
AUTÓGRAFO DE LEI N°003 – DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019.

“Dispõe sobre criação do quadro cargos em comissão e de funções de confiança 
no Poder Executivo de Dolcinópolis e dá providências específicas”.

JOÃO  CARLOS  GOVÊA,  Presidente  da  Câmara
Municipal de Dolcinópolis, Comarca de Estrela d` Oeste,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.

F  A  Z   S  A  B  E  R  que  a  Câmara  Municipal  de
Dolcinópolis,  aprovou  na  íntegra  o  Projeto  de  Lei
Complementar n° 004/2018, sob protocolo n°- 004/2019,
de 11 de fevereiro de 2019.

A Câmara Municipal promulga o seguinte AUTÓGRAFO:

Art. 1º.  Por esta Lei fica organizado o quadro de pessoal em comissão e
funções  de  natureza  confiança  do  quadro  geral  da  Prefeitura  Municipal  de
Dolcinópolis, exceto magistério, complementando ainda a Lei que dispõe sobre a
estrutura administrativa do Município. 

Art. 2º.  Os cargos em comissão da Prefeitura Municipal de Dolcinópolis,
definidos e caracterizados nesta Lei, ficam assim dispostos: 

I – Chefe de governo; 
II – Diretor do departamento municipal de desenvolvimento social;
III – Diretor do departamento municipal de educação e cultura; 
IV – Diretor do departamento municipal de gestão e planejamento; 
V – Diretor do departamento municipal de infraestrutura e meio ambiente; 
VI – Diretor do departamento municipal de saúde. 

Art. 3º. Ficam ainda criadas as funções de confiança a serem providos por
titulares de cargos efetivos da Prefeitura  Municipal  de Dolcinópolis,  que ficam
assim dispostos: 

I– Chefe de Seção; 
II– Chefe de Setor; 
III– Coordenador da seção de empreendedorismo;
IV – Coordenador de cultura, esportes e lazer; 
V – Coordenador do Centro de referência de assistência social (CRAS); 
VI– Coordenação do serviço de atendimento ao cidadão (SIC); 
VII – Corregedor–geral; 
VIII– Gerente da Unidade de saúde pública; 



IX – Membros da corregedoria;
X – Membros de colegiado de avaliação e desempenho;
XI– Membros da comissão permanente de licitações e apoio;
XII– Secretário da junta de serviço militar.
Art. 4º. Pelo menos um terço dos cargos em comissão deverão ser providos

por funcionários com mais de 06 (seis) anos de efetivo exercício, devendo estes
optar  pelo  recebimento  não  incorporável  da  diferença  até  o  valor  do  cargo
comissionado  ou  o  acréscimo  de  30%  (trinta  por  cento)  de  acréscimo  nos
vencimentos de seu cargo originário, se o valor deste for maior. 

§ 1º Os servidores titulares de cargo em comissão ficarão em regime de
dedicação integral, não fazendo jus à horas extraordinárias, nem a qualquer tipo
de gratificação,  exceto férias,  décimo terceiro  e auxílio–alimentação,  durante o
período da investidura, nem mesmo a incorporação.

§ 2º. Pelo menos metade dos cargos em comissão poderão ser portadores
de diploma em curso superior até quatro anos da vigência inicial desta Lei, quando
será exigido curso superior específico para todos os cargos em comissão. 

§ 3º. Previamente a escolha dos servidores de cargos em comissão, deverá
ser aferida a existência de capacidade técnica para o cargo. 

Art. 5º. As funções de confiança serão providas por servidores efetivos, de
ilibada reputação que atenderem os requisitos  mínimos para  desempenho das
funções,  podendo  a  administração  aplicar  processo  de  seleção  de  caráter
eliminatório interno para auxiliar na aferição de conhecimentos. 

Parágrafo único. O tempo de desempenho em cargo em comissão ou função
de confiança será contado para fins de efetivo exercício, porém não fará direito a
nenhuma incorporação. 

Art. 6º.  Para todos os efeitos, os agentes públicos que tratam esta Lei
serão únicos responsáveis pelos atos próprios, e, responderão no que couber,
solidária  e  concomitantemente  com  seu  superior  hierárquico,  quando  este
concorrer,  incumbindo-lhes  zelar  pelo  aprimoramento  e  excelência  do  serviço
público, pelo cumprimento de metas e planos, e pelos princípios que regem a
administração pública, no âmbito de sua pasta. 

Art. 7º. A percepção de vencimentos se dará da seguinte forma: 
I – Nos casos de nomeação para cargos em comissão por não integrantes

do quadro de servidores efetivos, pela referência estipulada nesta Lei; 
II  –  Nos  casos  de  nomeação  para  cargos  em  comissão  por  servidores

titulares de cargos efetivos, pela referência estipulada nesta Lei, ou, pela opção de
acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre seus proventos (referência X classe) a
que estiver enquadrado;



III  –  Nos  casos  de  nomeação  para  funções de confiança,  os  servidores
receberão o valor do acréscimo previsto nesta Lei em seus vencimentos durante o
período da investidura, não sendo os mesmos incorporáveis.

Art. 8º. Ficam expressamente extintos os seguintes cargos previstos na Lei
Complementar nº 06/16, a saber: Diretor municipal de planejamento e fazenda;
Diretor  municipal  de  governo;  Diretor  municipal  de  administração;  Diretor
municipal  de  saúde  e  saneamento;  Diretor  municipal  de  agricultura  e  meio
ambiente; Diretor municipal do CRAS; Diretor municipal de obras, transportes e
serviços urbanos; Agente de controle interno; Diretor municipal de gestão pública,
Chefe de departamento; Chefe de divisão; Chefe do departamento de obras e
serviços urbanos; Chefe do setor de fisioterapia; e, Coordenador da saúde. 

