das 

tarefas e elaborar escalas de trabalho; 15. Controlar o rendimento profissional e a disciplina de seus subordinados para tomar ou propor providências relativas ao 

pessoal; 16. Zelar pela segurança do pessoal que trabalha sob sua supervisão, explicando-lhes as normas de segurança, bem como os cuidados e precauções a serem 

adotados; 18. Escalar e supervisionar os servidores em outras obras dentro de sua área de atuação; 19.  Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou 

por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

131 Supervisor do Núcleo de Zeladoria Distrital 5 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de supervisão e chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão das atividades de Zeladoria Distrital. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Supervisionar e chefiar as equipes das regiões respectivas, quanto ao cumprimento dos serviços designados nas ordens de serviço, cumprimento de carga horária, 

elaboração das rotas e escalas das equipes de campo; 2.Supervisionar e chefiar as equipes de execução de serviços relacionados as obras, elaborando e promovendo 

as ações que permitam o aprimoramento dos serviços nos distritos; 3.Supervisionar e chefiar o processo de limpeza de edifícios e instalações da Prefeitura nos 

distritos; 4.Supervisionar e chefiar o estoque de material de limpeza e infraestrutura para atendimento de demandas dos distritos; 5.Supervisionar e chefiar as 

iniciativas municipais executadas nos distritos; 6.Planejar e determinar pequenos reparos nos prédios públicos dos distritos, solicitando, sempre que necessário, 

deslocamento de técnicos; 7.Providenciar os recursos materiais necessário a manutenção da  infraestrutura para os prédios descentralizados dos distritos e zona 

rural; 8.Acompanhar o trabalho de recuperação das estradas rurais; 9.Controlar o ponto do pessoal sob sua supervisão, proceder à distribuição das tarefas e elaborar 

escalas de trabalho; 10.Controlar o rendimento profissional e a disciplina de seus subordinados para tomar ou propor providências relativas ao pessoal; 11.Zelar 

pela segurança do pessoal que trabalha sob sua supervisão, explicando-lhes as normas de segurança, bem como os cuidados e precauções a serem adotados; 

12.Supervisionar a limpeza, a manutenção e a guarda das ferramentas e equipamentos utilizados nos trabalhos e, quando necessário, solicitar o conserto ou a 

substituição dos que estiverem avariados; 13. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

132 Supervisor da Fábrica de Insumos 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de supervisão e chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão das atividades do Setor de Fábrica de Insumos. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Supervisionar e chefiar a equipe da fábrica de insumos, quanto ao cumprimento dos serviços designados; 2.Controlar o ponto do pessoal sob sua supervisão, 

proceder à distribuição das tarefas e elaborar escalas de trabalho; 3.Coordenar e supervisionar a conferência da quantidade e a qualidade dos materiais a serem 

utilizados na fabricação dos insumos de construção: manilhas, bloquetes e meio fio; 4.Planejar, coordenar e supervisionar a fabricação dos produtos, visando manter 

suas especificações dentro dos padrões de qualidade e produtividade definidos e observando a programação; 5.Zelar pela segurança do pessoal que trabalha sob sua 

supervisão, explicando-lhes as normas de segurança, bem como os cuidados e precauções a serem adotados; 6.Supervisionar a limpeza, a manutenção e a guarda 

das ferramentas e equipamentos utilizados nos trabalhos e, quando necessário, solicitar o conserto ou a substituição dos que estiverem avariados; 7.Fornecer 

informações ao setor competente sobre o potencial de fabricação, para definição de necessidades de aquisições de materiais; 8.Avaliar a programação da produção 

conforme solicitações e orientar a alocação dos recursos; 9.Supervisionar e chefiar os processos e manter-se atento ao desempenho do setor, objetivando atender as 

metas fixadas para o período; 10.Planejar, coordenar e supervisionar a manutenção preventiva e corretiva das máquinas, equipamentos e instalações; 

11.Supervisionar e chefiar a equipe para garantir o atendimento rápido e adequado das demandas, minimizando interrupções na fabricação; 12.Coordenar e 

supervisionar os carregamentos de materiais fabricados no setor; 13.Supervisionar e chefiar o preparo de relatórios, mapas e quadros demonstrativos diversos sobre 

o desempenho da fábrica; 14.Traçar planos de ações para manter-se atualizado quanto às inovações tecnológicas e tendências de mercado que possam modernizar 

e otimizar as atividades; 15.Atuar em outras atividades correlatas ao cargo e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

133 Supervisor da Rodoviária 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de supervisão e chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão das atividades do Setor da Rodoviária. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.    Supervisionar e acompanhar a fiscalização das políticas públicas municipais de fortalecimento do modal rodoviário; 2. Supervisionar e acompanhar os 

procedimentos fiscalizatórios junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT; 3.  Supervisionar e chefiar as atividades operacionais, administrativas e 

orçamentárias do terminal rodoviário, bem como promover ações que visem a análise de irregularidades e acompanhar a resolução de problemas neste setor.; 4.    

Supervisionar o cumprimento do cronograma de ações de fiscalização dos transportes coletivos municipais pela Gerência de Trânsito e Transportes de Passageiros; 

5.    Propor a regulação sobre o modo de utilização da estrutura rodoviária municipal; 6.    Supervisionar e chefiar o atendimento às empresas parceiras do sistema 

rodoviário; 7.    Acompanhar as inovações tecnológicas e sugerir políticas que aprimorem a prestação dos serviços; 8.  Promover ações que visam assegurar a gestão 

dos suprimentos necessários para o bom desempenho das atividades da rodoviária; 9.    Controlar o registro de frequência do pessoal sob sua supervisão, fiscalizar 

o cumprimento das tarefas e elaborar escalas de trabalho; 10.  Controlar o rendimento profissional e a disciplina de seus subordinados para tomar ou propor 

providências relativas ao pessoal; 11.  Zelar pela segurança do pessoal que trabalha sob sua supervisão, explicando-lhes as normas de segurança, bem como os 

cuidados e precauções a serem adotados; 12.  Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

134 Supervisor do Aeroporto 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de supervisão e chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão das atividades do Setor de Aeroporto. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Supervisionar e chefiar as atividades operacionais, administrativas e orçamentárias do aeroporto, bem como promover ações que visem analisar irregularidades 

e acompanhar a resolução de problemas do setor; 2. Supervisionar a conservação e manter em perfeitas condições todas as instalações do aeroporto; 3. Supervisionar 

e chefiar métodos e normas de sua operação e conservação; 4. Supervisionar e chefiar o cadastro do aeroporto, mantendo atualizados seus registros e promovendo 

o levantamento de dados relativos à operação de aeronaves; 5. Supervisionar e chefiar obras e serviços atinentes à manutenção e melhoramento das instalações do 

aeroporto; 6. Manter, com as empresas de aviação, o público em geral e autoridades fiscalizadoras, a articulação necessária ao desenvolvimento coordenado de 

todos os serviços; 7. Supervisionar e chefiar o controle e fiscalização de aeronaves, aeronautas e aeroviários que operam no aeroporto, de acordo com a Legislação 

Aeronáutica específica; 9. Supervisionar e chefiar a divulgação das normas técnicas de zoneamento do aeroporto e orientar sua aplicação; 10. Supervisionar e 

chefiar a arrecadação de tarifas aeroportuárias nos termos da Legislação pertinente; 11. Controlar o registro de frequência do pessoal sob sua supervisão, bem como 

fiscalizar o cumprimento das tarefas e elaborar escalas de trabalho; 12. Controlar o rendimento profissional e a disciplina de seus subordinados para tomar ou propor 

providências relativas ao pessoal; 13. Zelar pela segurança do pessoal que trabalha sob sua supervisão, explicando-lhes as normas de segurança, bem como os 

cuidados e precauções a serem adotados; 14.  Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

135 Coordenador do Setor de Velório 1 40h semanais e à disposição • Livre designação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor de Velório. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Coordenar as atividades administrativas e fluxo de atendimentos do Setor do Velório Municipal; 2.Coordenar os mecanismos que permitam o acompanhamento 

e a consolidação das despesas do Setor de Velório, visando à otimização da aplicação de seus recursos financeiros; 3.Orientar e coordenar estudos de normas e 

procedimentos, objetivando a implantação de ações que agilizem os processos internos do Setor de Velório; 4.Coordenar os pedidos de compras para a formação 

ou reposição de estoques de materiais de consumo ou mobiliário, bem como controlar e distribuir materiais de consumo, pela guarda e conservação dos materiais 

em estoque; 5.Controlar o patrimônio do Setor de Velório, inclusive nos aspectos de manutenção e conservação; 6.Coordenar a tramitação de todos os documentos 

de responsabilidade do Setor de Velório; 7.Coordenar o arquivamento, localização e recuperação de documentos e informações pertinentes ao Setor de Velório; 

8.Supervisionar a equipe do setor para melhor atendimento às famílias e demais presentes dentro do espaço destinado ao velório; 9.Acompanhar o cumprimento 

das regras de funcionamento tais como: chegada e acomodação de corpos, tempo de velamento, organização do uso dos espaços como: salas de velório; copa, 

banheiros e salas de repouso; 10.Coordenar e orientar o registro sistemático em livros próprios dos índices de velório; 11.Controlar guias de recibos das taxas 

cobradas pelos serviços executados; 12.Coordenar o agendamento do espaço a ser destinado para ações junto ao velório; 13.Observar sobre a ocorrência de 

irregularidades cometidas no âmbito do Setor de Velório, comunicando imediatamente a Gerência do Cemitério para conjuntamente adotar as medidas de apuração 

e outras cabíveis;  14.Supervisionar e controlar a utilização de dispositivos e equipamentos de segurança que visem a proteger o prédio e patrimônio do local; 15. 

Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

136 Coordenador do Setor de Licenciamento 1 40h semanais e à disposição • Livre designação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor de Licenciamento. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Orientar e acompanhar o trabalho técnico de elaboração de projetos e solicitação de licenciamento ambiental, enviando para o setor responsável na Secretaria 

Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente ou correspondente; 2.Apoiar a equipe técnica quanto ao check list e juntada de documentação necessária a cada 

processo de licenciamento;  3.Coordenar os pedidos e recebimentos de certidões referentes ao licenciamento ambiental; 4.Coordenar as atividades de coleta de 

dados cadastrais referentes aos licenciamentos ambientais; 5.Coordenar as vistorias necessárias referentes aos processos de elaboração de projetos de licenciamentos 

ambientais; 6.Coordenar os levantamentos de impactos e relatórios técnicos de monitoramento, bem como coordenar o desenvolvimento de planos de recuperação 

de áreas impactadas na realização de obras;  7.Prestar apoio na elaboração de relatórios e Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental quando necessário; 

8.Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

137 Diretor Ambiental 1 40h semanais e à 

disposição 

•Livre nomeação e exoneração; 

•Ensino superior devidamente reconhecido pelas 

instituições oficiais. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de direção em nível hierárquico estratégico, responsável pela direção das atividades de Regularização Ambiental e Meio Ambiente. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Dirigir e organizar as atividades relativas à vigilância e fiscalização do Meio Ambiente, de acordo com a legislação em vigor; 2.Integrar projetos, programas e 

ações com todas as Secretarias, especialmente a da Educação e Cultura, visando fomentar a consciência ecológica de proteção à fauna, à flora e aos bens naturais; 

3.Coordenar o desenvolvimento de projetos e ações na área de regularização ambiental; 4.Definir, avaliar e implementar a política municipal de licenciamento, 

controle e projetos ambientais; 5.Regulamentar, organizar e coordenar as atividades relativas ao licenciamento ambiental municipal para o cumprimento das normas 

referentes ao meio ambiente; 6.Planejar políticas para o bom uso dos recursos naturais, que visam reduzir os impactos ambientais produzidos pelas atividades das 

empresas no meio ambiente; 7.Fiscalizar e licenciar projetos e atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras ao meio ambiente no Município, coibindo os 

abusos e adotando as providências cabíveis de competência ambiental local e municipal; 8.Divulgar e tornar acessíveis à população informações sobre normas, 

restrições, área de proteção ambiental, plano e programas ambientais de sua área de atuação; 9.Assessorar os programas de educação ambiental, coordenando a 

atuação dos setores, conforme previsto na legislação aplicável e demandas de governo; 10.Dirigir o fluxo de trabalho do setor para a implantação do processo 

licenciamento ambiental municipal; 11.Coordenar o processo e procedimentos de licenciamento ambiental municipal, emitindo pareceres e despachos em processos 

de licenciamento ambiental municipal; 12.Garantir o apoio necessário ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CODEMA; 13.Garantir o atendimento 

dos setores subordinados aos conselhos municipais ambientais; 14.Planejar e executar políticas públicas para o controle populacional de cães e gatos, na forma da 

lei; 15.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

138 Diretor Administrativo e de Saneamento 

Básico 

1 40h semanais e à 

disposição 

•Livre nomeação e exoneração; 

•Ensino superior devidamente reconhecido pelas 

instituições oficiais. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de diretoria em nível hierárquico estratégico, responsável pela direção das atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio 

Ambiente bem como das atividades de Saneamento Básico. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Atuar na coordenação e implementação das ações do Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico; 2.Prover suporte administrativo aos Coordenadores de 

Varrição, de Limpeza de Ruas e Córregos, de Praças e Áreas Verdes e de Manutenção de Máquinas Leves; 3.Atuar junto ao Secretário Municipal, para garantir a 

boa zeladoria pública do Município de Diamantina; 4.Atender diretamente ao Secretário, gerenciando a distribuição das demandas para manutenção institucional, 

bem como para revitalização de logradouros públicos; 5.Definir o fluxo dos procedimentos e atos administrativos da Diretoria Administrativa e de Saneamento 

Básico; 6.Assessorar diretamente o Secretário Municipal em assuntos administrativos voltados para a efetivação das políticas de saneamento; 7.Controlar o ponto 

dos servidores da diretoria respectiva, providenciando o registro destes e de outras ocorrências funcionais em relação às suas atividades no setor e enviá-lo ao 

responsável pelo Setor de Recursos Humanos da Prefeitura;  8.Gerenciar a demanda de materiais e equipamentos, providenciando a aquisição conjunta, visando a 

eficiência; 9.Prestar assessoramento ao gestor da pasta no desenvolvimento de Planejamento Estratégico da Secretaria; 10.Definir metas e fiscalizar a execução de 

todos os serviços operacionais de zeladoria, subsidiando o respectivo Secretário com informações sobre a qualidade do serviço; 11.Assessorar o andamento dos 

processos e demais documentos pertinentes, visando promover celeridade; 12.Definir diretrizes de levantamento de necessidade de treinamentos, bem como a 

avaliação dos resultados, visando sempre a melhor prestação dos serviços de zeladoria; 13.formular políticas de saneamento básico conforme marco legal do 

saneamento; 14.definir diretrizes para as diversas áreas do saneamento ambiental, conforme marco legal do saneamento e  normas no âmbito da competência do 

Município; 15.planejar, coordenar e supervisionar programas, projetos e convênios referentes a ações de saneamento do Município; 16.definir diretrizes para as 

diversas áreas do saneamento ambiental, na coordenação do tratamento e controle de qualidade de água e de afluentes, monitorando os processos de tratamento de 

água e esgoto em todas as suas etapas (captação, tratamento, distribuição e coleta), mesmo que sejam estes, realizados por prestadores terceirizados, em parceria 

com os demais órgãos competentes; 17.garantir apoio administrativo ao Conselho de Saneamento, bem como ações necessárias à concretização de suas deliberações;  

18.formular, implementar e aprimorar políticas públicas de coleta seletiva na sede e distritos; 19.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por 

determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

139 Diretor de Política Agropecuária 1 40h semanais e à 

disposição 

•Livre nomeação e exoneração; 

•Ensino superior devidamente reconhecido pelas 

instituições oficiais. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de direção em nível hierárquico estratégico, responsável pela direção das Políticas Agropecuárias. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Planejar e coordenar programas e projetos de fomento à produção agropecuária e definir diretrizes para realização de pesquisas em áreas prioritárias para o 

desenvolvimento de atividades agropecuárias e fundiárias; 2.Definir diretrizes para a implementação das políticas de desenvolvimento do campo; 3.Supervisionar 

o uso dos equipamentos e mobiliários, bem como definir sua cessão ou empréstimo; 4.Formular e implementar políticas públicas e programas na área de 

desenvolvimento agrário e definir diretrizes para as atividades de planejamento estratégico, avaliando as políticas governamentais de impacto direto e indireto sobre 

as atividades de desenvolvimento agropecuário; 5.Atuar, como interlocutor municipal, na rede estadual e federal de desenvolvimento agropecuário; 6.Planejar ações 

de políticas públicas relativas ao desenvolvimento agropecuário e agricultura familiar, bem como promover a articulação, coordenar e liderar os grupos de trabalhos 

multidisciplinares voltados ao desenvolvimento comunitário no meio rural; 7.Promover treinamentos de capacitação, incentivando a ampliação de oportunidades 

de geração de emprego e renda e qualidade de vida das famílias da agricultura familiar; 8.Orientar a aplicação de leis, regulamentos e normas técnicas relacionadas 

com a produção agropecuária e o desenvolvimento de comunidades; 9.Viabilizar auxílio e suporte aos Conselhos Municipais de sua área de atuação; 10.Definir 

estratégias e metas, para fins de estimular e promover as políticas públicas voltadas ao associativismo e cooperativismo; 11.Promover e coordenar o desenvolvimento 

rural, garantindo o abastecimento permanente de água para o consumo humano a todas as comunidades e/ou povoados, ressalvados os casos de parcelamento 

irregular de solo e demais situações ilícitas; 12.Definir políticas que estimulem a legalização, bem como o aumento e variedade de produtos das feiras livres; 

13.Assessorar a implantação dos sistemas de infraestrutura e de acesso, além dos serviços e equipamentos públicos adequados às realidades e às demandas 

socioeconômicas e culturais dos povos e das comunidades tradicionais; 14.Coordenar ações para promover o acesso dos povos e das comunidades tradicionais às 

políticas públicas e a participação de seus representantes nas instâncias de deliberação, fiscalização e controle social das ações governamentais, especialmente no 

que se refere a projetos que envolvam direitos e interesses dessas populações; 15.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação 

do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

140 Gerente de Regularização Ambiental e 

Licenciamento 

1 40h semanais e à 

disposição 

•Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Regularização Ambiental e Licenciamento. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Gerenciar todo o processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos efetivos ou potencialmente poluidores de competência ambiental municipal, 

garantindo o devido fluxo do processo, na forma da legislação pertinente; 2.Gerenciar e monitorar, em conjunto com o setor responsável, os empreendimentos e 

atividades licenciadas ambientalmente pelo Município; 3.Propor medidas de melhoria contínua para a gestão do licenciamento ambiental municipal; 4.Assessorar 

o Diretor Ambiental no desempenho de suas atribuições e coordenar programas, projetos e ações por ele determinados; 5.Implantar e coordenar a execução do 

sistema de controle ambiental, inclusive o decorrente do licenciamento ambiental de empreendimentos de impacto ambiental de competência municipal, das 

autuações ambientais e das intervenções ambientais de competência local; 6.Coordenar a aprovação de manuais e instruções normativas relativos às atividades de 

licenciamento e autorização ambiental de competência do Município, com vistas à padronização dos procedimentos administrativos e técnicos; 7.Coordenar o fluxo 

dos processos de licenciamento e autorização, de competência municipal, das atividades públicas ou privadas potencialmente causadoras de degradação ambiental; 

8.Coordenar as atividades de fiscalização do cumprimento das condicionantes determinadas no procedimento de licenciamento ambiental; 9.Propor convênios com 

órgãos das Administrações Públicas Federal, Estadual e Municipal com vistas a obtenção de maior eficiência aos processos de licenciamento e autorização 

ambiental; 10.Coordenar as ações para a implementação de Sistemas Municipais,  Estaduais e Federais de Conservação da Natureza, em conformidade com a 

legislação específica; 11.Coordenar e gerenciar as equipes técnicas e de fiscalização ambiental de forma articulada com os órgãos e as entidades envolvidas nessa 

atividade; 12.Coordenar o processo e procedimentos de licenciamento ambiental municipal, emitindo pareceres e despachos em processos de licenciamento 

ambiental municipal; 13.Prestar apoio ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CODEMA; 14.Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores 

subordinados à respectiva gerência; 15.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

141 Gerente de Saneamento 1 40h semanais e à 

disposição 

•Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Saneamento Básico. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Gerenciar as atividades de monitoramento do Plano Municipal de Saneamento Básico, mesmo que os serviços públicos sejam realizados por prestadores 

terceirizados; 2.Representar o Município, conforme planejamento estabelecido pela respectiva diretoria, em Consórcios e perante órgãos públicos e demais 

instituições relacionados ao Saneamento Básico; 3.Coordenar as ações para as adequações municipais frente ao novo marco legal do saneamento básico; 

4.Coordenar e chefiar os programas, projetos e convênios referentes às ações de saneamento municipal; 5.Gerenciar coordenar a adoção de medidas que permitam 

a distribuição de água potável ao nível da demanda municipal; 6.Coordenar as atividades e assessorar nas decisões do Conselho de Saneamento do Município; 

7.Coordenar as atividades para instituição da política de saneamento do Município, bem como os planos e programas de gerenciamento de resíduos sólidos e outros 

programas afetos ao saneamento municipal; 8.Auxiliar no planejamento e gerenciar a execução de programas e projetos de gestão ambiental nas áreas de saneamento 

e resíduos sólidos do Município; 9.Coordenar as atividades de implantação de aterros sanitários e gerenciar os aterros controlados e sanitários de resíduos sólidos 

do Município de Diamantina; 10.Coordenar o atendimento das demandas por licenciamentos ambientais para o Município de Diamantina, relacionados às demandas 

da respectiva gerência, inclusive, solicitando a contratação de serviços terceirizados para processamento dos pedidos licenciamento dos aterros sanitários do 

Município e atividades relacionadas com o gerenciamento do saneamento e resíduos sólidos do Município; 11.Coordenar e gerenciar as atividades de implantação 

de novos serviços de coleta seletiva em articulação com os demais órgãos e entidades do Município, bem como a ampliação e manutenção dos serviços existentes; 

12.Coordenar e gerenciar as atividades necessárias à prestação de informações e diagnósticos relacionados às atividades do Setor aos respectivos órgãos 

competentes; 13.Gerenciar e supervisionar as atividades de fornecimento de apoio para o desenvolvimento das atividades do Conselho de Saneamento e do Fundo 

de Saneamento; 14.Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 15Executar outras atividades no âmbito de sua 

competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

142 Gerente de Desenvolvimento Agropecuário 1 40h semanais e à 

disposição 

•Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades que visam o Desenvolvimento Agropecuário. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar, as políticas públicas, programas e ações de regularização rural e desenvolvimento agropecuário; 2.Coordenar 

estudos, pesquisas e avaliações de natureza econômica visando a promoção da produção agropecuária entre produtores rurais e de agricultura familiar, bem como 

o fomento e incentivo ao associativismo e à organização de cooperativas nos segmentos da produção agropecuária; 3.Coordenar e fiscalizar a implementação das 

atividades de assistência técnica, extensão rural e outros serviços ligados ao desenvolvimento e ao aprimoramento dos produtores rurais e de agricultura familiar; 

4.Promover o relacionamento entre os órgãos e entidades de pesquisa agropecuária, assistência técnica e extensão rural e os produtores rurais e de agricultura 

familiar, tanto para a identificação das necessidades como para transferência da tecnologia gerada e avaliação dos resultados; 5.Fomentar, promover, supervisionar 

e coordenar as ações relacionadas ao desenvolvimento e à execução da pesquisa científica e tecnológica para a área da agricultura e pecuária; 6.Auxiliar na 

formulação e implementar políticas públicas e programas na área de desenvolvimento agrário, atuando nas atividades de planejamento estratégico e avaliando as 

políticas governamentais de impacto direto e indireto sobre as atividades de desenvolvimento rural; 7.Auxiliar no planejamento das ações de políticas públicas 

relativas à agricultura familiar, reassentados, quilombolas e comunidades tradicionais; 8.Gerenciar a formação de comissões, comitês e conselhos municipais de 

desenvolvimento rural, bem como as ações de associativismo e cooperativismo objetivando acelerar o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e 

produtores rurais, promovendo reuniões, seminários, exposições, feiras, oficinas e conferências para a divulgação e comercialização de produtos das agroindústrias 

e da agricultura familiar; 9.Implementar a Política Municipal de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Diamantina-MG, nos 

moldes da legislação vigente; 10.Solucionar os conflitos gerados em decorrência da implantação de Unidades de Conservação de Proteção Integral em territórios 

tradicionalmente ocupados; 11.Promover ações de sustentabilidade socioeconômica e produtiva, incentivando o desenvolvimento de tecnologias adequadas, 

respeitando as práticas, saberes e formas de organização social dos povos e comunidades tradicionais e assegurando o acesso dessas populações a recursos naturais 

e potencialidades de biomas e ecossistemas; 12.Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 13.Executar outras 

atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

143 Gerente de Comercialização 1 40h semanais e à 

disposição 

•Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Comercialização dos produtos Agropecuários. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Prestar assessoramento respectivo Diretor no desenvolvimento de políticas de fortalecimento da produção agropecuária; 2.Gerenciar a realização de festivais e 

feiras, estimulando a participação,  comercialização e visibilidade dos produtos artesanais; 3.Gerenciar o pessoal técnico sob sua responsabilidade, visando 

estabelecer parâmetros de qualidade na produção agropecuária municipal, de forma a valorizar os produtos locais; 4.Gerenciar os processos de liberação e 

legalização da comercialização dos produtos manufaturados, desenvolvidos em Diamantina; 5.Trabalhar em conjunto com outros setores da Prefeitura, buscando 

planejar campanhas de valorização da produção local, visando aproveitar o potencial turístico de Diamantina; 6.Gerenciar a liberação dos espaços públicos para 

realização de feiras de comercialização; 7.Propor treinamentos e cursos práticos para os produtores locais, visando o aprimoramento de suas atividades; 8.Promover 

a apuração de informações, dentre os produtores rurais, para subsidiar políticas públicas de desenvolvimento local; 9.Coordenar o pessoal da gerência para prestar 

assessoramento aos produtores nos procedimentos de regularização de suas propriedades, meios de produção e produtos comercializados; 10.Gerenciar e 

supervisionar o andamento dos processos em trâmite na respectiva gerência e demais documentos pertinentes, visando promover celeridade; 11.Representar o 

Secretário, ou respectivo Diretor, em reuniões com comerciantes e produtores rurais, quando designado; 12.Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores 

subordinados à respectiva gerência; 13.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

144 Coordenador de Unidades de Conservação e 

Conselhos 

1 40h semanais e à 

disposição 
•Livre designação e exoneração.  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de coordenação em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das Unidades de Conservação Ambiental. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Coordenar ações voltadas à efetivação das políticas públicas sob sua responsabilidade; 2.Propor e coordenar a implementação de planos, programas, projetos e 

ações a órgãos públicos, entidades não governamentais e empresas privadas, para a conservação e proteção integral, conforme dispõe o Plano de Manejo das 

unidades de conservação municipais; 3.Coordenar, implementar e revisar o Plano de Manejo das unidades de conservação, bem como o plano de atividades anuais, 

projetos e ações nele propostos, visando a melhoria da qualidade de vida da população local e objetivando a proteção dos ecossistemas nelas inseridos, respeitando 

a legislação ambiental vigente; 4.Promover a integração das unidades de conservação municipais com as demais unidades e espaços territoriais especialmente 

protegidos e com a sua área de influência, mediando a solução de conflitos, estabelecendo formas de cooperação entre órgãos públicos e sociedade civil para a 

realização dos objetivos da gestão da Unidade de Conservação; 5.Propor o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias alternativas para a preservação e a 

recuperação dos recursos naturais nas unidades de conservação municipais; 6.Zelar pelas normas de uso propostas no Zoneamento Ambiental nas unidades de 

conservação municipais; 7.Providenciar todo apoio gerencial para o desenvolvimento das atividades dos conselhos ambientais, como o Conselho de Defesa do 

Meio Ambiente - CODEMA; Conselho do Fundo de Meio Ambiente; Conselhos Gestores das Unidades de Conservação Municipais e etc; 8.Prestar apoio, 

acompanhar, fiscalizar e coordenar o desenvolvimento das atividades dos conselhos ambientais como o Conselho de Defesa do Meio Ambiente - CODEMA, 

Conselho do Fundo de Meio Ambiente,, Conselhos Gestores das Unidades de Conservação Municipais; 9.Compatibilizar e harmonizar os interesses dos diversos 

segmentos sociais relacionados com a Unidade de Conservação; 10Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior 

imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

145 Coordenador do Setor de Fiscalização 

Ambiental 

1 40h semanais e à 

disposição 
•Livre designação e exoneração.  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Fiscalização Ambiental. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Coordenar as atividades do Setor de Fiscalização Ambiental; 2.Coordenar procedimentos para atender os requisitos legais em conformidade com a legislação 

municipal, estadual e federal; 3.Elaborar relatórios gerenciais  e acompanhar o atendimento da fiscalização; 4.Coordenar as ações e o cumprimento das diretrizes 

para a fiscalização Ambiental no Município, relacionados a respectiva área de atuação; 5.Coordenar a lavratura de relatórios de fiscalização e autos de infração no 

que tange ao descumprimento das leis ambientais no âmbito da competência da fiscalização ambiental municipal, bem como encaminhar aos órgãos de controle as 

irregularidades constatadas, quando a competência de autuação pertencer aos órgãos estaduais e federais; 6.Estabelecer contato com a respectiva Gerência, 

informando todas as atividades e demandas do Setor; 7.Participar e colaborar com a realização de reuniões envolvendo outras áreas, quando solicitado; 8.Fazer 

cumprir rigorosamente o horário de trabalho estabelecido para o pessoal sob sua coordenação; 9.Examinar, fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das 

atividades e programas técnicos e administrativos do setor; 10.Promover a organização e a execução da fiscalização ambiental, bem como o controle e punição das 

atividades lesivas ao meio ambiente; 11.Coordenar a fiscalização e o cumprimento das leis, normas e procedimentos de regularização e licenciamento ambiental de 

competência municipal; 12.monitorar e avaliar  os procedimentos de fiscalização ambiental no Município, em colaboração com os demais órgãos de fiscalização 

municipal;  13.Coordenar as atividades de pesquisas e levantamentos de dados que sejam de interesse da fiscalização ambiental;  14.Executar outras atividades no 

âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato.. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

146 Supervisor de Desenvolvimento Agropecuário 1 40h semanais e à 

disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor de Desenvolvimento Agropecuário. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Supervisionar os programas de produção agropecuária e atividades de desenvolvimento agropecuárias e fundiárias; 2.Coordenar a implantação das políticas de 

desenvolvimento no campo; 

3.Coordenar e fiscalizar o uso de equipamentos e mobiliários pelo Setor; 4.Gerenciar a equipe na implantação de políticas públicas relativas ao desenvolvimento 

agropecuário e agricultura familiar; 5.Supervisionar os órgãos e entidades de assistência técnica e extensão rural que tenham convênios e parcerias com o Município; 

6.Supervisionar o cumprimento da Política Municipal de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Diamantina-MG; 7.Supervisionar 

o cumprimento das ações de sustentabilidade socioeconômica e produtiva no Município; 

8. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

147 Supervisor do Setor de Varrição Urbana 1 40h semanais e à 

disposição 

•Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor de Varrição Urbana. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Programar e acompanhar os serviços de varrição na sede do Município, alocando as equipes conforme a demanda a ser atendida; 2.Fiscalizar os trabalhos efetuados 

pelos servidores da área, verificando a frequência e horário de trabalho; 3.Providenciar os materiais necessários ao serviço de varrição; 4.Estabelecer, em conjunto 

com a gerência respectiva, metas de trabalho aos servidores que lhe são subordinados e exigir o seu cumprimento; 5.Organizar as rotas de varrição de acordo com 

as programações; 6.Planejar o desenvolvimento e implementação da gestão e cronograma de serviços de varrição; 7.Coordenar os trabalhos afetos a sua área de 

atuação e orientar seus subordinados na execução de suas atividades; 8.Receber as ordens de serviços para a execução de trabalhos de varrição de rua, comunicando 

os locais aos subordinados e controlando a sua correta execução, no prazo determinado; 9.Definir Plano de Controle e Manutenção dos equipamentos usados para 

os serviços de varrição de logradouros públicos; 10.Planejar e reportar ao Gerente Administrativo de Agropecuária e Meio Ambiente as compras de equipamentos 

e ferramentas faltantes para a execução das atividades de varrição; 11.Coordenar e orientar os serviços pertinentes à manutenção e conservação de logradouros 

públicos; 12.Manter interlocução entre o Secretário e os servidores que cuidam das atividades operacionais do Setor; 13.Fazer cumprir rigorosamente o horário de 

trabalho estabelecido para o pessoal sob sua coordenação; 14.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior 

imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

148 Coordenador do Setor de Limpeza de Ruas e 

Córregos 

1 40h semanais e à 

disposição 
•Livre designação e exoneração.  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor de Limpeza de Ruas e Córregos. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Analisar a necessidade de novos equipamentos e máquinas, solicitando ao responsável a autorização para adquiri-las; 2.Garantir a manutenção dos equipamentos 

usados para os serviços de limpeza dos córregos e ruas; 3.Garantir a observância das normas de Segurança do Trabalho durante a execução dos serviços; 4.Planejar 

e reportar ao Gerente Administrativo de Agropecuária e Meio Ambiente as compras de equipamentos e ferramentas faltantes para a execução das atividades de 

limpeza de ruas e córregos; 5.Coordenar e fiscalizar os serviços de limpeza de ruas e córregos prestados por terceiros; 6.Coordenar e orientar os serviços pertinentes 

