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LEI COMPLEMENTAR N2 424, DE25 DEABRIL DE 2019.

"Dispoe sobre a Reestruturacao Administrativa do Poder

Executivo Municipal, crlacao, extincao e alteracao de cargos

publicos, e da outras provldencias".

HENRIQUE MARTIN, Prefeito Municipal de Cabreuva, Estado de Sao Paulo, no uso de atribuicdes que
-

Ihe sao conferidas por lei;

FAZ SABER QUE a Camara Municipal de Cabreuva aprova e ele Sanciona e Promulga a seguinte lei:

Art. 12 Esta_lei dispfie sobre a reestruturacao administrativa da Prefeitura Municipal de Cabreuva no

que concerne a sua organizacao e as atrtbuicoes gerais das unidades que a cornpoem, bem como crla,

extingue e altera cargos dos servidores publicos do Municipio de Cabreuva.

Art. 22 A lei Complementar Municipal nQ 409, de 22 de janeiro de 2018, passa a vigorar com as

seguintes alteracoes:

"Art. 13. (...)

J - Controladoria Geral:

a) Ouvidoria; e

b) Corregedoria.

(...)." (NR)

"Art. 14. Sao cornpetenclas da Controladoria Geral:
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xxv - orientar e acompanhar a gestae governamental, atraves de conjunto de unidades tecnicas

articuladas a partir de uma unidade central de coordenacao, para subsidiar a tomada de declsoes a partir

da geracao de lntorrnacoes, de maneira a garantir a melhoria continua da qualidade do gasto publico;

XXVI - verificar, analisar e relatar, mediante conjunto de recursos, rnetodos, processos e

procedimentos adotados pela adrnlntstracao publica municipal, sobre fatos ocorridos e atos praticados nos

setores e orgaos publicos municipais, visando comprovar dados, lmpedlr erros, irregularidades e

ineficlencia:

XXVII - avaliar 0 cumprimento das metas propostas nos tres instrumentos que cornpoe 0 processo

orcamentarlo: 0 PlanoPlurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orcarnentarias (LOO) e a Lei Orcarnentaria Anual;

XXVIII - comprovar a legalidade da gestae orcamentaria, financeira e patrimonial;

XXIX - comprovar a eflcacia e eflciencla da gestae orcarnentaria, financeira e patrimonial;

XXX - comprovar a adequada aplicacao dos recursos entregues aentidades do Terceiro Setor;

XXXI - assinar 0 relat6rio de Gestae Fiscal em conjunto com 0 Prefeito ou 0 Presidente da Camara

Municipal e, tarnbern, com 0 responsavel pela admlnistracao financeira;

XXXII - atentar se as metas de superavlt orcamentario, prirnario e nominal devem ser mesmo

cumpridas;
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XXXIII - observar se as operacoes de creditos sujeitam-se aos limites e condicoes das Resolucces 40 e

43/2001, do Senado;

XXXIV - verificar se os ernprestimos e financiamentos vern sendo pages tal qual prevista nos

respectivos contratos;

XXXV - analisar se as despesas dos oito ultirnos meses da mandato tem cobertura financeira, de forma

a evitar, relativamente a esse perfodo, transferencla de descobertos Restos a Pagar para 0 proximo gestor

politico;

XXXVI - verificar se esta sendo providenciada a reconducao da despesa de pessoal e da dfvida

consolidada a seus limites fiscais;

XXXVII - comprovar se os recursos da alienacao de ativos estao sendo despendidos em gastos de

capital e nao em despesas correntes;

XXXVIII - constatar se esta sendo satisfeito 0 limite para gastos totais da Camara Municipal;

XXXIX - verificar a fidelidade funcional dos responsavels por bens e valores puhlicos;

XL - realizar, de acordo com as normas e procedimentos de auditorla, atividades de controle,

compreendendo 0 exame detalhado, total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contabeis,

com a finalidade de identificar se as operacoes foram realizadas de maneira apropriada e registradas de

acordo com as orientacdes e normas legais;

XLI - examinar docurnentacao comproba ria do os e atos administrativos;
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XLII - verificar a eflciencla dos sistemas de controle administrativo e contabil:

XLIII - verificar a exlstencia ffsica de bens e valores;

XLIV - verificar 0 cumprimento da leglslacao pertinente;

XLV - analisar a realizacao flslco-flnanceira em face dos objetivos e metas estabeiecidos;

XLVI - analisar a adequacso dos instrumentos de gestae, contratos, convenlos, acordos e ajustes, para

a consecucao dos objetivos do gestor, inclusive quanto a legaiidade e diretrizes estabelecidas; e