Parágrafo  único. Os  cargos  em comissão  ou  funções de confiança ou
gratificadas,  que  porventura  não  tiverem  sido  alterados,  modificados,  ou
reenquadrados  nos  termos  desta  Lei,  ficam  automaticamente  extintos,  com
exceção do Estatuto do Magistério cuja esta Lei não alcança. 

Art. 9º. Aos servidores nomeados em cargo em comissão ou função de
confiança é expressa e terminantemente vedada e excluída qualquer espécie de
gratificação, exceto a progressão na carreira de cargo efetivo.

Art.  10.  Toda  e  qualquer  alteração  a  esta  Lei,  deverá  ser  compilada,
consolidada e publicada em até 72 (setenta e duas) horas de sua publicação. 

Parágrafo  único. Em  30  (trinta)  dias  da  vigência  desta,  cessam
automaticamente  quaisquer  designações  para  outros  cargos,  que  não  os  de
origem, aproveitados, adaptados ou reaproveitados. 

Art.  11.  Deverão  ser  publicados  no  portal  da  transparência,  alista  dos
cargos  e  proventos  percebidos  pelos  servidores  em  cargo  em  comissão  ou
funções de confiança ou gratificadas, submetendo-se ainda os mesmos ao que
dispõe o art. 13, da Lei Federal nº 8.429/92. 

Art. 12. Os anexos desta Lei, passam a figurar assim: 
I – Anexo I– Dos quadros gerais de cargos em comissão e funções de

confiança: 
a) Quadro I– Dos cargos em comissão; 
b) Quadro II– Das funções de confiança; 
c) Quadro III– Dos valores de gratificações para funções de confiança.

II  –  Anexo  II–  Das  atribuições  dos  cargos  em comissão  e  funções  de
confiança do quadro geral, contendo especificações, atribuições e requisitos
mínimos para investidura no cargo.



Art.  13.  Esta  Lei  poderá  ser  regulamentada  por  Decreto  do  Poder
Executivo. 

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

            Art. 15. Revogam-se as disposições em contrario. 

                                                         

CÂMARA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS-SP.

“Plenário Claudomiro Pereira Paschoa”

Em 15 de fevereiro de 2019.

JOÃO CARLOS GOVÊA                     WELLIGTON CARLOS DOS SANTOS

Presidente         Primeiro Secretário

Registrado  em  livro  próprio  e  publicado  por  afixação  em  local  de
acesso ao público, nos termos da Lei Orgânica do Município.

ELIANE DIAS

Diretora Geral



ANEXO I – DOS QUADROS GERAIS DE CARGOS EM COMISSÃO E
FUNÇÕES DE CONFIANÇA:

QUADRO I – DOS CARGOS EM COMISSÃO:

FUNÇÃO VAGA
REF

:
Chefe de governo 01 H
Diretor do departamento municipal de desenvolvimento social 01 H
Diretor do departamento municipal de educação e cultura 01 H
Diretor do Departamento Municipal de gestão e planejamento 01 H
Diretor do Departamento Municipal de infraestrutura e meio 
ambiente 

01 H

Diretor do Departamento Municipal de saúde 01 H
Observar o art. 4º, §§ 2º e 3º, desta Lei.

QUADRO II – DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA
FUNÇÃO VAGAS GRAT: NÍVEL: (1)

Chefe de Seção 03 FG2 Básico
Chefe de Setor 03 FG3 Médio
Coordenador da seção de 
empreendedorismo 

01 FG2 Médio + cap.
téc. 

Coordenador de cultura, esportes
e lazer

01 FG3
Superior

Coordenador do centro de 
referência de assistência social 

01 FG4 Superior (2) +
cap. esp.

Coordenador do serviço de 
atendimento ao cidadão

01 FG3 Médio + cap.
esp. 

Corregedor–geral. 01 FG2/FG4(3) Superior +
cap. esp.

Gerente de unidade de saúde 
pública

01 FG4
Enfermeiro

Membros da corregedoria. 02 FG2(4) Médio + cap.
esp. 

Membros de colegiado de 
avaliação de desempenho. 

03 FG4 (5) Médio + cap.
esp. 

Membros de comissão 
permanente de licitações e apoio.

03 FG1 Médio + cap.
esp. 

Secretário da junta de serviço 
militar

01 FG3 Médio + cap.
esp. 



(1) Todas as funções desta tabela exigem aferição de prévios
conhecimentos na área ou formação específica exigíveis em
180 (cento e oitenta) dias da promulgação desta Lei.
(2) Conforme Resolução CNAS 17/2011.
(3) Durante período de sobreaviso receberá sob a primeira
referência de gratificação e durante período de sindicâncias
ou  processos  administrativos,  receberá  sobre  a  segunda
respectiva referência de gratificação.
(4) Durante o período de efetivas atividades em sindicâncias
ou processos administrativos. 
(5) Durante o período de efetivas atividades na aplicação de
avaliação de desempenho. 

QUADRO  III  –  DOS  VALORES  DE  GRATIFICAÇÕES  PARA FUNÇÕES  DE
CONFIANÇA.

GRAT. PORCENTAGEM DA REFERÊNCIA EM TABELA
FG1 25 % da referência AA
FG2 37,5 da referência AA
FG3 50% da referência AA 
FG4 75% da referência AA

ANEXO II –  DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES
DE  CONFIANÇA  DO  QUADRO  GERAL,  CONTENDO  ESPECIFICAÇÕES,
ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS MÍNIMOS PARA INVESTIDURA NO CARGO:

Cargo em comissão: Carga
horária

semanal:

Vaga
s:

Referê
ncia:

CHEFE DE GOVERNO DI 01
Vide

art. 4º 
Descrição detalhada das atribuições: 
 Representar  o  Senhor  Prefeito  em  sua  ausência  ou  impossibilidade  de  presença;
Encaminhar  projetos,  processos e  outros  documentos para  apreciação do Prefeito  e  o
respectivo auxílio político-administrativo;  preparação e articulação legal com o Prefeito, na
preparação de mensagens, projetos e demais documentos;  Executar  a redação oficial, o
preparo da agenda e da correspondência oficial e privativa do Prefeito, a lavratura de atas,
entre  outros  documentos  oficias  destinados  ao  Gabinete;  Deve  o  Chefe  de  Governo
acolher,  efetuar  a  triagem  e  encaminhamento  de  pessoas  ao  Prefeito,  para  tratar  de
assuntos  de  interesse  do  Município;  Assessorar  o  Prefeito,  no  que  couber,  em suas
relações com as autoridades e o público em geral; Promover o relacionamento entre a
Prefeitura Municipal, e a sociedade;  contribuir para a consolidação de uma identidade e
imagem  positivas  perante  a  sociedade;   Assessora  o  Prefeito  Municipal  e  demais
servidores em assuntos relacionados à comunicação institucional;  Monitora as atividades
dos Diretores Municipais;  superintender as às atividades do Sistema Municipal do SAC em
conjunto  com o  Controlador–Geral  e  o  Ouvidor  do  Município;  exerce  outras  tarefas  e



competências previstas em Lei  específica bem como correlatas designadas pelo Prefeito
Municipal. 

Cargo em comissão: Carga
horária

semanal:

Vaga
s:

Referê
ncia:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DI 01
Vide

art. 4º
Descrição detalhada das atribuições: 
 Com ação desenvolvimentista  e proativa,  dar  fiel,  leal  e  responsável  cumprimento das
competências e atribuições inerentes a sua pasta, zelando pela excelência dos serviços, pelo
aprimoramento,  e  cumprimento  de  metas,  em  sua  pasta  pelos  princípios  que  regem  a
administração  pública,  e  ainda:    Comandar,  chefiar  e  coordenar  o  planejamento  e  a
definição das políticas públicas relacionadas à sua área de atuação;  Comandar estudos e
pesquisas  relacionadas  ás  atividades  do  Departamento  ,  utilizando  outras  fontes  de
informação; Dirigir  o  Departamento   estabelecendo  atribuições,  delegando
responsabilidades e cobrando responsabilidades dos membros do Departamento  em seu
nível  de  comando; responsabilizar–se  pelas  atividades  político–administrativas,  de
articulação  institucional  e  de  implementação  de  políticas  públicas  de  assistência  e
desenvolvimento social e econômico, podendo para tanto, celebrar convênios, acordos ou
outros nos termos desta;  atuar no planejamento estratégico no cumprimento da política
municipal  de assistência social;   garantir  a implementação de forma eficaz do Sistema
Único  de  Assistência  Social–SUAS,  assegurando  os  princípios  básicos  de  operação  e
diretrizes previstas na LOAS;   responsabilizar-se por  coordenar,  organizar e fiscalizar a
rede de serviços sócio–assistenciais do Município;    acompanhar o  desenvolvimento de
programas e serviços de proteção sócio–educativa, visando assegurar sobrevivência digna,
de acolhida, de convívio ou vivência familiar;  defender a dignidade do ser humano, através
de uma política de desenvolvimento e proteção social, visando a garantia de proteção social
à família, à infância, à adolescência, à juventude e à velhice;   zelar pela  implantação de
convênios, projetos, programas, e serviços de proteção social  básica e especial,  visando
minimizar situações de vulnerabilidade e riscos sociais;  fazer cumprir a implementação de
ações de reabilitação e inclusão social e comunitária;  zelar por desenvolver programas de
assistência ao idoso, e inserção a melhor idade;  atuar em elaborar e implementar o Plano
Municipal de Assistência Social, com ampla participação social;  promover o planejamento
e a implementação de ações de combate e irradicação da pobreza, seja pelos programas
sociais  sejam por  projetos,  programas e  ações proativas  na  sociedade;   coordenar  os
Programas de Transferência de Renda bem como de Benefícios, articulando–os a outros
programas,  projetos  e  serviços  de  proteção  social;   gerenciar  a  realização  de
monitoramento, pesquisas,  estudos ou diagnósticos das necessidades sociais bem como
propor  ações  de  e  formulação  de  proposições  para  reduzir  a  vulnerabilidade  social  e
econômica  no  Município;   gerenciar  a implementação  de  ações  extraordinárias  e
excepcionais  de cunho social;   coordenar  o  desenvolvimento  de trabalhos que tenham
como fito  a  educação  e  o  desenvolvimento  e  inclusão  humana  e  social;   fomentar  o
empreendedorismo e a participação em programas de geração de emprego e renda, bem
como a formulação de parcerias, convênios e outros que envolvam o desenvolvimento e a



capacitação  profissional;   manter  intercâmbio  com  outros  órgãos  e  entidades  visando
cumprir seus objetivos;  gerenciar o provimento do planejamento e a gestão orçamentária e
financeira dos recursos alocados nos Fundos afins ou outros, sempre que necessário com a
aprovação  dos  Conselhos  Municipais;   desenvolver  outras  ações  relativas  à  área  de
assistência  social  e  desenvolvimento  econômico;   conduzir  veículo  público,  quando
necessário  para  desenvolvimento  das  atribuições;   exercer  outras  tarefas  correlatas
designadas pelo Prefeito Municipal.