à manutenção e conservação de logradouros públicos; 7.Propor programas comunitários e campanhas de incentivo a conservação de ruas e córregos; 8.Manter 

contato com as demais Secretarias e órgãos competentes, visando a complementariedade de serviços, quando couber; 9.Organizar e dirigir as atividades da unidade, 

bem como a execução de planos e programas, segundo a orientação normativa e técnica da chefia superior e em consonância com os princípios e diretrizes 

institucionais, enfatizando o planejamento integrado, a articulação intrasetorial, a orientação normativa e técnica, a descentralização dos serviços e o aprimoramento 

da capacidade institucional da Administração Municipal; 10.Manter interlocução entre o Gerente e os servidores que cuidam das atividades operacionais do Setor; 

11.Fazer cumprir rigorosamente o horário de trabalho estabelecido para o pessoal sob sua coordenação; 12.Executar outras atividades no âmbito de sua competência 

e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

149 Coordenador do Setor de Praças, Parques e 

Áreas Verdes  

1 40h semanais e à 

disposição 
•Livre designação e exoneração.  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Praças, Parques e Áreas Verdes. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Coordenar e designar, através da elaboração de escala de serviço,, equipe para a limpeza e manutenção de praças, parques e áreas verdes do Município; 

2.Coordenar o pessoal responsável pela execução da política de arborização urbana e implementação de novos equipamentos públicos demandadas pelo respectivo 

Secretário; 3.Propor melhorias paisagísticas e de infraestrutura nas praças, jardins, parques, ruas e demais logradouros públicos; 4.Coordenar e fiscalizar as 

operações de campo dos serviços de limpeza de praças, parques e áreas verdes, direcionando o pessoal para demandas solicitadas pela respectiva gerência; 

5.Administrar o pessoal subordinado, verificando o desempenho e fazendo cumprir as normas administrativas; 6.Garantir a observância das normas de Segurança 

do Trabalho durante a execução dos serviços; 7.Coordenar a requisição de materiais, verificando o suprimento para não ocorrer interrupção dos serviços por falta 

dos mesmos; 8.Promover reuniões periódicas com os funcionários para discutir assuntos diretamente ligados às atividades do Setor; 9.Elaborar relatórios periódicos 

quanto aos serviços realizados, reportando ao seu superior imediato; 10.Fazer cumprir rigorosamente o horário de trabalho estabelecido para o pessoal sob sua 

coordenação; 11.Coordenar a execução das atividades do parque urbano, estabelecendo escala de uso, manutenção de equipamentos e zeladoria; 12.Identificar 

espaços e recursos para a manutenção de equipamentos e mobiliários do parque urbano; 13.Identificar espaços e recursos para a construção e reforma do parque 

urbano com vistas ao desenvolvimento de espaços públicos de lazer e atividades que busquem uma melhor qualidade de vida; 14.Prezar pela utilização exclusiva 

dos equipamentos para os programas e finalidades a que se destinam; 15.Prestar orientação às unidades de supervisão dos Postos Avançados da Prefeitura caso haja 

parques urbanos em sua jurisdição; 16.Programar as atividades dos projetos atribuídos ao seu Setor, definindo prioridades, dirigindo e controlando sua execução; 

17.Coordenar o processo de elaboração de relatórios ao seu superior sobre as atividades realizadas nos parques urbanos; 18.Executar outras atividades no âmbito 

de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

150 Coordenador do Setor de Manutenção de 

Máquinas Leves 

1 40h semanais e à 

disposição 
•Livre designação e exoneração.  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Manutenção de Máquinas Leves. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Realizar o controle de abastecimento das máquinas leves, verificando saldos de empenhos de combustíveis e média de consumo; 2.Solucionar problemas surgidos 

em seu âmbito de atuação e, quando de maior relevância e peculiaridade, submeter à apreciação superior; 3.Analisar e propor a contratação de serviços de reparos 

de máquinas e equipamentos em geral, visando gerar eficiência na prestação dos serviços; 4.Coordenar a manutenção preventiva e corretiva de máquinas e 

equipamentos da Secretaria, acompanhando as ordens de serviço e administrando o orçamento para controlar custos e implementar melhorias nos processos de 

perdas de materiais; 5.Fiscalizar o transporte, manuseio, limpeza e conservação de máquinas, equipamentos e local de trabalho; 6.Orientar os usuários para o 

cumprimento dos procedimentos de manutenção preventiva; 7.Avaliar o cronograma de manutenção periódica, bem como realizar a fiscalização de sua fiel 

execução; 8.Avaliar o mercado de prestadores de serviço, atualizando-se sobre novas tecnologias e métodos, no escopo de proporcionar ao Setor maior eficiência 

e celeridade no desempenho dos serviços prestados; 19.Fazer cumprir rigorosamente o horário de trabalho estabelecido para o pessoal sob sua coordenação; 

20.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

151 Coordenador do Setor de Mercados 1 40h semanais e à 

disposição 
•Livre designação e exoneração.  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Mercados. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Coordenar as atividades do Setor de Mercados; 2.Coordenar e assessorar atividades de geração de emprego, renda e fomento à economia local; 3.Gerenciar e 

supervisionar o cumprimento dos parâmetros e diretrizes para a ocupação dos espaços, estandes, box e quiosques; 4.Verificar a validade, vigência e cumprimento 

dos contratos de cessão de uso dos espaços do Setor de Mercados; 5.Solicitar ao setor competente, a notificação acerca do descumprimento contratual por parte dos 

cessionários, bem como encaminhar aos órgãos de controle as irregularidades constatadas; 6.Coordenar a realização do cadastro de feirantes e comerciantes sazonais 

que desejam compor o quadro de inscritos para exposição em feiras; 7.Chefiar a montagem, manuseio, organização, manutenção e conservação da aparelhagem e 

dos equipamentos necessários à realização de atividades; 8.Promover parcerias locais, com órgãos e instituições, buscando desenvolver atividades diárias voltadas 

aos diversos públicos no espaço do Setor de Mercados; 9.Coordenar a limpeza e manutenção do espaço; 10.Estabelecer contato com a respectiva Gerência, 

informando todas as atividades e demandas do Setor; 11.Participar e colaborar com a realização de reuniões envolvendo outras áreas, quando solicitado; 12.Fazer 

cumprir rigorosamente o horário de trabalho estabelecido para o pessoal sob sua coordenação; 13.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou 

por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

152 Coordenador do Setor de Feiras 1 40h semanais e à 

disposição 
•Livre designação e exoneração.  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Feiras. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Coordenar as atividades do Setor de Feiras; 2.Coordenar e assessorar atividades de geração de emprego, renda e fomento à economia local; 3.Gerenciar parâmetros 

e diretrizes para a ocupação dos espaços; 4.Verificar a validade, vigência e cumprimento dos alvarás de funcionamento do Setor de Feiras; 5.Solicitar ao setor 

competente, a notificação acerca da irregularidade, por parte dos feirantes, no que tange ao cumprimento das normas do credenciamento, bem como encaminhar 

aos órgãos de controle as irregularidades constatadas; 6.Coordenar a realização do cadastro de feirantes que desejam compor o quadro de inscritos para exposição 

em feiras; 7.Chefiar a montagem, manuseio, organização, manutenção e conservação dos equipamentos necessários à realização das feiras; 8.Promover parcerias 

locais com órgãos, instituições e parti, buscando desenvolver atividades diárias voltadas aos diversos públicos no espaço do Setor de Feiras; 9.Coordenar a limpeza 

e manutenção do espaços utilizados para realização das feiras no Município; 10.Estabelecer contato com a respectiva Gerência, informando todas as atividades e 

demandas do Setor; 11.Participar e colaborar com a realização de reuniões envolvendo outras áreas, quando solicitado; 12.Fazer cumprir rigorosamente o horário 

de trabalho estabelecido para o pessoal sob sua coordenação; 13.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior 

imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

153 Diretor de Políticas de Esporte, Lazer e 

Juventude 

1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração; 

•Ensino superior devidamente reconhecido pelas 

instituições oficiais. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de direção em nível hierárquico estratégico, responsável pela direção das políticas de esporte, lazer e juventude. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Formular e avaliar a política municipal fixada para a promoção do esporte, lazer e da juventude, em consonância com as diretrizes gerais do Governo Municipal 

e da legislação vigente; 2.Formular, coordenar e avaliar os planos, programas e projetos atinentes à promoção do esporte, lazer e da juventude, como um instrumento 

de inclusão e desenvolvimento social no âmbito do Município; 3.Planejar, coordenar e supervisionar o desenvolvimento das atividades relacionadas a população 

jovem e ao protagonismo juvenil, inserindo-os no contexto do desenvolvimento político, social e econômico do Município; 4.Buscar parcerias institucionais para 

fomentar o desenvolvimento esportivo; 5.Viabilizar o planejamento das ações integradas de esporte, lazer e juventude; 6.Implantar políticas, projetos e programas 

do Plano de Governo; 7.Planejar, coordenar e supervisionar o desenvolvimento das políticas de esporte, lazer e juventude do Município; 8.Supervisionar a execução 

e a participação em eventos de curto, médio e longo prazo; 9.Coordenar a realização todas as atividades previstas no plano anual de ação, seguindo as diretrizes do 

governo e as prioridades da comunidade; 10.Prestar assessoramento na implementação dos respectivos conselhos municipais; 11.Assessorar o Secretário Municipal 

em agendas de definição de políticas públicas de sua área de atuação; 12.Promover reuniões sistemáticas e periódicas com todos servidores sob sua direção; 

13.Coordenar com as gerências o processo de elaboração da prestação de contas dos projetos  realizados; 14.Monitorar as atividades desenvolvidas pela equipe da 

Secretaria, bem como, realizar os relatórios de desempenho dos servidores; 15.Coordenar e supervisionar as gerências e setores da Secretaria; 16. Executar outras 

atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

154 Gerente de Atividades de Lazer e Protagonismo 

Juvenil 

1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Lazer e Protagonismo Juvenil. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Implantar, acompanhar e avaliar as políticas Municipais de promoção e popularização do lazer e demais atividades de protagonismo juvenil, em consonância com 

as diretrizes gerais do Governo Municipal e da legislação vigente; 2.Estabelecer ações para o levantamento de informações para alimentar continuamente banco de 

dados sobre o uso dos equipamentos esportivos por jovens; 3.Coordenar as ações de suporte aos órgãos colegiados relacionados às áreas do lazer e de fomento ao 

protagonismo juvenil; 4.Gerenciar ações de captação de recursos que permitam a viabilização do financiamento dos programas e ações, no âmbito de sua 

competência; 5.Coordenar as políticas públicas de igualdade e cidadania que fomentem o apoio aos grupos sociais especiais, notadamente no que diz respeito à 

promoção de políticas públicas da juventude, visando cumprir o definido nos dispositivos legais vigentes; 6.Acompanhar e avaliar o diagnóstico da realidade da 

juventude local; 7.Determinar ações para a implantação e manutenção de um sistema de informações sobre a prática do lazer e atividades de desenvolvimento 

juvenil, em articulação com órgãos estaduais, federais e municipais; 8.Promover a articulação com órgãos federais, estaduais e municipais, de modo a assegurar a 

coordenação e a execução de programas e ações de promoção da participação jovem na política e em outros ambientes; 9.Definir, promover e  fazer divulgar o 

plano anual de ações que será desenvolvido no Município, de forma articulada e participativa; 10.Apoiar a promoção de eventos esportivos e culturais para o lazer 

dos cidadãos do Município de Diamantina; 11.Promover a busca de jovens talentos; 12.Articular e coordenar ações conjuntas relacionadas ao lazer e juventude, 

com as demais Secretarias do Município, poder público, entidades, autarquias e federações; 13.Promover diálogos temáticos com grupos juvenis e entidades por 

meio de reuniões, fóruns, conferências e outros; 14.Solicitar ao respectivo Diretor providências para a manutenção e aquisição de materiais e equipamentos 

necessários ao bom funcionamento do setor; 15.Articular e fazer desenvolver o plano integrado de ações de esporte, lazer e juventude; 16. Executar outras atividades 

no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

155 Gerente de Equipamentos e Centros Esportivos 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades dos equipamentos e centros esportivos. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Administrar, coordenar e gerir os espaços e equipamentos públicos destinados à prática esportiva no Município; 2.Fazer cumprir as normas e/ou critérios para a 

utilização dos centros esportivos; 3.Desenvolver ações conjuntas com as demais gerências para implantação e fomento à novas atividades de esporte, lazer e 

juventude; 4.Estabelecer visitas periódicas a todos os equipamentos e centros esportivos, apontando as necessidades de cada um,  a fim de mantê-los em bom estado 

de conservação e utilização, no  tocante a materiais necessários, reparos ou com relação ao pessoal para a realização de serviços; 5.Coordenar e solicitar os materiais, 

equipamentos e pessoal  necessários para o funcionamento, conservação e manutenção dos equipamentos e centros ligados à Secretaria; 6.Coordenar a paralisação, 

em conjunto com a Diretoria de Políticas de Esportes, Lazer e Juventude, com a antecedência necessária, as atividades nos equipamentos e centros esportivos, a 

fim de viabilizar a conservação e manutenção dos mesmos; 7.Gerir todas as tarefas indicadas pela Diretoria de Políticas de Esportes, Lazer e Juventude, para a 

correta utilização das áreas esportivas e de lazer, sua manutenção e conservação, horários e períodos de funcionamento, dentre outros; 8.Supervisionar e assessorar 

as manutenções, reparos e/ou construções de equipamentos e centros esportivas; 9.Determinar que seja estabelecido um quadro de horários de utilização dos centros 

esportivos; 10.Ordenar e fiscalizar a cobrança do preço público para utilização dos centros esportivos, quando cabível; 11.Determinar a interdição de equipamentos 

e centros esportivos que ofereçam riscos, encaminhando relatório para a Diretoria de Políticas de Esportes, Lazer e Juventude; 12.Manter seu superior informado, 

através de relatórios, a respeito dos danos e/ou melhorias realizadas nos equipamentos e centros esportivos; 13. Executar outras atividades no âmbito de sua 

competência e/ou por determinação do seu superior imediato.. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

156 Gerente de Desenvolvimento Esportivo 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de desenvolvimento esportivo. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Definir, em conjunto com a respectiva diretoria, e gerenciar a execução das estratégias para o desenvolvimento das práticas esportivas no Município; 2.Gerenciar 

a execução de políticas e projetos de esportes radicais e de aventura; 3.Fazer cumprir o plano anual de ações, no âmbito da Secretaria; 4.Fazer cumprir prazos, datas 

e regulamentos das competições, bem como realizar inscrições;  5.Estabelecer ações de popularização do esporte em todo o Município; 6.Definir e coordenar com 

o Gerente dos Equipamentos e Centros Esportivos, o  desenvolvimento das atividades esportivas de lazer e juventude, otimizando os usos dos espaços disponíveis; 

7.Monitorar a elaboração, execução e ajustes dos projetos; 8.Gerenciar a execução de projetos e eventos que estimulem as práticas esportivas; 9.Gerenciar as ações 

necessárias relacionadas ao cumprimento do ICMS esportivo; 10.Coordenar a recepção de chefes e delegações durante os eventos esportivos sediados pelo 

Município; 11.Definir estratégias e ações para a captação de recursos e projetos para sediar eventos esportivos;  12.Assessorar e indicar chefe de delegações 

esportivas municipais em competições fora da sede do Município; 13.Determinar as ações necessárias para providenciar transporte, alimentação e demais estruturas 

para as delegações esportivas do Município; 14.Fazer registrar e controlar diariamente todas as atividades desenvolvidas nos centros esportivos; 15.Gerenciar as 

ações para a conservação dos espaços, materiais e equipamentos esportivos durante uso nas atividades, sob sua supervisão; 16.Coordenar ações para efetivar 

parcerias com instituições, empresas e sociedade civil organizada para fomentar o desenvolvimento esportivo; 17.Gerenciar a adoção dos procedimentos necessários 

para a contratação de estagiários e/ou monitores para desenvolver atividades propostas pela Secretaria; 18.Exigir planejamento mensal, com participação dos 

estagiários e/ou monitores, das atividades que estarão sob sua responsabilidade e supervisão, bem como reportar ao diretor sobre as ações realizadas; 19. Executar 

outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

157 Supervisor do Núcleo de Manutenção dos 

Equipamentos Esportivos 
1 40h semanais e à 

disposição 
•Livre nomeação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão dos equipamentos esportivos. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Coordenar, supervisionar e avaliar as ações voltadas às áreas de administração, manutenção e uso de equipamentos e centros esportivos; 2.Cumprir e fazer cumprir 

as determinações da Gerência de Equipamentos e Centros Esportivos; 3.Determinar ações objetivando o fornecimento de informações para otimizar projetos bem 

como subsidiar o seu planejamento e sua execução; 4.Coordenar a execução das atividades nos centros esportivos, estabelecendo escala de uso, manutenção de 

equipamentos e zeladoria; 5.Acompanhar as ações de reforma e construção de equipamentos e centros  esportivos com vistas ao desenvolvimento do esporte local; 

6.Prezar pela utilização exclusiva dos equipamentos para as  finalidades determinadas pela Secretaria; 7.Supervisionar a execução da programação das atividades 

dos projetos atribuídos aos centros esportivos, definindo prioridades, supervisionando e controlando sua execução; 8.Coordenar e fiscalizar a manutenção das 

piscinas; 9.Coordenar o processo de elaboração de relatórios ao seu superior sobre as atividades e ações realizadas nos equipamentos e centros esportivos; 

10.Supervisionar e distribuir os recursos humanos necessários à execução das atividades esportivas realizadas pela Secretaria; 11.Determinar a inspeção periódica 

nos equipamentos e centros esportivos; 12.Coordenar o planejamento e a execução de pequenos reparos em todos os equipamentos e centros esportivos, de forma 

cotidiana; 13.Fazer manter os equipamentos e centros esportivos em perfeito estado de conservação e funcionamento; 14.Fiscalizar a distribuição de recursos 

materiais necessários à execução das atividades esportivas; 15.Supervisionar e coordenar as equipes de segurança, guarda vidas e demais suportes ao usuário; 16. 

Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

158 Diretor de Execução das Políticas Públicas de 

Assistência Social 

1 40h semanais e à 

disposição 

• Livre nomeação e exoneração; 

• Ensino superior devidamente reconhecido pelas 

instituições oficiais. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de direção em nível hierárquico estratégico, responsável pela direção das atividades de Execução das Políticas Públicas de Assistência Social. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Prestar assessoramento ao secretário em assuntos relativos à pasta de sua especialização, elaborando decisões, notas técnicas, minutas, atos administrativos e 

informações gerais; 2. Representar o Secretário Municipal em sua ausência; 3. Direcionar a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social; 4. Coordenar, 

controlar e avaliar as atividades de assistência social, prestadas por instituições da comunidade, que recebem auxílios e benefícios  da municipalidade; 5. Colaborar 

e fornecer à unidade de planejamento, dados, análises e estudos, relacionados ao seu campo funcional; 6. Supervisionar as atividades e projetos desenvolvidos pelas 

coordenações, chefias e gerências subordinadas à sua área; 7. Coordenar a elaboração de Planos, programas e projetos relativos às funções da Secretaria; 

8. Fixar diretrizes, metas e prioridades de atuação do Município visando o enfrentamento da pobreza, a garantia dos mínimos sociais, o provimento de condições 

para atender a contingência e a universalização dos direitos sociais; 9. Atuar em conjunto com a Fundação Municipal do Bem Estar do Menor - FUMBEM, 

proporcionando a  colaboração da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social com as suas atividades e prestando o apoio necessário; 10. Determinar a 

realização de trabalhos de pesquisa e estatística na área de assistência social objetivando avaliar os programas em desenvolvimento e a elaboração de outros; 11. 

Determinar a realização de políticas de estímulo organização e à participação da comunidade no levantamento, discussão e solução de problemas relacionados com 

a ação social da municipalidade; 12. Deliberar sobre a realização das conferências municipais, fóruns e seminários para debate, avaliação e proposição de ações na 

política de assistência social; 13. Exercer outras atividades afins requeridas pelo superior. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

159 Diretor Administrativo da FUMBEM 1 40h semanais e à 

disposição 

• Livre nomeação e exoneração; 

• Ensino superior devidamente reconhecido pelas 

instituições oficiais. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de direção em nível hierárquico estratégico, responsável pela direção das atividades Administrativas da FUMBEM. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto da FUMBEM; 2. Cumprir e fazer cumprir as determinações do Presidente, e responder no âmbito da respectiva 

diretoria, pela execução dos trabalhos pertinentes aos objetivos da Fundação. 3. Dirigir a administração de recursos humanos e de serviços operacionais, de acordo 

com a política administrativa adotada pela FUMBEM; 4. Planejar programas e políticas relativa às matérias da FUMBEM; 5. Dirigir a instituição das Comissões 

de Licitação, permanente e especial, nos termos da Legislação vigente; 6. Dirigir a execução das decisões de caráter administrativo; 7. Coordenar as atividades de 

compras e de almoxarifado do FUMBEM, bem como os registros patrimoniais; 8. Planejar os procedimentos atinentes a folha de pagamento e recolhimento dos 

encargos; 9. Coordenar elaboração de atos administrativos, relatórios e outros documentos de acordo com as atividades da FUMBEM; 10. Determinar o envio de 

informações pertinentes,  à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, relacionadas aos assuntos pertinentes às atividades da FUMBEM; 11. Representar seu 

superior imediato e tomar decisões administrativas em sua ausência, desde que não conflitem com a sua autoridade; 12. Responsabilizar pelo direcionamento e 

atuação das equipes subordinadas, assistindo-as no desempenho das suas funções e responsabilidades; 13. Planejar atividades relativas ao treinamento dos servidores 

da Diretoria, bem como identificar a necessidade de capacitação e desenvolvimento das pessoas; 14. Atuar em outras tarefas correlatas ao cargo, a critério do 

superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

160 Gerente de Políticas Públicas de Assistência 

Social 

1 40h semanais e à 

disposição 

• Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Políticas Públicas  da Assistência Social. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Promover o desenvolvimento e a execução das políticas públicas de assistência social da mulher, da criança, do adolescente, do idoso e das pessoas com 

deficiência; 2. Gerenciar, monitorar e avaliar programas, projetos e serviços vinculados às políticas públicas com centralidade na  família dos  usuários e 

beneficiários dos serviços de assistência social; 3. Planejar e coordenar a organização de eventos externos e internos; 4. Realizar articulação com instituições afins 

e associações representativas da comunidade; 5. Determinar a elaboração de relatórios gerenciais dos serviços prestados no âmbito da assistência social, com a 

finalidade de subsidiar o gestor na tomada de decisões da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 6. Gerenciar a equipe na elaboração de planos e projetos 

fortalecendo a capacidade de captação de recursos junto às Organizações da Sociedade Civil;7. Auxiliar e direcionar o nível operacional nos programas de  

capacitação profissional oferecidos à população; 8. Gerir programas e projetos integrando-os ao serviço da proteção social básica e especial; 9. Acompanhar as 

informações dos órgãos oficiais referente aos programas de transferência de renda, garantindo a disseminação dos dados, junto às unidades da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social e demais órgãos afetos; 10. Propor estudos que visem a expansão da oferta de serviços, buscando a equidade entre urbano e rural;  11. 

Participar do processo de avaliação de desempenho das equipes; 12. Implantar e monitorar os programas sazonais das políticas de assistência social; 13. Coordenar 

e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência;14. Atuar em outras tarefas correlatas ao cargo, a critério do superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

161 Gerente de Gestão de Programas e Gestão 

Financeira 

1 40h semanais e à disposição Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Gestão de Programas e Gestão Financeira. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar e coordenar as atividades do setor financeiro; 2. Gerenciar, orientar e avaliar os trabalhos desenvolvidos, acompanhando o desempenho da equipe 

financeira, delegando tarefas visando o cumprimento das metas estabelecidas para o alcance dos resultados esperados; 3. Definir o fluxo das demandas e eleger as 

prioridades para o desenvolvimento de programas pertinentes a Assistência Social do Município; 4. Definir as necessidades de recursos financeiros e planejar o 

orçamento financeiro para garantir os recursos dos programas da pasta; 5. Formular, organizar e monitorar programas sociais oferecidos à população pela Secretaria, 

elencando as prioridades de alocação dos recursos financeiros da Secretaria; 6. Decidir sobre estratégias e objetivos adequados para que as ofertas dos serviços 

públicos da Secretaria alcancem o público beneficiário; 7. Planejar e controlar prazos, orçamentos e atividades de cada programa social; 8. Determinar a emissão 

de relatórios para a Diretoria de Execução das Políticas Públicas de Assistência Social; 9. Gerenciar os servidores que atuam diretamente nos programas da pasta; 

10. Gerenciar os cronogramas relativos às atividades desempenhadas pelos programas sociais do Município de Diamantina; 11. Determinar o envio de informações 

financeiras para os Setores Competentes; 12. Acompanhar as comissões de processos licitatórios e providenciar, em  conjunto com a sua equipe, os trâmites 

administrativos necessários à execução orçamentária da Secretaria e dos fundos especiais à ela vinculados; 13. Viabilizar infraestrutura adequada para o 

funcionamento dos projetos, serviços e ações dos conselhos e fundos administrativamente vinculados à Secretaria; 14. Providenciar junto a equipe e órgãos 

competentes, a prestação de contas dos recursos financeiros do cofinanciamento oriundos do governo federal, estadual e municipal; 15. Providenciar junto a equipe 

e órgãos competentes, a prestação de contas dos recursos federais e estaduais; 16. Apresentar mensalmente à Diretoria, balanço financeiro da Secretaria; 17. 

Providenciar junto a equipe o preenchimento das informações do Censo SUAS, bem como o lançamento nos sistemas, dentro do prazo previsto; 18. Coordenar e 

supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 19. Atuar em outras tarefas correlatas ao cargo, a critério do superior imediato; 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

162 Gerente de Proteção Social Básica e Especial  1 40h semanais e à 

disposição 

• Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Proteção Social Básica e Especial. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar e gerenciar as ações dos equipamentos, serviços e setores de cadastro único, bem como da vigilância socioassistencial; 2. Determinar que os equipamentos 

vinculados a sua gerência acompanhem as diretrizes da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; 3. Planejar e gerenciar a formação das equipes técnicas 

e administrativas, bem como o cumprimento de outros requisitos necessários à consolidação do SUAS; 4. Organizar a oferta de serviços, programas e projetos da 

Proteção Social Básica e Especial; 5. Orientar, supervisionar e gerir as rotinas administrativas, os processos de trabalho e a execução dos serviços e atendimentos 

nos equipamentos; 6. Exigir informativos e relatórios descritivos das atividades desenvolvidas no âmbito de competência dos equipamentos, para subsidiar a tomada 

de decisões quanto a melhorias nos serviços prestados; 7. Elaborar, implementar e acompanhar a avaliação dos fluxos e procedimentos, visando garantir a efetivação 

das articulações intersetoriais necessárias à prestação do serviço; 8. Gerenciar sua equipe na elaboração dos mapeamentos da área de vigilância socioassistencial do 

órgão gestor da assistência social, visando identificar demandas e definindo prioridades e metas a serem cumpridas; 9. Gerir a relação cotidiana dos serviços, 

garantindo a sua adequação ao sistema de garantias de direitos; 10. Discutir com as coordenações e equipe técnica, a adoção de estratégias e ferramentas teórico-

metodológicas que possam qualificar o trabalho; 11. Gerenciar a execução dos serviços socioassistenciais preventivos e protetivos da assistência social a partir das 

diretrizes da Política Nacional de Assistência Social - PNAS, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB-SUAS e Plano Municipal 

de Assistência Social - PMAS; 12. Definir, junto às coordenações, indicadores de desempenho das equipes, visando identificar necessidades de formação continuada 

de forma a qualificar o serviço prestado à população; 13. Desenvolver ações integradas com outros setores objetivando a proteção e inclusão social dos usuários 

dos programas e ações de proteção social básica e especial; 14. Atuar de forma integrada e apresentar aos setores competentes indicativos para melhoria dos 

atendimentos prestados à população referenciada em cada território;15. Prover os recursos materiais e humanos necess ários, com a finalidade de ampliar os serviços 

e equipamentos sociais;16. Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência;  17. Planejar, monitorar e avaliar os serviços 

ofertados na rede socioassistencial; 18. Contribuir na elaboração do Plano Municipal de Assistência Social; 19. Gerir, dar suporte e apoiar, a Vigilância 

Socioassistencial, a Proteção Social Básica, a Proteção Social Especial – Média e Alta Complexidade, articulando a pactuação do SUAS, e a Política Municipal de 

Assistência Social; 20. Garantir que o Sistema do SUAS mantenha-se atualizado; 21. Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à 

respectiva gerência; 22. Atuar em outras tarefas correlatas ao cargo, a critério do superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

163 Supervisor do Núcleo de Economia Popular 

Solidária, Segurança Alimentar e 

Geração de Renda. 

1 40h semanais e à 

disposição • Livre nomeação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão das atividades do Setor de Economia Popular Solidária, Segurança Alimentar, Capacitação 

Profissional e Geração de Renda. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Supervisionar e assessorar a implantação e o funcionamento dos programas de Segurança Alimentar; 2. Monitorar, chefiar e promover ações  de segurança 

alimentar no Município; 3. Planejar e implantar projetos de capacitação profissional; 4. Garantir o apoio às iniciativas de produção de alimentos, em 

empreendimentos comunitários e individuais, que visem a segurança alimentar; 5. Fomentar as iniciativas de doações e campanhas realizadas pela comunidade, no 

escopo de garantir a distribuição justa para os usuários; 6. Articular com as entidades parceiras a formulação, estruturação, execução e divulgação, dos projetos de 

capacitação para a inserção dos beneficiários no mercado de trabalho; 7. Fomentar parcerias com instituições públicas e privadas para a captação de vagas em cursos 

de qualificação profissional; 8. Estimular a produção e o consumo de bens e serviços oferecidos pelo setor da Economia Popular Solidária; 9. Fomentar os espaços 

de comercialização dos produtos da Economia Popular Solidária; 10. Participar das reuniões do Conselho de Economia Popular Solidária e operacionalizar suas 

decisões; 11. Fomentar e estimular as iniciativas de geração de renda através da coleta seletiva de materiais recicláveis; 12. Propor ao setor competente a incubação 

e a assistência técnica para implementação de empreendimentos da economia solidária; 13. Implementar a Política Municipalde Fomento à Economia Popular 

Solidária e prestar o devido suporte administrativo ao conselho municipal; 14. Prestar assessoramento na implementação de projetos municipais, estaduais ou 

federais de geração de renda; 15. Promover a divulgação e marketing dos projetos, atividades e eventos realizados pelo setor; 16. Prestar mensalmente relatórios 

das ações desenvolvidas; 17. Prestar assessoramento ao Secretário Municipal na elaboração de programa de geração de renda; 18. Atuar em outras tarefas correlatas 

ao cargo, a critério do superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

164 Supervisor de Atividades Educativas e de Lazer 

da FUMBEM 

1 40h semanais e à 

disposição 
• Livre nomeação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de chefia em nível hierárquico tático, responsável pelo supervisão das atividades Educativas e de Lazer 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar, orientar, coordenar e controlar as atividades do Setor, em especial, atuando na implementação dos programas e projetos estratégicos que objetivem 

assegurar a realização das diretrizes políticas administrativas determinadas pela Diretoria da Fundação;  2. Promover a divulgação e marketing das atividades e 

eventos educativos e de lazer promovidas pela FUMBEM; 3. Supervisionar o registro e o arquivamento dos relatórios das atividades de todos os eventos da 

FUMBEM; 4. Promover e supervisionar os eventos organizados por integrantes da FUMBEM; 5. Supervisionar o acompanhamento do desenvolvimento das 

crianças e adolescentes envolvidos nos programas e eventos sociais quanto ao desempenho escolar; 6. Coordenar a realização de palestras e reuniões informativas 

e/ou educativas, bem como a realização de atividades de lazer para as pessoas atendidas pelos programas sociais e suas famílias; 7. Planejar, convocar, coordenar 

reuniões periódicas para organização de eventos educativos e de lazer, bem como orientar e avaliar os monitores; 8. Supervisionaros monitores e educadores no 

desenvolvimento das atividades educativas e de lazer desenvolvidas pela Prefeitura; 9. Buscar e estabelecer parcerias com entidades para melhor desempenho dos 

projetos; 10. Definir e manter estratégias de parceria, com a rede municipal de ensino, no escopo de fomentar as melhores práticas para o bem estar do menor; 11. 