XLVII - analisar os demonstrativos e relatorios de acompanhamento produzidos, assim como outros

meios de verlficacao, com vistas a avallacao dos resultados alcancados e da eflclencia e efetividade." (NR)

"Art. 14-A. Sao cornpetenclas da Ouvidoria:

1- auxiliar 0 cldadao em suas relacoes com 0 Municipio, possibilitando que suas criticas e sugestoes

contribuam com a melhoria do service prestado;

II - receber, examinar e encaminhar as unidades administrativas competentes do argilo ou entidade

as reclarnacoes, solicitacoes de inforrnacao, denuncias, sugestoes e elogios dos cldadaos e outras partes

interessadas a respeito da atuacao do orgao ou entidade publica;

III - realizar, junto as unidades administrativas do orgao ou entidade, a rnedlacao administrativa com

vistas a correta, objetiva e agll instrucao das demandas apresentadas pelos cidadaos, bem como a sua

conclusao dentro do prazo estabelecido nas......1S<F~ta ao demandante;
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IV - manter 0 demandante informado sobre 0 andamento e 0 resultado de suas demandas;

V - cobrar respostas das unidades administrativas a respeito das demandas a elas encaminhadas e

levar ao conhecimento da alta direcao do orgao ou entidade os eventuais descumprimentos;

VI - dar 0 devido encaminhamento aos orgaos de controle e de correlcao, no ambito institucional, as

denuncias e reclarnacdes referentes aos dirigentes, servidores ou atividades e services prestados pelo orgao

ou entidade;

VII - organizar, interpretar, consolidar e guardar as lnformacoes oriundas das demandas recebidas de

seus usuaries e produzir relatorios com dados gerenciais, indicadores, estatisticas e analises tecnicas sobre

o desempenho do orgao ou entidade, especialmente no que se refere aos fatores e niveis de satisfacao dos

cldadaos e as necessidades de correcoes e oportunidades de melhoria e lnovacao em processos e

procedimentos institucionais;

VIII - produzir relatorios periodicos de suas atividades ou quando a alta direcao do orgao ou entidade

julgar oportuno;

IX - informar, sensibilizar e orientar 0 cidadao para a participacao e 0 controle social das atividades e

servlcos oferecidos pela Admlnistracao Publica;

X - assessorar a alta dlrecao nos assuntos relacionados com as atividades da ouvidoria; e

XI - promover a constante publicltacao de suas atividades, com 0 fim de facilitar 0 acesso do cldadao

as ouvidorias e aos services oferecidos pelos seus orgaos." _.

"Art. 14-B. Sao competenclas da Corregedoria:
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I - apurar os indlcios de ilfcltos praticados no ambito da admlnistracao publica e promover a

responsabllizacao dos envolvidos por meio da instauracao de processos e adocao de procedimentos,

visando inclusive ao ressarcimento nos casos em que houver danos ao erarlo, atraves das Comissoes do

Processo de Sindlcancia, do Processo Administrativo Disciplinar e do Estagio Probat6rio (Lei Complementar

Municipal nQ260, de 08 de outubro de 2003);

II - analisar denunclas e coletar lnformacoes sobre suspeitas de irregularidades, podendo culminar na

lnstauracao de uma correlcao extraordtnaria ou arquivamento;

III - averiguar possiveis irregularidades na atuacao dos orgaos da admlnlstracao direta ou indireta;

IV - intervir pontualmente em razao de denuncia ou suspeita de irregularidade, com 0 intuito de sanar

problemas administrativos;

V - documentar procedimentos de outros orgaos do Municipio que serao objeto de flscallzacao da

Corregedoria para a tomada de provldencias: e

VI - elaborar estudos tecnicos ou pareceres sobre determinado assunto de interesse da Corregedoria,

visando 0 aperfelcoarnento das politicas publlcas,

Paragrafo unico. Quando a atuacao se der no ambito da Corregedoria da Guarda Municipal, observar

se-a 0 disposto na Lei Complementar Municipal n?308, de 29 de agosto de 2008."

Art. 3Q Fica alterada 0 disposto na fls. 02, do Anexo I, da lei Complementar Municipal nQ409, de 22 de

janeiro de 2018, passando a vigorar em conformi

Gabinete do Prefeito que faz parte integrante dest""""",,",

Organograma da Estrutura Administrativa do
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Art, 42 Ficam criados os cargos publicos permanentes, alterando 0 Quadro de Cargos Permanentes

(Anexo I da Lei Complementar n2 260, de 08 de outubro de 2003), passando a vigorar na seguinte forma:

01 I

01 I

01 I

01 I
02 I

05 I

15 !

I oQUANTlOADE!

02 I
EMRIlEGO"- ~- -- ,._- "·/f'-' ,.....«.

.~.••c;'<..'"" ">"',""-'.