Cargo em comissão: Carga
horária

semanal:

Vaga
s:

Referê
ncia:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

DI 01
Vide

art. 4º
Descrição detalhada das atribuições: 
 Com ação desenvolvimentista  e proativa,  dar  fiel,  leal  e  responsável  cumprimento das
competências e atribuições inerentes a sua pasta, zelando pela excelência dos serviços, pelo
aprimoramento,  e  cumprimento  de  metas,  em  sua  pasta  pelos  princípios  que  regem  a
administração pública, e ainda: administrar em geral o sistema municipal de ensino visando
sempre a excelência dos serviços e ações;   desenvolver, coordenar e zelar pela perfeita
execução da política educacional na rede pública municipal de ensino;  instalar, manter e
fiscalizar  as  atividades  nos  estabelecimentos  municipais  de  ensino;   assegurar  a
universalização  do  ensino  nos  termos  da  Lei,  bem  como  promover  gradativamente  o
aumento da jornada de tempo escolar;   promover a articulação com a sociedade para
desenvolver  a  excelência  na  qualidade  nas  áreas  afins  de  educação;   garantir  o
atendimento  educacional  comum  e  especializado,  provendo  recursos  e  equipamentos
adequados à ampla acessibilidade;  garantir a instituição gradativa de conselhos escolares,
participando efetiva e ativamente nos mesmos;  promover e estimular a pesquisa científica
e  didático–pedagógica,  bem  como  o  acesso  a  modernos  recursos  tecnológicos  para
discentes, docentes e servidores da área da educação;   prover meios de atualização de
registros e dados estatísticos bem como do funcionamento de programas de combate à
evasão escolar;   implementar programas de nutrição nos estabelecimentos de ensino;  
prover amplo e adequado transporte de alunos no âmbito municipal,  a fim de garantir  o
acesso dos alunos à escola;   atuar  na intermediação e estabelecimento de convênios,
acordos, ajustes, termos de cooperação técnica e/ou financeira ou instrumentos congêneres
visando  o  desenvolvimento  educacional  do  Município;   zelar  para  que  se  execute  a
contento toda e qualquer atividade administrativa ou burocrática no âmbito do Departamento
de Educação;  zelar pela eficiência funcional de todos os servidores lotados no âmbito de
seu  Departamento,  pela  formação  continuada  e  aperfeiçoamento  profissional,  e  pela
aplicação das respectivas avaliações de desempenho;  planejar estrategicamente as ações
orçamentárias anuais e plurianuais, exercendo ainda o controle orçamentário no âmbito de
sua pasta; cuidar pela conservação de todo patrimônio alocado no âmbito do Departamento
de Educação, bem como seu aprimoramento;  exercer outras tarefas correlatas designadas
pelo Prefeito Municipal.



Cargo em comissão: Carga
horária

semanal:

Vaga
s:

Referê
ncia:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GESTÃO E 
PLANEJAMENTO 

DI 01
Vide

art. 4º 
Descrição detalhada das atribuições: 
 Com ação desenvolvimentista  e proativa,  dar  fiel,  leal  e  responsável  cumprimento das
competências e atribuições inerentes a sua pasta, zelando pela excelência dos serviços, pelo
aprimoramento,  e  cumprimento  de  metas,  em  sua  pasta  pelos  princípios  que  regem  a
administração pública, e ainda:   dirigir e coordenar os setores e divisões afins, podendo
delegar  ou  avocar  funções;   cumprir  e  fazer  cumprir  os  princípios  e  preceitos  legais,
constitucionais e orgânicos, superintendendo, coordenar e dirigindo a ação das áreas afins;
 organizar,  orientar  e  dirigir  os  serviços  administrativos  da  Prefeitura  Municipal;  
estabelecer os objetivos e metas a serem alcançados, bem como elaborar os planos de
trabalho a serem seguidos, orientando as demais divisões para o cumprimento dos mesmos
e  supervisionando–os;   estudar  e  sugerir  a  implantação  ou  modificação  de  serviços
públicos;  avaliar  a  produção  quer  seja  no  aspecto  qualitativo  quer  seja  no  aspecto
quantitativo,  considerando  a  eficiência  de  cada  funcionário  e  os  recursos  materiais
disponíveis,  para  concluir  a  respeito  e  determinar  novos  procedimentos,  quando
necessários;  fazer  cumprir  decisões  tomadas  de  sua  competência  legal,  expedindo  o
necessário possibilitando a plena realização dos objetivos institucionais;   responsabilizar–
se pelas informações funcionais dos servidores;   promover articulação, baseando-se em
informações,  programas de  trabalho,  pareceres  e  reuniões  conjuntas,  para  integrá-los  e
obter o maior rendimento das atividades da administração pública, bem como representar,
no âmbito de suas atribuições, a Prefeitura Municipal;  gerenciar e fiscalizar o controle de
abastecimento  de  veículos  e  máquinas  na  sua  pasta;   gerenciar  a  programação,  o
recebimento,  a  guarda,  a  distribuição,  requisição,  alienação,  conservação,  recuperação,
baixa, registro e o inventário de materiais de consumo e bens patrimoniais móveis de sua
pasta;  disciplinar as atividades de Departamento geral, protocolo e arquivo de documentos
e  processos  no  âmbito  dos  órgãos  da  Administração  Municipal,  gerenciando  o  acervo
documental da Prefeitura, sejam físicos ou informatizados;  zelar pelo bom funcionamento
das atividades afins dos setores que lhe forem correlatos;  prestar os esclarecimentos que
forem solicitados pelos órgãos superiores ou pelo Poder Legislativo;   delegar funções e
atribuições de forma a garantir a plena execução das atividades da Municipalidade;  atuar
constantemente junto aos setores de arrecadação, contabilidade e tesouraria de forma a
subsidiar  o  planejamento  corretos  de  metas  fiscais,  operacionais,  orçamentárias  e
financeiras, expedindo e fazendo–se expedir o necessário, para tanto;   realizar, direta ou
indiretamente, os processos de recrutamento e seleção de pessoal, bem como manter a
organização cadastral da documentação funcional dos servidores da administração direta; 
promover o controle da folha de pagamentos dos servidores ativos da Administração Direta,
inclusive  de  encargos  sociais  e  descontos;   promover,  coordenar  e  realizar,  direta  ou



indiretamente, programas de treinamento e aperfeiçoamento dos servidores municipais, bem
como as atividades de avaliação de desempenho, estágios e proteção da integridade física e
mental dos servidores e a melhoria das condições do ambiente de trabalho;  exercer outras
tarefas correlatas designadas pelo Prefeito Municipal. 