Compor a equipe do SUAS no planejamento e execução do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo; 12. Coordenar e supervisionar a participação da 

equipe nas reuniões de planejamento, capacitações e outros eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 13. Definir diretrizes e 

coordenar as ações de organização e controle do banco de roupas e outras doações oriundas de campanhas; 14. Atuar em outras tarefas correlatas ao cargo, a critério 

do superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

165 Supervisor do Núcleo de Promoção da 

Igualdade Racial, Políticas Públicas 

Inclusivas e Habitação de Interesse Social 

1 40h semanais e à disposição 

• Livre nomeação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão das atividades do Setor de Promoção da Igualdade Racial, Políticas Inclusivas e 

Habitação de Interesse Social. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Supervisionar e chefiar a execução das políticas públicas para  a promoção da igualdade racial e habitação de interesse social; 2. Instituir o Plano e o Fundo 

Municipal da Igualdade Racial e habitação de interesse social; 3. Instituir o Conselho, Plano e Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência; 

4. Determinar a realização de diagnósticos e planos de ação voltados à inclusão da pessoa com deficiência; 5. Supervisionar e chefiar a execução dos programas de 

cooperação com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à implementação da promoção da igualdade racial e habitação de interesse 

social; 6. Elaborar e publicar, em parceria com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, o Plano Municipal de enfrentamento da discriminação 

racial em todas as formas de violência; 7. Supervisionar o processo de elaboração do planejamento de habitação de interesse social que contribua com a ação do 

Governo Municipal; 8. Contribuir com os estudos, diagnósticos e mapeamentos que identifiquem os elementos que compõem o mapa da necessidade de habitação 

de interesse social no espaço urbano; 9. Subsidiar, com informações do setor, a Gerência de Políticas Públicas de Assistência Social no escopo de proporcionar 

postulação por programas de moradias de interesse popular; 10. Propor espaços de discussão de Políticas Públicas voltadas para o público LGBTQIA+; 

11. Participar na elaboração de critérios e parâmetros de ações governamentais que visem assegurar as condições de igualdade à população LGBTQIA+; 

12. Acompanhar, analisar e apresentar sugestões em relação à execução de programas e ações governamentais para a população LGBTQIA+ e a aplicação de 

recursos públicos para eles autorizados; 13. Apresentar sugestões sobre projetos de lei que tenham implicações sobre os direitos e cidadania da população 

LGBTQIA+; 14. Promover o enfrentamento da discriminação da população LGBTQIA+ e todas as suas formas de violência defendendo seus direitos individuais 

e coletivos; 15. Participar, de forma ativa, dos Conselhos Municipais de Promoção da Igualdade Racial, Habitação de Interesse Social e Políticas Públicas para 

Pessoas com Deficiência, operacionalizando suas deliberações; 16.  Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior 

imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

166 Coordenador do  Setor  de  Políticas  Públicas  

para  Mulheres,  Crianças, 

Adolescentes e Idosos 

1 40h semanais e à disposição 

• Livre designação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor de Políticas Públicas para Mulheres, Crianças, adolescentes 

e Idosos. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar e assessorar as políticas transversais de Governo para a promoção do Setor de Políticas Públicas para mulheres, crianças, adolescentes e idosos, no 

planejamento, execução, monitoramento e avaliação; 2. Promover e assessorar a execução dos programas de cooperação com organismos nacionais e internacionais, 

públicos e privados, voltados à implementação da defesa dos direitos da mulher, crianças, adolescentes e idosos; 3. Formular, coordenar, gerir e articular as políticas 

para as mulheres, as campanhas educativas de combate à discriminação e o enfrentamento das violências contra a mulher no âmbito municipal; 

4. Supervisionar e coordenar a formulação e execução de programas que ampliem a promoção assistencial para mulheres, crianças, adolescentes e idosos; 

5. Propor diretrizes para promoção de assistência social para mulheres, crianças, adolescentes e idosos; 6. Estabelecer canais de articulação das políticas municipais 

de interesse das mulheres, crianças, adolescentes e idosos, nos territórios, nos campos da proteção e segurança, das políticas sociais e de proteção do ambiente, de 

forma a construir uma cidade segura para as mulheres, crianças, adolescentes e idosos; 7. Coordenar a produção de estudos, diagnósticos e mapeamentos que 

identifiquem os elementos que compõem o mapa da insegurança das mulheres, crianças, adolescentes e idosos no espaço urbano e rural; 

8. Participar de forma ativa dos Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher, dos Idosos e da Criança e do Adolescente, operacionalizando suas decisões; 9. 

Apoiar a realização das conferências, seminários e outros espaços de debates de interesse dos usuários, na respectiva área de atuação; 10. Executar outras atividades 

no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

167 Coordenador do Setor de Controle Social e 

Organizações Comunitárias 

1 40h semanais e à disposição 
• Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor de Controle Social e Organizações Comunitárias. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Identificar entidades que possam integrar o Sistema de Proteção Social do município; 2. Prestar apoio às entidades e organizações voltadas ao desenvolvimento 

social em sua organização interna; 3. Prestar apoio às entidades na regularização para pleitear recursos e parcerias junto à iniciativa pública e privada; 4. Prestar 

apoio a implementação, organização e desenvolvimento das Organizações da Sociedade Civil; 5. Proporcionar treinamentos e formação para os atores, 

especialmente diretores, que operam junto às organizações sociais; 6. Estimular a participação das entidades legalmente constituídas, nos conselhos municipais; 

7. Prestar  assistência aos conselhos municipais em suas atividades; 8. Articular com as organizações a indicação de representantes para composição dos conselhos 

municipais voltados às políticas públicas de assistência  social; 9. Prestar assessoramento aos conselhos municipais, na elaboração de minutas de atas, resoluções, 

regimentos internos e demais atos normativos em conformidade com as disposições legais;  10. Prestar assessoramento aos conselhos municipais visando a utilização 

responsável dos recursos dos fundos municipais; 11. Elaborar o calendário anual de acompanhamento das organizações sociais, para verificar a conformidade dos 

registros; 12. Elaborar e executar planos para garantir a conservação e integridade dos documentos dos conselhos municipais e organizações sociais, evitando danos 

que possam ocasionar a sua perda; 13. Apoiar os conselhos na realização de suas respectivas conferências; 14. Coordenar a emissão de pareceres quanto à situação 

da entidade, quando solicitado atestado de funcionamento; 15. Manter atualizada a relação de todas as entidades cadastradas, bem como disponibilizá-las aos órgãos 

de interesse; 16. Participar, quando solicitado, de todas as reuniões dos conselhos vinculados à secretaria; 17. Executar outras atividades no âmbito de sua 

competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

168 Coordenador do Núcleo de Compras e 

Licitações SUAS 

1 40h semanais e à 

disposição 
• Livre Designação e Exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de supervisão em nível hierárquico tático, responsável pelo coordenação das atividades de Compras, Licitações e Contrato SUAS. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Chefiar as atividades pertinentes aos procedimentos de compras, licitações e contratos do sistema SUAS, inclusive por dispensa ou inexigibilidade de licitação, 

ou demais procedimentos licitatórios; 2. Determinar a elaboração do cronograma de preparação dos termos de referência, e demais procedimentos necessários para 

a realização de processos licitatórios e compras/fornecimentos da Secretaria, bem como exercer a supervisão dos atos; 3. Supervisionar a elaboração dos editais de 

licitação, bem como os resultados de todas as etapas; 4. Supervisionar a elaboração de propostas de compras, objetivando a aquisição de material de consumo, 

conforme as necessidades das unidades administrativas da Secretaria; 5. Planejar e supervisionar a execução dos pagamentos das contas de água, luz, telefone, 

dentre outras obrigações relacionadas à manutenção dos serviços da Secretaria;6. Supervisionar os contratos de locação de imóveis, bem como as vistorias de rece 

bimento e entrega dos mesmos; 7. Solicitar, dentro do prazo requerido, as autorizações de fornecimento para os insumos e serviços necessários à Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social; 8. Supervisionar o material entregue e serviços prestados, certificando seu recebimento nas notas fiscais e/ou faturas de 

fornecedores, datando-as e encaminhando-as ao diretor do Serviço; 9. Assessorar e fiscalizar o prazo de fornecimento do material adquirido e serviços prestados, 

comunicando eventuais atrasos ao diretor do Serviço, para as cabíveis providências;10. Chefiar o abastecimento regular das diversas unidades administrativas 

SUAS, mantendo sempre um estoque médio do material de uso mais frequente; 11. Chefiar a elaboração, ao final do exercício, do inventário geral de material de 

consumo em estoque, a fim de instruir o processo de controle de estoque do almoxarifado; 12. Remeter à Gerência de Gestão de Programas e Gestão Financeira 

relatórios de consumo e requisições de compra dos materiais permanentes e de consumo quando necessário para recomposição de estoques; 13. Manter o 

alinhamento de informações com o almoxarifado principal da Prefeitura, reportando, sempre que necessário, as necessidades do setor;14. Atuar em outras tarefas  

correlatas ao cargo, a critério do superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

169 Coordenador do Setor de Cadastro Único 1 40h semanais e à disposição • Livre designação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Cadastro Único. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar todas as ações relacionadas ao Cadastro Único; 2. Monitorar e alimentar o Banco de Dados do Programa no Sistema Cadastro Único; 

3. Participar das capacitações regionais, estaduais ou nacionais e promover a capacitação das equipes que atuam no Cadastramento Único e junto às famílias 

cadastradas; 4. Coordenar e supervisionar processos e atividades que garantam a continuidade da transferência de renda às famílias beneficiárias, que compreendam 

as atividades de habilitação de famílias, bloqueio, desbloqueio, cancelamento e reversão de benefícios, dentre outras; 5. Coordenar todas as atividades executadas 

pela equipe dos operadores do sistema (Cadastro Único) da Assistência Social;6. Coordenar o processo de obtenção de dados e atualização, e m conjunto com as 

áreas de proteção social básica e especial, dos diagnósticos circunscritos aos territórios de abrangência dos CRAS e CREAS;7. Coordenar o  das atividades 

pertinentes ao cadastramento e atualização cadastral do CadÚnico, especialmente aos CRAS e CREAS, bem como subsidiar as atividades de planejamento e 

avaliação dos próprios serviços; 8. Fornecer sistematicamente aos CRAS e CREAS listagens territoriais das famílias em descumprimento de condicionalidades dos 

Programas de Assistência Social e que sofreram bloqueio ou suspensão do benefício, e monitorar a realização da busca ativa destas famílias; 

9. Fornecer sistematicamente aos CRAS e CREAS listagens territoriais das famílias beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada - BPC, dos benefícios 

eventuais, bem como monitorar a realização da busca ativa dos beneficiários; 10. Orientar a equipe de operadores do sistema de Cadastro Único e manter a guarda 

dos formulários físicos de coleta de dados, bem como os backups, a fim de garantir o sigilo dos dados cadastrais, conforme preconiza a legislação; 11. Realizar a 

manutenção cadastros dos operadores dos sistemas vigentes, bem como realizar a exclusão e novo cadastro; 12. Elaborar mensalmente os gráficos quantitativos das 

famílias cadastradas de acordo com os indicadores socioeconômicos, bem como apresentá-los à gerência;  13. Executar outras atividades no âmbito de sua 

competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

170 Coordenador do Setor de Vigilância 

Socioassistencial 

1 40h semanais e à disposição 
• Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia e coordenação em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades de Vigilância Socioassistencial. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Produzir  e disseminar  informações, possibilitando conhecimentos que contribuam para a efetivação do caráter preventivo e proativo da política de assistência 

social, bem como para a redução dos agravos, fortalecendo a função de proteção social do SUAS; 2. Desenvolver estudos, pesquisas e diagnósticos sociais no 

âmbito da vigilância socioassistencial; 3. Produzir e sistematizar informações, bem como construir indicadores e índices territorializados das situações de risco e 

vulnerabilidade social, que incidam sobre famílias e indivíduos nos diferentes ciclos de vida; 4.  Monitorar a incidência das situações de violência, negligência e 

maus tratos, abuso e exploração sexual, que afetam famílias e indivíduos, com especial atenção para aquelas em que são vítimas o público prioritário da assistência 

s ocial;5. Identificar pessoas com redução da capacidade pessoal, com deficiência ou em abandono, remetendo os dados às gerências correspondentes; 6. Identificar 

a incidência de vítimas de apartação social, remetendo os dados às gerências correspondentes; 7. Elaborar e monitorar indicadores para o acompanhamento e 

avaliação dos programas, serviços, benefícios, convênios e projetos executados pela rede socioassistencial; 8. Manter e alimentar o Cadastro Nacional dos 

Trabalhadores do SUAS, de modo a viabilizar o diagnóstico, planejamento e avaliação das condições da área de gestão do trabalho para a realização dos serviços 

socioassistenciais; 9. Elaborar, através de coleta e análise de dados, a construção de indicadores que ajudem na proposição e qualificação de programas, projetos, 

serviços e benefícios com base em diagnósticos construídos; 10. Coordenar o processo de elaboração e atualização, em conjunto com as áreas de proteção social 

básica e especial, dos diagnósticos circunscritos aos territórios de abrangência dos CRAS e CREAS;11. Colaborar com o planejamento das atividades pertinentes  

cadastramento e atualização cadastral do Cadastro Único, especialmente aos CRAS e CREAS, 12. Monitorar os padrões de qualidade dos serviços de Assistência 

Social, com especial atenção para aqueles que operam na forma de abrigos, residências, semi-residências e moradias provisórias, para os diversos segmentos etários; 

13. Supervisionar a adequação entre as necessidades de proteção social da população e a efetiva oferta dos serviços socioassistenciais, considerando o tipo, volume, 

qualidade e distribuição espacial dos mesmos;14. Avaliar e monitorar dados do SUAS, bem como da rede socioassistencial do Município.15  Auxiliar na id 

entificação de potencialidades dos territórios e das famílias neles residentes; 16. Integrar as comissões de  diagnóstico  das Políticas setoriais , projetos e planos; 

17. Elaborar um diagnóstico da situação de gestão da assistência social no Município;18. Realizar levantamento de dados orçamentários e financeiros, auxiliando 

na elaboração de Planejamento e Controle Orçamentário; 19. Realizar outras atribuições correlatas, previstas na legislação do SUAS; 20. Executar outras atividades 

no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

171 Coordenador  do CREAS 1 40h semanais e à 

disposição 

• Livre nomeação de profissional com formação 

técnica em conformidade com as normas SUAS e 

Livre Exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do CREAS. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Estabelecer  e supervisionar o fluxo das rotinas administrativas e dos processos de trabalho, bem como coordenar os recursos humanos do equipamento; 2. 

Elaborar, acompanhar, implementar e avaliar os fluxos e procedimentos adotados, visando garantir a efetivação das articulações necessárias; 3. Determinar e 

supervisionar a elaboração dos mapeamentos da área de vigilância socioassistencial do órgão gestor de Assistência Social; 4. Coordenar a relação entre CREAS, 

unidades referenciadas e serviços socioassistenciais no território de abrangência; 5. Coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais políticas públicas 

e os órgãos de defesa de direitos; 6. Definir com a equipe técnica a dinâmica e os processos de trabalho a serem desenvolvidos no equipamento e a adoção de 

estratégias e ferramentas teórico-metodológicas que possam qualificar o trabalho; 7. Definir com a equipe técnica os critérios de inclusão, acompanhamento e 

desligamento das famílias e indivíduos nos serviços ofertados no CREAS; 8. Coordenar a execução das ações, assegurando diálogo e possibilidades de participação 

dos profissionais e dos usuários; 9. Elaborar planejamento dos serviços de  abordagem  social  juntamente com a equipe técnica; 10. Coordenar a alimentação dos 

registros de informações e supervisionar o envio regular de dados sobre o CREAS à Gerência de Proteção Social Básica e Especial; 11. Contribuir com dados para 

a avaliação, por parte do órgão gestor, dos resultados obtidos pelo CREAS; 12. Convocar e participar das reuniões de planejamento promovidas pelo órgão gestor 

de Assistência Social e representar o CREAS em outros espaços, quando solicitado; 13. Identificar as necessidades do setor e propor ampliação e aprimoramento 

dos Recursos Humanos da Unidade; 14.  Conduzir os processos de avaliação  de desempenho da equipe; 15. Coordenar e participar da elaboração, acompanhamento 

e implementação dos serviços da proteção especial de média complexidade contidos na tipificação nacional de serviços socioassistenciais; 

16. Responsabilizar-se pela gestão do território de abrangência do CREAS; 17. Coordnar a equipe técnica, assegurando o bom andamento dos atendimentos; 

18. Realizar reuniões periódicas com a equipe interna; 19. Determinar o envio de relatórios de atendimentos à Gerência de Proteção Básica e Especial, nas datas 

estipuladas; 20. Participar das audiências com os órgãos de controle, órgãos judiciais, conselho tutelar, Ministério Público e demais instituições pertinentes, 

relacionadas aos atendimentos realizados; 21. Atuar em outras tarefas correlatas ao cargo, a critério do superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

172 Coordenador do CRAS 3 40h semanais e à disposição • Livre nomeação de profissional com formação 

técnica em conformidade com as normas SUAS e 

Livre Exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do CRAS. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CRAS e a implementação dos programas, serviços, projetos de proteção social básica 

operacionalizadas nessa unidade; 2. Coordenar a execução e o monitoramento dos serviços, o registro de informações e a avaliação das ações, programas, projetos, 

serviços e benefícios, conforme tipificação nacional de serviços socioassistenciais; 3. Participar da elaboração, acompanhar e avaliar os fluxos e procedimentos 

para garantir a efetivação da referência e contrarreferência; 4. Coordenar a execução das ações, de forma a manter o diálogo e garantir a participação dos 

profissionais, bem como das famílias inseridas nos serviços ofertados pelo CRAS e pela rede prestadora de serviços no território; 5. Definir, com participação da 

equipe de profissionais, os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias nos serviços ofertados no CRAS; 6. Coordenar a definição do fluxo 

de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento das famílias e indivíduos nos serviços de proteção social básica da rede socioassistencial 

referenciada ao CRAS, juntamente com a equipe de profissionais e representantes da rede socioassistencial do território; 7. Promover a articulação entre serviços, 

transferência de renda e benefícios socioassistenciais na área de abrangência do CRAS; 8. Definir, em conjunto com a equipe técnica, os meios e as ferramentas 

teórico-metodológicas do trabalho social com famílias e dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos; 9. Contribuir para avaliação, da eficácia, 

eficiência e impactos dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários; 10. Efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede 

socioassistencial, das redes de apoio informais, bem como realizar a gestão local do território; 11. Coordenar a alimentação dos sistemas e monitorar o envio regular 

nos prazos determinados, das informações referentes aos serviços socioassistenciais referenciados, encaminhando-os à Gerência; 12. Participar dos processos de 

articulação intersetorial no território do CRAS; 13. Averiguar as necessidades de capacitação da equipe de referência, bem como determinar o encaminhamento da 

demanda à respectiva Gerência; 14. Planejar e coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência do CRAS; 15. Participar das reuniões de 

planejamento promovidas pela Secretaria  de Desenvolvimento Social, contribuindo com sugestões estratégicas para a melhoria dos serviços prestados no território; 

16. Organizar reuniões periódicas com as instituições que compõem a rede, a fim de instituir a rotina de atendimento e acolhimento dos usuários; 17. Orientar, 

planejar, acompanhar e avaliar os processos de trabalhos da equipe nos serviços tipificados; 18. Coordenar o controle interno de materiais e equipamentos e 

promover a gestão de equipe; 19. Promover a ampla divulgação dos trabalhos realizados no CRAS; 20. Promover a realização de discussões de casos, a formação 

de grupos de estudos, bem como a integração e valorização da equipe; 21. Planejar e executar atividades e dinâmicas motivacionais, no escopo de prevenir possíveis 

conflitos internos;  22. Elaborar e definir a implementação de mecanismo de avaliação dos serviços com a participação dos usuários; 23. Atuar em outras tarefas 

correlatas ao cargo, a critério do superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

173 Coordenador  do  Serviço  de  Acolhimento  

Institucional  para  Crianças  e Adolescentes. 

1 40h semanais e à 

disposição 

• Livre nomeação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela o coordenação supervisionamento das atividades do Serviço de Acolhimento Institucional para 

Crianças e Adolescentes. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. CoordenarSupervisionar e chefiar a gestão da unidade; 2. Elaborar, em conjunto com a equipe técnica e demais colaboradores, o projeto político-pedagógico do 

serviço; 3. Articular os atendimentos com os demais órgãos da municipalidade para promoção de assistência social; 4. Elaborar o plano de acompanhamento do 

serviço de acolhimentoompanhamento institucional para crianças e adolescentes e suas respectivas famílias, com vistas à reintegração familiar; 5. Articular, propor 

e auxiliar Supervisionar na capacitação e acompanhamento dos servidorescuidadores/educadores e demais funcionários; 6. Encaminhar, discutir e planejar em 

conjunto com outros atores da rede de serviços socioassistenciais, as intervenções necessárias ao acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias; 7. 

Determinar e gerenciar a organização as informações das crianças e adolescentes e respectivas famílias, na forma de prontuário individual; 8. Elaborar, encaminhar 

e discutir, junto aos órgãos do Poder Judiciário e  Ministério Público, relatórios semestrais referente a situação de cada criança e adolescente apontando as 

possibilidades de reintegração familiar,r; ii. a necessidade de aplicação de novas medidas, ou, quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem, 

a necessidade de encaminhamento para adoção;  9. Acompanhar a preparação da criança/adolescente para o desligamento da instituiçãoinstiuição (em conjunto com 

a equipe de referência.o (a) cuidador(a)/educadora(a) de referência); 10. Promover a mediação, em parceria com o educador/cuidador de referência, do processo de 

aproximação e fortalecimento ou construção do vínculo com a família de origem ou adotiva, quando necessário;for o caso demandado e de fortalecimento das 

potencialidades do território. 11. Definir as metas e estratégias para difundir, em conjunto com sua equipe, as ações de fortalecimento do objetivo de fortalecer a 

rede socioassistencial para o cuidado e integração da criança após o seu acolhimento; 12. Atuar em outras tarefas correlatas ao cargo, a critério do superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

174 Coordenador  dos serviços  de Alta 

Complexidade 

1 40h semanais e à 

disposição 
• Livre nomeação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela o coordenação supervisionamento das atividades do Serviço de Acolhimento Institucional para 

Crianças e Adolescentes. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. CoordenarSupervisionar e chefiar a gestão da unidade; 2. Elaborar, em conjunto com a equipe técnica e demais colaboradores, o projeto político-pedagógico do 

serviço; 3. Articular os atendimentos com os demais órgãos da municipalidade para promoção de assistência social; 4. Elaborar o plano de acompanhamento do 

serviço de acolhimentoompanhamento institucional para crianças e adolescentes e suas respectivas famílias, com vistas à reintegração familiar; 5. Articular, propor 

e auxiliar Supervisionar na capacitação e acompanhamento dos servidorescuidadores/educadores e demais funcionários; 6. Encaminhar, discutir e planejar em 

conjunto com outros atores da rede de serviços socioassistenciais, as intervenções necessárias ao acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias; 7. 

Determinar e gerenciar a organização as informações das crianças e adolescentes e respectivas famílias, na forma de prontuário individual; 8. Elaborar, encaminhar 

e discutir, junto aos órgãos do Poder Judiciário e  Ministério Público, relatórios semestrais referente a situação de cada criança e adolescente apontando as 

possibilidades de reintegração familiar,r; ii. a necessidade de aplicação de novas medidas, ou, quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem, 

a necessidade de encaminhamento para adoção;  9. Acompanhar a preparação da criança/adolescente para o desligamento da instituiçãoinstiuição (em conjunto com 

a equipe de referência.o (a) cuidador(a)/educadora(a) de referência); 10. Promover a mediação, em parceria com o educador/cuidador de referência, do processo de 

aproximação e fortalecimento ou construção do vínculo com a família de origem ou adotiva, quando necessário;for o caso demandado e de fortalecimento das 

potencialidades do território. 11. Definir as metas e estratégias para difundir, em conjunto com sua equipe, as ações de fortalecimento do objetivo de fortalecer a 

rede socioassistencial para o cuidado e integração da criança após o seu acolhimento;12. Atuar em outras tarefas correlatas ao cargo, a critério do superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

175 Coordenador do Setor de Almoxarifado e 

Expediente SUAS 

1 40h semanais e à disposição 
• Livre designação e exoneração.  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Almoxarifado e Expediente da Assistência Social. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Responsabilizar-se, em conjunto com  o Setor de Compras e Licitação SUAS, pela entrada de materiais permanentes e de consumo, recebendo os fornecedores 

quando da entrega dos pedidos, conferindo sua quantidade, estado de conservação e atendimento às especificações das requisições de compra e notas fiscais; 2. 

Zelar pelo armazenamento e conservação os materiais permanentes e de consumo até sua distribuição; 3. Coordenar os pedidos de entrega de materiais, 

encaminhando-os à Diretoria Administrativa para autorizar a liberação, mantendo o controle de estoque atualizado; 4. Controlar a entrada e saída de materiais, 

entregando-os aos locais solicitantes após a devida autorização e registrando o consumo por equipamento, serviço ou entidade; 5. Manter o controle dos relatórios 

de consumo e requisições de compra dos materiais permanentes e de consumo, quando necessário para reposição de estoques; 6. Observar as disposições legais e 

regulamentares, cumprindo as ordens e determinações e executando com zelo e presteza as tarefas que lhes são delegadas; 7. Fiscalizar e, se necessário, manter 

organizados, armazenados, limpos e conservados os materiais, os veículos e os equipamentos sob sua responsabilidade, garantindo-lhes o bom funcionamento; 8. 

Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional regular, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes; 

9. Manter contato com o almoxarifado principal da Prefeitura, reportando a este, sempre que necessário, as informações sobre o estoque; 10. Executar outras 

atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

176 Maestro 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração; 

• Ensino superior em Música. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de direção em nível hierárquico estratégico, responsável pela direção artística das apresentações e espetáculos patrocinados pelo Município, por intermédio 

da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.  Responder pela direção artística das apresentações e espetáculos promovidos/realizados pelo Município, ou que contam com seu apoio institucional, zelando 

pela qualidade artística, patrimônio, unidade e disciplina; 2.  Planejar a temporada de concertos oficiais, apresentando a programação e o calendário de atividades 

com os nomes de artistas a serem convidados, as diferentes séries de concertos e o repertórios a serem executados, bem como dos concertos extras, populares e 

didáticos, e estabelecendo a agenda de atividades; 3.  Reger grupos instrumentais e/ou vocais segundo a programação artística, para assegurar uma interpretação da 

obra musical ou para obter o efeito pretendido mediante a sua interpretação da obra; 4.  Dirigir concertos e apresentações musicais, marcando compassos, indicando 

tempos e entrada de cada instrumentista/coralista e coordenando o equilíbrio, ritmo e intensidade dos instrumentos/vozes; 5.  Responsabilizar-se pela evolução 

musical e técnica dos órgãos e escolas musicais vinculadas à Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio, equilibrando convenientemente o repertório de suas 

temporadas oficiais e atendendo à educação estética do público; 6.  Ensaiar e preparar a os músicos vinculados à Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio, 

desenvolvendo o repertório musical, orientando os músicos na forma de interpretação e supervisionando o processo de execução da peça musical; 7.  Avaliar o 

desempenho artístico e técnico dos músicos; 8. Propor a contratação de solistas ou regentes nacionais ou estrangeiros para realização de concertos, elaborando, 

juntamente com estes, os programas a serem cumpridos; 8. Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

177 Diretor de Patrimônio 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração; 

• Ensino superior devidamente reconhecido pelas 

instituições oficiais. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de direção em nível hierárquico estratégico, responsável pela direção das atividades de Patrimônio Cultural. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir o patrimônio cultural, arquitetônico, arquivístico e museológico do Município; 2. Dirigir a implementação e avaliação das política de patrimônio cultural, 

de acordo com as diretrizes definidas pela Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio; 3. Definir, em conjunto com o Secretário Municipal, a implementação de 

políticas e convênios relativos à promoção do patrimônio; 4. Definir medidas necessárias à preservação, valorização e salvaguarda do Patrimônio Cultural; 5. 

Planejar políticas públicas para o Patrimônio Cultural do Município, articulando-se com outros órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais; 6. Planejar junto ao 

setor competente, políticas de formação continuada e capacitações para os servidores do setor; 7. Subsidiar o Secretário Municipal na tomada de decisões e ações 

concernentes ao Patrimônio Cultural; 8. Examinar, opinar e decidir sobre as questões relacionadas à proteção e à defesa dos bens culturais, emitindo pareceres 

quando necessário; 9. Analisar pareceres e decidir sobre assuntos e questões relativas ao Patrimônio Cultural; 10. Traçar diretrizes gerais para as políticas públicas 

do Patrimônio Cultural que integrarão os planejamentos do Município; 11. Planejar políticas públicas de defesa ao patrimônio cultural, com vistas à construção de 

uma identidade cultural do Município; 12. Adotar os encaminhamentos necessários para a intervenção da diretoria em processos de aprovação de projetos 

arquitetônicos, em bens de interesse do setor, quando solicitado; 13. Definir diretrizes e supervisionar as ações para o desenvolvimento das atividades administrativas 

relativas ao patrimônio cultural; 14. Participar e colaborar na realização de reuniões envolvendo outras áreas, quando solicitado; 15. Realizar as atividades 

necessárias à efetivação das competências definidas para o setor; 16. Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior 

imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

178 Diretor de Cultura 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração; 

•Ensino superior devidamente reconhecido pelas 

instituições oficiais. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de direção em nível hierárquico estratégico, responsável pela direção das atividades de Ação Cultural. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar estratégias visando à formação de público das diversas expressões culturais e artísticas do Município; 2. Definir as ações voltadas à consolidação das 

políticas culturais utilizando-se dos meios disponíveis, bem como através de articulações com entidades de interesse; 3. Planejar junto ao setor competente, a 

publicidade  das ações da Secretaria de Cultura e Patrimônio, bem como da agenda cultural do Município e demais eventos de interesse, nos diversos canais de 

comunicação; 4. Apoiar o setor competente, nas áreas de imprensa, relações públicas, publicidade e propaganda, bem como gerenciar a preparação e organização 

de material fotográfico e supervisionar o material jornalístico para divulgação e publicação, relativos à ação cultural; 5. Garantir o cumprimento das normas, rotinas 

e instruções emitidas e aprovadas pela Secretaria de Cultura e Patrimônio quanto às divisões e subdivisões que compõem o quadro da diretoria; 6. Propor a captação 

de recursos para projetos culturais; 7. Garantir a articulação entre a Secretaria de Cultura e Patrimônio com as demais Secretarias para o planejamento de eventos 

culturais; 8. Estabelecer contato com o Secretário de Cultura e Patrimônio informando todas as atividades e demandas do setor; 9. Participar e colaborar na realização 

de reuniões envolvendo outras áreas, quando solicitado; 10. Estabelecer e sistematizar padrões de qualidade e procedimentos básicos para o funcionamento dos 

equipamentos culturais vinculados à secretaria; 11. Definir estratégias e metas a serem alcançadas pelo setor, bem como providenciar os recursos humanos e 

materiais necessários; 12. apoiar a elaboração do Plano Plurianual – PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e da Lei Orçamentária Anual – LOA, no que 

se refere às ações da diretoria; 13. Realizar as atividades necessárias à efetivação das competências definidas para o setor; 14. Definir diretrizes para o monitoramento 

e avaliação das diversas atividades realizadas na sua diretoria; 15. Definir padrões, processos, métricas e ferramentas de gerenciamento de projetos, programas e 

políticas pertinentes à secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio; 16. Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu 

superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

179 Gerente de Eventos Culturais 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de eventos culturais. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar e providenciar a infraestrutura para a realização de eventos culturais no âmbito do Município; 2. Gerenciar execução dos projetos e atividades afetos 

à Secretaria de Cultura e Patrimônio; 3. Analisar os custos operacionais dos projetos e atividades sob sua responsabilidade; 4. Analisar processos que lhe tenham 

sido distribuídos por autoridade superior, cujos assuntos se relacionem com os eventos culturais realizados no Município; 5. Gerenciar a elaboração e apresentação 

de relatórios de execução das ações desenvolvidas ao Secretário Municipal; 6. Coordenar estudos e discussões sobre as manifestações artístico-culturais do 

Município; 7. Gerenciar a organização de eventos e atividades artístico-culturais do Município; 8. Supervisionar as atividades da Banda Prefeito Antônio de 

Carvalho Cruz, Orquestra Sinfônica Jovem, Escola de Artes e Música Maestro Francisco Nunes, Cine Teatro Santa Izabel, Centro Cultural David Ribeiro e demais 

atividades correlatas; 9. Promover a busca de parceiros para a implementação de eventos culturais no Município; 10. Articular-se com as coordenações responsáveis 

pela realização de eventos no Município, com o objetivo de alinhamento de planejamento e proposição de diretrizes; 11. Participar e colaborar na realização de 

reuniões envolvendo outras áreas, quando solicitado; 12. Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 13. Executar 

outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

180 Gerente de Patrimônio 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Patrimônio Material e Imaterial. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Acompanhar os trabalhos de preservação dos bens culturais materiais e imateriais pertencentes ao patrimônio cultural do Município; 2. Coordenar as atividades 

para a proteção e a manutenção do patrimônio artístico e histórico-cultural, no âmbito do Município, através de levantamento, cadastro, registro, inventário, gestões 

para o tombamento, recuperação, restauração, conservação, diagnóstico de necessidades e potencialidades, e de outras formas de acautelamento e preservação 3. 