AGENTE FISCAL DE OBRAS I
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOTRABALHO I

AUXILIAR DE FARMAclA I
CONTROLADOR I
CORREGEDOR I

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DOTRABALHO I,
MEDICO II I

MEDICO DOTRABALHO I

§ 12 Ficam inclufdas as descrlcoes dos cargos do caput no Quadro de Cargos Permanentes (Anexo I da

Lei Complementar n2 260, de 08 de outubro de 2003), em conformidade com anexo integrante da presente

Lei Complementar (Anexo II),

§ 22 Ficam extintos, a partir da vlgencia desta Lei Complementar, tanto 0 cargo publico permanente

de Controlador Interne, quanta 0 cargo de provimento em comissao deCorregedor da Guarda Municipal

(Anexos I e II, respectivamente, da Lei Complementar Municipal n2 260, de 08 de outubro de 2003),

Art. 52 a art. 19 da Lei Complementar Municipal nO 308, de 29 de agosto de 2008, passa a vigorar com

a seguinte redacao:

"Art. 19. As atividades inerentes a Corregedoria da Guarda Municipal serao realizadas pelo

Corregedor, que podera solicitar ao Comandante da Guarda Municipal a designacao de servidores lotados

na Guarda Municipal, bem como aos Secretau'es-1"ifUl'ilEi'ipais, relativamente a servidores lotados na

respectivas Secretarias, para atuacao nas ativid
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Art. 6Q Fica alterada a redacao do Anexo I da Lei Complementar Municipal nQ 260, de 08 de outubro

de 2003, passando a vigorar em conformidade com os quadros e descricces dos cargos publicos

permanentes de Contador, Enfermeiro, Medico, Ouvidor, Tecnlco em Enfermagem e Tecnlco em

Informatica anexos, que fazem parte integrante desta Lei Complementar (Anexo III).

Art. 7Q Fica alterada a redacao do Anexo III da Lei Complementar Municipal nQ260, de 08 de outubro

de 2003, referente ao Padrao de Vencimentos dos Cargos Publlcos Permanentes, nos termos do quadro

anexo que fica fazendo parte integrante da presente Lei Complementar (Anexo IV).

Art. 8Q Ficam alterados os totais de nurneros de vagas disponiveis para os cargos publlcos

permanentes no Quadro de Cargos Publicos Permanentes (Anexo I da Lei Complementar Municipal nQ

260/2003), com as seguintes denorninacoes e quantidades:

Art. 10. As despesas decorrentes da execucao da presente Lei Complementar correrao por conta de

dotacoes proprias, constantes do Orcarnento Municipal vi ente, suplementadas se necessario.
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Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sUL!.:a~J.J.b.~~Q,

. HENRIQUE MARTI

Prefeito

Publicada no Dlarlo Oflcial Eletronico do 1VllJm6l-PLO.-..R.f.:(;j-I:I1"Ii''<laa no Setor de Expediente da Prefeitura de
Cabreuva, em 25 de abril de 2019.

CO ONIO M ES DEALMEIDA FILHO
A ente Juridico do Municipiode Cabreuva





REGIME JURIDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAlS
ANEXO 1- QUADRO DE EMPREGOS PERMANENTES

40h/sem
Seg. a Anexo III
Sex.

COD CARGO

Agente
Fiscal de

Obras

FORMA
PROVIMENTO

Concurso
Publico

QTDE REF
JORNADA

DE
TRABALHO

Inicial

CARGA
HORARIA

SALARIO
R$

PRE - REQUISiTOS

- Ensino Medio;
- Tecnico em Editicacces ou Construcao Civil;
- Registro no conselho de c1asse;
- Carteira Nacional de Habilitacao - Categoria "AS".

ATRIBUICOES:

Exercer a funcao de agente de fiscalizacao, verificando se as obras e servicos estao sendo

executados de acordo com a legislac;:ao e com as normas regulamentadoras vigentes.

No desempenho de suas atnouicoes, 0 agente fiscal deve atuar com rigor e enciencra para

que a leqislacao municipal seja cumprida.

Fiscalizar as obras publicas e particulares, abrangendo tarnbern dernollcces,

terraplenagens, parcelamento do solo, a colocacao de tapumes, andaimes, telas,

plataformas de protecao e as condicoes de sequranca das edificacoes.

Fiscalizar 0 cumprimento do C6digo de Obras e Ediflcacoes, do Plano Diretor Participative e

da Lei Municipal de Parcelamento do Solo.