Cargo em comissão: Carga
horária

semanal:

Vag
as:

Referê
ncia:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

DI 01
Vide

art. 4º
Descrição detalhada das atribuições: 
Dentre as atribuições dos Diretores, com ação desenvolvimentista e proativa, tendem ao fiel,
leal e responsável cumprimento das competências e atribuições inerentes a sua respectiva
pasta,  zelando  pela  perfeita  consecução  dos  serviços,  pelo  aprimoramento  e
desenvolvimento no âmbito de suas competências, bem como pelo cumprimento de metas e
planos, pelos princípios que regem a administração pública, em especial a legalidade, bem
como a regularidade dos atos do Poder Executivo no âmbito de sua pasta como definido em
Lei e ainda:  prover todos os meios para que as atividades inerentes sejam realizadas com
excelência,  especialmente através da programação,  coordenação e execução da política
urbanística do município, do cumprimento do plano diretor, do código de posturas, da fixação
das políticas de tráfego urbano, visando sempre o bem estar da população;   realizar as
atribuições de caráter  político,  executar  a  coordenação da elaboração e  implantação de
normas sobre a guarda, distribuição, conservação e abastecimento da frota de veículos de
transporte da Prefeitura, bem como seu efetivo controle;  aconselhar tecnicamente obras de
infraestrutura  e  aquisição  de  equipamentos  urbanos  compatíveis  com  a  situação  do
Município;   coordenar  a  elaboração  de  projetos  de  obras  públicas  e  dos  respectivos
orçamentos;   coordenar  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  das  obras  públicas
contratadas de terceiros;   coordenar  a execução,  o  acompanhamento,  a  supervisão,  o
recebimento  e  entrega  de  obras  públicas;  executar  a  coordenação  da  conservação  e
manutenção das obras municipais de qualquer espécie, conservar e manter ruas, estradas e
logradouros públicos, serviços de esgoto e saneamento e asfaltamento de estradas vicinais;
 controlar o sistema de transportes e o complexo da oficina da municipalidade;  controlar o
parque  de  máquinas  e  caminhões;   conduzir  veículo  público,  quando  necessário  para
desenvolvimento das atribuições; exercer outras tarefas correlatas.

Cargo em comissão: Carga
horária

semanal:

Vaga
s:

Referê
ncia:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DI 01
Vide

art. 4º
Descrição detalhada das atribuições: 
 Com ação desenvolvimentista  e proativa,  dar  fiel,  leal  e  responsável  cumprimento das
competências e atribuições inerentes a sua pasta, zelando pela excelência dos serviços, pelo



aprimoramento,  e  cumprimento  de  metas,  em  sua  pasta  pelos  princípios  que  regem  a
administração pública, e ainda:  acompanhar o desenvolvimento e execução de programas,
projetos  e  atividades  de  atenção  à  saúde,  que  englobem  os  aspectos  promocionais,
preventivos, curativos e de reabilitação;   manter e expandir os diversos tipos de ações e
serviços que garantam a acessibilidade da população aos serviços de saúde;   planejar,
coordenar,  supervisionar  e  desenvolver  as  atividades  de  assistência  à  saúde,  em
consonância com os objetivos da Administração nos limites das atribuições municipais do
Sistema Único de Saúde (SUS);   garantir o desenvolvimento de ações de vigilância em
saúde,  visando  eliminar,  diminuir  ou  prevenir  riscos  à  saúde  e  intervir  nos  problemas
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e produtos e da
prestação de serviços de interesse da saúde; apoiar e acompanhar a execução de ações
de controle e/ou erradicação das doenças transmissíveis,  não-transmissíveis e de outros
agravos à saúde, bem como o controle e a fiscalização das atividades, produtos e ambientes
de interesse da saúde;   desenvolver  e  implementar  ações de vigilância  em saúde,  de
recuperação e reabilitação de saúde laboral,  no âmbito da competência do Município;  
dirigir  procedimentos  da  emissão  e  renovação  anual  de  Alvará  Sanitário  aos
estabelecimentos do Município, sendo este, condição prévia de funcionamento;  atuar para
implementar ações de prevenção e ao controle das zoonoses no Município;   desenvolver
trabalho de educação em saúde junto aos grupos populacionais expostos a riscos;  garantir
a  implantação  sistemas  de  informações  de  saúde  que  garantam  o  conhecimento  da
realidade e o funcionamento dos serviços de saúde no âmbito municipal, em articulação com
outros entes federados e organizações afins; zelar para manter intercâmbio com as demais
instituições que participam dos serviços de saúde no Município, a fim de estabelecer uma
coordenação interinstitucional;  administrar os recursos do Fundo Municipal de Saúde e do
Tesouro Municipal, alocados à área de saúde de forma eficaz e responsável;   zelar para
promover estudos para atualização da legislação municipal no que tange a área de Saúde,
visando a conciliar as políticas públicas em nível federal, estadual e municipal;  zelar para
desenvolver outras ações relativas à área de saúde no âmbito do Município;  exercer outras
tarefas correlatas designadas pelo Diretor competente ou pelo Prefeito Municipal. 

Função gratificada: Carga
horária

semanal:

Vaga
s:

Referê
ncia:

CHEFE DE SEÇÃO 40 03 FG2
Descrição detalhada das atribuições: 
 Agir proativamente;   Chefiar operacionalmente as atividades Sessões ou turmas de 04
(quatro)  a  10  (dez)  funcionários  em Sessões  estabelecidas  por  Decreto  ou  Portaria  da
municipalidade;  Elabora  relatórios,  correspondência  e  outros;   distribui  e  orienta  os
serviços a serem realizados por cada profissional  a  ele  subordinado,  de acordo com as
atribuições  do  cargo  de  cada  um;   conduz,  quando  habilitado,  veículo  municipal  para
desenvolvimento  de  suas  atribuições;   encaminha  atestado  de  frequência  ao  Setor  de



controle do respectivo Departamento ou ao Setor de recursos humanos, conforme o caso; 
mantem sob seu controle o volume de materiais utilizados pelos servidores;  transmite as
determinações superiores aos seus subordinados;  Zelar pela efetiva utilização de EPI´s; 
Executa outras atividades afins por determinação superior. 