Coordenar projetos e pesquisas, visando o estabelecimento de uma política de formação, preservação e ampliação do acervo do patrimônio histórico e artístico-

cultural, bem como, estabelecer normas práticas e lógicas para a preservação e divulgação deste acervo; 4. Monitorar o patrimônio cultural material e imaterial do 

Município, com objetivo de mantê-lo conservado dentro das diretrizes da legislação vigente; 5. Gerenciar as atividades ligadas à preservação do patrimônio cultural; 

6. Gerenciar a cooperação e a interação entre entes públicos e privados que tratem da preservação do patrimônio cultural no âmbito municipal; 7. Fomentar e 

promover estudos e pesquisas, assim como metodologias de inventário, que possibilitem ampliar o conhecimento sobre o patrimônio cultural; 8. Coordenar a 

formulação e execução de ações visando à gestão documental, preservação e difusão dos acervos arquivísticos; 9. Analisar pareceres respectivos, no âmbito dos 

processos de tombamento e de outras formas de acautelamento, auxiliando a diretoria na tomada de decisões; 10. Executar outras atividades no âmbito de sua 

competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

181 Gerente de Políticas, Programas e Projetos 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de políticas, programas e projetos culturais. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar políticas, planos, programas e projetos que busquem atender as diretrizes da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio; 2. Prover as condições de 

implementação do planejamento tático e da gestão de programas e projetos; 3. Auxiliar a diretoria na definição de padrões, processos, métricas e ferramentas de 

gerenciamento de projetos, programas e políticas pertinentes a Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio; 4. Coordenar a criação de condições para a redução 

de riscos em projetos, por meio da melhoria do planejamento; 5. Assegurar a articulação político-institucional com órgãos, entidades e instituições públicas e outras 

esferas, de modo a alinhar as prioridades e metas locais aos programas e projetos instituídos; 6. Auxiliar o Diretor de Cultura e o Secretário Municipal na definição 

de programas e projetos que promovam o desenvolvimento cultural do Município; 7. Participar e colaborar na realização de reuniões envolvendo outras áreas, 

quando solicitado; 8. Coordenar a implementação, o monitoramento e a avaliação do Plano Municipal de Cultura; 9. Subsidiar a elaboração de atos para aperfeiçoar 

a legislação cultural; 10. Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 11. Executar outras atividades no âmbito de 

sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

182 Gerente de Promoção e Difusão Cultural 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, obedecidos os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de promoção e difusão cultural. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Apreciar os produtos culturais objeto de contrapartidas em parcerias celebradas pela secretaria;  2. Auxiliar no planejamento, gerenciar e garantir a execução das 

ações do Programa “De Olho no Patrimônio”, conjuntamente à Secretaria Municipal de Educação; 3. Auxiliar no planejamento, gerenciar e garantir a execução de 

ações de educação para o patrimônio cultural; 4. Auxiliar no planejamento, gerenciar e garantir a execução de plano contínuo de educação para o patrimônio, que 

considere as etapas da educação formal; 5. Acompanhar anualmente o calendário comemorativo, organizando exposição do acervo documental e cultural de valor 

histórico para o Município; 6. Manter cooperação na área de patrimônio cultural com outros municípios e organismos externos; 7. Promover programas e projetos 

culturais que estimulem a integração regional e intercâmbio no que diz respeito ao patrimônio cultural; 8. Planejar e promover a divulgação das ações da diretoria 

respectiva, assim como garantir a divulgação de informações sobre os bens culturais do Município e demais informações pertinentes quanto ao patrimônio cultural; 

9. Participar e colaborar na realização de reuniões envolvendo outras áreas, quando solicitado; 10. Definir junto aos superiores e demais envolvidos, as diretrizes 

para elaboração de material de didático referente a educação para o patrimônio; 11. Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação 

do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

183 Supervisor das Escolas de Música 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão do Setor da Escolas de Música. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar os processos de seleção dos músicos, atendendo aos critérios pré-determinados pela Secretaria; 2. Coordenar e supervisionar as ações de divulgação 

de eventos musicais; 3. Coordenar a execução de números musicais em atos solenes oficiais do Município e em eventos sociais, culturais ou artísticos, quando 

solicitado; 4. Promover cursos, oficinas e ensaios, para o aperfeiçoamento técnico musical dos integrantes unidades musicais, promovendo, inclusive, o 

aprimoramento dos repertórios; 5. Coordenar a realização de eventos musicais, visando a formação de público e fruição artística da linguagem musical; 6. Coordenar 

a elaboração e supervisionar o cumprimento do quadro de horário de aulas e ensaios; 7. Coordenar os procedimentos administrativos para a obtenção de recursos 

materiais e humanos aos setores competentes; 8. Coordenar a confecção de relatórios de atividades das unidades musicais e submetê-los à aprovação do Secretário; 

9. Estabelecer, em conjunto com a respectiva gerência e diretoria, políticas de recrutamento de pessoal para integrarem as unidades musicais, quando necessário; 

10. Coordenar a emissão de relatório demonstrando a situação dos integrantes da Banda Prefeito Antônio de Carvalho Cruz; 11. Coordenar reuniões para avaliação 

dos alunos, adotando as providências necessárias para o pleno funcionamento da Banda Prefeito Antônio de Carvalho Cruz; 12. Executar outras atividades no 

âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

184 Supervisor de Títulos e Reconhecimentos 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão das atividades de manutenção do acervo das irmanações e do acervo de títulos e 

reconhecimentos recebidos pelo Município de Diamantina. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Supervisionar e chefiar a manutenção do acervo municipal de distinções, títulos, honrarias, premiações e demais formas de reconhecimentos públicos recebidos 

pelo Município, no âmbito do patrimônio cultural; 2. Manter cadastro detalhado das distinções, títulos, honrarias, premiações e demais formas de reconhecimento 

público recebidos pelo Município, no âmbito do patrimônio cultural, bem como suas respectivas validades; 3. Apoiar os órgãos municipais responsáveis pela 

manutenção das distinções, títulos, honrarias, premiações e demais formas de reconhecimento público recebidos pelo Município, no âmbito do patrimônio cultural, 

no cumprimento das metas estabelecidas ou pré-requisitos que ensejaram tal distinção conferida; 4. Elaborar e coordenar a execução de projetos para obtenção de 

novas distinções para o Município e garantir a manutenção das já conferidas, no âmbito do patrimônio cultural; 5. Promover a efetiva comunicação e publicidade, 

em âmbito nacional e internacional, dos títulos e reconhecimentos recebidos pelo Município, no âmbito do patrimônio cultural, a fim de obter ganhos econômicos, 

sociais, culturais e outros, aumentando a atratividade turística do Município; 6. Zelar pelo acervo cultural dos títulos e reconhecimentos recebidos pelo Município, 

no âmbito do patrimônio cultural, advindas de órgãos como a ONU, Unesco, Unicef, Governo Federal, Governo Estadual e organizações públicas e privadas de 

notório reconhecimento, que evidenciam o potencial de Diamantina; 7. Buscar por organismos públicos e privados, nacionais e internacionais, que promovam a 

concessão de distinções às cidades para o envio de projetos, no âmbito do patrimônio cultural; 8. Articular com as unidades públicas e entes privados, em âmbito 

nacional e internacional, para a obtenção de recursos, cooperação técnica e cultural, bem como a adoção de medidas necessárias à proteção, guarda, conservação, 

restauração e salvaguarda, do acervo para manutenção dos títulos e reconhecimentos recebidos pelo Município; 9. Executar outras atividades no âmbito de sua 

competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

185 Supervisor da Estação Ferroviária 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão geral da estação ferroviária. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar e supervisionar, juntamente com a Diretoria de Patrimônio, a execução e a operacionalização dos planos de trabalho da estação ferroviária; 2. 

Coordenar a execução de projetos e ações voltadas para a educação, o lazer, o desenvolvimento e a valorização da estação ferroviária; 3. Supervisionar, em conjunto 

com o setor de turismo, as atividades abertas à visitação; 4. Auxiliar a diretoria na definição de políticas de difusão das atividades desenvolvidas na estação 

ferroviária, inclusive, traçando diretrizes para a atratividade turística, em conjunto com o setor de turismo; 5. Coordenar e supervisionar a execução de campanhas 

para difusão da importância histórica da atividade ferroviária em Diamantina; 6. Coordenar todos os recursos, materiais e humanos, para o bom funcionamento do 

setor, garantindo a contínua manutenção da estação ferroviária; 7. Planejar, coordenar e supervisionar o cumprimento do calendário de exposições; 8. Implantar 

ações de trabalho em rede junto às demais estações ferroviárias instaladas na região, visando a valorização do patrimônio ferroviário e a valorização dos usos; 9. 

Apreciar e dar encaminhamento, junto às instâncias superiores, às demandas recebidas, para decisão, no que diz respeito a assuntos relacionados a estação 

ferroviária; 10. Coordenar a liberação, entrada e saída de materiais do acervo para empréstimo; 11. Aplicar as diretrizes políticas de governo nas ações voltadas à 

estação ferroviária;12. Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

186 Supervisor de Regionalização Cultural 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de chefia em nível hierárquico tático, responsável pelo Setor de Regionalização Cultural. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Auxiliar os superiores na elaboração de políticas para a descentralização artística e cultural, garantindo o acesso à cultura para todos; 2. Coordenar, supervisionar 

e garantir a execução da implementação de programas e ações culturais que beneficiem e promovam a difusão e valorização cultural dos distritos e povoados de 

Diamantina; 3. Aplicar as diretrizes políticas de governo no âmbito de sua competência; 4. Articular para a obtenção de recursos administrativos e financeiros 

necessários à implantação e manutenção de programas e atividades da Secretaria; 5. Garantir subsídio de dados e informações, bem como levantar demandas 

culturais, a fim de auxiliar na elaboração de políticas voltadas para os distritos e povoados; 6. Levantar informações e ordená-las, bem como apoiar a execução do 

calendário de festas e eventos dos distritos e povoados, remetendo à aprovação da respectiva diretoria; 7. Apoiar na promoção da agenda cultural dos distritos e 

povoados; 8. Articular com organismos públicos e privados, apresentando soluções, parcerias e projetos ao diretor do departamento, para a promoção da 

programação; 9. Supervisionar a implementação de programas responsáveis por levar ações culturais para os bairros de Diamantina; 10. Promover fóruns de 

discussões com as representações dos bairros, distritos e povoados, no escopo de promover a acessibilidade das lideranças à gestão do calendário cultural do 

Município; 11. Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

187 Supervisor do Centro Cultural David Ribeiro 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão do Centro Cultural David Ribeiro. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Supervisionar e coordenar as atividades do Centro Cultural David Ribeiro e buscar novas atividades a serem realizadas no local; 2. Supervisionar e coordenar a 

criação, pré-produção, organização da produção, realização e montagem das Feiras Culturais do Centro Cultural David Ribeiro e estar presente em todas elas; 3. 

Supervisionar e coordenar parâmetros e diretrizes para cada apresentação musical e cultural inserida no calendário do Centro Cultural David Ribeiro; 4. Prestar 

apoio necessário aos feirantes no desenvolvimento e atualização de suas atividades no Centro Cultural David Ribeiro; 5. Estabelecer contato com instituições 

públicas e particulares, visando à obtenção de recursos para a realização das programações das feiras e demais atividades; 6. Supervisionar e coordenar a realização 

do cadastro de feirantes que desejam compor o quadro de inscritos para exposição nas feiras semanais; 7. Supervisionar e coordenar a montagem, manuseio, 

organização, manutenção e conservação da aparelhagem e dos equipamentos necessários à realização de atividades culturais no âmbito de sua competência; 8. 

Realizar parcerias locais, com órgãos e instituições, para atividades diárias voltadas para diversos públicos no espaço do Centro Cultural David Ribeiro; 9. 

Supervisionar e coordenar a limpeza e manutenção do espaço; 10. Informar a Diretoria respectiva todas as atividades e demandas do setor; 11. oferecer suporte para 

a realização de capacitações, dentro de um programa de formação continuada, para os servidores do setor; 12. Participar e colaborar na realização de reuniões 

envolvendo outras áreas, quando solicitado; 13. Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

188 Supervisor do Setor do Cine Teatro Santa 

Izabel 

1 40h semanais e à disposição 
•Livre nomeação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de chefia e supervisão em nível hierárquico tático, responsável pelo Setor do Cine Teatro Santa Izabel. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Supervisionar e coordenar as atividades do Cine Teatro Santa Izabel e buscar novas atividades a serem realizadas no local; 2. Supervisionar e coordenar a criação, 

pré-produção, organização, produção, realização, montagem e apresentação de atividades culturais no Cine Teatro Santa Izabel; 3. Supervisionar e coordenar a 

montagem, manutenção e conservação da aparelhagem e equipamentos necessários à realização das atividades; 4.  Supervisionar e coordenar a criação de programas 

culturais, exposições de artes plásticas e visuais, mostras e ciclos cinematográficos, debates, espetáculos teatrais, dança e música; 5. Elaborar, em conjunto com a 

respectiva secretaria, a política cultural de ocupação do espaço, de forma a usar toda a potencialidade do equipamento; 6. Coordenar, em conjunto com o setor 

competente, a aprovação, criação e confecção de materiais para a divulgação de eventos; 7. Supervisionar e coordenar junto a gerência respectiva, a agenda de 

programação do Cine Teatro Santa Izabel, definindo diretrizes a serem observadas no desenvolvimento da execução das atividades; 8. Supervisionar e coordenar a 

limpeza e manutenção do espaço, garantindo o bom funcionamento dos equipamentos do Cine Teatro Santa Izabel; 9. Informar à respectiva diretoria todas as 

atividades e demandas do setor; 10. Participar e colaborar na realização de reuniões envolvendo outras áreas, quando solicitado; 11. Executar outras atividades no 

âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

189 Coordenador de Difusão Cultural 1 40h semanais e à disposição •Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Difusão Cultural. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Propor ações que visem a democratização de acesso às diversas áreas culturais e artísticas, adequados à política pública cultural da secretaria; 2. Coordenar e 

organizar a pesquisa de dados das diversas manifestações artísticas e culturais do Município, em especial nos seus territórios periféricos, visando a sua valorização 

e difusão; 3. Propor programa de fomento cultural da Secretaria de Cultura e Patrimônio do Município na busca pela diversidade cultural e artística; 4. Coordenar 

programas de formação de público, valorizando e reconhecendo diversas linguagens artístico-culturais; 5. Propor discussões entre os diversos agentes culturais com 

vistas à organização da economia da cultura, buscando estimular a troca de experiências entre as diversas linguagens artísticas; 6. Coordenar mecanismos para a 

mobilização da sociedade por meio de ação comunitária, definindo prioridades e apoiando ações que visem a sustentabilidade das manifestações culturais; 7. 

Coordenar a elaboração de projetos que busquem valorizar, incentivar, difundir e preservar as manifestações culturais; 8. Planejar e supervisionar os recursos 

orçamentários destinados às ações de difusão cultural e outras que lhe forem conferidas; 9. Planejar exposições que visem a difusão das diversas manifestações 

artístico-culturais do Município; 10. Garantir a divulgação das ações realizadas para a promoção cultural no Município; 11. Executar outras atividades no âmbito 

de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

190 Coordenador de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades 

Tradicionais 

1 40- semanais e à disposição 

•Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pelo Setor do Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Promover ações para reconhecer, respeitar e valorizar a diversidade econômico-social, cultural e ambiental dos povos e comunidades tradicionais que interagem 

nos diferentes biomas e ecossistemas, em áreas rurais ou urbanas; 2.Desenvolver projetos para preservar e promover os direitos à identidade própria, à cultura 

particular, à memória histórica e ao exercício de práticas comunitárias, para o pleno exercício da cidadania, da liberdade e da individualidade; 3.Proteger e valorizar 

os direitos dos povos e comunidades tradicionais sobre seus conhecimentos, práticas e usos, assegurando a justa e equitativa repartição dos benefícios deles 

derivados; 4.Coordenar ações para melhorar a qualidade de vida dos povos e comunidades tradicionais, ampliando as possibilidades de sustentabilidade para as 

gerações futuras; 5.Conferir o reconhecimento da autoidentificação dos povos e comunidades tradicionais, propiciando-lhes o acesso pleno aos seus direitos civis 

individuais e coletivos; 6.Promover ações para garantir aos povos e comunidades tradicionais o uso de seus territórios por meio de sua posse efetiva ou propriedade, 

mediante regularização e titulação das terras, assegurando-se o livre acesso aos recursos naturais necessários à sua reprodução física, cultural, social e econômica; 

7.Assegurar aos povos e comunidades tradicionais a permanência em seus territórios e o pleno exercício de seus direitos individuais e coletivos; 8.Coordenar ações 

para assegurar o acesso aos recursos da biodiversidade e do patrimônio genético; 9.Implementar e fortalecer projetos que valorizem a importância histórica e a 

liderança étnico-social desempenhada pelas mulheres pertencentes aos povos e comunidades tradicionais, garantindo a participação feminina em instâncias de 

interlocução com órgãos governamentais; 21.Promover, em parceria com outros setores da Prefeitura Municipal, a educação sobre a importância dos direitos 

humanos, sociais, culturais, ambientais e econômicos, de modo a revigorar o comprometimento com a vivência e as práticas coletivas; 22.Apoiar os processos de 

constituição de organizações pelos povos e comunidades tradicionais e incentivar ações de associativismo e cooperativismo, respeitando-se as formas tradicionais 

de representação; 23.Fazer cumprir rigorosamente o horário de trabalho estabelecido para o pessoal sob sua coordenação; 24. Executar outras atividades no âmbito 

de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

191 Coordenador de Educação para o Patrimônio e 

Difusão 

1 40h semanais e à disposição 
•Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pelo alinhamento do Setor de Educação para o Patrimônio e Difusão. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar, coordenar e executar as ações do Programa de Educação Patrimonial “De Olho no Patrimônio”, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Educação; 

2. Planejar práticas educativas que associam os bens culturais aos espaços de vida cotidiana das pessoas; 3. Planejar, coordenar e executar ações de educação para 

o patrimônio cultural; 4. Estabelecer a valorização do território como espaço educativo, passível de leituras e interpretações por meio de múltiplas estratégias 

educacionais; 5. Estabelecer práticas educativas considerando a intersetorialidade das ações educativas, de modo a promover articulações das políticas de 

preservação e valorização do patrimônio cultural com as de cultura, turismo, meio ambiente, educação, saúde, desenvolvimento urbano e outras áreas correlatas; 6. 

Promover ações de educação para o patrimônio que considerem a manutenção das relações de afetividade e estima inerentes à valorização e preservação do 

patrimônio cultural; 7. Coordenar a elaboração de políticas de educação para o patrimônio que visem respeito às populações tradicionais, e às comunidades locais; 

8. Garantir a divulgação das atividades realizadas referentes a educação para o patrimônio, nos diversos canais de comunicação; 9. Coordenar a elaboração, revisão 

e produção de material didático voltado a educação para o patrimônio, bem como garantir a sua correta distribuição; 10. Colaborar junto ao setor competente, para 

a divulgação  dos bens culturais do Município; 11. Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

192 Coordenador Administrativo do Patrimônio 1 40h semanais e à disposição •Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor Administrativo do Patrimônio. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar todos os procedimentos administrativos relacionados ao andamento das ações executadas na Diretoria de Patrimônio; 2. Acompanhar e apoiar as ações 

do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural e Políticas Culturais; 3. Coordenar a demanda de procedimentos licitatórios e os respectivos 

instrumentos para contratação e aquisição de bens e serviços no âmbito da conservação e promoção do patrimônio; 4. Coordenar o processo de celebração de 

convênios, acordos e outros instrumentos congêneres, inclusive aqueles que envolvam a transferência de recursos; 5. Acompanhar propor alterações na legislação 

referente à preservação e à salvaguarda do patrimônio municipal e socializar as informações com a equipe; 6. Apoiar a diretoria respectiva no cadastramento dos 

bens culturais protegidos; 7. Propor ações sobre as questões relacionadas à proteção e à defesa dos bens culturais; 8. Coordenar a implementação de metodologias, 

cadastros, estudos e pesquisas que possibilitem ampliar o conhecimento sobre o patrimônio cultural; 9. Zelar pelo cumprimento da legislação referente à preservação 

e à salvaguarda do patrimônio municipal; 10. Cobrar, periodicamente,  dos demais setores da respectiva Diretoria a elaboração de relatórios referentes as atividades 

desenvolvidas; 11. Garantir o correto levantamento, organização  e envio dos documentos necessários a política do ICMS Patrimônio Cultural; 12. Executar outras 

atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

193 Coordenador da Biblioteca Municipal 1 40h semanais e à disposição •Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação  do Setor da Biblioteca Municipal. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Assessorar a execução dos serviços de classificação e catalogação de manuscritos e de livros raros e preciosos, de mapotecas, de publicações oficiais e seriadas, 

de bibliografia e referência, na Biblioteca Municipal; 2. Coordenar a execução, organização e direção dos serviços de documentação; 3. Coordenar a equipe técnica 

quanto à padronização dos serviços técnicos de biblioteconomia; 4. Propor campanhas de publicidade sobre o material bibliográfico e as atividades da biblioteca, 

dentro de um programa de difusão cultural, na parte que se refere a serviços da Biblioteca Municipal; 5. Planejar a organização de seminários, concursos e 

exposições, relativas às atividades e acervo da Biblioteca Municipal; 6. Fiscalizar o uso de equipamentos de manuseio para conservação do acervo da biblioteca; 7. 

Coordenar o desenvolvimento de atividades administrativas (documentos, registros, encaminhamentos, outros) relativas ao exercício do cargo, utilizando-se dos 

meios mecânicos e/ou informatizados disponíveis para esse fim; 8. Fiscalizar o cumprimento do Regulamento de uso da Biblioteca Municipal, assegurando 

organização e pleno funcionamento; 9. Coordenar a divulgação e atuação como centro referencial de informações bibliográficas; 10. Participar do planejamento de 

atividades de promoção do conhecimento e educação, em parceria com outras Secretarias; 11. Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por 

determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

194 Coordenador de Eventos 1 40h semanais e à disposição •Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Eventos. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar, em conjunto com a respectiva diretoria, e produzir a programação cultural do Município; 2. Estabelecer, em conjunto com a respectiva diretoria, 

estratégias para captação de parcerias para produção dos eventos; 3. Assegurar o cumprimento do calendário de programações; 4. Coordenar o projeto orçamentário 

de cada evento e enviar para a aprovação do secretário; 5. Acompanhar os processos de pagamento de fornecedores, artistas, parceiros; 6. Coordenar o envio das 

informações necessárias relacionadas aos eventos culturais para área de marketing, a fim de que sejam produzidos os materiais gráficos e releases; 7. Planejar, em 

conjunto com a respectiva diretoria,  o conceito do material gráfico de divulgação dos eventos culturais assim como definir sua forma de divulgação e distribuição; 

8. Garantir o adequado acolhimento dos convidados (institucionais e outros) durante os eventos; 9.  Elaborar relatórios dos eventos realizados no Município e enviá-

los para a diretoria; 10.  Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

195 Coordenador de Formação Artístico-Cultural 1 40h semanais e à disposição •Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Formação Artístico-Cultural. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar e fiscalizar os projetos de formação artística e as ações que envolvam gestão de produções culturais, artísticas e de eventos; 2. Planejar e coordenar as 

ações, concursos, eventos, festivais e iniciativas que objetivem o estímulo às artes, à cultura e à divulgação das manifestações artístico-culturais do Município; 3. 

Coordenar a criação de grupos de estudo e pesquisa voltados ao campo da arte e da cultura; 4. Buscar parcerias, em conjunto com a respectiva diretoria, com 

instituições públicas e privadas, para a realização de ações, projetos, eventos e outras atividades artístico-culturais; 5. Definir diretrizes, em conjunto com a 

respectiva diretoria, para realização de ações que valorizem as  manifestações da cultura popular tradicional e urbana; 6. Coordenar, no âmbito da formação artístico-

cultural, a elaboração da programação de palestras, seminários, cursos e oficinas nas mais diversas linguagens artísticas, considerando a diversidade cultural do  

Município; 7. Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

196 Coordenador de Patrimônio Imaterial 1 40h semanais e à disposição •Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Patrimônio Imaterial. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar a formulação, em conjunto com a diretoria respectiva, a política de salvaguarda do patrimônio imaterial; 2. Coordenar a análise de documentos e 

solicitações referentes ao processo de registro de bens imateriais e definir junto à respectiva diretoria a pertinência do efetivo registro;  3. Definir diretrizes para a 

preservação da herança cultural do Município, por meio da pesquisa, proteção e salvaguarda do patrimônio imaterial; 4. Coordenar, acompanhar e garantir a 

aplicação do plano de salvaguarda dos bens imateriais; 5. Buscar meios para a captação de recursos por via de instrumentos de fomento e crédito, nos termos da 

legislação, para dar suporte às atividades de preservação do patrimônio imaterial; 6. Coordenar a realização de estudos e pesquisas, assim como metodologias de 

inventário, que possibilitem ampliar o conhecimento sobre o patrimônio cultural de natureza imaterial e garantir a sua salvaguarda; 7. Orientar a formulação e 

execução de ações visando à gestão documental, preservação e difusão dos acervos arquivísticos e bibliográficos relacionados ao patrimônio imaterial;  8. 

Acompanhar a realização de pesquisas para subsídio de decisão de novos registros de bens culturais;  9. Coordenar todas as etapas dos procedimentos de 

reconhecimento e registro de patrimônios de importância histórica e cultural no Município; 10. Garantir a elaboração do dossiê de registro, quando necessário; 11. 

Coordenar todas as atividades para a realização de editais de fomento pertinentes à Diretoria de Patrimônio;  12. Executar outras atividades no âmbito de sua 

competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

197 Coordenador de Patrimônio Material 1 40h semanais e à disposição •Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Patrimônio Material. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar a formulação, em conjunto com a diretoria, da política de preservação, manutenção e valorização do patrimônio material; 2. Coordenar a análise de 

documentos e solicitações referentes ao processo de tombamento de bens materiais e definir junto à respectiva diretoria a pertinência do efetivo tombamento e 

demais instrumentos de acautelamento;  3. Definir diretrizes para a preservação da herança cultural do Município, por meio da pesquisa, proteção e restauração do 

seu patrimônio histórico, artístico, arquitetônico e paisagístico; 4. Coordenar as ações de restauração e preservação dos bens culturais materiais pertencentes ao 

patrimônio material do Município; 5. Buscar meios para a captação de recursos por via de instrumentos de fomento e crédito, nos termos da legislação, para dar 

suporte às atividades de preservação do patrimônio material; 6. Fomentar e promover estudos e pesquisas, assim como metodologias de inventário, que possibilitem 

ampliar o conhecimento sobre o patrimônio material; 7. Orientar a formulação e execução de ações visando à gestão documental, preservação e difusão dos acervos 

arquivísticos e bibliográficos;  8. Garantir a elaboração do parecer de tombamento, quando necessário; 9. Coordenar todas as etapas dos procedimentos de 

reconhecimento e tombamento de patrimônios de importância histórica e cultural no Município; 10. Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou 

por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

198 Coordenador do Memorial do Tropeiro e 

Ferreiro 

1 40h semanais e à disposição 
•Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor do Memorial do Tropeiro e Ferreiro. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Articular junto aos outros setores da Diretoria de Patrimônio, de modo a garantir a preservação de seu acervo; 2. Definir diretrizes para incentivar a criação, 

produção e a instalação de atrações destinadas ao turismo no Memorial do Tropeiro e Ferreiro, em conjunto com o setor de turismo; 3. Planejar e coordenar, em 

conjunto com a Diretoria de Patrimônio, a execução e a operacionalização dos planos de trabalho do Memorial do Tropeiro e Ferreiro; 4. Propor e planejar 

programas, projetos e ações voltadas para a educação, o desenvolvimento e a valorização do Memorial do Tropeiro e Ferreiro; 5. Coordenar as atividades abertas à 

visitação e ao turismo cultural juntamente com os setores correlatos; 6. Definir políticas de difusão das atividades desenvolvidas no Memorial do Tropeiro e Ferreiro; 

7. Coordenar a elaboração de projetos para a difusão da importância histórica e cultural da atividade tropeira e ferreira no Município; 8. Coordenar todos os recursos 

materiais e humanos, para o bom funcionamento do setor; 9. Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior 

imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

199 Secretário Adjunto de Educação 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de assessoramento em nível hierárquico estratégico, responsável por assistir o Secretário em suas atribuições e substituí-lo em suas ausências e impedimentos 

legais. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar a formulação e a avaliação das Políticas de Educação do Município em consonância com as diretrizes gerais do Governo Municipal e a legislação 

vigente; 2. Gerenciar as Unidades de Ensino no que tange a manutenção da infraestrutura, em conjunto com os setores específicos; 3. Coordenar, orientar e monitorar 

as ações das equipes de gestão da Secretaria Municipal de Educação; 4. Coordenar as ações de eventos integrados ao ensino; 5. Promover a integração dos serviços 

correlatos a Educação do Município, inclusive em conjunto com outros Entes Federados, Organizações da Sociedade Civil e Empresas; 6. Promover e supervisionar, 

em articulação com os setores e os órgãos afins, programas e ações de qualificação e de valorização dos servidores e dos profissionais da área de Educação do 

Município; 7. Substituir o Secretário Municipal de Educação em seus impedimentos legais e representá-lo junto a autoridades e órgãos, bem como, assinar despachos 

e demais atos pertinentes; 8. Receber demandas relativas à prestação de serviços públicos no âmbito da Educação, prestar assessoramento nas decisões e promover 

as correções exigidas; 9. Coordenar e dirigir a formulação, o monitoramento e a avaliação de planos, programas, estratégias e projetos do setor da Educação; 10. 