Emitir notiflcacoes, lavrar autos de infrac;:ao e expedir multas aos infratores da leqislacao

urbanlstica municipal,

Reprimir 0 exercicio de atividades desenvolvidas em desacordo com as normas

estabelecidas na legislac;:ao urbanistica municipal, as edificacoes clandestinas, a formacao

de favelas e os agrupamentos semelhantes que venham a ocorrer no ambito do Municipio.

Realizar vistoria para a expedicao de "Habite-se" das edificacoes novas ou reformadas.

Definir a numsracao das edificacoes, a pedido do interessado.

Elaborar relat6rio de fiscalizacao.

Orientar as pessoas e os profissionais quanta ao cumprimento da legislac;:ao.

Apurar as denuncias e elaborar relat6rio sobre as providencias adotadas,

Conhecer a legislac;:ao urbanlstica municipal e manter-se atualizado em relacao a mesma.

Observar as normas e medidas de sequranca do trabalho (uso de EPI).

CAMPO DE ATUACAO: Fiscalizacao

HIERARQUIA SUPERIOR - Imediata: Chefe de Servlco - Mediata Secretario Municipal

GRUPO OCUPACIONAL - Operacional

•

~-~-~~-~-~----~--~-------~---'----



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA
QUADRO DE CARGOS PERMANETES

FORt\lL~ DE
QTD.

REF.
CARGAHoRARIACOD. CARGO

PROVll\IlEiliTO SALARIAl

AUXILIAR DEENFERMAGEM DO CONCURSO
01 N 40 H SEMANAIS

TRABAlHO PUBLICO

PRE-REQUiSiTOS
- Ensino Medio Completo.
- Curso de Auxiliar ou Tecnlco de Enfermagem.
- Especialjza~ao Tecnica em Auxiliar de Enfermagem do Trabalho (realizada em instituicao de ensino
reconhecida e autorizada pelo MEC).

- Registro no Coren.

ATRiBUlCOES
Auxiliar na observacao sistematica do estado de saude dos trabalhadores, nos levantamentos de doencas

proflsslonais, lesoes traumatlcas, doencas eplderniologicas.
Fazervisitas domiciliarese hospitalares nos cases de acidentes ou dcencas profissionais

Participar dos programas de prevencao de acidentes, de sauce e de medidas reabilitativas.

Desempenhartarefas relativas a campanbas de educecac sanitaria.
Preencher os relatonos de atlvldades do arnbulatorio des services de medico e de enfermagem do
trabalho.
Auxiliar na reallzacao de inqueritos sanitarios nos locais de trabalho,
Auxiliar na realiza~ao de exames pre-adrnissionals, perlodlccs, dernlsslonals, e outros determinados pelas

normas da admmlstracso.
Atender as necessidades dos trabalhadores portadores de doencas ou lesoes de pouca gravidade, sob
supervisao.
Executartarefas pertinentes aarea de atu8Gao, utilizando-se de aquipamantos e programas de
informatica.

Pode prestar os primeiros socorros. os primeiros cuidados ao trabalhador que sofreu um acidente de
trabalho, assim como ministrar medicamentos para aquele trabalhador que possa estar com doencas do
trabalho,
Realizar coleta de material para exame.

Organlzar e cuidar da vacinecao de empregados.

Organizar prontuanos de atendimento.
Organlzar os ASOs (Atestado de Saude Ocupacional) e exames complementares.

Executar e apolar outras tarefas para 0 desenvofvimento das atividades do setor, inerentes asua funcao,

HiERARQUIA. SUPERIOR

IMEDIATA: Chefe de Servlco I MEDiATA: Secretarto Municipal
CAMPO DEA.TUA~O: Saude

-



REGIME JURfDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAlS
ANEXO I - QUADRO DE CARGOS PERMANENTES

FORMA
QTDE I

JORNADA CARGA
COD CARGO REF DE HOAARIA

SALARIO R$
PROVIMENTO TRABALHO

40h/sem
Auxiliar de Concurso 5 K Integral Seg.a Anexo III
Farmac'a Publico Sex.

PRE - REQUISITOS

- Ensino Medio Completo;
curse Baslco de Informatica (minimo 40 horas),

ATRIBUICOES:
Realizer dispensacao de medicamentos e orientacao sobre 0 uso dos mesmos aos pacientes, sob
supervisao do farmaceutico,
Controlar a rnanutencao do estoque, armazenar, conferir, repor prateleiras.
Auxiliar no cerregemento e descerregemento de medicementos, meteriais medico hospiteleres e
correlatos.
Elaborar relatonos quando solicrado pelo farrnaceutico.