Função gratificada: Carga
horária

semanal:

Vaga
s:

Referê
ncia:

CHEFE DE SETOR 40 03 FG3 
Descrição detalhada das atribuições: 
 Chefiar operacionalmente as atividades de um determinado Setor e seus funcionários,
conforme estabelecidas por Lei ou por Decreto; Elabora e coordena a elaboração de todo
tipo de serviços administrativos, relatórios, correspondência entre outros afins;  Distribui e
orienta os serviços a serem realizados por cada profissional a ele subordinado, de acordo
com  as  atribuições  do  cargo;   conduz,  quando  habilitado,  veículo  municipal  para
desenvolvimento de suas atribuições;  autoriza a concessão de férias e faltas abonadas e
ou justificadas dos servidores que estiverem sob seu comando;   encaminha atestado de
frequência ao controle do Departamento correspondente ou ao Setor de recursos humanos,
conforme  o  caso;   mantem  sob  seu  controle  o  volume  de  materiais  utilizados  pelos
servidores; Efetua e coordena que se efetue rígido controle de estoques e planejamento de
compras e licitações no Setor correspondente; transmite as determinações superiores aos
seus subordinados;   executa outras atividades correlatas ao cargo ou por determinação
superior.  Zelar pela efetiva utilização de EPI´s;  Executa outras atividades afins ao cargo.

Função gratificada: Carga
horária

semanal:

Vaga
s:

Referê
ncia:

COORDENADOR DA SEÇÃO DE EMPREENDEDORISMO 40 01 FG2
Descrição detalhada das atribuições: 
Fomenta  o  empreendedorismo;  atua  proativamente  no  planejamento,  coordenação,
supervisão, orientação técnica, controle, execução e avaliação de trabalhos e ferramentas,
que visem ao desenvolvimento econômico, e, ao fomento a geração de emprego e renda;
formular e executar políticas que visem o desenvolvimento da indústria, do comércio, da
prestação de serviço e da ciência  e tecnologia no âmbito  local  do  Município;  atualizar
permanente  a  política  econômica  do  Município;  desenvolver  regime  de  colaboração  e
parceria  entre  o  Poder  Público  Municipal  e  as  entidades  empresariais  do  Município;
promover  a  articulação  com  entidades  congêneres  locais,  estaduais,  nacionais  e
internacionais, visando ao desenvolvimento do setor industrial e comercial do Município;  
propor e discutir, com entidades prestadoras de serviços, políticas municipais de eficácia e
qualificação para o setor; definir políticas e implementar programas de geração de trabalho
e renda e de formação e qualificação dos trabalhadores; propor e executar políticas para o
desenvolvimento de micro empreendedorismo individual e de apoio as micro, pequenas e
média  empresas;  prestar  serviço  de atendimento  especializado,  voltado ao fomento  de
empreendimentos econômicos;   executar políticas de incentivo à instalação de empresas
no Município, objetivando a expansão da capacidade de absorção da mão-de-obra local;



apoiar as iniciativas locais que fortaleçam o associativismo e o cooperativismo; formular e
executar  políticas  de  crédito  e  microcrédito  no  Município;  promover  e  participar  de
exposições, feiras, seminários, cursos e congressos, relacionados à indústria e ao comércio;
 buscar recursos dos orçamentos estadual e federal, assim como em instituições de crédito,
públicas ou privadas, para investimentos na área industrial do Município; elaborar relatórios
de suas atividades;  supervisiona as rotinas administrativas do Banco do Povo, bem como
os fluxos dos processos internos e externos;   auxiliar  na divulgação de ferramentas de
apoio  ao  empreendedor;   exercer  outras  tarefas  correlatas  designadas  pelo  Diretor
competente ou pelo Prefeito Municipal. 
Requisitos especiais: Titular efetivo, capacitado como agente de microcrédito ou similar e
conhecimentos em desenvolvimento econômico.

Função gratificada: Carga
horária

semanal:

Vaga
s:

Referê
ncia:

COORDENADOR DE CULTURA, ESPORTES E LAZER 40 01 FG3
Descrição detalhada das atribuições: 
 Age proativamente na coordenação de projetos e ações de esporte, laser, cultura e turismo
no Município,  buscando interagir  com atores públicos e privados para tanto;   Organiza
eventos nas áreas correlatas, efetuando todas as atividades intersetoriais a fim de propiciar
aos cidadãos pleno acesso a cultura local, ao folclore, aos costumes, bem como as ações de
esporte,  laser,  cultura  e  turismo.   Fomenta  atividades,  participando  de  ações  de
planejamento,  monitoramento  e  avaliação  das  atividades  dos  eventos;   Planejar  e
desenvolver oficinas de acordo com programas governamentais;   Mobiliza a comunidade
para a efetiva participação das atividades;  Entregar sistematicamente o levantamento das
atividades desenvolvidas.  Executa outras atividades afins ao cargo.