Participar e colaborar na realização de reuniões envolvendo áreas correlatas à educação, quando solicitado; 11. Assessorar o Secretário Municipal de Educação nos 

assuntos inerentes à Pasta; 12. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

200 Diretor de Políticas Pedagógicas e de Formação 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração; 

•Ensino superior devidamente reconhecido pelas 

instituições oficiais. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de direção em nível hierárquico estratégico, responsável por dirigir as Políticas Pedagógicas e de Formação. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Dirigir os planos de trabalho de cada gerência vinculada à diretoria, considerando o diagnóstico realizado em cada período, tendo em conta os princípios do Plano 

Municipal de Educação; 2. Dirigir o processo de avaliação das ações da Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com as gerências de ensino, no que se 

refere aos aspectos técnico-pedagógicos, considerando os pressupostos do Plano Municipal de Educação - PME; 3. Acompanhar o exercício e o desempenho dos 

profissionais que atuam no atendimento aos convênios, concernentes à área pedagógica; 4. Buscar alternativas junto a Rede Municipal de Ensino e outras 

Instituições, no sentido de efetivar a garantia da permanência nas Unidade Escolares; 5.Participar da elaboração do calendário escolar, em conjunto com as Unidade 

Escolares, com a inspeção escolar, com as gerências de ensino e de transporte, e com a diretoria de administração escolar;  6.Acompanhar, em conjunto com as 

Gerências Pedagógicas e os dirigentes escolares, a execução das atividades extra-classe, zelando pela apresentação de relatórios; 7.Conduzir a elaboração e a 

avaliação do Projeto Político Pedagógico das escolas e CMEI´s, em conjunto com as Gerências Pedagógicas, a Inspeção Escolar e a Gerência de Documentos e 

Registros, observadas as políticas públicas e outros processos de planejamento; 8.Dirigir a implementação do Projeto Político-Pedagógico da Escola, assegurando 

a unidade e o cumprimento do currículo e do calendário escolar; 9.Avaliar, juntamente com os demais segmentos da escola, docentes e funcionários, o desempenho 

da escola como um todo, de forma a caracterizar suas reais necessidades e possibilidades; 10.Participar de comissões, grupos de trabalho e/ou de estudos, reuniões 

e atividades similares quando designado por seu superior hierárquico; 11.Fomentar a gestão democrática como forma de garantir o fortalecimento da unidade escolar 

e a promoção dos direitos de aprendizagem dos estudantes; 12.Planejar, dirigir e controlar a formação continuada para o aprimoramento dos profissionais, com 

vistas a favorecer o processo educacional; 13.Participar e colaborar na realização de reuniões envolvendo outras áreas da Educação, quando solicitado; 14. Executar 

outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 

     

  



 

Estado de Minas Gerais 

Prefeitura Municipal de Diamantina 

Gabinete do Prefeito 

 

 

Rua da Glória, Nº 394 – Centro – CEP: 39100-000 – DIAMANTINA – MINAS GERAIS 

414 

     

CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

201 Diretor de Administração Escolar 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração; 

• Ensino superior devidamente reconhecido pelas 

instituições oficiais. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de direção em nível hierárquico estratégico, responsável pela direção das atividades Administrativas Escolares. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Dirigir e planejar o andamento dos serviços desenvolvidos no âmbito da administração escolar, aplicando inclusive métodos de aperfeiçoamento e eficácia; 

2.Cumprir e fazer cumprir as determinações legais e especificações contidas no Plano de Governo; 3.Assessorar o Secretário Municipal de Educação e fornecer 

subsídios à Diretoria de Políticas Pedagógicas de Formação e às Gerências, sob sua responsabilidade, em todas as demandas administrativas; 4.Atuar como elo 

entre a Secretaria Municipal de Educação e as demais nas demandas correspondentes; 5.Participar de comissões, de grupos de trabalho ou de estudos, quando 

designado por seu superior hierárquico; 6.Participar e colaborar na realização de reuniões envolvendo outras áreas da Educação, quando solicitado; 7.Dirigir o 

desenvolvimento de todo o planejamento anual estratégico da Secretaria, possibilitando a implementação das políticas de governo; 8.Dirigir, distribuir e controlar 

os trabalhos das gerências que lhe são diretamente subordinadas; 9.Promover a articulação permanente das Unidades Escolares com os setores da Secretaria, visando 

uma atuação integrada e harmônica na consecução das competências da Diretoria; 10.Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação 

do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

202 Gerente de Educação Infantil 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, observados os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Educação Infantil. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar as escolas de Educação Infantil e Centros de Educação Infantil do Município (CMEIs), dando suporte técnico-pedagógico aos diretores, supervisores, 

educadores e coordenadores; 2. Promover, em conjunto com a respectiva diretoria, cursos, oficinas e seminários de atualização para os profissionais das escolas de 

Educação Infantil e CMEIs do Município; 3.  Acompanhar reuniões com a comunidade escolar, conselho de pais e outros eventos promovidos pelas instituições 

escolares; 4.  Gerenciar o levantamento da demanda e a oferta de vagas para a Educação Infantil, o processo de matrícula, rematrícula e o preenchimento de vagas 

nas escolas e Centros de Educação Infantil  (CMEIs) do Município; 5. Acompanhar o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos, matriculadas na Rede 

Municipal de Ensino, zelando pelo seu bem-estar e preservando seus direitos assegurados na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); 6. Promover e coordenar, em conjunto com a respectiva diretoria, a formação continuada dos 

profissionais que atuam nas escolas de Educação Infantil e Centros de Educação Infantil  (CMEIs), proporcionando momentos coletivos de estudo e trocas de 

experiências; 7. Gerenciar a seleção de material didático-pedagógico que contemple as especificidades da faixa etária, conforme demanda das unidades atendidas; 

8. Comunicar aos órgãos competentes, como Ministério Público (MP), Centro de Referência e Assistência Social (CREAS), Conselho Tutelar, etc., situações de 

privação e violação dos direitos das crianças; 9. Implementar as políticas da Educação Infantil em consonância com as diretrizes dos entes federados; 10. Planejar 

diretrizes para a educação infantil, com finalidade de atingir o desenvolvimento integral da criança de até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, completando a ação da família; 11. Gerenciar o trabalho dos dirigentes escolares, supervisores, professores e funcionários, garantindo a qualidade 

social da política pública educacional concernente à Educação Infantil ofertada pelo Município; 12. Orientar e acompanhar o planejamento pedagógico, propondo 

estratégias que elevem a qualidade do trabalho realizado pelos professores nas unidades escolares de Educação Infantil; 13. Participar e colaborar na realização de 

reuniões envolvendo outras áreas da Educação, quando solicitado; 14. Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 

15.Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação superior. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

203 Gerente de Educação Inclusiva 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, observados os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Educação Inclusiva. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Orientar a equipe técnico-pedagógica das Unidades Escolares quanto aos recursos, às estratégias pedagógicas e às adaptações curriculares concernentes à 

Educação Inclusiva; 2.Promover a realização de levantamentos e diagnósticos dos estudantes público-alvo da Educação Inclusiva, encaminhando-os para o 

Atendimento Educacional Especializado; 3.Gerenciar e auxiliar no processo pedagógico desenvolvido nas salas de Atendimento Educacional Especializado; 

4.Assessorar na avaliação específica dos estudantes, visando à constatação da necessidade de professor P1 na função de apoio ou Monitor de Educação Inclusiva, 

efetivando o encaminhamento dos profissionais às Unidades Escolares; 5.Propor e avaliar, em conjunto com as demais Secretarias Municipais, estratégias 

específicas de cooperação para a garantia de direitos dos estudantes identificados como público da Educação Inclusiva; 6.Encaminhar às Secretarias Municipais de 

Saúde, Desenvolvimento Social, Esporte, Lazer e Juventude, e Cultura, a demanda de estudantes da Educação Inclusiva, para atendimento nos programas específicos 

de cada área; 7.Promover a capacitação e a formação continuada dos profissionais atuantes na Educação Inclusiva; 8.Promover a verificação dos ambientes e 

veículos escolares, visando a acessibilidade física, cognitiva e de comunicação; 9.Coordenar conferências, encontros, seminários realizados pela Secretaria 

Municipal de Educação, bem como participar de eventos afins, ofertados por outras instituições; 10.Participar e colaborar na realização de reuniões envolvendo 

outras áreas da educação, quando solicitado; 11.Definir diretrizes, em conjunto com o Secretário Municipal de Educação e com a Diretoria de Políticas Pedagógicas 

e de Formação sobre a oferta da Educação Inclusiva; 12.Atuar em conjunto com entidades e instituições do município que desenvolvem ações de educação inclusiva; 

13.Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 14.Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por 

determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

204 Gerente de Ensino Fundamental 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, observados os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Ensino Fundamental. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Gerenciar as escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, dando suporte técnico-pedagógico aos dirigentes, supervisores e professores; 

2.Organizar reuniões periódicas com os dirigentes e supervisores escolares, visando o acompanhamento pedagógico, bem como o aproveitamento dos estudantes; 

3.Acompanhar reuniões com a comunidade escolar, conselho de pais e eventos escolares, objetivando a integração dos trabalhos; 4.Definir, em conjunto com a 

respectiva diretoria, diretrizes e subsidiar a atuação do pedagogo/supervisor escolar, em conformidade com a legislação vigente; 5.Gerenciar o trabalho dos 

coordenadores, supervisores, professores e funcionários, garantindo a qualidade social da política pública educacional concernente ao ensino fundamental ofertado 

pelo Município; 6.Promover a capacitação de dirigentes, supervisores e professores para participação nas avaliações nacionais estaduais de larga escala; 7.Promover 

estudos aos dirigentes, supervisores e professores, baseados na análise dos indicadores referentes aos resultados do Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da 

Educação Pública - SIMAVE e do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB; 8.Promover reuniões regulares para acompanhamento da aprendizagem dos 

estudantes por meio do Conselho de Classe; 9.Orientar quanto a elaboração das avaliações bimestrais com base nas matrizes de referência do SIMAVE e do SAEB 

e, em consonância com as habilidades propostas no Currículo Referência de Minas Gerais-CRMG e com a Base Nacional Comum Curricular-BNCC; 10.Propor, 

gerenciar, avaliar o Programa de Intervenção Pedagógica - PIP, visando o acompanhamento de docentes e estudantes quanto às competências e habilidades 

concernentes a cada período avaliativo; 11.Propor e coordenar, periodicamente, reuniões pedagógicas com professores das escolas cicladas; 12.Acompanhar a 

organização do quadro de pessoal, por escola, juntamente com a Diretoria de Políticas Pedagógicas e de Formação e com o serviço de inspeção escolar, conforme 

a legislação vigente; 13.Orientar e acompanhar o planejamento pedagógico, propondo estratégias que elevem a qualidade do trabalho realizado pelos professores 

nas escolas do Ensino Fundamental; 14.Gerenciar a seleção de material didático-pedagógico que contemple as especificidades da faixa etária, conforme demanda 

das unidades atendidas; 15.Comunicar aos órgãos competentes, como Ministério Público (MP), Centro de Referência e Assistência Social (CREAS), Conselho 

Tutelar, etc., situações de privação e violação dos direitos das crianças e adolescentes; 16.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por 

determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

205 Gerente de Compras, Patrimônio e Materiais 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, observados os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento de Compras, Patrimônio e Materiais. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Gerenciar a execução edificações, reparos e aquisições de materiais com vistas à conservação, manutenção e ao bom funcionamento dos prédios pertencentes à 

Rede Municipal de Ensino; 2.Gerenciar o levantamento e controle patrimonial dos bens móveis e imóveis da Secretaria Municipal de Educação e atualizar, 

anualmente, o inventário dos bens; 3.Gerenciar o levantamento de patrimônio, equipamentos e materiais, a partir da realização dos serviços de inspeção e verificação 

locais, para fins de novas aquisições e processos licitatórios. 4.Acompanhar todas as licitações realizadas para atender às demandas da Gerência; 5.Gerenciar todos 

os contratos referentes aos processos licitatórios realizados para atender as demandas da Gerência e solicitar à assessoria jurídica a aplicação de sanções a 

fornecedores que não cumprirem as obrigações contratuais; 6.Gerenciar o controle do recebimento, do armazenamento e da distribuição de impressos, de material 

permanente, de consumo e de construção para as unidades da Secretaria Municipal de Educação; 7.Gerenciar os processos de verificação da qualidade dos produtos 

adquiridos, bem como o registro da entrada dos materiais e equipamentos no sistema informatizado ou livro de inventário de patrimônio; 8.Propor ações e políticas 

de avaliação do patrimônio para possíveis baixas e alienações; 9.Gerenciar o atendimento às requisições de materiais, separação e expedição dos itens conforme 

requisições, distribuição e oficialização da entrega e alocação do bem; 10.Gerenciar o fluxo de autorizações de fornecimento, de recebimento de notas fiscais e a 

respectiva entrega ao setor de contabilidade, para fins de empenho, liquidação e pagamento; 11.Gerenciar o programa anual de serviços de adequação, recuperação, 

manutenção e conservação das unidades escolares, em articulação com os setores da Secretaria e da Prefeitura Municipal; 12.Articular, com os setores competentes, 

o fornecimento de elementos técnicos para a realização de licitações e contratos de obras de construção, reforma, ampliação e reparos dos prédios da rede; 

13.Participar e colaborar na realização de reuniões envolvendo outras áreas da Educação, quando solicitado; 14.Executar outras atividades no âmbito de sua 

competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

206 Gerente de Administração de Pessoal da 

Educação 

1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, observados os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Pessoal da Educação. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Articular políticas de recursos humanos no que se refere à ação pedagógica e administrativa do quadro dos servidores do Município; 2.Analisar e definir as 

diretrizes para modulação dos servidores do Município, em conjunto com as Diretorias, Gerências, Coordenadorias de Educação e Inspeção Escolar; 3.Avaliar, 

planejar e participar dos processos de efetivação de servidores, de exoneração, de revisão de contratos temporários de trabalho, bem como de novas contratações, 

em conformidade com as Políticas Educacionais; 4.Gerenciar e monitorar os horários de trabalho dos servidores atuantes na estrutura da secretaria, por meio do 

registro de ponto no sistema eletrônico, com vistas à garantia do cumprimento de normas e da produtividade dos serviços. 5.|Providenciar encaminhamentos relativos 

à comunicação de acidentes de trabalho, avaliações laborativas, férias, insalubridade e periculosidade, lotações, mudança de lotação e licenças aos setores que se 

fizerem necessários, tanto da própria secretaria quanto da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. 6.Implementar políticas de gestão capazes de produzir 

ganhos de eficiência, eficácia e efetividade nas ações desenvolvidas;  7.Gerenciar a atualização cadastral dos profissionais, com o intuito de manter os registros 

atualizados; 8.Elaborar, em conjunto com as Diretorias e Gerências, a escala de férias dos servidores atuantes na estrutura da Secretaria, como também dos motoristas 

de transporte escolar; 9.Acompanhar a efetivação de processos seletivos, quanto à observância de prazos e a necessidade de recomposição de vagas, 

temporariamente, descobertas. 10.Manter comunicação permanente entre a Secretaria M. de Educação e a Secretaria M. de Planejamento e Gestão, articulando os 

encaminhamentos acerca dos processos de readaptação funcional; 11.Coordenar, orientar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelos servidores, em conjunto 

com a Diretoria de Administração Escolar; 12.Participar e colaborar na realização de reuniões envolvendo outras áreas da Educação, quando solicitado; 13.Executar 

outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

207 Gerente de Alimentação Escolar 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração, observados os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Alimentação Escolar. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Elaborar e gerenciar o plano anual aquisição e abastecimento dos gêneros alimentícios componentes do Cardápio Escolar, em conjunto com o Secretário (a) 

Municipal de Educação; 2.Coordenar a elaboração do Cardápio Escolar de acordo com as especificações do Programa de Alimentação Escolar; 3.Acompanhar a 

execução orçamentária e o fluxo financeiro dos recursos destinados à Alimentação Escolar; 4.Participar, no que concerne aos investimentos em Alimentação escolar, 

da elaboração das peças orçamentárias do município; 5.Gerenciar todos os contratos referentes aos processos licitatórios realizados para atender as demandas da 

Alimentação Escolar e solicitar à assessoria jurídica a aplicação de sanções a fornecedores que não cumpram as obrigações contratuais; 6.Coordenar o fluxo de 

autorizações de fornecimento, de recebimento de notas fiscais e a respectiva entrega ao setor de contabilidade, para fins de empenho, liquidação e pagamento; 

7.Acompanhar periodicamente as unidades escolares da rede de sede e distritos para verificar o recebimento, armazenamento, preparo e distribuição dos alimentos, 

em conjunto com a equipe de nutricionistas do setor; 8.Promover a capacitação na perspectiva da formação continuada dos profissionais atuantes na Alimentação 

Escolar; 9.Manter contato permanente com fornecedores de alimentos, a fim de assegurar o padrão de qualidade dos gêneros fornecidos; 10.Promover ações que 

visem limpezas periódicas de caixas d´água, bem como a análise da potabilidade da água consumida em todas as unidades escolares; 11.Coordenar a solicitação de 

exames para o Atestado de Saúde Ocupacional - ASO dos serventes escolares, conforme os períodos descritos nas resoluções da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária; 12.Propor às Gerências de Ensino e dar suporte técnico às ações de educação alimentar e nutricional; 13.Coordenar a distribuição e o remanejamento dos 

produtos alimentícios para as unidades escolares; 14.Gerenciar o fluxo do Depósito de Alimentação Escolar: segurança do local, recebimento, armazenamento e 

atualização do estoque e zelar pelo patrimônio existente; 15.Assessorar a elaboração de fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio e supervisionar 

as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos, zelando pela quantidade, qualidade e conservação dos 

produtos;16.Executar, monitorar e avaliar a execução do Programa de Alimentação Escolar - PNAE na Rede Municipal de Ensino; 17.Planejar ações para a melhoria 

da qualidade no processo de aquisição e distribuição da merenda escolar; 18.Supervisionar a análise de relatórios das atividades desenvolvidas, identificando 

fraquezas, forças e oportunidades no alcance de metas pré-estabelecidas no planejamento da alimentação escolar; 19.Participar e colaborar na realização de reuniões 

envolvendo outras áreas da Educação, quando solicitado; 20.Atuar em conjunto com outros setores da administração para implementação das políticas públicas de 

fortalecimento nutricional, previstas em programas governamentais; 21.Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 

22.Atuar em outras atividades correlatas ao cargo ou por determinação superior. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

208 Gerente de Prestação de Contas da Educação 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, observados os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Prestação de Contas da Educação. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Gerenciar o Programa Social de Frequência Escolar que dá base às políticas de transferência de renda; 2.Gerenciar os convênios vigentes, junto aos sistemas 

federal e estadual de controle de convênios; 3.Acompanhar o fluxo de recursos financeiros oriundos de convênios (repasses voluntários); 4.Supervisionar a 

apresentação de relatórios ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e outros órgãos financiadores sempre que solicitado; 5.Acompanhar os 

saldos dos empenhos estimativos e globais no âmbito da Secretaria Municipal de Educação; 6.Coordenar as prestações de contas do convênio do Transporte Escolar 

da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais - SEE/MG, do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE,  do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar - PNAE e, quando for o caso, da Quota Salário Educação - QESE; 7.Coordenar as prestações de contas de outros programas ou convênios financiados pelo 

governo do Estado de Minas Gerais ou pela União no âmbito da educação municipal; 8.Coordenar e supervisionar a elaboração e encaminhar aos órgãos 

financiadores e fiscalizadores as prestações de contas parciais e finais, cumprindo rigorosamente aos prazos determinados nos termos dos convênios; 9.Orientar e 

gerenciar a prestação de contas das escolas referentes ao Programa Dinheiro na Escola - PDDE, Mais Educação e outros, e encaminhar ao órgão competente; 

10.Orientar os gestores dos Conselhos Escolares, no que diz respeito ao recebimento dos recursos financeiros (repasses diretos e adiantamento financeiro), sua 

utilização e prestação de contas; 11.Acompanhar as respostas das demandas resultantes das análises de todas as prestações de contas, sob a responsabilidade da 

gerência; 12.Acompanhar as atividades do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS FUNDEB, do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE e dos Conselhos Municipais que 

constituem Unidades Executoras - UEX do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, oferecendo suporte técnico para análise das pastas e prestações de contas; 

13. Acompanhar a contabilidade da Secretaria Municipal de Educação, junto ao setores competentes da Prefeitura Municipal de Diamantina; 14. Gerenciar as 

informações sobre os custos dos recursos humanos, materiais, patrimoniais e de serviços fornecidos por unidade administrativa de serviços; 15. Participar do 

processo de elaboração das peças orçamentárias (Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA), em conjunto 

com as demais instâncias da Secretaria;  16.  Assessorar o Secretário na transmissão dos dados no Módulo de Acompanhamento e Validação do Sistema de 

Informações Sobre Orçamentos Públicos em Educação - MAVS SIOPE e no fornecimento de informações ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - 

TCE/MG; 17. Coordenar o registro, execução e controle das receitas orçamentárias por fonte dos recursos da Secretaria Municipal de Educação; 18. Participar e 

colaborar na realização de reuniões envolvendo outras áreas da Educação, quando solicitado; 19. Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores 

subordinados à respectiva gerência;20. Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação superior. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

209 Gerente de Documentos e Registros da 

Educação 

1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, observados os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento de Documentos e Registros da Educação 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Gerenciar o repasse às escolas das informações necessárias à organização das secretarias das unidades escolares municipais; 

2.Gerenciar a implantação e implementação de  mecanismos de modernização e informatização para o controle de informações estudantis e funcionais, o registro, 

o gerenciamento e a emissão de documentos. 3.Gerenciar o fornecimento às equipes da Secretaria Municipal da Educação, aos servidores da Rede Municipal de 

Ensino e à comunidade em geral de informações e documentos pertinentes às unidades escolares; 4.Gerenciar a emissão de documentos pertinentes à vida escolar 

dos estudantes das unidades escolares; 5.Gerenciar a orientação e capacitação aos assistentes de serviços escolares quanto ao preenchimento adequado de 

documentos e registros obrigatórios, conforme os padrões oficiais estabelecidos e a legislação vigente; 6.Planejar e gerenciar a oferta de treinamento, quando 

necessário, aos auxiliares de serviços escolares e à equipe diretiva da unidade escolar; 7.Acompanhar o aproveitamento escolar dos estudantes das escolas 

multisseriadas/cicladas, durante o ano letivo, em conjunto com a inspeção escolar e a Diretoria de Políticas Pedagógicas e de Formação; 8.Acompanhar, em conjunto 

com a Diretoria de Políticas Pedagógicas e de Formação a situação dos estudantes aprovados com progressão continuada, referentes às instituições municipais sob 

a administração direta da Gerência de Ensino Fundamental; 9.Gerenciar a emissão, o registro e o protocolo certificados de cursos oferecidos pela Secretaria 

Municipal de Educação; 10.Gerenciar, conforme legislação vigente, o arquivamento e manutenção de documentos referentes à vida escolar dos estudantes e à vida 

funcional dos servidores das escolas municipais sob a gestão direta das gerências de ensino ou desativadas; 11.Gerenciar a articulação do setor com os dirigentes 

escolares quanto ao arquivamento e manutenção de documentos referentes à vida escolar dos estudantes e à vida funcional dos servidores das unidades escolares; 

12.Promover a comunicação do setor com as gerências da Secretaria Municipal de Educação, no que se refere ao fornecimento de informações que subsidiem o 

processo de distribuição de insumos básicos educacionais e de alocação e remanejamento de recursos humanos e materiais; 13.Gerenciar a coordenação e a execução 

do cadastro escolar, da matrícula e do encaminhamento dos estudantes, quando for o caso, no ensino fundamental; 14.Gerir e acompanhar a realização do Censo 

Escolar anual, preenchendo a respectiva plataforma do Ministério da Educação através Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - 

INEP; 15.Gerenciar o acompanhamento e o controle da frequência escolar dos estudantes, em conjunto com as instituições escolares e as gerências de ensino, 

visando o combate à evasão escolar; 16.Manter contato permanente com o Conselho Municipal de Educação e a Superintendência Regional de Ensino de 

Diamantina, visando a troca de informações e eventuais aprovações de documentos, conforme a competência; 17.Acompanhar a produção e possíveis alterações 

dos Regimentos Escolares e encaminhá-los, após a conclusão do documento pela Inspeção Escolar e pela Diretoria de Políticas Pedagógicas e de Formação, para 

aprovação; 18.Acompanhar, junto à Superintendência Regional de Ensino de Diamantina e Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, os processos de  

autorização de funcionamento das escolas e/ou reconhecimento, assim como ato de cessação de funcionamento, conforme legislação vigente; 19.Participar de 

reuniões de equipes diretivas, grupos e setores internos da secretaria,visando a comunicação efetiva e a integração dos trabalhos; 20.Gerenciar a organização, de 

acordo com a legislação vigente, do calendário escolar, em conjunto com as unidades escolares, com a inspeção escolar, com as gerências de ensino e de transporte, 

com a Diretoria de Políticas Pedagógicas e de Formação, com a Diretoria de Administração Escolar e encaminhar à Superintendência Regional de Ensino para 
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análise e aprovação; 21. Promover ações que visem estabelecer o cronograma regular para a realização de visitas técnicas às unidades escolares com a finalidade 

de verificar os dados referentes ao censo escolar; 22.Gerenciar o arquivamento dos documentos físicos e/ou digitais, de acordo com padrão definido pelas  Secretarias 

Estadual e Municipal de Educação; 23.Definir e propor diretrizes para dinamizar o acesso a documentos e registros promovendo a transparência das ações 

administrativas; 24. Promover a preservação de dados armazenados, avaliando os riscos de violação da proteção, conforme a Lei Geral de Proteção aos Dados do 

Brasil (LGPD) e promover o descarte de arquivos, observada a legislação pertinente; 25. Supervisionar a transparência do uso, coleta e armazenamento de 

documentos e de registros, conforme a Lei Geral de Proteção aos Dados do Brasil (LGPD); 26.Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados 

à respectiva gerência; 27.Gerenciar o fornecimento documentos que subsidiem a execução de programas e projetos de construção, ampliação e recuperação da rede 

física escolar; 28.Realizar consultas junto ao Conselho Estadual de Educação - CEE e Conselho  Nacional de Educação - CNE e Ministério da Educação - MEC, 

quando se fizer necessário; 29.Atuar em outras atividades correlatas ao cargo ou por determinação superior. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

210 Gerente de Transporte Escolar 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, observados os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades do Transporte Escolar. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Gerenciar a equipe de motoristas atuantes na Secretaria Municipal de Educação; 2.Gerenciar as  atividades de manutenção e de conservação dos veículos, bem 

como da documentação obrigatória da frota da Secretaria Municipal de Educação; 3.Gerenciar as demandas para solicitação e realização de processo licitatório, 

visando à contratação de serviços para atendimento ao serviço de transporte escolar no ano vindouro; 4.Acompanhar as licitações realizadas para atender às 

demandas do setor e gerenciar contratos de fornecimentos; 5.Acompanhar as solicitações, quando necessário, de aditivos aos contratos do transporte escolar 

terceirizado; 6.Garantir o transporte de materiais para eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Educação; 7.Planejar e executar, em conjunto com 

os setores da secretaria, as atividades relativas ao transporte de profissionais, equipamentos, materiais e alimentos; 8.Gerenciar os deslocamentos intra e 

intermunicipal da frota da secretaria; 9.Gerenciar os programas e convênios relacionados ao transporte escolar; 10.Acompanhar a autorização, conforme legislação 

vigente, do uso do transporte escolar pelos estudantes; 11.Supervisionar o funcionamento do transporte escolar no que diz respeito aos roteiros, quilometragem das 

linhas, quantitativo de estudantes atendidos, custos e condições dos veículos próprios e terceirizados; 12.Gerenciar todos os contratos referentes aos processos 

licitatórios realizados para atender às demandas do transporte e solicitar à Assessoria Jurídica a aplicação de sanções aos fornecedores que não cumprirem as 

obrigações contratuais;  13.Gerenciar o fluxo de autorizações de fornecimento, de recebimento de notas fiscais e a respectiva entrega ao setor de contabilidade, para 

fins de empenho, liquidação e pagamento; 14.Encaminhar e acompanhar, junto ao órgão competente, a vistoria dos veículos do transporte escolar, visando a 

segurança e integridade física dos usuários; 15.Participar e colaborar na realização de reuniões envolvendo outras áreas da Educação, quando solicitado; 

16.Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 17.Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por 

determinação superior. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

211 Gerente de Inspeção Escolar 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração, observados os 

percentuais estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Inspeção Escolar. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Gerenciar a orientação, a assistência e a inspeção dos processos administrativos e pedagógicos das unidades escolares; 2. Gerenciar as ações desenvolvidas pelos 

inspetores escolares;  3. Definir diretrizes para a atuação da equipe de inspeção escolar, conforme legislação vigente; 4. Gerenciar os processos de verificação 

regular da documentação dos alunos e dos profissionais;  5.Gerenciar a orientação da elaboração e implementação do Projeto Político-Pedagógico das escolas; 

6.Assessorar o trabalho de validação de atos escolares, quando necessário; 7.Acompanhar e orientar, em conjunto com a equipe do setor, os serviços da Secretaria 

Municipal de Educação, em função de alterações na legislação vigente, adequações dos procedimentos de atuação institucional, bem como sugerir instrumentos 

complementares aos serviços; 8.Emitir pareceres e, em conjunto com a equipe de inspeção escolar, elaborar atos administrativos que orientem procedimentos a 

serem adotados na Rede Municipal de Educação; 9.Organizar e supervisionar os procedimentos de inspeção escolar, com instrumentos complementares, por meio 

de instruções de trabalho e ordem de serviço; 10.Supervisionar a análise dos relatórios produzidos pela equipe do setor sobre visitas técnicas e orientações realizadas, 

visando subsidiar decisões administrativas, bem como preservar a memória do setor; 11.Coordenar estudos e análises de indicadores relacionados à gestão 

pedagógica e à gestão administrativa das unidades escolares municipais; 12.Coordenar a atuação da equipe junto às instituições, com base no Regimento Escolar, 

no Projeto Político Pedagógico - PPP e na legislação complementar, de modo a preservar a autonomia e autoridade da instituição escolar; 13.Promover a integração 

das ações da Gerência de Inspeção Escolar e da Gerência de Documentos e Registros, junto às instituições de ensino, no que se refere à escrituração, aos arquivos 

escolares e às instalações; 14.Gerenciar a elaboração dos quadros de servidores em atuação nas unidades escolares, no que se refere à atribuição de turmas, turnos, 

aulas e apoio administrativo, em conjunto com os dirigentes escolares, com a Diretoria de Políticas Pedagógicas e de Formação e a Diretoria de Administração 

Escolar, respeitada a legislação vigente; 15.Participar e colaborar na realização de reuniões envolvendo outras áreas da Educação, quando solicitado; 16.Coordenar 

e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 17.Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação 

do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

212 Coordenador do Setor de Educação Infantil 1 40h semanais e à disposição • Livre designação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Educação Infantil. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Coordenar as equipes pedagógicas das escolas em ações que tenham por objetivo o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem; 2.Definir diretrizes 

junto às equipes diretivas e pedagógicas das unidades escolares como suporte na execução do Projeto Político Pedagógico e no cumprimento do Regimento Escolar, 

orientar e prestar assessoramento ao Coordenador de Ensino Infantil  na dinamização do currículo escolar; 3.Coordenar reuniões periódicas com os dirigentes, 

supervisores, professores e Educadores do Ensino Infantil; 4.Propor e planejar, em conjunto com a respectiva gerência, programas de formação continuada, visando 

a produção de conhecimentos aos profissionais, visando a qualidade do processo educativo; 5.Coordenar o processo de escolha dos livros e materiais didáticos da 

Educação Infantil; 6.Supervisionar a execução do Projeto Político Pedagógico - PPP e o cumprimento do Regimento Escolar; 7.Receber, encaminhar e acompanhar, 

em conjunto com a diretoria respectiva, os estagiários, remunerados ou não, em atividade nas escolas municipais; 8.Participar das atividades especiais das escolas, 

viabilizar momentos de formação para os professores participando da preparação, da execução e da avaliação de seminários, encontros, palestras e sessões de 

estudos; 9.Acompanhar, em conjunto com o Setor de Documentos e Registros da Educação, os registros técnico-pedagógicos das escolas e CMEI’s, no decorrer do 

ano letivo; 10.Realizar e registrar visitas técnicas às unidades escolares, com objetivo de avaliar o desenvolvimento pedagógico das instituições; 11.Organizar os 

dados para o registro da memória histórica do trabalho pedagógico  desenvolvido pela Gerência de Educação Infantil; 12.Executar outras atividades no âmbito de 

sua competência ou por determinação superior. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

213 Coordenador do Setor de Ensino Fundamental 1 40h semanais e à disposição • Livre designação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Ensino Fundamental. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar as equipes pedagógicas das escolas em ações que tenham por objetivo o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem; 2. Coordenar o 

processo de elaboração de materiais e definição de recursos pedagógicos para as turmas de anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental; 3. Analisar, em 

conjunto com a respectiva gerência, indicadores educacionais oriundos de avaliações externas, bem como os resultados de avaliações diagnósticas locais, visando 

a construção de proposições para a melhoria e o desenvolvimento do ensino; 4. Coordenar a produção de relatórios referentes aos  resultados das avaliações 

diagnósticas aplicadas nas escolas de Ensino Fundamental; 5. Propor e planejar, em conjunto com a respectiva gerência, programas de formação continuada, visando 

a produção de conhecimentos aos profissionais, visando a qualidade do processo educativo; 6. Supervisionar a execução do Projeto Político Pedagógico - PPP e o 

cumprimento do Regimento Escolar; 7.Acompanhar a realização de registros oriundos de visitas técnicas às unidades escolares, com objetivo de avaliar o 

desenvolvimento pedagógico das instituições; 8.Coordenar o processo de escolha dos livros didáticos; 9.Participar das atividades especiais das escolas, viabilizar 

momentos de formação para os professores participando da preparação, da execução e da avaliação de seminários, encontros, palestras e sessões de estudos; 

10.Acompanhar visitas técnico-pedagógicas às escolas, visando a observação do contexto escolar e a identificação de especificidades, com o propósito de auxiliar 

na implementação da prática pedagógica e, quando for o caso, na ressignificação; 11.Acompanhar, em conjunto com o Setor de Documentos e Registros da 

Educação, os registros técnico-pedagógicos das escolas multisseriadas/cicladas, no decorrer do ano letivo; 12.Receber, encaminhar e acompanhar, em conjunto com 

a diretoria respectiva, os estagiários, remunerados ou não, em atividade nas escolas municipais; 13.Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por 

determinação superior. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

214 Coordenador do Setor de Alimentação Escolar 1 40h semanais e à disposição • Livre designação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Alimentação Escolar. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Coordenar a aquisição e a distribuição da merenda escolar em toda a rede escolar; 2.Coordenar os serviços de alimentação nas Escolas e Centros Municipais de 