Realizar fracionamenlo de medicamenlos esubslancias correlalas para fornecimenlo de doses unilarias,
quando necessario.
Conhecimentos referentes aos direitos do consumidor/usuario, e demais legislagOes que regem 0 ambito
farrnaceutlco.
Auxiliar nas a~6es de edUC898:0 em sauds, a respeito do usa racional de medicamentos em nfvel
lndividual e cotetlvo,
Conhecer e executar as normas das Boas Praticas de Recebimento e de Armazenamento de
medicamentos sob supervisao do farrnaceutico e seguir as Boas Praticas de Dtspensacao de
Medicamentos, assim como principles da Politica Nacional de Medicamentos, da Politica Nacional de
Asslstencla Farrneceutica e os Principios e Diretrlzes do SUS e colaborar para 0 seu cumprimento.
Seguir as legisla90es farmaceuticas vigentes e as normas de prescricao e dispensacao de
medicamentos no ambito des unidedes municipals do SUS.
Utilizar adequademente 0 Sisteme de Gestao de lnformacao em seude utilizedo pelo municipio, para
realizac;ao dos lan93mentos diaries de disponsacao e ian9amentos oportunos de entradas e saidas de
medicamenlos, gestao dos estoques de medicamentos por meio da operacao adequeda e
monitoramento do Sistema, e todas as demais funcionalidades que 0 sistema oferecer.
Reelizer 0 descerte de medicamentos com prazo de validade expirado ou tmpropnos para utitlzacao, sob
supervisao do tannecsunco.
Zelar pelos equipamentos assim como pela ordem e limpeza do setor.
Realizer acoes para iniervir positivemente na rnanutencao de estoques para atendimento da demanda,
realizando remanejamento de med/cementos, em conjunto com 0 farmaceutico,
Realizer 0 monitoramento sistematico dos lotes e velidede dos medicementos, providenciando seu
oportuno remenejamento, em conjunto com 0 farmaceutico, pare eviter perdas por vencimento.
Acompanhar, em conjunto com 0 farrnaceutico, os valores de Consumo Medio Mensel dos
medicamentos, indicendo alteracoes oportunes, sempre que nscessario.
Realizer invent8rio semanal do estoque fisico dos medicamentos.
Participar das acoes/reunioes de equipe de unidade de saude de atuacao, essim como atividades
multidisciplinares quando solicitado ou autorizado pelo farmaceutico.
Conhecer e orientar os usuaries quanta a orqanizacao do acesso aos medicamentos no SUS: os
Componentes Basico, Especializado e Estrateqico de AF, da sohcitaceo de medicamentos nao
padronizadospor protocolo e dos demais medicamentos disponibilizados pelo SUS.
Reporter-se eo farrnaceutico pare orientacao sobre as quest6es tecnlcas e legeis da area farrnaceutica.
Executar oulras atribuicoes afins que sejam designadas pelo superior mediate e irnediato

HIERARQUIA SUPERIOR - Chefe de Service

GRUPO OCUPACIONAl- Administrativo

(~



REGIME JURiDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAlS
ANEXO I - QUADRO DE CARGOS PERMANENTES

FORMA REF
JORNAOAOE CARGA SALARIO

COO CARGO PROVIRIlENTO
QTDE TRABALHO HOAARIA R$

Concurso 01 V !ntegra!
40hlsem Anexo IfIconecieeor Publico Seg. aSex.

PRE - REQUISITOS

_ Ensino Superiorem Adminlstracao, Contabilldade, Econornfa au Dlrelto:
- Registro no6rgao de classe;

pos-eraduacao. emnlvelde Esneclallzacao. emControladoria.

ATRiBUlgOES:

- Exercer a plena fiscalizagao contabil, financeira, orgamentaria, operacional e patrimonial
des 6rgilos do Poder Executive Municipal, quanto a legalidade, legitimidade,
economicidade, apllcecac de subvencoes e renuncte de receitas;