Função gratificada: Carga
horária

semanal:

Vaga
s:

Referê
ncia:

COORDENADOR DO CRAS 40 01 FG4
Descrição detalhada das atribuições: 
 gerenciar, coordenar, articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CRAS
e  a  implementação  dos  programas,  serviços,  projetos  da  proteção  social  básica
operacionalizadas nessa unidade;  coordenar a execução, o monitoramento, o registro e a
avaliação das ações; acompanha e avalia os procedimentos para a garantia da referência e
contra  referência;  coordenar  a  execução  das  ações  de  forma a  manter  o  diálogo  e  a
participação dos atores inseridos nos serviços do CRAS e da rede prestadora de serviços no
território;  define com a equipe de profissionais, critérios de inclusão, acompanhamento e
desligamento  das  famílias;   definir  com  a  equipe  de  profissionais  o  fluxo  de  entrada,
acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento das famílias;   definir com a
equipe técnica os meios e os ferramentais  teórico-metodológicos de trabalho social  com
famílias e os serviços socioeducativos de convívio;  avaliar sistematicamente, com a equipe
de  referência  dos  CRAS,  a  eficácia,  eficiência  dos  programas,  serviços  e  projetos  na
qualidade  de  vida  dos  usuários;  efetuar  ações  de  mapeamento,  articulação  e
potencialização da rede socioassistencial  e das demais políticas públicas no território de
abrangência do CRAS;  articular as ações junto à política de Assistência Social e às outras
políticas públicas visando fortalecimento da rede de serviços de proteção social básica;  
gerenciar os fundos sociais inerentes, provendo o necessário;  exercer tarefas correlatas.
Requisitos especiais:  Titular já deverá ter sido efetivado, e possuir capacitação conforme



Resolução CNAS 17/11. 

Função gratificada: Carga
horária

semanal:

Vaga
s:

Referê
ncia:

COORDENADOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO 
CIDADÃO

40 01 FG3

Descrição detalhada das atribuições: 
 Agir proativamente na coordenação dos serviços das atendentes e dos setores respectivos
na prestação de serviços de informação, protocolo, arquivamento, prestação de serviços,
agendamento,  solicitações,  e  demais  tramitações  de  expediente  que  tenham  escopo  o
cidadão;  Atuar supervisionando os serviços para que se dê cumprimento ao princípio da
cidadania e ao disposto na Lei Federal nº 13.460/17;  Auxiliar na elaboração de carta de
serviços e implementação de serviços ágeis e com excelência ao cidadão;  garantir o pleno
acesso  ao  público  com  liberdade  de  escolha  entre  os  meios  oferecidos  e  sem
discriminação;  zelar pela proteção de informações pessoais; prestar e fazer com que se
preste informações precisas e de fácil acesso nos locais de prestação do serviço público; 
Executa  atividades  de  atendimento  ao  público  em  geral,  com  urbanidade  e  educação;
organiza e manter atualizados arquivos documentais físicos ou eletrônicos referentes aos
serviços públicos disponibilizados; Coordenar os serviços de forma que o SIC seja elo entre
o  cidadão e a administração;  Prestar  e  fazer  prestar  orientações e informações gerais
relativas ao Município e aos serviços públicos. transmite as determinações superiores aos
seus subordinados;  Zelar pela efetiva utilização de EPI´s;  Executa outras atividades afins
por determinação superior sempre no escopo de monitorar e zelar pelo bom funcionamento
do SIC.
Requisitos especiais: Titular já deverá ser efetivado, e possuir capacitação em atendimento
ao público, rotinas administrativas, e conhecimento em todos os sistemas informatizados da
Prefeitura Municipal. 

Função gratificada: Carga
horária

semanal:

Vaga
s:

Referê
ncia:

CORREGEDOR–GERAL 
DISPONIBIL

IDADE
01

FG2/F
G4*

Descrição detalhada das atribuições: 
 Além das funções atinentes a membros da corregedoria previstas em Lei, preside todos os
trabalhos  referentes  ao  colegiado  corregedor  no  âmbito  do  Poder  Executivo  Municipal,
coordenando, supervisionando a atuando com absoluto poder de polícia administrativa sobre
os funcionalismo público de forma a manter a ordem dos trabalhos.   Atua ainda com as
mesmas  atribuições  comuns  do  colegiado  corregedor,  bem  como  nas  competências
dispostas em Lei de estrutura da corregedoria, aplicando o Estatuto dos Servidores Públicos,



e demais legislações ético-disciplinares que se vincular o servidor, inclusive comunicando as
autoridades de ofício;   Executa outras atividades afins ao cargo ou determináveis pelo
Prefeito Municipal.

Requisitos especiais: Titular já deverá ser efetivado, e possuir capacitação em sindicância
e processo administrativo, podendo ser escolhido mediante portadores de tal diploma. 

Função gratificada: Carga
horária

semanal:

Vaga
s:

Referê
ncia:

GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA 40 01 FG4
Descrição detalhada das atribuições: 
Agir  proativamente;  Coordenar,  e  conduzir  os  processos de trabalho e  expediente  na
Unidade de Saúde;   Registrar, determinar o registro e mensurar todas as atividades da
Unidade de Saúde;  Elaborar com a equipe de Saúde da Unidade, com a participação da
população, o plano de ação ou trabalho da Unidade; Apresentar ao Conselho Municipal de
Saúde o plano de ação da unidade de Saúde; Encaminhar as atividades desenvolvidas e
as necessidades da Unidade de Saúde para o Departamento Municipal de Saúde; Gerir a
unidade de saúde em recursos físicos, materiais, humanos de forma a garantir a excelência
no desenvolvimento dos serviços;  Desenvolver atividades da saúde junto às instituições
governamentais e não governamentais existentes na base territorial da unidade, visando a
execução do plano de saúde da unidade e comunidade;  Promover a divulgação na base
territorial da unidade as atividades e eventos desenvolvidos pela equipe da Unidade ou por
outros serviços de saúde;   Responsabilizar-se tecnicamente, no que lhe for afeto, pelos
trabalhos na Unidade de Saúde; Executa outras atividades afins ao cargo.