Educação Infantil, mantendo o seu correto desempenho; 3.Acompanhar a coordenação da logística de entrega de gêneros alimentícios junto ao Setor de Transporte; 

4.Coordenar o abastecimento das unidades escolares com todos os gêneros alimentícios componentes do Cardápio, observando a vigência dos processos licitatórios; 

5.Acompanhar a equipe de nutricionistas na elaboração dos cardápios; 6.Orientar os serventes escolares quanto ao adequado armazenamento dos alimentos, 

observando data de validade, a quantidade em estoque e outros aspectos que se fizerem necessários; 7.Coordenar o abastecimento do gás de cozinha, em conjunto 

com o setor de compras, patrimônio e materiais;  8.Coordenar, em conjunto com a gerência, o fluxo de autorizações de fornecimento, de recebimento de notas 

fiscais e a respectiva entrega ao setor de contabilidade, para fins de empenho, liquidação e pagamento; 9.Promover a realização de check list dos alimentos em 

estoque nas unidades escolares em conjunto com os nutricionistas responsáveis pela Sede e/ou Distritos. 10.Prestar assessoramento ao Gerente na definição de 

diretrizes de fiscalização nas unidades escolares;  11.Organizar, em conjunto com a Gerência de Administração de Pessoal da Educação, escala de férias dos 

Serventes Escolares que atuam nas unidades que não dispõem de chefia imediata. 12.Executar a avaliação de desempenho de serventes escolares nas unidades que 

não dispõem de chefia imediata, em conjunto à Gerência de Administração de Pessoal da Educação; 13.Assessorar a Gerência na elaboração de termos de referências 

para fins de licitação; 14.Acompanhar a execução do Programa de Alimentação Escolar desenvolvido nas unidades educacionais. 15.Executar outras atividades no 

âmbito de sua competência ou por determinação superior. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

215 Coordenador do Setor de Prestação de Contas 

da Educação 

1 40h semanais e à disposição 
• Livre designação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Prestação de Contas da Educação. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Coordenar a equipe do setor na elaboração e no controle de contratos de locação de imóveis, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal 

de Educação; 2.Acompanhar a execução orçamentária e financeira dos convênios e dos contratos em estreita articulação com o setor competente da Prefeitura 

Municipal de Diamantina; 3.Acompanhar a execução cronológica dos convênios, informando as ocorrências que possam afetar o regular cumprimento do acordado; 

4.Orientar as escolas sobre documentação que compõe o processo de prestação de contas;  5.Acompanhar a execução do orçamento geral da Secretaria Municipal 

de Educação, providenciando eventuais suplementações, respeitados os limites aprovados na legislação pertinente; 6.Supervisionar a elaboração e encaminhar 

relatórios e pareceres aos dirigentes escolares, após análise da prestação de contas; 7.Acompanhar os processos licitatórios que forem realizados para atender as 

demandas das Unidades Executoras; 8.Elaborar e manter atualizado o cronograma de controle de convênios e contratos da Secretaria Municipal de Educação, capaz 

de demonstrar período de vigência, valores e serviços prestados; 9.Promover a fiscalização e proceder com a solicitação de diárias e ou adiantamentos para viagens 

de todos os servidores da Secretaria Municipal de Educação; 10.Alimentar os sistemas usados para Prestação de Contas e atualização de dados dos beneficiários do 

Bolsa família; 11.Manter atualizadas as planilhas dos centros de custos da Educação Municipal; 12.Coordenar a equipe do setor quanto ao arquivamento de 

documentos, zelando pela ordem, identificação e segurança; 13.Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação da gerência. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

216 Supervisor do Setor de Programas e Projetos da 

Educação 

1 40h semanais e à disposição 
• Livre designação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão do Setor de Programas e Projetos da Educação. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Supervisionar programas e projetos institucionais da Secretaria Municipal de Educação de Diamantina e de outras secretarias; do Governo Federal, através do 

Ministério da Educação e outros Ministérios; da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais e de outras Secretarias que tenham por objetivo promover a 

melhoria e o desenvolvimento do Ensino, abrangendo desde atividades, projetos e programas pedagógicos, esportivos, culturais, inclusivos e sociais; 2.Supervisionar 

e realizar adesões, cadastros, monitoramentos e avaliações em plataformas e sítios eletrônicos oficiais que abrigam projetos e programas dos quais a Secretaria 

Municipal de Educação seja partícipe; 3.Supervisionar convênios e contratos correlatos a programas e projetos em execução na Secretaria Municipal de Educação; 

4.Sugerir ao Secretário Municipal de Educação sobre a elaboração, adesão, conveniamentos ou contratações de projetos e serviços que tenham por finalidade o 

desenvolvimento e a melhoria da educação pública municipal; 5.Apoiar os diversos setores da Secretaria Municipal de Educação na elaboração de diretrizes e 

regulamentos necessários para implementação de projetos setoriais e intersetoriais, cujo escopo seja o avanço da educação municipal; 6.Promover a articulação 

entre os profissionais envolvidos na execução dos programas, projetos e atividades da Secretaria Municipal de Educação; 7.Produzir e analisar relatórios parciais e 

finais sobre os programas e projetos realizados no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, visando o monitoramento, a avaliação e ao registro da memória da 

Secretaria; 8.Supervisionar as Gerências de Ensino na análise de dados e indicadores educacionais, visando à melhoria do processo de ensino e aprendizagem; 

9.Supervisionar à Diretoria de Políticas Pedagógicas e de Formação na organização da oferta de formação continuada; 10.Supervisionar os projetos de ensino, 

pesquisa e extensão realizados por instituições de ensino superior no âmbito da Secretaria Municipal de Educação;  11.Elaborar projetos na área de educação para 

captação de recursos; 12.Supervisionar os programas de bolsa de estudo e de estágios remunerados ou não, oferecidos ou executados pela Secretaria Municipal de 

Educação; 13.Articular junto a Órgãos Governamentais, Organizações da Sociedade Civil e empresas parcerias para concepção e implantação de projetos e captação 

de recursos com o objetivo de promover o desenvolvimento da educação pública; 14.Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação 

do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

217 Supervisor do Setor de Compras, Patrimônio e 

Materiais 

1 40h semanais e à disposição 
• Livre designação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Setor de Compras, Patrimônio e Materiais. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Coordenar a equipe de distribuição e transporte de materiais, de forma a tornar o procedimento mais eficiente e dinâmico. 2.Verificar a equivalência dos materiais 

e equipamentos recebidos com a descrição da nota fiscal e providenciar o registro de recebimento nos sistemas informatizados, após a devida conferência; 

3.Supervisionar a equipe responsável pelo envio de materiais didáticos e escolares, mobiliário, computadores e demais suprimentos às unidades escolares e 

dependências administrativas da Secretaria Municipal de Educação; 4.Providenciar para  que todos os  materiais destinados  aos estudantes sejam devidamente 

entregues, e que quaisquer materiais excedentes sejam remanejados ou armazenados, se necessário; 5.Providenciar, conjuntamente com os dirigentes das unidades 

escolares, as aquisições de material de consumo necessário, conforme demanda mensal, evitando o desabastecimento ou estoque excessivo; 6.Supervisionar a 

utilização dos materiais e ou equipamentos, primando pela legalidade, ética e economicidade; 7.Articular junto à própria Gerência e à Diretoria de Administração 

Escolar informações acerca da qualidade dos equipamentos e materiais, a partir da comunicação estabelecida com as unidades escolares, para fins de revisão dos 

processos de aquisição; 8.Supervisionar e coordenar a equipe encarregada de carga e descarga dos equipamentos e materiais nos espaços de armazenamento e nas 

unidades escolares; 9.Supervisionar o cumprimento, pelos fornecedores, das condições constantes nos contratos ou nos pedidos de compra; 10.Subsidiar a realização 

dos balancetes mensais e inventários físicos e financeiros do material e equipamentos em estoque; 11.Coordenar a elaboração e diagnóstico básico da situação dos 

materiais permanentes e equipamentos existentes, apontando as necessidades; 12.Acompanhar e manter registro permanente e atualizado das obras em execução; 

13.Manter interlocução permanente com os dirigentes escolares e gerências de ensino, no que se refere ao abastecimento de materiais e equipamentos, bem como 

às intervenções na rede física;  14.Supervisionar e promover a elaboraração de  diagnósticos e relatórios dos serviços de adequação, recuperação, manutenção e 

preservação, realizados nas unidades escolares; 15.Participar e colaborar na realização de reuniões envolvendo outras áreas da Educação, quando solicitado; 

16.Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

218 Supervisor do Setor de Documentos e Registros 

da Educação 

1 40h semanais e à disposição 
• Livre designação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão do Setor de Documentos e Registros da Educação. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Supervisionar os trabalhos das equipe do setor e dos assistentes de serviços escolares, o cumprimento de prazos referentes a cadastramentos em órgãos oficiais, 

respostas aos órgãos normativos e abastecimento do censo escolar. 2.Supervisionar a equipe do setor, com vistas à sistematização de informações e emissão de 

documentos escolares necessários à execução dos serviços das gerências da Secretaria Municipal de Educação, aos dirigentes escolares e demais servidores da Rede 

Municipal de Ensino, como também à comunidade em geral; 3.Orientar e supervisionar a equipe do setor e os assistentes de serviços escolares quanto ao 

preenchimento adequado dos Históricos Escolares e outros registros obrigatórios conforme os padrões oficiais estabelecidos e a legislação vigente; 4.Supervisionar 

a elaboração e/ou alteração dos documentos escolares, de acordo com as necessidades e a legislação vigente; 5.Supervisionar capacitações e  treinamento, quando 

necessário, aos auxiliares de serviços escolares e à equipe diretiva da unidade escolar; 6.Orientar a triagem, a guarda e a expedição de documentos das unidades 

escolares desativadas; 7.Coordenar os mecanismos de modernização e informatização para o controle de informações estudantis e funcionais, o registro, o 

gerenciamento e a emissão de documentos; 8.Orientar e supervisionar o registro de informações escolares no diário de classe; 9.Subsidiar a gerência acerca de 

documentos e dados necessários ao processo pedagógico e administrativo; 10.Acompanhar o aproveitamento escolar dos estudantes das escolas 

multisseriadas/cicladas, durante o ano letivo, em conjunto com a inspeção escolar e a Diretoria de Políticas Pedagógicas e de Formação; 11.Coordenar o 

levantamento da situação dos estudantes aprovados com progressão continuada referentes às instituições municipais sem gestor; 12.Supervisionar a emissão, o 

registro e protocolo dos certificados de cursos oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação; 13.Supervisionar a organização e o arquivamento de todo o 

material do setor, a fim de preservar a memória deste; 14.Orientar a equipe do setor e os assistentes de serviços escolares quanto ao arquivamento e a manutenção 

de documentos referentes à vida escolar dos estudantes e à vida funcional dos servidores das unidades escolares; 15.Coordenar a execução do cadastro escolar, da 

matrícula e do encaminhamento dos estudantes, quando for o caso no ensino fundamental; 

16.Acompanhar a realização do censo escolar anual, preenchendo a respectiva plataforma do Ministério da Educação através Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP; 17.Participar de reuniões de equipes diretivas, grupos e setores internos da secretaria,visando a comunicação efetiva 

e a integração dos trabalhos; 18.Participar da organização do calendário escolar, de acordo com a legislação vigente;  19.Realizar, em conjunto com a gerência, 

visitas às escolas para verificação de dados referentes ao censo escolar; 20.Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou conforme determinação 

superior. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

219 Supervisor do Setor de Transporte Escolar 1 40h semanais e à disposição • Livre nomeação e exoneração 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de supervisão em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão do Setor de Transporte Escolar.  

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1. Supervisionar motoristas e veículos da frota da Secretaria Municipal de Educação, no que se refere a horários, rotas e atividades diárias; 2. Supervisionar as 

atividades do transporte, manutenção e conservação dos veículos, bem como da documentação obrigatória; 5. Apoiar a gerência e a equipe do setor na demarcação 

das rotas,  na  organização das linhas de transporte escolar próprio ou terceirizado, fiscalizando os serviços; 4. Supervisionar a análise e instrução de processos 

relativos ao transporte no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, promovendo pareceres e informações necessárias, quando for o caso; 6. Orientar pais e/ou 

responsáveis dos estudantes, usuários do transporte escolar, bem como atendê-los nos assuntos referentes ao serviço; 7. Supervisionar, em conjunto com os dirigentes 

escolares, o cumprimento dos horários e rotas do transporte escolar;  9. Participar e colaborar na realização de reuniões envolvendo a Secretaria de Educação, 

quando solicitado; 10. Supervisionar os serviços mecânicos dos veículos, bem como os procedimentos de abastecimento, evitando desvios e desperdícios; 11. 

Supervisionar a organização e o arquivamento dos documentos e registros, no âmbito do setor de transporte escolar, a fim de preservar a memória do mesmo; 12. 

Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou conforme determinação superior. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

220 Oficial de Distribuição 3 40h semanais e à disposição • Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela distribuição de insumos escolares. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Organizar a entrega de equipamentos, materiais e insumos escolares, recebendo os fornecedores quando da entrega dos pedidos, conferindo sua quantidade, estado 

de conservação e atendimento às especificações das requisições de compra e notas fiscais; 2. Proceder com a carga e descarga de alimentos, equipamentos e 

materiais, conduzindo-os ao local indicado para o armazenamento; 3. Organizar e efetuar a entrega de alimentos para merenda escolar e equipamentos e materiais, 

utilizando-se dos veículos disponibilizados para este fim; 4. Garantir a organização no armazenamento dos insumos escolares, utilizando-se dos meios necessários 

para a segurança e cuidados no manuseio; 5. Cuidar da ordem e limpeza do local de armazenamento dos insumos escolares, inclusive removendo lixos e resíduos; 

6. Zelar pelo bom estado de conservação do patrimônio, dos materiais disponíveis, inclusive realizado serviços de manutenção e reparos quando necessário; 7.  

Auxiliar no empacotamento dos produtos alimentícios, equipamentos e materiais; 8.  Executar atividades de apoio à realização de eventos, mudanças internas e de 

endereço de unidades escolares ou administrativas, e outras que se fizerem necessárias; 9.  Executar outras atividades no âmbito de sua competência ou por 

determinação superior. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

221 Ouvidor do SUS 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de controle em nível hierárquico estratégico, responsável pelo recebimento de demandas e controle das atividades de Ouvidoria do SUS. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Receber, analisar e encaminhar as reclamações, denúncias, críticas, informações e sugestões apresentadas pelos usuários do Sistema Municipal de Saúde; 2.Definir 

diretrizes para resposta aos usuários, acerca das demandas apresentadas; 3.Gerenciar o trâmite das demandas junto à Secretaria Municipal de Saúde, das providências 

e resoluções, buscando celeridade e atenção no prazo de resposta ao cidadão; 4.Promover ações de divulgação e conhecimento acerca da existência e funcionamento 

da Ouvidoria dentre os usuários do sistema e população em geral; 5.Apresentar, divulgar e disponibilizar relatórios dos trabalhos da Ouvidoria de forma periódica 

ao Secretário Municipal de Saúde e ao Chefe do  Executivo; 6.Determinar o encaminhamento das demandas às unidades administrativas competentes para resposta, 

de acordo com o seu teor; 7.Prestar assessoramento em atos de conteúdo decisório no âmbito da Ouvidoria do SUS, que se destinem ao público externo; 8.Determinar 

a expedição de ofícios dirigidos a autoridades, pedidos de informação e encaminhamentos pertinentes a procedimentos realizados pela Ouvidoria; 9.Guardar sigilo 

sobre o que souber em razão do exercício profissional regular, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes; 10.Participar 

e colaborar na realização de reuniões envolvendo outras áreas da saúde, quando solicitado; 11. Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por 

determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

222 Secretário Adjunto da Saúde 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de assessoramento em nível hierárquico estratégico, responsável por assistir o Secretário em suas atribuições e substituí-lo em suas ausências e impedimentos 

legais. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Formular e avaliar a Política de Saúde do Município, em consonância com as diretrizes gerais da Secretaria Municipal de Saúde, do Governo Municipal e a 

legislação vigente; 2.Estruturar, implantar e gerenciar o Sistema Municipal de Saúde em todos seus níveis, em consonância com as diretrizes gerais do Governo 

Municipal e do Sistema Único de Saúde – SUS; 3.Coordenar, orientar e assessorar a elaboração e a execução do Plano Municipal de Saúde e demais instrumentos 

de gestão; 4.Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços públicos de saúde; 5.Planejar, em conjunto com a Diretoria de Vigilâncias a execução de 

ações de vigilância à saúde, assegurando o cumprimento da legislação sanitária em vigor; 6.Promover e supervisionar, em articulação com os órgãos afins, programas 

e ações de qualificação e valorização dos servidores e profissionais da área de saúde do Município; 7.Substituir o Secretário Municipal de Saúde nos seus 

impedimentos legais, e representá-lo junto a autoridades e órgãos, bem como na assinatura de despachos e demais documentos legais pertinentes; 8.Receber 

demandas relativas à prestação de serviços públicos no âmbito da saúde, prestar assessoramento nas decisões e promover as correções exigidas; 9.Dirigir e subsidiar 

o Chefe de Gabinete, o Ouvidor do SUS e o Assessor Jurídico, vistoriando e orientando seu trabalho; 10.Zelar, em conjunto com a Assessoria Jurídica, pela 

legalidade e legitimidade dos atos da Secretaria Municipal de Saúde; 11.Coordenar e dirigir a formulação, monitoramento e avaliação de planos, programas, 

estratégias e projetos do Setor da Saúde; 12.Participar e colaborar na realização de reuniões envolvendo outras áreas da saúde, quando solicitado; 13.Executar outras 

atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

223 Diretor de Atenção Primária à Saúde 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de direção em nível hierárquico estratégico, responsável pela direção das atividades de Atenção Primária à Saúde. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Garantir o planejamento em saúde, a gestão e organização do processo de trabalho, a coordenação das ações no território e a integração da rede básica de atenção 

à saúde com outros serviços; 2.Fortalecer a atenção à saúde prestada pelos profissionais das equipes à população; 3.Participar e orientar o processo de 

territorialização, diagnóstico situacional, planejamento e programação das equipes, avaliando resultados e propondo estratégias para o alcance de metas de saúde, 

junto aos demais profissionais; 4.Contribuir para implementação de políticas, estratégias e programas de saúde, bem como para a mediação de conflitos e resolução 

de problemas; 5.Dirigir a adequada alimentação de dados nos sistemas de informação da atenção à saúde vigente, por parte dos profissionais, verificando sua 

consistência, estimulando a utilização para análise e planejamento das ações, e divulgando os resultados obtidos; 6.Estimular o vínculo entre os profissionais 

favorecendo o trabalho em equipe; 7.Potencializar a utilização de recursos físicos, tecnológicos e equipamentos existentes, apoiando os processos de cuidado a 

partir da orientação à equipe sobre a correta utilização desses recursos; 8.Qualificar a gestão de insumos, zelando pelo bom uso dos recursos e evitando o 

desabastecimento; 9.Conhecer a rede de serviços e equipamentos sociais do território, e estimular a atuação intersetorial, com atenção diferenciada para as 

vulnerabilidades existentes no território; 10.Direcionar as atividades de todos os equipamentos da rede básica de saúde; 11.Executar outras atividades no âmbito de 

sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 

     

  



 

Estado de Minas Gerais 

Prefeitura Municipal de Diamantina 

Gabinete do Prefeito 

 

 

Rua da Glória, Nº 394 – Centro – CEP: 39100-000 – DIAMANTINA – MINAS GERAIS 

438 

     

CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

224 Diretor de Atenção Especializada em Saúde 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de direção em nível hierárquico estratégico, responsável pela direção das atividades Especializadas em Saúde. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Planejar e coordenar tarefas que envolvam funções de desenvolvimento organizacional, de controle interno e de suporte técnico e administrativo às unidades de 

administração de recursos humanos, materiais e patrimoniais, observando as ordens e diretrizes traçadas pelo Secretário; 2.Definir protocolos e políticas, junto ao 

Secretário Municipal de Saúde, que versem sobre a qualidade e avaliação dos serviços especializados pelo Sistema Único de Saúde - SUS à população; 3.Identificar 

os serviços de referência para o estabelecimento de padrões técnicos no atendimento de urgência e emergência, atenção hospitalar, domiciliar e segurança do 

paciente; 4.Contribuir para o desenvolvimento de mecanismos de implementação da política de regulação assistencial do Sistema Único de Saúde - SUS e para 

certificação das entidades beneficentes que prestam serviços complementando a rede de saúde pública, bem como acompanhar o desenvolvimento de mecanismos 

inovadores que fortaleçam a organização do sistema e a capacidade de sua gestão nas três esferas de governo; 5.Promover para o Município a política de sangue e 

hemoderivados e a política da pessoa com deficiência; 6.Desenvolver a política de responsabilização sanitária das unidades municipais da atenção especializada 

que atuam no município, de forma articulada e complementar, visando minimizar os problemas de saúde da população; 7.Definir diretrizes para os setores 

relacionados à atenção especializada na execução das políticas públicas em atenção às recomendações interfederativas tripartites; 8.Desenvolver políticas que 

respondam pelas ações de assistência integral à saúde, buscando a ampliação do acesso à saúde e acolhimento dos casos demandados aos serviços especializados 

em saúde; 9.Realizar a interlocução e manter-se atualizado, bem como atualizar os gestores da rede de cuidados da pessoa com deficiência, serviços de reabilitação 

e oficinas ortopédicas; 10.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

225 Diretor de Vigilância em Saúde 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de direção em nível hierárquico estratégico, responsável pela direção das atividades de Vigilância em Saúde. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Dirigir os projetos e as ações desenvolvidas pelos gerentes das vigilâncias integrantes do Sistema de Vigilância em Saúde; 2.Monitorar e aprimorar a prática das 

vigilâncias na detecção e enfrentamento dos problemas da saúde pública; 3.Definir estratégias de intervenção a cada problema identificado; 4.Dirigir o 

gerenciamento dos recursos financeiros destinados à vigilância em saúde, acompanhando o direcionamento dos valores para a execução dos serviços desenvolvidos 

nesta área; 5.Planejar práticas coletivas de educação em saúde no processo de intervenção sobre os fatores determinantes aos agravos, bem como no processo de 

promoção e prevenção das doenças; 6.Definir e monitorar indicadores de saúde para análise das condicionantes e determinantes da saúde, visando prevenção e 

controle de riscos, agravos e doenças; 7.Planejar, dirigir e avaliar as ações de vigilância em saúde definidas no Plano Municipal de Saúde e na Programação Anual 

de Saúde; 8.Articular as atividades de sua respectiva diretoria com os demais serviços de saúde e com outros organismos públicos e privados; 9.Participar de 

reuniões intra e intersetorial, nas esferas municipal, estadual e federal na sua área de atuação, assim como, representar o Secretário Municipal de Saúde, quando se 

fizer necessário; 10.Elaborar parecer e nota técnica no âmbito das ações pertinentes à vigilância em saúde; 11.Constituir a Comissão de Julgamento de Processo 

Administrativo Sanitário, em segunda instância; 12.Assessorar as ações de educação permanente e capacitação em serviço; 13.Dirigir a divulgação de dados 

referentes à área de atuação, através de boletins técnicos elaborados no âmbito da vigilância em saúde; 14.Receber, avaliar e responder junto aos demais 

colaboradores os processos/protocolos inerentes à vigilância em saúde, apoiar e oferecer suporte às ações de educação permanente, capacitação em serviço; 

15.Dirigir a elaboração de protocolos nos diversos âmbitos de atuação da vigilância em saúde; 16.Planejar e elaborar, junto aos gerentes das vigilâncias, todos os 

instrumentos de gestão referentes à área de vigilância em saúde; 17.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior 

imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

226 Diretor de Regulação, Controle e Avaliação 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de direção em nível hierárquico estratégico, responsável pela direção das atividades de Regulação, Controle e Avaliação. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Definir ações de regulação, controle e avaliação do Sistema Municipal de Saúde; 2.Estabelecer indicadores para análise e acompanhamento dos procedimentos 

contratados pelo Sistema Único de Saúde - SUS; 3.Definir diretrizes que garantam o acesso aos serviços de saúde disponibilizados de forma adequada, em 

conformidade com os princípios de equidade e integralidade, à população referenciada; 4.Definir protocolos de acesso à atenção especializada e de adequação dos 

fluxos regulatórios da assistência; 5.Direcionar a construção e viabilização das grades de referência e contrarreferência; 6.Direcionar a pactuação de distribuição de 

recursos em saúde; 7.Promover a integração entre o Sistema de Regulação Estadual e o Municipal; 8.Definir diretrizes que subsidiem as equipes nos atendimentos, 

transportes de pacientes, encaminhamentos e tomada de decisão, por meio de orientações sobre condutas, para a garantia da qualidade nos atendimentos eletivos; 

9.Avaliar relatórios de não conformidade e negativas de atendimento encaminhados ao setor de ouvidoria para conhecimento das oportunidades de melhoria, desde 

o início até a finalização do protocolo de atendimento aos usuários; 10.Definir diretrizes para a execução do processo autorizativo para realização de procedimentos 

de média e alta complexidade, bem como internações hospitalares eletivas e de urgência e emergência; 11.Promover a avaliação dos indicadores epidemiológicos 

e das ações e serviços nos estabelecimentos de saúde; 12.Subsidiar a gestão com informações sobre insuficiência de ofertas em saúde, fila de espera e indicadores; 

13.Pactuar, junto aos prestadores, o fluxo de utilização das ofertas contratadas; 14.Participar do processo de contratação dos diversos serviços em saúde e das 

readequações contratuais; 15.Dirigir a execução do processo autorizativo para a realização de procedimentos de média e alta complexidade, bem como internações 

hospitalares eletivas e de urgência e emergência; 16.Direcionar a capacitação e qualificação das equipes de regulação e controle e avaliação, de forma permanente; 

17. Estabelecer metas e garantir o cumprimento das mesmas, no que tange à avaliação analítica da produção; 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

227 Diretor Administrativo da Saúde 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de direção em nível hierárquico estratégico, responsável pela direção das atividades Administrativas da Saúde. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Dirigir o trabalho administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, estabelecendo procedimentos e rotinas, orientando a equipe de servidores subordinados a 

proceder aos registros administrativos sob a égide da legalidade; 2.Dirigir toda a gerência, gestão orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de Saúde, 

responsabilizando-se pela tesouraria, contabilidade e afins; 3.Orientar a realização de medidas relativas à boa administração dos serviços públicos no Setor da 

Saúde; 4.Dirigir o planejamento da saúde, responsabilizando-se por todo o processo de aquisição de materiais, medicamentos, insumos, equipamentos e afins da 

Secretaria Municipal de Saúde; 5.Dirigir a execução desde o início à conclusão dos instrumentos de gestão preconizados pelo Ministério da Saúde e Secretaria de 

Estado da Saúde; 6.Dirigir as contratualizações, bem como o seu monitoramento no que tange aos serviços de saúde; 7.Planejar e organizar as atividades de 

gerenciamento de pessoal determinando procedimentos e prazos, fiscalizando a execução das atividades e orientando os servidores da Secretaria Municipal de 

Saúde; 8.Solucionar problemas administrativos relacionados a servidores; 9.Assessorar os demais órgãos da Secretaria Municipal de Saúde nos assuntos de caráter 

administrativo; 10.Responsabilizar-se pelos bens móveis e imóveis da Secretaria Municipal de saúde, dirigindo os setores de almoxarifado, logística, rede física e 

patrimônio, bem como a frota da Secretaria Municipal de Saúde; 11.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior 

imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

228 Gerente de Atenção Primária à Saúde 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Atenção Primária. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Fomentar a participação dos profissionais na organização do horário de atendimento aos cidadãos, com base em protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas; 

2.Apoiar a referência e contrarreferência entre equipes que atuam na rede básica de saúde e nos diferentes pontos de atenção, com garantia de encaminhamentos 

responsáveis; 3.Apoiar a articulação entre equipes que atuam na atenção primária e nos diferentes pontos de atenção, garantindo o encaminhamento de pacientes a 

outros serviços da rede, se necessário; 4.Buscar inovações e criar soluções para os problemas a partir de sua própria prática cotidiana; 5.Gerenciar o atendimento 

de forma resolutiva às demandas de saúde da população; 6.Planejar ações que melhorem a qualidade de vida e saúde da população; 7.Contribuir para a 

implementação de diretrizes e protocolos na atenção primária; 8.Compor o Conselho Municipal de Saúde do Município quando necessário, bem como promover e 

estimular a participação popular; 9.Participar e colaborar na realização de reuniões envolvendo outras áreas da saúde; 10.Coordenar e supervisionar as atividades 

dos servidores subordinados à respectiva gerência; 11.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

229 Gerente de Educação em Saúde 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Educação em Saúde. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Gerenciar e orientar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão 

local; 2.Orientar e monitorar o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a 

riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; 

3.Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação da Secretaria Municipal de Saúde; 

4.Gerenciar e orientar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais; 5.Criar, estabelecer e capacitar colaboradores quanto aos 

novos processos instituídos para a melhoria da assistência; 6.Gerenciar as equipes de saúde para o cumprimento das metas estabelecidas nos programas do Ministério 

da Saúde; 7.Avaliar as ocorrências (não conformidades, eventos sentinela, reclamações, sugestões, elogios e outras) e propor medidas que visem sanar as 

adversidades; 8.Padronizar os meios de comunicação dentro do setor, a fim de atingir a população de forma clara e precisa; 9.Gerenciar o processo de elaboração 

de metodologias para avaliação, implementação e análise e resultados preconizados; 10.Gerenciar e implementar ações de sensibilização; 11.Analisar fatores 

determinantes e condicionantes de saúde, para propor melhorias; 12.Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 

13.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

230 Gerente de Urgência e Emergência 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Urgência e Emergência. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de urgência e emergência em saúde, dentro do município no âmbito individual e coletivo, bem como aqueles 

que são executados por prestadores de serviços; 2.Orientar-se pelos princípios do SUS e suas políticas e diretrizes; 3.Desenvolver um conjunto de ações por meio 

de práticas de cuidado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional que deve assumir a responsabilidade e resolver os problemas de saúde e 

efetividade; 4.Garantir a infraestrutura adequada e com boas condições para o funcionamento das Unidades de Saúde (Prontos Socorros e Pronto Atendimentos), 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, garantindo espaço, mobiliário e equipamentos, além de acessibilidade de pessoas com deficiência, de acordo 

com as normas vigentes em contrato com os prestadores em questão; 5.Desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de qualificação da força de 

trabalho para gestão e atenção à saúde, estimular e viabilizar a formação, educação permanente e continuada dos profissionais, de acordo com as normas vigentes 

em contrato com os prestadores em questão; 6.Implantar e disponibilizar os Sistemas de Informação da Urgência e Emergência vigentes, garantindo mecanismos 

que assegurem o uso qualificado dessas ferramentas nas unidades, conforme suas responsabilidades, de acordo com as normas vigentes em contrato com os 

prestadores em questão; 7.Dimensionar e controlar o quadro clínico-assistencial de modo a garantir a adequada prestação de serviços de urgência e emergência, de 

acordo com as normas vigentes em contrato com os prestadores em questão; 8.Coordenar a concepção de projetos de melhoria técnico-assistencial até sua efetiva 

implantação, de acordo com as normas vigentes em contrato com os prestadores em questão; 9.Ter domínio e conhecimento dos contratos estabelecidos com 

prestadores de serviços da rede de urgência e emergência, bem como apresentar relatórios e propostas de ações referentes a esses serviços; 10.Coordenar e 

supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 11.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação 

do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

231 Gerente de Média e Alta Complexidade 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Média e Alta Complexidade. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Gerenciar, planejar e acompanhar todos os serviços de Média e Alta Complexidade, prestadores de serviços, laboratórios e clínicas conveniadas, dentre outros; 

2.Ter domínio e conhecimento dos contratos estabelecidos com prestadores de serviços de Média e Alta Complexidade, bem como apresentar relatórios e propostas 

de ações referentes a esses serviços; 3.Garantir que a média e alta complexidade ambulatorial seja composta por ações e serviços que visem atender aos principais 

problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a 

utilização de recursos tecnológicos para apoio ao diagnóstico e tratamento; 4.Coordenar estudos e sugerir medidas, visando obter eficácia na execução das atividades 

da unidade de trabalho; 5.Coordenar os programas de educação e assistência à saúde; 6.Coordenar o processo de elaboração de programas e projetos de prevenção 

e combate a doenças; 7.Implementar o modelo de atenção à saúde em consonância com as diretrizes definidas pela política municipal de saúde; 8.Apoiar a respectiva 

diretoria na formulação da política municipal de saúde e na definição de diretrizes para o controle de sua execução; 9.Cooperar com para a consecução dos 

compromissos contratuais com o Sistema Único de Saúde - SUS; 10.Apoiar a elaboração do diagnóstico, o planejamento e a programação estratégica do Sistema 