- Verificar a exatidao e a regularidade das contas e a boa execucao do orcamento,
adotando medidas neceesarlas ao seu fiel cumprimento;
- Realizar aucftorla no controle interno e a conrorrrudade dos atos financeiros e
orcamsntarios dos orgaos do Poder Executivo com a legalidade orcarnentana do Municipio;
- No exercicio do controle interne dos atos da adrninistracao, deterrninar as provldenclae
exigidas para 0 exercicio do controle externo da Adrninistracao Publica Municipal Direta e
Indireta a cargo da Camara Municipal, com 0 auxilio do Tribunal de Coritas;
- Avaliar 0 cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execucao dos
programas de governo, acompanhando e fiscalizando a exscucao orcamentarla:
- Avaliar os resultados, quanto a eflcacia e a eflciencia, da gestao orcamentarla, financeira,
patrimonial e fiscal, nos orgaos publicos da Admmlstracao Municipal, bem como da
aplicayao das subvencoes e dos recursos publicos, por entidades de direito privado;
- Exercer 0 controle das opsracoes de credito e garantias, bern como dos direitos e haveres
do Municipio;
- Examinar as fases de execucao da despesa, inclusive verificando a regularidade das
Iicitac;:6es e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e
razoabilidade, inclusive solicitando pareceres de auditores fiscais municipais, estaduais e
federais quando julgar necessaries:
- Orientar e supervisionar tecnicamente as atividades de fiscalizacao financeira e auditoria
na Admlnlstracao Municipal;
- Expedir atos nonmativos concernentes a fiscalizacao financeira e a auditoria dos recursos
do Municipio;
- Proceder 80 exame previa nos processos oriqmarios dos atos de gestao orcamentaria,
financeira e patrimonial des 6rgilos da Adrninistracao Publica Municipal e nos de aplicacao
de recursos publicos municipais nas entidades de direito privado;
- Supervisionar a apuracao de denuncias formais, relatives a irregularidades ou i1egalidades
praticadas em qualquer 6rgao da Administracao Municipal;
- Propor ao Prefeito Municipal a aplicacao das sancoss cablveis, conforme a legislayao
vigente, aos gestores inadirnplentes, podendo, inciusive, sugerir 0 bloqueio de
transferencias de recursos do Tesouro Municipal e de contas bancarias:
- Sistematizar informacoes com 0 fim de estabelecer a relal'ao custo/beneficio para auxiliar
o processo decisorio do Municipio;
- Implementar 0 usc de ferramentas da tecnologia da informacao como inslrumento de
controle sociai da Admmlstracao Publica Cfpal;-)
.; Tomar medidas que confiram transp enci~gral aos atos da gestao do Executivo



Municipal, inclusive dos 6rgaos da Adrninlstracao Indireta;
_ Criar comlssoes para 0 fiel cumprimento das suas atribuicoes;
- Implementar medidas de inteqracao e controls social da Adrninistracao Municipal;
- Promover medidas de orientacao e educacao com vistas a dar efetlvidade ao Controle
Social e a Transparencia da Gestao nos 6rgaos Administracao Publica Municipal;
- Proceder, no ambito do seu O;gao, a gestao e ao controls flnancelro dos recursos
orcamentarios previstos na sua Unidade, bem como a gestao de pessoas e recursos
materiais existentes, em consonancia com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe
do Poder Executivo;
- Velar para que sejam revistos ou suspensos temporariamente os contratos de prestacao
de services terceirizados, assim considerados aqueles executados por uma contratada,
pessoa juridica ou fisica especializada, caso a contratada tenha pendencias fiscais ou
jurldicas.
- Supervisionar e prestacao de infcrrnacces ao Gabinete do Prefeito e a area de
Comunicacao, com 0 objetivo de tornar publicos os atos da Adrninlstracec Municipal que
estejam sendo questionados pela populacao,

CAMPO DE ATUACAO: Fiscaliz89ao

I-IIERARQUIA SUPERIOR _ Gabinete do Prefeito

GRUPO OCUPACfONAL - unrversfterto



REGIME JURiDICO DOS SERViDORES MUNICIPAlS
ANEXO I - QUADRO DE CARGOS PERMANENTES

CARGO

CORREGEDOR

PRE-REQUiSITOS

fORMA DE
PROVIMENTO

CONCURSO
PUBLICO

QTD.

2

REf.
SALARIAL

u

CARGA HORARIA

40 HORAS SEMANAIS

.~.

- Ensino Superior em Direito;
- Registro na OAB;
- Experiencia comprovada de, no minimo, 01 (um) ano de atividade [urldica, vedada a contagem de tempo
de estagto acadermco ou qualquer atividade anterior a obtencao do grau de bacharel em Direito.

ATRIBUICOES

Apurar as denunoas, redamaoies e representacees recebidas por intermedlo da Ouvidoria Geral do
Municipio, Ouvidoria da Guarda Municipal ou qualquer outre melo.
Apuraras infrar;5es disciplinares atribuidas aos servidores publlcos municipals, na forma estabefectda nas

leis e regulamentos.
Realizar visitas de inspecao e correicao extraordtnarias em qualquer unidade de trabalho ou posto da
Prefeitura de Cabreuva, mediante aviso previo ao responsave! pefo focal.