Função gratificada: Carga
horária

semanal:

Vaga
s:

Referê
ncia:

MEMBRO DA CORREGEDORIA 
DISPONIBIL

IDADE
01 FG2(4)

Descrição detalhada das atribuições: 
 atuar oficiosa ou motivadamente, de forma consultiva e ativa em assuntos que envolvam
ética ou disciplina do Servidor Público;   apurar, de oficio ou mediante denuncia, fato ou
conduta em desacordo com a legislação pertinente ou a moralidade exigível;  recomendar e
acompanhar ações que visem o aprimoramento da disciplina e regularidade dos trabalhos;
aplicar, a legislação e normalização pertinente ao desempenho  disciplina dos Servidores; 
realizar diligências que forem pertinentes;  instaurar sindicância ou processo administrativo
para apurar faltas funcionais ou disciplinares;   convocar servidor ou  terceiros a fim de
prestar informação sobre atos e fatos relevantes ao exercício funcional ou a disciplina do
mesmo;  requisitar  as  partes,  agentes  públicos,  órgãos,  informações  e  documentos
necessários à instrução de expedientes, procedimentos ou processos;   solicitar exames,
pareceres e demais de quem for de direito, visando o esclarecimentos de situações que
envolvam servidores;  notificar os interessados de suas decisões;  exarar decisões ético-



funcionais  ou  ético-disciplinares;   dar  esclarecimentos  e  julgamentos  sobre  atos  ou
comportamentos com indícios de desvios éticos;   adotar medidas de sua competência e
sugerir outras a autoridades superiores, visando a melhoria da qualidade de conduta dos
servidores;   promover  conscientização  do  papel  ético  e  funcional  dos  servidores;  
submeter aos superiores o necessário visando a mantenança das trabalhos;   investigar e
inquerir situações de desvio de conduta;   aplicar penalidades disciplinares e éticas aos
servidores públicos ou ainda propor termo de ajuste de conduta;   exercer outras tarefas
correlatas designadas pelo Diretor competente ou pelo Prefeito Municipal.  Executa outras
atividades afins ao cargo.

Requisitos especiais: Titular já deverá ser efetivado, e possuir capacitação em sindicância
e processo administrativo, podendo ser escolhido mediante portadores de tal diploma.

Função gratificada: Carga
horária

semanal:

Vaga
s:

Referê
ncia:

MEMBRO DO COLEGIADO DE AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO

DISPONIBIL
IDADE

01 FG4(5)

Descrição detalhada das atribuições: 
 proceder todas as tarefas inerentes à avaliação de desempenho ou a estágio probatório a
fim de aferir e julgar tecnicamente o desempenho de cada servidor;  desempenhar funções
de orientação, coordenação e controle das avaliações;   aprimorar métodos de avaliação;
assessorar comissões setoriais ou terceiros durante o período de avaliação;  receber para
julgamento  o  resultado  final  das  avaliações;   decidir  sobre  recursos  interpostos  contra
avaliações;  acompanhar os avaliados e eventuais avaliadores no processo de avaliação e
acompanhamento das avaliações;  solicitar às chefias esclarecimentos de fatos apontados
nas  avaliações;  decidir  sobre  avaliações  periódicas;   exercer  outras  tarefas  correlatas
designadas pelo Diretor competente ou pelo Prefeito Municipal.

Requisitos especiais: Titular já deverá ser efetivado, e possuir capacitação em sindicância
e processo administrativo, podendo ser escolhido mediante portadores de tal diploma.

Função gratificada: Carga
horária

semanal:

Vaga
s:

Referê
ncia:

MEMBRO DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
E APOIO.

INTERCOR
RENTE 

01 FG1

Descrição detalhada das atribuições: 
 Zelar  pela  escorreita  realização  dos  certames  licitatórios;   auxiliar  a  administração,
quando houver dúvidas, na elaboração de minutas dos convites e editais de licitação, em
todas as modalidades previstas na legislação;  submeter à assessoria jurídica as minutas
de instrumentos convocatórios de licitação;  fazer publicar os avisos de licitação e demais
nos  instrumentos  físicos  e  digitais  necessários;  convidar  inscritos  no  Cadastro  de
Fornecedores, nos ramos pertinentes ao objeto do certame;  receber impugnações contra
os  instrumentos  convocatórios  de  licitação  e  decidir  sobre  a  procedência  das  mesmas;
receber e responder pedidos de esclarecimento; credenciar representantes em participar
da licitação;  receber e examinar a documentação exigida para a habilitação dos licitantes,
julgando–os habilitados ou não; receber e examinar as propostas dos licitantes; realizar as
diligências que entender necessárias ao esclarecimento de dúvidas;  receber os recursos



interpostos de suas decisões, reconsiderando-as ou fazendo-os subir, ao reexame superior;
 cientificar interessados das decisões respectivas; propor a revogação ou a anulação do
procedimento  licitatório;  Demais  atos  determinados  pelo  Secretário  ou  pelo  Prefeito
Municipal.

Requisitos especiais:  Titular já deverá ser efetivado, e possuir capacitação em licitações
com pelo menos 20 (vinte) horas e curso de pregoeiro,  podendo ser escolhido mediante
portadores de tal diploma.

Função gratificada: Carga
horária

semanal:

Vaga
s:

Referê
ncia:

SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 
INTERCOR

RENTE
01 FG3

Descrição detalhada das atribuições: 
 promover a mobilização e o alistamento militar, a emissão de documentos pertinentes ao
Exército  Brasileiro  bem como a  efetiva  regularização da  situação  militar;   coordenar  o
auxílio  administrativo  ao  Exército  na  dispensa,  adiamento  de  incorporação,  inserção,
seleção,  recusa  ou  outros  assuntos  ligados  as  forças  armadas;   gerenciar  o  auxílio
administrativo e logístico na organização dos eventos internos e externos que envolvam as
Forças Armadas;  exercer outras tarefas correlatas designadas pelo Diretor competente ou
pelo Prefeito Municipal.

Requisitos especiais: Capacitação específica exigida e ministrada pelas Forças Armadas. 


	“Dispõe sobre criação do quadro cargos em comissão e de funções de confiança no Poder Executivo de Dolcinópolis e dá providências específicas”.