Único de Saúde bem como a elaboração dos instrumentos anuais de acompanhamento e avaliação da gestão; 11.Realizar interfaces com órgãos técnicos, setores 

governamentais e não governamentais; 12.Garantir que o trabalho da Alta Complexidade sempre se inicie com o levantamento geral de informações sobre a situação 

de saúde da área de interesse, com o conhecimento dos principais problemas de saúde e das necessidades da população, com a definição de prioridades; 13.Realizar 

a análise da situação de saúde baseada no processo de identificação, formulação, priorização e explicação de problemas de saúde da população que vive e/ou 

trabalha no território adstrito; 14.Elaborar, após o conhecimento da situação de saúde e da oferta dos serviços de saúde já existentes, propostas de intervenção, 

envolvendo reorientação da estrutura do sistema, modificação, ampliação ou criação de novos serviços, bem como de programas de saúde a serem desenvolvidos 

em cada região, atentando para as necessidades de otimizar custos e aumentar a eficiência na realização dos atendimentos; 15.Coordenar e supervisionar as atividades 

dos servidores subordinados à respectiva gerência; 16.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

232 Gerente de Vigilância Sanitária 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades da Vigilância Sanitária. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Gerenciar as ações de controle de todas as etapas e processos da produção de bens de capital e de consumo que se relacionem direta ou indiretamente com a saúde, 

bem como de sua utilização; 2.Gerenciar as atividades de controle dos estabelecimentos de prestação de serviços, vistorias, ações de controle voltadas para a 

geração, minimização, acondicionamento, armazenamento, transporte e dà disposição final de resíduos sólidos e de outros poluentes, seguindo a legislação 

específica; 3.Executar planos de controle, da minimização e dà disposição de afluentes, segundo a legislação específica; 4.Gerenciar as ações para o controle de 

ambientes insalubres para o homem ou propícios ao desenvolvimento de animais sinantrópicos; 5.Gerenciar as ações para o controle dos estabelecimentos do 

ambiente de trabalho e dos processos de trabalho visando a saúde do trabalhador; 6.Gerenciar as ações de fiscalização, interdições total, parcial e cautelar de 

estabelecimentos, produtos, ambientes e serviços sobre o controle sanitário; 7.Gerenciar as coletas de amostras para análises e controle sanitário; 8.Aderir, participar 

e acompanhar todos os programas e projetos das três esferas de governo; 9.Gerenciar as ações de apreensão e inutilização de produtos sujeitos ao controle sanitário; 

10.Gerenciar as ações de lavraturas de autos termos, expedições de notificações e aplicações de penalidades; 11.Gerenciar as ações para controle de surtos em 

parcerias com outros órgãos da administração pública; 12.Promover cursos, seminários e reuniões voltados para a promoção da Vigilância Sanitária; 13.Promover 

e coordenar as ações de educação sanitária no Município; 14.Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 15.Executar 

outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

233 Gerente de Vigilância Epidemiológica 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Vigilância Epidemiológica. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Investigar e acompanhar casos e surtos, juntamente com a Vigilância Sanitária Municipal, e coletar amostras biológicas, para envio para a Fundação Nacional 

Ezequiel Dias - FUNED; 2.Elaborar boletins epidemiológicos de comportamento das doenças e agravos de interesse municipal e estadual; 3.Gerenciar e realizar 

Busca Ativa em domicílio, em prontuários hospitalares e ambulatoriais de óbitos fetais, óbitos infantis, maternos e de mulheres em idade fértil, bem como óbitos 

por causa mal definida; 4.Gerenciar e realizar buscas ativas de Sarampo, Rubéola e Síndrome de Rubéola, Congênita, em domicílio e em prontuários ambulatoriais 

e hospitalares; 5.Gerenciar e realizar investigação de óbitos por doenças transmitidas pelo aedes aegypti, leishmaniose visceral e por acidentes com animais 

peçonhentos;  6.Gerenciar e realizar investigação das Doenças Diarreicas Agudas (DDA);  7.Gerenciar e investigar casos de sífilis congénita; 8.Gerenciar e 

investigar as ocorrências de doenças de notificação compulsória e seu encerramento oportuno no Sistema de Informações de Agravo de Notificação - SINAN; 

9.Gerenciar os programas de Imunização, Vigilância do Óbito, Sistema de Informações de Agravo de Notificação -  SINAN, IST/AIDS e Sistema Nacional de 

Informação Sobre Mortalidade e Nascidos Vivos SIM/ SINASC; 10.Gerenciar novos agravos prioritários para a vigilância epidemiológica e coleta de amostras 

biológicas, para envio para Fundação Nacional Ezequiel Dias - FUNED, em articulação com outros níveis do sistema; 11.Participar do Comitê Municipal de 

Prevenção de Mortalidade Materna, Perinatal e Infantil, no âmbito municipal; 12.Cumprir com as diretrizes operacionais, normas técnicas e padrões de procedimento 

no campo da vigilância epidemiológica; 13.Participar do Comitê de Arboviroses, na âmbito municipal; 14.Planejar e realizar capacitação continuada, para as 

Equipes de Saúde da Família - ESF e instituições hospitalares, com foco a atingir metas relativas à área de saúde do trabalhador; 15.Gerenciar e operacionalizar os 

sistemas de informação de base epidemiológica, visando a coleta dos dados necessários às análises da situação de saúde do Município; 16.Coordenar e supervisionar 

as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

234 Gerente de Vigilância Ambiental e Zoonoses 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades Vigilância Ambiental e Zoonoses. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Gerenciar ações de vigilância ambiental e desenvolver políticas voltadas para a prevenção, combate e manejo das zoonoses no Município; 2.Gerenciar as ações 

desenvolvidas no Programa de Controle da Raiva, planejando as campanhas de vacinação antirrábica animal no Município; 3.Gerenciar o controle e manejo das 

arboviroses, com foco nas ações preventivas, instituindo o controle químico, quando necessário; 4.Monitorar os programas desenvolvidos no setor, através de 

indicadores de saúde e de outras ferramentas que possibilitem conhecer o perfil epidemiológico de agravos e doenças, no âmbito da vigilância ambiental e das 

zoonoses;  5.Definir ações conjuntas com órgãos federais, estaduais e municipais para prevenção e controle de zoonoses e endemias, assim como, fomentar a 

vigilância ambiental no Município; 6.Definir e gerenciar as políticas de prevenção e controle de zoonoses e vigilância ambiental no âmbito da vigilância em saúde; 

7.Gerenciar a emissão de pareceres e relatórios técnicos em referência às ações desenvolvidas na sua área de atuação;  8.Gerenciar ações de controle de vetores, 

animais peçonhentos e animais sinantrópicos; 9.Gerenciar as ações e campanhas de educação/conscientização em vigilância ambiental e zoonoses; 10.Assessorar a 

realização das investigações de doenças e agravos referentes a sua área de atuação, articulando com outras vigilâncias, sempre que necessário;  11.Monitorar o 

controle de estoque de equipamentos e insumos necessários para o bom desenvolvimento do trabalho no setor; 12.Promover a capacitação, de forma contínua, da 

equipe de trabalho para atuação na área pertinente;  13.Participar da construção de todos os instrumentos de gestão referentes à área de vigilância ambiental e 

zoonoses; 14.Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 15.Executar outras atividades no âmbito de sua 

competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

235 Gerente de Vigilância em Saúde do 

Trabalhador 

1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Saúde do Trabalhador. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Gerenciar ações e desenvolver políticas voltadas à melhoria das  condições de trabalho e qualidade de vida do trabalhador, por meio da prevenção e da vigilância; 

2.Gerenciar as atividades operacionais desempenhadas pela equipe, a estrutura física, material e logística do setor; 3.Gerenciar e articular ações voltadas à 

capacitação da rede de serviços de saúde no Município; 4.Gerenciar planos e estratégias destinadas à orientação e à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais; 

5.Promover cursos, seminários e reuniões voltadas para a promoção da saúde do trabalhador; 6.Gerenciar o processo de elaboração de projetos de estruturação e 

reorganização de serviços, visando melhorar a saúde do trabalhador; 7.Monitorar as notificações relacionadas a área de vigilância em saúde do trabalhador, visando 

o preenchimento correto de todos os campos e a sua digitação no sistema de informação pertinente;  8.Gerenciar a realização das investigações de acidentes e 

agravos que tenham relação com o trabalho; 9.Gerenciar a emissão de pareceres sobre as condições de trabalho nos diversos segmentos; 10.Analisar o banco de 

dados em saúde do trabalhador, buscando identificar as ocupações de maior risco de adoecimento no Município; 11.Participar da construção de todos os instrumentos 

de gestão referentes à área de Vigilância em Saúde do Trabalhador; 12.Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 

13.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

236 Gerente de Vigilância e Promoção da Saúde 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Promoção à Saúde. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Gerenciar ações de promoção da saúde, de forma intersetorial, com o apoio da equipe multidisciplinar e, principalmente, de programas de promoção às atividades 

físicas coletivas, inclusive do “Programa Mexa-Se”, para desenvolvimento das atividades propostas; 2.Articular com outras Secretarias e Instituições para a 

realização de ações conjuntas em promoção e prevenção à saúde; 3.Intervir nas propostas de saúde de tratamento e reabilitação de modo a promover qualidade de 

vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes, quais sejam: modos de viver, condições de trabalho, habitação, 

ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais; 4.Compilar o levantamento de dados epidemiológicos a fim de apresentá-los na elaboração 

de planos municipais de vigilância e promoção da saúde; 5.Orientar o Conselho Municipal de Saúde no que tange às campanhas de vigilância e promoção da saúde, 

visando a melhoria da qualidade de vida da população, por meio da promoção de hábitos de vidas saudáveis; 6.Elaborar material informativo para educação à saúde 

em conformidade com a gestão municipal e equipe técnica de comunicação do Município; 7.Executar as atividades pertinentes ao Programa Municipal de Terapia 

Nutricional Enteral e Suplementação Alimentar, por meio do cadastro e acompanhamento dos usuários que se enquadrem nos critérios estabelecidos; 8.Formular a 

programação anual para a aquisição das diversas fórmulas, dietas e suplementos do Programa Municipal de Terapia Nutricional Enteral e Suplementação Alimentar, 

bem como acompanhar todo o trâmite de aquisição dos referidos produtos; 9.Acompanhar as equipes de Estratégia de Saúde da Família - ESF na realização das 

atividades do Programa Saúde na Escola - PSE, bem como contribuir com a digitação dos dados no Sistema Gestor em Saúde do Município, conforme pactuação 

junto ao Ministério da Saúde; 10.Atuar na vigilância das violências, conhecer a magnitude e gravidade dos problemas, analisar as informações prestadas na 

notificação, executar fluxos e estratégias de intervenção com foco na prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência; 11.Capacitar a rede de 

saúde do Município sobre as políticas de enfrentamento às violências, o fluxo estabelecido de atendimento às vítimas de violência do Município, em parcerias com 

os diversos setores e instituições envolvidos; 12.Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 13.Executar outras 

atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

237 Gerente de Controle e Avaliação 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de controle e avaliação. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Aplicar normas técnicas e operacionais do Sistema Único de Saúde; 2.Controlar e assessorar a relação entre programação/produção/faturamento; 3.Assessorar o 

cadastramento dos serviços e dos usuários; 4.Analisar a estrutura, processos e resultados das ações, serviços e sistemas de saúde, com o objetivo de verificar sua 

adequação aos critérios e parâmetros de eficácia, eficiência e efetividade estabelecidos para o Sistema de Saúde; 5.Monitorar os processos (normas e eventos), com 

o objetivo de verificar a conformidade dos padrões estabelecidos e de detectar situações de alarme que requeiram uma ação avaliativa; 6.Planejar ações que incidam 

sobre os prestadores, públicos e privados, de modo a orientar uma produção eficiente, eficaz e efetiva de ações de saúde; 7.Contribuir na melhoria do acesso, da 

integralidade, da qualidade, da resolubilidade e da humanização voltada para o Setor da Saúde Pública; 8.Zelar pela segurança das informações e pelo correto 

direcionamento dos valores utilizados para a execução dos serviços dos quais estiver incumbido; 9.Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício 

profissional regular, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes; 10.Subsidiar a direção de informações sobre 

insuficiência de ofertas em saúde, fila de espera e indicadores de aproveitamento das ofertas; 11.Garantir o acesso da população referenciada, conforme pactuação; 

12.Gerenciar a distribuição e pactuação de recursos em saúde; 13.Subsidiar a direção sobre o processo de contratação dos diversos serviços em saúde, bem como 

as adequações contratuais; 14.Coordenar e supervisionar as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 15.Executar outras atividades no âmbito 

de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

238 Gerente de Regulação 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Regulação. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Subsidiar a direção com informações sobre insuficiência de ofertas em saúde, fila de espera e indicadores; 2.Subsidiar a direção sobre o fluxo de utilização das 

ofertas contratadas; 3.Promover a interlocução entre as gerências de regulação e as diversas áreas técnicas de atenção à saúde; 4.Gerenciar a execução do processo 

autorizativo para realização de procedimentos de média e alta complexidade, internações hospitalares de caráter eletivo e de urgência e emergência; 5.Acompanhar 

e orientar as equipes quanto ao cumprimento das normas do Estatuto dos Servidores Municipais de Diamantina; 6.Acompanhar as ocorrências nos registros de 

frequência das equipes de coordenação de controle e avaliação; 7.Atuar na gestão de pessoas sob sua responsabilidade, acompanhando o desempenho profissional 

necessário à atividade, bem como dando respostas positivas ou sobre a necessidade de melhoria em pontos comportamentais e técnicos; 8.Coordenar e supervisionar 

as atividades dos servidores subordinados à respectiva gerência; 9.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior 

imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

239 Gerente de Planejamento da Saúde 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Planejamento da Saúde. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Colaborar para o desenvolvimento de projetos realizados pelas demais coordenadorias e avaliar seus resultados; 2.Acompanhar e avaliar os resultados dos projetos 

realizados no que tange ao planejamento das atividades meio para o funcionamento dos serviços de saúde, tais como compras, instrumentos de gestão, 

contratualização, almoxarifado, logística, rede física e patrimônio, recursos humanos e transporte; 3.Produzir informações e indicadores de saúde e coordenar o 

processo de elaboração das análises necessárias; 4.Auxiliar a diretoria na definição de políticas corporativas e no fornecimento de diretrizes e contribuir para a 

articulação da área da saúde, para garantir que o planejamento esteja consistente com a estratégia definida pelo Secretário Municipal de Saúde; 5.Supervisionar 

diariamente as operações administrativas; 6.Monitorar os gastos dos respectivos setores e sugerir alternativas com boa relação custo-benefício; 7.Planejar e 

implementar políticas efetivas para todos os procedimentos operacionais; 8.Acompanhar todos os processos e rotinas das equipes ligadas a esta gerência; 9.Fiscalizar 

os contratos e serviços de empresas terceiras; 10.Gerenciar todos os setores administrativos sob sua responsabilidade; 11.Coordenar e supervisionar as atividades 

dos servidores subordinados à respectiva gerência; 12.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

240 Gerente de Orçamento e Finanças da Saúde 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração, obedecidos os percentuais 

estabelecidos em lei. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de gerência em nível hierárquico tático, responsável pelo gerenciamento das atividades de Orçamento e Finanças da Saúde. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Elaborar a prestação de contas do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS e outros que venham a surgir e/ou substituí-lo; 2.Elaborar 

e preencher os dados orçamentários e financeiros do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - RDQA e do Relatório Anual de Gestão - RAG; 3.Adequar os 

programas e os planos táticos e operacionais das unidades orçamentárias ao plano estratégico da Secretaria Municipal de Saúde; 4.Propor normas e procedimentos 

visando orientar as unidades da Pasta quanto à utilização ética e sustentável dos recursos orçamentários e financeiros no alcance dos objetivos; 5.Acompanhar a 

execução orçamentária e financeira da Pasta e consolidar seu orçamento anual; 6.Orientar o Conselho Municipal de Saúde, nas questões relacionadas às áreas 

orçamentária e financeira; 7.Fornecer informações necessárias da execução orçamentária e financeira para análise e tomada de decisão; 8.Realizar e acompanhar 

os trâmites legais para devoluções de créditos orçamentários e recursos financeiros não executados ao órgão setorial, no encerramento do exercício; 9.Acompanhar 

a elaboração da proposta do Plano Plurianual - PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e da Lei Orçamentária Anual - LOA, observados o Plano Municipal 

de Saúde, o Plano de Governo e as normas e metodologias estabelecidas; 10.Acompanhar a elaboração e dar suporte quanto às informações orçamentárias e 

financeiras do Plano Municipal de Saúde e Plano Anual de Saúde; 11.Acompanhar os alcances dos objetivos e metas governamentais, em consonância com o Plano 

Plurianual - PPA e a Lei Orçamentária Anual - LOA; 12.Acompanhar a execução orçamentária da receita e da despesa da Secretaria Municipal de Saúde; 

13.Remanejar e suplementar dotações orçamentárias; 14.Gerenciar o controle orçamentário, de acordo com suas fontes de recursos; 15.Acompanhar os índices 

constitucionais da Secretaria Municipal de Saúde; 16.Controlar saldos bancários; 17.Controlar os gastos gerais da Secretaria Municipal de Saúde; 18.Realizar o 

registro dos atos e fatos contábeis, observada a legislação aplicável à matéria;19.Avaliar a necessidade de recursos adicionais e coordenar o processo de elaboração 

das solicitações de créditos suplementares a serem encaminhadas ao órgão central de planejamento e orçamento; 20.Coordenar e supervisionar as atividades dos 

servidores subordinados à respectiva gerência; 21.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

241 Coordenador do Setor de Saúde Bucal na APS 1 40h semanais e à disposição •Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Saúde Bucal. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Garantir a efetivação do atendimento integral ao usuário na Atenção à Saúde Bucal; 2.Promover, implantar, supervisionar e avaliar uma Política de Promoção da 

Saúde que priorize de forma universal, igualitária e equânime a Atenção à Saúde Bucal; 3.Organizar e promover ações e projetos de educação permanente e 

continuada às equipes de saúde bucal, em busca do aperfeiçoamento técnico e do fortalecimento institucional em defesa da política de saúde bucal e do Sistema 

Único de Saúde - SUS; 4.Avaliar e reorientar, quando necessário, as ações de saúde bucal especializada junto às equipes de saúde bucal das unidades básicas; 

5.Estabelecer fluxo com o setor de central de materiais e medicamentos às necessidades de insumos e equipamentos necessários; 6.Assessorar a organização e a 

manutenção preventiva dos equipamentos de odontologia e estruturais da unidade; 7.Coordenar pesquisas e estudos da legislação aplicável; 8.Participar e colaborar 

na realização de reuniões envolvendo outras áreas da saúde, quando solicitado; 9.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou determinação do 

seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

242 Coordenador do Setor de Acompanhamento de 

Programas da APS 

1 40h semanais e à disposição 
•Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Acompanhamento de Programas APS. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Coordenar e monitorar os programas estabelecidos pelo Ministério da Saúde, seu desenvolvimento e resultados pela equipe de saúde; 2.Capacitar e orientar 

profissionais em relação aos lançamentos da produção, a fim de atingir as metas estabelecidas pelos programas de saúde; 3.Prestar assessoramento às equipes de 

saúde no desenvolvimento e cumprimento das metas estabelecidas; 4.Prestar assessoramento na adesão de protocolos, notas técnicas e demais documentos 

pertinentes do setor; 5.Planejar atividades delegadas pelo superior imediato; 6.Planejar e orientar sobre as atividades estabelecidas nos programas; 7.Preparar 

relatórios periódicos dos registros sobre as atividades realizadas dos programas, o progresso, status ou outros relatórios especiais para o acompanhamento das metas; 

8.Alimentar o sistema, em relação a produção dos programas da Atenção Primária à Saúde - APS, quando necessário; 9.Definir estratégias para alcance das metas 

e alcance desenvolvimento dos programas; 10.Planejar e avaliar ações de saúde; 

11.Monitorar indicadores da saúde; 12.Participar na elaboração de campanhas de promoção e divulgação de serviços de saúde; 13.Planejar interfaces com entidades 

sociais e profissionais; 14.Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional regular, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado 

por autoridades competentes; 15.Participar e colaborar na realização de reuniões envolvendo outras áreas da saúde, quando solicitado; 16.Executar outras atividades 

no âmbito de sua competência e/ou determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

243 Supervisor do Centro de Atenção Psicossocial 3 40h semanais e à disposição 

•Livre nomeação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão do Núcleo do Centro de Atenção Psicossocial. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Assessorar e monitorar os programas estabelecidos pelo Ministério da Saúde no que tange à Saúde Mental, seu desenvolvimento e resultados pelas equipes dos 

serviços de saúde mental; 2.Capacitar e orientar profissionais em relação aos lançamentos da produção dos serviços de saúde mental, a fim de atingir as metas 

estabelecidas pelos programas de saúde mental; 3.Assessorar interface dos serviços de saúde mental que existirem no Município, sendo o elo entre todos os serviços 

de saúde mental e facilitador da comunicação entre os mesmos; 4.Intervir na articulação da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS para discussão de casos 

envolvendo concomitantemente pacientes portadores de transtornos mentais e uso abusivo de álcool e outras drogas; 5.Garantir e prestar assessoramento às equipes 

dos serviços de saúde mental do Município no desenvolvimento e cumprimento das metas estabelecidas; 6.Ser o representante do Município em todas as instâncias, 

desde que delegado pelo superior, nas atividades que tratem de saúde mental, bem como sobre a rede de atenção psicossocial; 7.Zelar para que aconteçam reuniões 

periódicas garantindo a manutenção e melhorias da rede de atenção psicossocial do Município; 8.Participar na elaboração de campanhas de promoção e divulgação 

de serviços de saúde mental, especialmente, no que tange a luta antimanicomial; 9.Garantir a expansão dos serviços de saúde mental do Município, zelando que 

seja cumprido o plano de ação municipal e regional no que tange à rede de atenção psicossocial; 10.Organizar e promover ações e projetos de educação permanente 

e capacitações exigidas às equipes de saúde mental do Município; 11.Monitorar e apresentar relatórios sobre custos relacionados aos serviços de saúde mental; 

12.Responsabilizar-se pela aquisição de insumos, medicamentos, equipamentos, materiais de escritório e afins para o bom funcionamento dos serviços de saúde 

mental; 13.Cumprir e fazer cumprir as normas internas da Secretaria Municipal de Saúde; 14.Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional 

regular, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes; 15.Participar e colaborar na realização de reuniões envolvendo 

outras áreas da saúde, quando solicitado; 16.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

244 Coordenador do Setor de EMAD/EMAP 1 40h semanais e à disposição •Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor de EMAD/EMAP. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Definir protocolos que versem sobre os atendimentos elencados para serem realizados pelas equipes de EMAD e EMAP; 2.Garantir que seja realizado o 

atendimento domiciliar de pessoas com necessidade de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos sem agravamento ou em situação pós-cirúrgica; 3.Garantir 

que as equipes multiprofissionais de atenção domiciliar “EMAD” sejam constituídas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas; 4.Garantir 

que outros profissionais poderão ser agregados às equipes multiprofissionais de apoio “EMAP”, a saber: assistente social, fonoaudióloga, nutricionista, odontólogo, 

psicólogo, farmacêutico e terapeuta ocupacional; 5.Garantir que o atendimento das equipes domiciliares sejam destinado à pacientes moradores que residem no 

Município de todas as idades, admitidos segundo os critérios de elegibilidade estabelecidos, conforme território de abrangência; 6.Realizar constante interlocução 

com as Estratégias de Saúde da Família – ESF e trabalhar de modo intersetorial com fogo na garantia de cuidados ao paciente; 7.Realizar constante interlocução 

com as instituições hospitalares e trabalhar de modo intersetorial com fogo na garantia de cuidados ao paciente e dando prioridade à desinstitucionalização de 

pacientes; 8.Coordenar a equipe multiprofissional integrada à RAS; 9.Pactuar fluxos para atestado de óbito, devendo ser preferencialmente emitido por médico da 

EMAD ou da Equipe de Atenção Básica do respectivo território; 10.Participar dos processos de educação permanente e capacitações pertinentes; 11.Prestar 

assessoramento na elaboração de escala do atendimento residencial; 12.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou determinação do seu superior 

imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

245 Coordenador da Assistência Farmacêutica 

Municipal 

1 40h semanais e à disposição 
•Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Assistência Farmacêutica Municipal. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Atuar junto à liderança na melhoria dos processos, indicadores e treinamentos aos farmacêuticos; 2.Planejar e coordenar  ações de assistência farmacêutica no 

Município de Diamantina, promovendo o acesso e o uso racional dos medicamentos, como parte integrante da Política Estadual de Saúde e em consonância com as 

Políticas Nacionais de Medicamentos e de Assistência Farmacêutica; 3.Orientar funções de dispensação ou manipulação de fórmulas magistrais e farmacopeicas; 

4.Definir diretrizes para a equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos na promoção, proteção e recuperação da saúde, em seus aspectos 

individuais e coletivos; 5.Planejar atividades de planejamento, pesquisa, manipulação, produção, controle de qualidade, vigilância epidemiológica, farmacológica 

e sanitária dos medicamentos e produtos farmacêuticos; 6.Definir diretrizes para o controle e gerenciamento de medicamentos e correlatos (políticas de saúde e de 

medicamentos); 7.Orientar os farmacêuticos municipais na dispensação e distribuição de medicamentos e correlatos envolvendo revisão, atualização, inspeção e 

fiscalização, elaboração de laudos técnicos e a realização de perícias técnico-legais relacionadas com atividades, produtos, fórmulas, processos e métodos 

farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; 8.Coordenar, normatizar e ordenar as ações da assistência farmacêutica nos diferentes níveis de atenção à saúde, 

obedecendo aos princípios do SUS; 9. Definir diretrizes para a equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos na promoção, proteção e 

recuperação da saúde, em seus aspectos individuais e coletivos; 10.Programar atividades de planejamento, pesquisa, manipulação, produção, controle de qualidade, 

vigilância epidemiológica, farmacológica e sanitária dos medicamentos e produtos farmacêuticos; 11.Planejar, formular, implementar, articular e monitorar: a) as 

políticas, ações e programas de assistência farmacêutica e de medicamentos; b) a execução de programas e projetos relacionados à produção, aquisição, distribuição, 

dispensação e ao uso de medicamentos; 12.Definir diretrizes: a) para o controle e gerenciamento de medicamentos e correlatos (políticas de saúde e de 

medicamentos); b) para a seleção (padronização) compra (licitação e opção técnica), armazenamento e distribuição de medicamentos e correlatos; c) para o controle 

de qualidade, inocuidade e eficácia dos medicamentos; 13. Planejar e participar de capacitações e atividades de formação e educação; 14.Facilitar o acesso e 

participação do paciente e seus familiares no processo de tratamento, incentivando o autocuidado e as práticas de educação em saúde; 15.Promover a integração do 

acesso ao medicamento e orientação para seu uso racional; 16.Facilitar o acesso e participação do paciente e seus familiares no processo de tratamento, incentivando 

o autocuidado e as práticas de educação em saúde; 17.Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional regular, ressalvados os casos previstos 

em lei ou quando solicitado por autoridades competentes; 18.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

246 Coordenador do Setor de Laboratório 1 40h semanais e à disposição •Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor de Laboratório. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Coordenar a cotação de insumos laboratoriais; 2.Coordenar o processo de elaboração e apresentação de relatórios de gestão dos insumos laboratoriais; 3.Analisar 

laudos de exames laboratoriais e encaminhar ao setor responsável; 4.Coordenar e validar análises químicas laboratoriais; 5.Coordenar o processo de elaboração, 

implementação e revisão da documentação pertinente ao laboratório; 6.Coordenar o fluxo de análises do laboratório físico-químico; 7.Coordenar as atividades 

relacionadas à validação de métodos analíticos; 8.Coordenar e supervisionar o treinamento de pessoal técnico do laboratório; 9.Coordenar o uso do laboratório; 

10.Participar e colaborar na realização de reuniões envolvendo outras áreas da saúde, quando solicitado; 11.Executar outras atividades no âmbito de sua competência 

e/ou determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

247 Supervisor do Núcleo de Policlínica 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão das atividades do Setor de Policlínica. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Supervisionar atividades realizadas no âmbito assistencial e ambiente clínico, no Setor da Policlínica; 2.Planejar e organizar os setores da Policlínica, divididos 

por especialidades médicas e equipe multiprofissional; 3.Supervisionar o desempenho das questões burocráticas e administrativas da Policlínica; 4.Controlar quadro 

de servidores lotados em sua unidade, garantindo a substituição imediata sempre que houver ausência de algum profissional; 5.Supervisionar a manutenção dos 

equipamentos e dos estoques de materiais e insumos, mantendo contato direto com o setor de almoxarifado da saúde; 6.Participar de programas de saúde 

comunitária; 7.Pesquisar, analisar e propor métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos procedimentos administrativos e seus respectivos planos de 

ação, no âmbito da Policlínica; 8.Supervisionar o processo de elaboração de relatórios técnicos e emitir pareceres em assuntos de natureza administrativa; 

9.Supervisionar o processo de elaboração de projetos e planos de trabalho a serem apresentados a instituições públicas e privadas e respectivas prestações de contas; 

10.Desempenhar função de supervisão de serviços, sendo capaz de analisar e providenciar as alterações dos sistemas administrativos implantados e visando adaptar 

às reais condições da Policlínica objetivando a melhor eficácia do sistema; 11.Utilizar estratégias para minimizar ausências dos usuários do Sistema Único de Saúde 

às consultas e/ou procedimentos, visando otimizar a oferta  de diagnóstico e terapêutica, bem como os recursos financeiros; 12.Coordenar as escalas dos profissionais 

que atuam no setor, bem como supervisionar e exigir o seu cumprimento, relatando quaisquer ocorrências ou descumprimentos ao setor de administração de pessoal 

da saúde; 13.Conhecer, acompanhar e garantir que sejam cumpridos os contratos de terceirizados para a manutenção dos equipamentos ou prestação de serviços ao 

Setor da Policlínica; 14.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

248 Coordenador do Setor de Imunização 1 40h semanais e à disposição •Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Imunização. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Assessorar e supervisionar as salas de vacinas do Município; 2.Organizar e promover a capacitação em ações de imunização aos profissionais que atuam em sala 

de vacina do Município; 3.Providenciar e coordenar a entrega de insumos necessários para desenvolvimento das atividades de imunização, incluindo materiais para 

divulgação de campanhas de vacinas; 4.Organizar e coordenar as campanhas de vacinação do Município; 5.Coordenar a realização de monitoramento rápido de 

cobertura vacinal e de bloqueios vacinais, sempre que necessário, para garantir o controle de propagação de doenças imunopreveníveis; 6.Responder tecnicamente 

pela área de imunização, cumprindo as diretrizes e demandas junto ao Município, Estado e Governo Federal; 7.Monitorar a rede de frio da central de 

imunobiológicos do Município, contribuindo para a manutenção da qualidade e efetividade dos produtos imunizantes à população; 8.Analisar e monitorar 

indicadores de imunização, através das coberturas vacinais no Município, subsidiando a adoção de medidas de controle e manejo de doenças imunopreveníveis; 