Apreciar as representacces que lhe forem dtrtgtdas relattvamente a etuecao irregular dos lntegrantes de

cargos puhllcos municipais, dando andamento as representacoes e dentincias cuidando para sua
competente e integral condusao.
Instaurar smdlcancias e processes administrativos sempre que necessaries a apuracao de fates, denuncias
ou representacoes recebidas.
Requisitar mformacoes ou avocar processos em andamento, em quaisquer 6rgaos integrantes da
Administra~ao Direta ou Indireta, sernpre que necessario ao_exercicio das suas funcoes.
Acompanhar correicoes, auditorias, processes administrativos disciplinares e de avalia~ao de estagto
probatorio (quando considerado "desfavoravsl" a efetivacao no service publco) e slndtcanclas em
andarnento, avaliando a regularidade, correcao de falhas e adotando as medidas cabfveis em casas de
ornissao ou retardamento das autondades responsaveis, emttindo relat6rio final para apreclacao e decisao
do chefe do executlvo,
Decidir de forma motivada em carater preIiminar, sabre as detuinclas, representacfies ou questionamento

que receber ou de que tomar conhecimento, indicando os procedimentos e provldenctas cabiveis.
Quando a atuacao for na Corregedoria da Guarda Municipal, devera promover a investlgecao sobre 0

comportamento etlco, social e funcional dos candidates a cargos de Guarda Municipal, dos ocupantes
desses cargos em estagto probatorlo, bern como dos membros efetivos, atuando diretamente nos
processes, observando as normas legais e regulamenta res aplicavets. Encaminhar ao Comandante da
Guarda Municipal as denuncias, reclarnacoes e representacoes devidamente apuradas, com 0 respective
relat6rio para apreciacao e decisao e relat6rios contendo as deruincias recebidas no perfodo anual, bem
como as decis5es proferidas nos procedimentos instaurados.
Julgar os pedidos de reconslderacao dentro de sua cornpetencia.
Remeter os relat6rios e avaliacoes finals ao chefe do executivo.
HIERARQUIA SUPERIOR
IMEDIATA: Gabinete do Prefeito
CAMPO DE ATUA<;AO: Fiscaliza~ao

I MEDIATA: Prefelto
r \)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA - REGIM])~ nmtmco DOS SERVmORES MUNICIPAlS

ANEXO I - QUADRO DE CAR.GOS PERMANENTE

CODI /FORMA _ IlORNADA DE CAAGA SALAma R$ PRE-REQI.lXSUOSCARGO I PROVIMENTO REF TMBALHO HORARIA
- Enslno Superior de Engenharla;

ElI1genlieiro de IConcurso Publico _ M I Parcial I 20 h/sem de I Anexo III 1- Especializa~ao em Engenharla de
Se9l1rali~ do Trlllblllilio Seg. aSex. Seguran~a do Trabalho;

- Reolstro no CREA.

ATRIBUICOES:

Elabora projetos do ambito da seguranca e saude do trabalho.
Elaboracao de laudos.
Realiza perlcias e emite pareceres para controle sobre 0 grau de exposlcao aos riscos flslcos, qulmicos ebiol6gicos, etc;
Confecciona pareceres tecnlcos.
Realiza estudos no ambiente de trabalho para identificar e controlar os riscos, implantando tecnicas de gerenciamento.
Estuda as condicoes de seguranca no ambiente de trabalho.
Efetua analise dos nscos de acidentes.
Propde regulamentos internes e medldas para a prevencao de acidentes e doencas ocupacionais.
Acompanha a execucso de obras e services no sentldo de promover a seguranca.
Coordena as comlssoss intern as, como a CIPA.
Atua na area de higiene do trabalho.
Elabora ou colabora com os programas de seguranca do trabalho, como PPRA, PCMAT, PGR.
Promove a reallzacso de atividades de consclentizacao, educacao e orlentacso dos trabalhadores.
Propbe normas e politicas de seguranca do trabalho, fiscalizando 0 seu cumprimento;
Elabora projetos de sistema de seguranca do trabalho e assessora a elaboracao de projetos e obras pa ra garantir a seguranca:
Analisa Instalacoes, maqulnas e equlpamentos, projetando dlspositivos de seguranca:
Atua na elaboracao e aprovacao de projetos de protecao e cornbate a lncendios:
Delimita as areas de periculosidade;
Fiscaliza os sistemas de protecao coletiva e os EPI;
Acompanha a aqulsl~ao de substanclas e equlpamentos que oferecam rlscos:
Realiza treinamentos.
Emite Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART.

HIERARQUIA SUPERIOR, Imediata:Chefe de Servi~ - Mediata, Secretarie Municipal
GRUPO OCUPACIONAL: IJAAlersltario



PRHmlJRA MUNICiPAl. DE CABREUVA
QUADRO DE CARGOS PERMANETES

FORMA DE REF. CARGA HORA.RIA
COD. CARGO I'RblfiMENTO

QTD.
SALARIAL .