9.Coordenar e supervisionar a utilização de imunobiológicos e insumos; 10.Coordenar a logística para o recebimento, controle de estoque e distribuição de 

imunobiológicos e insumos, na rede municipal; 11.Monitorar a alimentação do Sistema de Informação em Imunização no Município; 12.Participar e colaborar na 

realização de reuniões envolvendo o tema imunização, quando solicitado; 13.Monitorar a notificação e a investigação de eventos adversos pós vacinais; 14.Elaborar 

processos para aquisição de imunobiológicos especiais, quando solicitado; 15.Executar  outras  atividades no âmbito de sua competência e/ou  por determinação do 

seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

249 Supervisor do Núcleo de IST/AIDS e Hepatites 

Virais 

1 40h semanais e à disposição 
•Livre nomeação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão das atividades do Núcleo de IST/AIDS e Hepatites Virais 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Orientar e supervisionar as atividades desenvolvidas no centro de testagem e aconselhamento (CTA), no Serviço de Atenção Especializada - SAE e na Unidade 

de Distribuição de Medicamentos (UDM); 2.Analisar dados referentes ao perfil epidemiológico das doenças relacionadas a Infecções Sexualmente Transmissíveis 

e às Hepatites Virais; 3.Supervisionar o controle de estoque e a distribuição de preservativos no setor e nas Unidades de Saúde; 4.Supervisionar a dispensação de 

medicamentos, a distribuição de fórmula infantil para crianças expostas ao HIV, as lipodistrofias, as infecções oportunistas e o controle de estoque de insumos 

utilizados no setor; 5.Organizar e supervisionar as campanhas educativas de prevenção das IST/AIDS e Hepatites Virais e outras pertinentes ao cargo; 6.Organizar 

e supervisionar as ações de testagem no setor, bem como, as ações itinerantes de realização de testes rápidos para a detecção de doenças infecciosas sexualmente 

transmissíveis; 7.Realizar capacitações práticas para os profissionais da enfermagem do Município de Diamantina e demais Municípios adstritos ao programa, para 

realização de teste rápido de HIV, Hepatite B, Hepatite C e Sífilis; 8.Organizar a realização dos exames de carga viral, em conformidade com o cronograma 

estabelecido pela Fundação Ezequiel Dias - FUNED/BH, informando a todos os pacientes as datas das coletas; 9.Contribuir na melhoria do acesso, da integralidade, 

da qualidade, da resolubilidade e da humanização voltada para o setor; 10.Guardar sigilo sobre o resultado de exames e testagens, assim como identificação de 

pacientes em razão do exercício profissional regular, ressalvados os casos previstos em Lei ou quando solicitado por autoridades competentes; 11.Participar e 

colaborar na realização de reuniões envolvendo tema das IST/AIDS e Hepatites Virais quando solicitado; 12.Executar outras atividades no âmbito de sua 

competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

250 Médico Supervisor do SUS 1 20h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração 

•Conclusão do curso superior de medicina devidamente 

reconhecido pelas instituições oficiais e o registro no 

órgão de classe competente; 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de controle em nível hierárquico estratégico, responsável pela supervisão do Sistema Único de Saúde – SUS. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Controlar e avaliar as ações e serviços oferecidos pelos prestadores de serviços de saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, de abrangência municipal 

sob sua gestão, no que tange ao controle da produção, utilizando como instrumento a análise operacional das rotinas de atendimento ambulatorial e hospitalar do 

Sistema Único de Saúde - SUS; 2.Certificar-se, por intermédio da análise operacional da regularidade das contas, previamente ao pagamento destas pela Secretaria 

Municipal de Saúde, comprovando a eficiência e a eficácia na aplicação dos recursos públicos; 3.Emitir relatórios de supervisão hospitalar e ambulatorial de acordo 

com o cronograma elaborado pela Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação ou em atendimento às solicitações realizadas via sistema, encaminhando 

irregularidades ao Secretário Municipal de Saúde; 4.Executar os trabalhos de supervisão de modo integrado com os demais setores da Secretaria Municipal de 

Saúde, especialmente o Setor de Auditoria de Atenção à Saúde; 5.Acompanhar e participar, quando solicitado, dos trabalhos de auditoria realizados pelo Setor de 

Auditoria de Atenção à Saúde e também pelo Sistema Nacional de Auditoria; 6.Articular-se e interagir com as outras instituições, visando a atualização da dinâmica 

dos trabalhos de supervisão; 7.Atender em tempo hábil as solicitações de informações, sejam rotineiras ou específicas; 8.Estabelecer indicadores de desempenho e 

aplicá-los na avaliação das ações dos serviços de saúde; 9.Atender, sob pena de responsabilização, às solicitações dependentes de prazos preestabelecidos de 

cumprimento pelo Poder Judiciário, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Sistema Municipal de Auditoria e Sistema Nacional de Auditoria; 

10.Informar à Secretaria Municipal de Saúde a ocorrência de qualquer fato relevante que necessite de providências urgentes; 11.Avaliar a quantidade e qualidade 

dos serviços e atividades prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS; 12.Acessar e analisar os relatórios do Sistema de Informação Ambulatorial - 

SIA/SUS; 13.Acessar e analisar os relatórios do sistema de informação ambulatorial. 14..Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por 

determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

251 Coordenador do Setor de Informação em Saúde 1 40h semanais e à disposição •Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor de Informação em Saúde. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Zelar pela integridade e segurança dos dados institucionais armazenados; 2.Coordenar, executar e monitorar a alimentação dos sistemas de informação de acordo 

com normas e prazos estabelecidos pelo Ministério da Saúde; 3.Planejar e monitorar o fornecimento das informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde 

para Regionais, garantindo a máxima eficiência do funcionamento dos sistemas de informação; 4.Participar dos processos de desenvolvimento e qualificação de 

profissionais da área de saúde do estado e dos municípios em sua área de atuação; 5.Processar a produção dos estabelecimentos de saúde próprios, contratados e 

conveniados; 6.Gerenciar e dar suporte técnicos em todos os sistemas de informação que a Secretaria Municipal de Saúde utiliza; 7.Manter e atualizar o Sistema de 

Informação Ambulatorial - SIA/SUS; 8. Manter e atualizar o Boletim de Produção Ambulatorial - BPA; 9.Manter e atualizar o Sistema de Informação Hospitalar 

Descentralizado - SIHD; 10.Acompanhar a produção da saúde no que tange ao faturamento; 11.Fornecer relatório mensal de produções à Diretoria de Controle e 

Avaliação; 12.Analisar e instruir processos relativos às ações sob sua gerência, expondo motivos, pareceres e informações necessárias; 13.Executar outras atividades 

no âmbito de sua competência e/ou determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

252 Supervisor do Núcleo de Auditoria de Atenção 

à Saúde 

1 40h semanais e à disposição 
•Livre nomeação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão do Núcleo de Auditoria de Atenção à Saúde. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Emitir relatórios de supervisão hospitalar e ambulatorial, de acordo com o cronograma elaborado pela coordenação de supervisão e/ou em atendimento às 

solicitações, encaminhando irregularidades à Coordenadoria de Auditoria; 2.Atender em tempo hábil as solicitações de informações, sejam rotineiras ou específicas; 

3.Estabelecer indicadores de desempenho e aplicá-los na avaliação das ações dos Serviços de saúde; 4.Avaliar a quantidade e qualidade dos serviços e atividades 

prestadas aos usuários do SUS; 5.Acessar e analisar os relatórios do sistema de informação ambulatorial e hospitalar disponíveis no DATASUS; 6.Assessorar as 

atualizações nos sistemas: Sistema de Informações Hospitalares (SIH); Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); Sistema de 

Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS; 7.Assessorar a realização de relatórios de Frequência de Procedimentos; 8.Assessorar 

a elaboração de Relatório Demonstrativo de AIHs pagas por competência; 9.Gerenciar a elaboração de Relatório Comparativo entre Procedimento Solicitado e/ou 

Realizado e OPM Utilizados; 10.Identificar situações sazonais relacionadas às médias quantitativas de procedimentos realizados, bem como avaliar o valor médio 

por procedimentos; 11.Assessorar a Programação Físico-Orçamentária à fim de verificar a adequação de metas físicas e orçamentárias dando subsídio à 

reprogramação se necessário for; 12.Verificar o andamento das escalas de rotinas e profissionais envolvidos; 13.Assessorar a assinatura de documentos dos 

colaboradores; 14.Verificar a dispensação de materiais e medicamentos administrados aos pacientes; 15.Verificar quanto ao preenchimento de documentos 

referentes aos laudos, Autorizações de Internação Hospitalar - AIHs, boletins operatórios; 16.Participar e colaborar na realização de reuniões envolvendo outras 

áreas da saúde, quando solicitado; 17.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou por determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

253 Coordenador do Setor de Controle 1 40h semanais e à disposição •Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor de Controle 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Monitorar os recursos financeiros alocados (recursos municipais, estaduais e federais); 2.Coordenar a pactuação de distribuição de recursos em saúde entre as 

centrais de regulação regionais; 3.Coordenar o processo de contratação dos diversos serviços em saúde, bem como das readequações contratuais; 4.Fornecer 

subsídios à contratualização, credenciamento/habilitação de serviços de saúde, segundo as normas e políticas específicas do Ministério da Saúde, bem como os 

preceitos da legislação e normas que orientem a administração pública; 5.Informar ao setor competente sobre os valores a serem pagos aos prestadores de serviços 

contratados; 6.Executar análise dos sistemas de informação ambulatorial e hospitalar; 7.Alimentar bancos de dados nacionais; 8.Executar outras atividades no 

âmbito de sua competência e/ou determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

254 Coordenador do Setor de Avaliação 1 40h semanais e à disposição •Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Avaliação. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Executar a regulação, o controle, a avaliação e auditoria da prestação de serviços de saúde; 2.Realizar o controle de regularidade dos pagamentos efetuados aos 

prestadores de serviços de saúde; 3.Aplicar as portarias e normas técnicas e operacionais do Sistema Único de Saúde - SUS; 4.Realizar o controle e acompanhamento 

da relação entre programação, produção e faturamento, sendo necessário acompanhar os prestadores na execução dos recursos programados; 5.Coordenar, planejar 

e normatizar a execução das ações de controle e avaliação dos serviços de saúde ofertados obedecendo aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS 

e da política municipal de saúde; 6.Controlar e avaliar o cumprimento das normas das atividades de prestação dos serviços públicos e privados sob gestão municipal, 

por meio de avaliação dos resultados; 7.Acompanhar e aplicar portarias, normas técnicas e operacionais do Sistema Único de Saúde - SUS; 8.Executar outras 

atividades no âmbito de sua competência e/ou determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

255 Coordenador do Setor de Regulação da 

Atenção à Saúde 

1 40h semanais e à disposição 
•Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Regulação da Atenção à Saúde. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Controlar permanentemente o fluxo de exames do sistema de regulação, a serem enviados à Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação, sob a forma de 

relatórios, e que servirão de base à implantação de novas políticas públicas; 2.Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional regular, 

ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitados por autoridades competentes; 3.Garantir o acesso aos serviços de saúde disponibilizados de forma 

adequada, em conformidade com os princípios de equidade e integralidade; 4.Efetuar a regulação médica, exercendo autoridade sanitária para garantia do acesso, 

baseado em protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, tanto em situação de urgência quanto para procedimentos eletivos; 5.Padronizar as 

solicitações de procedimentos por meio dos protocolos de acesso, levando em conta aqueles assistenciais; 6.Realizar diagnóstico, adequação e orientação dos fluxos 

regulatórios da assistência; 7.Realizar interlocução entre o sistema de regulação e as diversas áreas técnicas da atenção à saúde; 8.Efetuar regulação 

multiprofissional, exercendo autoridade sanitária para garantia do acesso baseado em protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, tanto em 

situação de urgência quanto para procedimentos eletivos; 9.Subsidiar o processamento das informações de produção; 10.Efetivar a construção e elaboração dos 

protocolos de acesso e garantir que sejam cumpridos; 11.Efetivar e viabilizar as grades de referência e contrarreferência; 12.Realizar demais atividades correlatas 

ao cargo e condizentes com suas atribuições; 13.Realizar visitas às unidades que compõem a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência para acompanhamento e 

monitoramento dos serviços realizados; 14.Auxiliar na garantia do acesso dos usuários aos pontos de atenção da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência de 

seu Município; 15.Regular, controlar, avaliar e acompanhar tecnicamente a execução dos pontos de atenção da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência de seu 

Município; 16.Articular com os municípios conveniados de forma a garantir a reabilitação dos usuários o mais próximo possível da sua residência; 17.Auxiliar na 

organização do fluxo de referência e contra-referência dos usuários; 18.Fomentar a humanização e a qualidade da assistência prestada nos pontos de atenção da 

Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência de seu Município; 19.Articular capacitações entre os pontos de atenção do Sistema Único de Saúde - SUS e demais 

setores envolvidos na assistência à saúde e no processo de inclusão social da pessoa com deficiência; 20.Acompanhar a implantação/implementação do prontuário 

único dos pontos de atenção da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência de seu município; 21.Promover articulação intersetorial para melhoria da qualidade de 

vida da pessoa com deficiência;  22.Manter atualizado o banco de dados com os profissionais de referência municipal dos Municípios de sua área de abrangência; 

23.Identificar problemas na referência e contra-referência de usuários das regiões de saúde de sua abrangência e intervir junto às URS e ao Nível Central 

SES/CASPD, para resolução destes; 24.Apresentar relatórios quadrimestrais na Comissão Intergestores Regional - CIR ou CIRA sobre o cumprimento de metas 

dos serviços especializados em reabilitação; 25.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

256 Coordenador do Setor de Regulação do Acesso 

à Atenção à Saúde 

1 40h semanais e à disposição 
•Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Regulação do Acesso à Atenção à Saúde. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Prover o acolhimento da população referenciada, bem como dos colaboradores dos Municípios referenciados; 2.Disponibilizar  as  ofertas  conforme  regulação 

dos procedimentos bem como disponibilidade de agenda dos serviços da rede; 4.Conhecer o rol de serviços disponíveis para marcação de exames, consultas e 

procedimentos eletivos; 5.Garantir que a marcação de consultas, exames e procedimentos seja realizada de forma clara e de alcance aos usuários do Sistema Único 

de Saúde - SUS do Município e daqueles outros referenciados; 6.Utilizar estratégias para minimizar ausências dos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS às 

consultas, exames e procedimentos, visando otimizar a oferta de diagnóstico terapêutica, bem como os recursos financeiros; 7.Coordenar as solicitações de 

procedimento por meio dos protocolos de acesso, levando em conta os protocolos assistenciais; 8.Conhecer a legislação que dispõe sobre a rotina de Tratamento 

Fora de Domicílio - TFD no Sistema Único de Saúde - SUS, com o inclusão dos procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA/SUS; 9.Estar em 

constante diálogo com o Setor de Transporte da Saúde de modo a otimizar todas as viagens realizadas com a finalidade de Tratamento Fora de Domicílio - TFD; 

10.Realizar periodicamente Benchmarking com o objetivo de conhecer alternativas e estratégias traçadas por outros Municípios no sentido de otimizar as viagens 

realizadas com a finalidade de Tratamento Fora de Domicílio - TFD; 11.Manter constante contato com a agentes de viagem no sentido de obter feedback relativo 

às melhorias que possam ser alcançadas em relação ao Tratamento Fora de Domicílio - TFD; 12.Conhecer o contrato estabelecido com a Casa de Apoio e/ou outro 

meio de abrigo aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS que estejam em Tratamento Fora de Domicílio - TFD e responsabilizar-se pelos problemas que 

surgirem relacionados ao referidos estabelecimentos; 13.Organizar filas de espera e dar celeridade no serviço de marcação e agendamento presencial, bem como 

estabelecer fluxo para aquelas marcações realizadas diretamente por outros serviços de saúde, tal como Estratégia de Saúde da Família - ESF ou outros Municípios; 

14.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

257 Coordenador do Setor de Compras da Saúde 1 40h semanais e à disposição •Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Compras da Saúde. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Coordenar as requisições de compras de suprimentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde; 2.Analisar cotações e adequações, gerar as ordens de compras, 

coordenar o fluxo de entrega e conferência de produtos; 3.Coordenar a base de fornecedores e cotações de mercado, mantendo relatórios periódicos sobre volume 

de requisições, aquisições, recebimentos e demandas necessárias, destinados a Secretaria Municipal de Saúde; 4.Coordenar a evolução do mercado de insumos 

vitais à rede municipal de saúde, pesquisar fontes alternativas de suprimentos, efetuar cotações de preços dos produtos e supervisionar a manutenção do cadastro 

de fornecedores existente; 5.Zelar pela segurança das informações e pelo correto direcionamento dos valores utilizados para a execução dos serviços dos quais 

estiver incumbido; 6.Coordenar a elaboração dos pedidos maiores que envolvam todos os setores da  Secretaria Municipal de Saúde a serem adquiridos por meio 

de processos licitatórios específicos realizados por esta Pasta; 7.Acompanhar todos o processos encaminhados ao Setor de Licitação da Prefeitura Municipal até a 

execução final; 8.Prestar assessoramento aos agentes de contratações públicas, no que couber; 9.Coordenar todo o procedimento do planejamento de compra da 

saúde; 10.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

258 Coordenador do Setor de Instrumentos de 

Gestão 

1 40h semanais e à disposição 
•Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Setor de Instrumentos de Gestão. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Articular junto aos setores afins a elaboração do Plano Municipal de Saúde e encaminhar o documento ao gestor; 2.Articular junto aos setores afins a anualização 

de metas da Programação Anual de Saúde - PAS do ano de referência e encaminhar o documento ao gestor; 3.Articular junto aos setores afins o preenchimento dos 

resultado dos Relatórios Detalhados dos Quadrimestres Anteriores – RDQAs e encaminhar os documentos ao gestor; 4.Articular junto aos setores afins a elaboração 

e preenchimento dos resultados do Relatório Anual de Gestão - RAG e encaminhar o documento ao gestor; 5.Orientar os setores afins sobre os prazos para elaboração 

e preenchimento dos Instrumentos de Gestão de acordo com a agenda do gestor; 6.Inserir os Instrumentos de Gestão, e gerenciar o perfil do gestor no portal 

DIGISUS, cumprindo os prazos da agenda; 7.Coordenar a prestação de contas de convênios firmados por intermédio de unidades da secretaria ou por entidades a 

ela vinculadas; 8.Acompanhar as Notas Técnicas e demais orientações/legislações pertinentes aos Instrumentos de Gestão; 9.Coordenar a formalização, execução, 

bem como garantir a apresentação em plenárias (Câmara dos Vereadores e Conselho Municipal de Saúde) dos instrumentos de gestão; 10.Coordenar e controlar a 

elaboração e execução do Plano Municipal de Saúde - PMS e Plano Anual de Saúde - PAS; 11.Coordenar e acompanhar a alimentação dos sistemas de prestação 

de contas, instrumentos de gestão e captação de recursos; 12.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

259 Coordenador do Setor de Contratualização e 

Convênios 

1 40h semanais e à disposição 
•Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades de Contratualização e Monitoramento em Serviços de Saúde. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Colaborar no planejamento e desenvolvimento das atividades de contratualização de Serviços de Saúde pelos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde; 

2.Coordenar as atividades relacionadas com elaboração, tramitação e gestão dos contratos e convênios dos serviços de saúde; 3.Prestar apoio na elaboração de 

propostas de melhoria e aperfeiçoamento do processo de contratação de serviços de saúde; 4.Coordenar o funcionamento do sistema e dos mecanismos de 

acompanhamento dos contratos e convênios de serviços de saúde; 5.Avaliar periodicamente os contratos e convênios firmados; 6.Monitorar, avaliar e tramitar os 

relatórios e valoração dos resultados apresentados pelos contratados em relação aos objetivos de cada contrato e consolidar as análises realizadas; 7.Propor a 

formulação anual de cada componente do contrato de serviços de saúde, especificando serviços, atividades e produtos a serem contratados; 8.Coordenar as atividades 

pertinentes ao controle e avaliação do faturamento e pagamento dos serviços contratados; 9.Coordenar o processo de elaboração, planejar e implantar instrumentos 

para o suporte técnico das atividades pertinentes à sua área de atuação; 10.Consolidar a proposta anual de necessidade de recursos econômicos para a contratação 

de serviços de saúde; 11.Coordenar as atividades derivadas dos processos de Convocação Pública em relação à contratação de serviços de saúde; 12.Articular com 

as várias instâncias da Secretaria Municipal de Saúde e órgãos externos, relacionados com a função de contratação, controle e avaliação de serviços de saúde; 

13.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

260 Supervisor do Núcleo de Transporte da Saúde 1 40h semanais e à disposição •Livre nomeação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão do Setor de Transporte da Saúde. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Assessorar a elaboração da agenda de viagens e coordenar a logística necessária para transportar usuários dos serviços municipais para as transferências 

programadas no Sistema Único de Saúde - SUS para Tratamento Fora do Domicílio - TFD; 2.Supervisionar o processo de manutenção de toda a frota da Secretaria 

Municipal de Saúde; 3.Supervisionar o processo de orçamentos de equipamentos e aquisição de veículos para a frota da Secretaria Municipal de Saúde; 4.Direcionar 

demandas de atendimentos referentes à solicitação de transferências inter-hospitalares e urgências; 5.Controlar e organizar os equipamentos e insumos necessários 

nos veículos de atendimentos à urgência e emergência, de acordo com a legislação vigente; 6.Acompanhar e conferir solicitações realizadas de transferências de 

prestadores de serviço terceirizados que beneficiem o transporte de pacientes; 7.Controlar e solicitar pagamentos de diárias e outras despesas dos motoristas quando 

efetuarem viagens; 8.Controlar gastos com manutenção e combustíveis dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde; 9.Sanear demandas de viagens à distritos e 

outros municípios, na falta de motoristas, para atender, principalmente, pacientes oncológicos, hemodialíticos e demais com tratamentos eletivos com risco de 

morte; 10.Conhecer e zelar pela aplicação da legislação que dispõe sobre a rotina de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, no Sistema Único de Saúde; 11.Executar 

outras atividades no âmbito de sua competência e/ou determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

261 Coordenador do Setor de Almoxarifado da 

Saúde 

1 40h semanais e à disposição 
•Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Almoxarifado da Saúde. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Coordenar a entrada de materiais permanentes e de consumo, recebendo os fornecedores quando da entrega dos pedidos, conferindo sua quantidade, estado de 

conservação e atendimento às especificações das requisições de compra e notas fiscais; 2.Coordenar o armazenamento e conservação dos materiais permanentes e 

de consumo até sua distribuição; 3.Coordenar os pedidos de entrega de materiais, encaminhando-os ao órgão competente para autorização e liberação; 4.Coordenar 

a saída de materiais, entregando-os aos locais solicitantes após a devida autorização e registro do consumo por unidade de saúde; 5.Remeter ao Secretário Municipal 

de Saúde relatórios de consumo e requisições de compra dos materiais permanentes e de consumo quando necessário para recomposição de estoques; 6.Observar 

as disposições legais e regulamentares, cumprindo as ordens e determinações e executando com zelo e presteza as tarefas que lhes são delegadas; 7.Garantir a 

segurança das informações e o correto direcionamento dos valores utilizados para a execução dos serviços dos quais estiver incumbido; 8.Fiscalizar e, se necessário, 

manter organizados, armazenados, limpos e conservados os materiais, insumos e equipamentos sob sua responsabilidade, garantindo-lhes o bom funcionamento; 

9.Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional regular, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades 

competentes; 10.Manter contato com os demais órgãos da Prefeitura, reportando a este sempre que necessário com informações sobre estoque; 11.Executar outras 

atividades no âmbito de sua competência e/ou determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

262 Coordenador do Setor de Logística, Rede Física 

e Patrimônio 

1 40h semanais e à disposição 
•Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Logística, Rede Física e Patrimônio. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Garantir pelo zelo do patrimônio público; 2.Administrar o Patrimônio Público da Secretaria Municipal de Saúde; 3.Identificar melhorias nos processos de 

inventário físico do ativo imobilizado; 4.Coordenar a catalogação de bens da Secretaria Municipal de Saúde; 5.Coordenar a identificação dos bens móveis com 

afixação de plaquetas aos bens para fins de consolidação do Inventário da Secretaria Municipal de Saúde; 6.Coordenar a preparação de processos de alienação de 

bens móveis da Secretaria Municipal de Saúde considerados em desuso ou inservíveis, na forma da Lei; 7.Orientar os setores da Secretaria Municipal de Saúde 

sobre a utilização dos materiais permanentes; 8.Orientar quanto aos registros, cargas, relatórios e demais documentações no que se refere a bens móveis e imóveis 

da Secretaria Municipal de Saúde; 9.Coordenar a confecção de relatórios de pendências sobre troca e aquisição de bens móveis e imóveis entre a Secretaria 

Municipal de Saúde e demais Secretarias existentes; 10.Controlar, fiscalizar e sugerir a viabilidade de novas propostas no que se refere a patrimônio, cargas, 

distribuição e controle da Secretaria Municipal de Saúde; 11.Responsabilizar-se pelo registro de ocorrências relacionadas ao patrimônio da Secretaria Municipal de 

Saúde, acionando, caso necessário, demais autoridades públicas, especialmente policiais; 12.Garantir a segurança e o funcionamento dos serviços de saúde por 

meio de manutenção constante da estrutura física; 13.Responsabilizar-se pelo processo de mudança de edificações que não atendam ao serviço de saúde, 

identificando as necessidades, realizando pesquisas de mercado e sondagens com locadores, contribuindo com a formalização de contrato mediante vistorias 

realizadas e etc.; 14.Responsabilizar-se pela execução dos atos necessários ao início e término de contratos de locação assumidos pela Secretaria Municipal de 

Saúde; 15.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

263 Coordenador do Setor de Administração de 

Pessoal da Saúde 

1 40h semanais e à disposição 
•Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Administração de Pessoal da Saúde. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Coordenar o processo de admissão e demissão de funcionários; 2.Prestar auxílio na administração de pessoal como folha de pagamento, rescisão, folha de ponto, 

benefícios (controle, cálculos e apontamentos), visando evitar falhas nos processos; 3.Planejar, coordenar o processo de elaboração e supervisionar os serviços de 

outros departamentos e setores vinculados a Secretaria Municipal de Saúde; 4.Estabelecer mecanismos de controle de gerência das solicitações ao Departamento 

Pessoal da Saúde; 5.Coordenar a apuração de banco de horas e emitir relatório mensal do saldo de horas; 6.Acompanhar as alterações da legislação trabalhista 

buscando manter-se atualizado quanto à legislação vigente; 7.Convocar os colaboradores para assinar os documentos no Departamento Pessoal/Recursos Humanos 

e orientá-lo a respeito de homologações, procedimentos e direitos; 8.Manter atualizado o cadastro de funcionários; 9.Controlar os autônomos, mediante a supervisão 

das ações realizadas, buscando manter o bom andamento dos processos; 10.Organizar a documentação dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde; 

11.Garantir a atualização das informações no registro funcional; 12.Coordenar o registro de frequência dos colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde; 

13.Acompanhar diretores e gerentes da Secretaria Municipal de Saúde na aplicação de notificações, responsabilizando-se pelo respectivo registro; 14.Auxiliar o 

órgão de Recursos Humanos na elaboração de políticas de treinamento e desenvolvimento profissional dos servidores, avaliação de desempenho e de carreira e 

vencimento; 15Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

264 Coordenador do Setor de Contabilidade da 

Saúde 

1 40h semanais e à disposição 
•Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Contabilidade da Saúde 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Reunir informações para decisões em matéria de contabilidade; 2.Coordenar o processo de elaboração dos Planos de Contas e preparar normas de trabalho de 

contabilidade na Secretaria Municipal de Saúde; 3.Orientar a escrituração de livros contábeis de escrituração cronológica ou sistemática; 4.Coordenar levantamentos 

e organizar balanços e balancetes Orçamentários, Patrimoniais e Financeiros; 5.Orientar e coordenar os trabalhos de Contabilidade no Setor da Saúde; 6.Conduzir 

a preparação de relatórios informativos sobre a situação financeira e patrimonial da Secretaria Municipal de Saúde; 7.Planejar modelos e fórmulas para uso dos 

serviços de contabilidade; 8.Fiscalizar e dar parecer sobre a contabilidade, balanços e outros documentos da Secretaria Municipal de Saúde; 9.Coordenar pesquisas 

e estudos da legislação aplicável; 10.Coordenar a elaboração de modelos que visem a modernização dos sistemas contábeis aplicados; 11.Orientar, do ponto de 

vista contábil, o levantamento dos bens patrimoniais do Setor da Saúde; 12.Monitorar e produzir relatórios acerca da despesa com pessoal referente aos índices de 

aplicação nos serviços de saúde conforme legislação; 13.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

265 Coordenador do Setor de Tesouraria da Saúde 1 40h semanais e à disposição •Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação do Setor de Tesouraria da Secretaria Municipal de Saúde. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.Coordenar as atividades de recebimento, pagamento e guarda de numerário, cheques, títulos e valores de propriedade do Setor da Secretaria Municipal de Saúde; 

2.Coordenar os recebimentos e pagamentos em moeda corrente; 3.Coordenar o recebimento e entrega de valores; 4.Conduzir a elaboração e a manutenção da 

escrituração de movimentos de Caixa; 5.Conduzir  a elaboração e a manutenção da escrituração de movimentos de Bancos; 6.Conferir e rubricar livros; 7.Informar, 

dar pareceres e encaminhar processos relativos às competências da Tesouraria do Setor da Secretaria Municipal de Saúde; 8.Conduzir junto a outros Setores da 

Secretaria Municipal de Saúde a elaboração dos balancetes e demonstrativos dos trabalhos realizados e de importâncias recebidas e pagas; 9.Conduzir junto a outros 

Setores da Secretaria Municipal de Saúde os cálculos de tributos e seus recolhimentos devidos; 10.Conduzir junto a outros Setores da Secretaria Municipal de Saúde 

a elaboração da prestação de contas dos movimentos bancários; 11.Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou determinação do seu superior 

imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

266 Supervisor do Setor de Prestação de Contas da 

Saúde 

1 40h semanais e à disposição 
•Livre nomeação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Cargo de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela supervisão das atividades de controle das prestações de contas de parcerias realizadas por intermédio 

da Secretaria Municipal de Saúde. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.  Responsabilizar-se pela Comissão de Avaliação do Contrato, garantindo que a formação dos membros esteja sempre atualizada, que a Comissão se reúna no 

mínimo quadrimestralmente e extemporaneamente, quando se fizer necessário, que a Comissão seja ativa e atuante, principalmente na aplicação de penalidades que 

se fizerem necessárias, com amparo nas disposições legais e contratuais; 2.  Responsabilizar-se pela supervisão das atividades de recebimento dos planos de trabalho 

protocolados pelas instituições parceiras, para os casos de recursos repassados por meio de contratos e/ou convênios, devendo-se certificar do registro da entrada e 

saída de documentos, triagem, confência e distribuição de documentos; verificação de documentos conforme normas pertinentes; classificação de documentos 

segundo critérios pré-estabelecidos, arquivamento de documentos conforme procedimentos protocolares; 4.  Garantir o suporte administrativo e técnico na área 

orçamentária e financeira; 5.  Supervisionar a formalização e execução da prestação de contas do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde 

(SIOPS) e outros que venham a surgir e/ou substituí-lo; 6.  Subsidiar a Gerência Orçamentária e Financeira da Saúde no que tange às prestações de contas da 

Secretaria Municipal de Saúde; 7. Executar outras atividades no âmbito de sua competência e/ou determinação do seu superior imediato. 
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CÓDIGO CARGO QUANTIDADE CARGA HORARIA REQUISITOS 

267 Coordenador de Processamento de Dados do 

SUS da Atenção Primária à Saúde (APS) 

1 40h semanais e à disposição 
•Livre designação e exoneração. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Função de chefia em nível hierárquico tático, responsável pela coordenação das atividades do Processamento de dados em Saúde. 

ROL DE ATRIBUIÇÕES 

1.  Coletar e avaliar a qualidade da informação solicitada, recebimento, armazenamento, distribuição e uso da informação; 2.  Alimentar as bases de dados nacionais 

com os dados produzidos pelo sistema de saúde municipal, eSUS AB; 3.  Manter atualizado o cadastro CNES Naconal de Estabelde profissionais, de serviços e de 

estabelecimentos ambulatoriais, públicos e privados, sob sua competência; 4.  Elaborar metodologias e instrumentos de monitoramento e avaliação dos dados da 

Atenção Básica em todas as esferas de governo; 5.  Consolidar, analisar e monitorar os dados de interesse das equipes locais e da gestão municipal, disponíveis nos 

sistemas de informação, divulgando os resultados obtidos; 6.  Estimular e viabilizar a capacitação e a educação permanente dos profissionais das equipes da APS; 

7.  Executar programas e serviços de operação de dados;  8.  Desenvolver atividades de instalação, parametrização e manutenção dos softwares relacionados a APS; 

9.  Prestar apoio técnico e administrar a base de dados; 10.  Acompanhar glosas diversas e fazer devidas correções, afim de não prejudicar o repasse financeiro; 11.  

Desenvolver relatórios conforme solicitado;  12.  Executar scripts de geração de relatório, para atender as demandas necessárias dos colaboradores no intuito de 

acompanhar seu desenvolvimento; 13.  Dar suporte in loco aos colaboradores da rede da APS; 14.  Fazer geração, correção e envio de arquivos para a base de dados 

nacional, eSUS AB; 15.   Interpretar dados, analisar resultados e utilizar técnicas estatísticas, se necessário; 16.  Desenvolver e implementar bancos de dados, 

sistemas de coleta de dados, análise de dados e outras estratégias que otimizem a eficiência estatística e a qualidade das informações; 17.  Tratar tecnicamente a 

aquisição de recursos informacionais; 18.  Garantir que a informação e os registros de saúde dos pacientes  sejam completos, precisos e protegidos; 19.  Dinamizar 

o uso da informação, a favor de processos decisórios; 20.  Participar e colaborar na realização de reuniões envolvendo outras áreas da saúde, quando solicitado; 21.  

Coordenar e gerenciar a implantação de sistema de informação em saúde utilizado nas unidades básicas de saúde e demais órgãos que mantenham relações com 

esta Secretaria; 22.  Desempenhar outras atribuições correlatas à área que lhe forem atribuídas pela chefia imediata ou superior. 

 