CONCURSO AE
20 HORAS

MEDICO DO TRABALHO PUBLICO
1 SEMANAIS

PRE-REQUISITOS
-Ensi~o Superior em Medicina.
_Especlalizacao ou Resldencia Medica em Medicina do.Trabalho.
- Registro no CRM.

ATRIBUU;:OES
Conhecer os processes produtivos e ambientes de trabalho da ernpresa atuando com vistas
essencialmente a promocao da satide e prevencso de doenca, identificando os rtscos existentes no
ambiente de trabalho (fisicos, quimicos, biol6gicos ou outros), atuando junto aempresa para eliminar ou
atenuar a nocividade dos processos de prcducao e organizacao do trabalho.
Avaliar 0 trabalhador e a sua condicao de sauce para determinadas funcoes e/ou amblentes, procurando

ajustar 0 trabalho ao trabalhador; indicando sua aloca~ao para trabalhos compativeis com sua situa~ao de
saude, orientando-o, se necessano. no referido processo de adaptacao,
Comunicar, de forma objetiva. a comunidade cientifica, assim como as autoridades de Sauda e do
Trabalho, sabre achados de novos riscos ocupacionais. suspeitos au conflrmados.
Dar conhecimento, formalmente, a adrninistracao, cornlssoes de saude e ClPA's dos riscos existentes no
ambiente de trabalho, bem como dos outros informes tecnicos no interesse da saude do trabalhador,
considerando-se que a eliminacso ou atenuacao de agentes agressivos eda responsabilidade da empresa.
Provtdenclar junto a empresa a emissao de Cornunicacao de Acidente do Trabalho, de acordo com os
preceitos legals, independentemente da necessidade de afastamento do trabalho.
Notificar 0 orgao publico competente, atraves de documentos apropriados, quando houver suspeita au
comprovacao de transtornos da saude atr-lhuivels ao risco do trabalho, bern como recomendar ao
empregador os procedimentos cabiveis.
Motivar os enfermeiros do trabalho, as engenheiros e tecnicos de Segu"ran<;a, os higienistas ocupeconais,
os psjcotogos ocupacronats, os especlalistas em Ergonomia, em Reabilita,ao Proflssrcnal, em Prevencao de
Acidentes e outros profissionais que se dedicam apesquisa em Saude e Seguranca no Trabalho em busca
do continuo meihoramento das condicoes e ambientes de trabalho.
Ao atender 0 trabalhador, sempre elaborar prontuarlo em arquivos medicos confidenciais e fazer todos os
encaminhamentos devidos.
Executa exames peri6dicos de todos os empregados ou em especial daqueles expostos a mater risco de
acldentes do trabalho ou de doencas profisslonals, fazendo 0 exame c1inico e/ou interpretando os
resultados de exarnes complementares, para controlar as condicoes de saude dos mesmos a assegurar a
continuidade operacional e a produtividade.
Faz tratamento de urgencia em casos de acidentes de trabalho au alteracees agudas da saude, orientando
e/ou executando a terapeutica adequada, para prevenir consequencias mais graves ao trabaihador.
Avalla, juntamente com outros profissionais, condicoes de inseguranca, visitando periodicamente os locals
de trabalho, para sugerir a dire~ao da empresa medidas destinadas a remover ou atenuar os rlscos
existentes.
Participa, juntamente corn outros proflsslonais, da elaboracao e execu~ao de programas de protscao a
saude dos trabalhadores, analisando em conjunto os rlscos, as condlcoes de trabalho, os fatores de
insalubridade, de fadiga e outros, para obter a reducao de absenteismo e a renovacao da mao de obra.
Participa de inqueritos sanitarios, levantamentos de doencas profissionais, lesbes traurnatlcas e estudos
epidemiol6gicos, elaborando e/ou preenchendo formularies proprios e estudando os dados estatfsticos,
para estabelecer rnedidas destlnadas a reduzir a morbidade e mortalidade decorrentes de acidentes do
trabalho, doencas profissionais e doencas de natureza nao oc



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA
QUADRO DE CARGOS PERMANETES

Participa de atividades de prevencao deacidentes, comparecendo a reunioes e assessorando em estudos e
programas, para reduzlr as ocorrencias de acidentes do trabalho.
Partlcipa de estudos das atividades realizadas pela ernpresa, analisando as exigencies psicossomatlcas de
cada atividade, para elaboracao das analises proflssiograficas.

HIERARo.UIA SUPERIOR
IMEDIATA: Chefe de Service

CAMPODEATUAcAO: Saude
MEDIATA: Secretario Municipal



PREFEITURA MUNICiPAL DE CABREUVA
QUADRO DE CARGOS PERMANETES

FORMA DE REF. CARGA HoRARIA
COD. CARGO I'ROVIMENTO

QTO.
SALARIAl

CONCURSO AG
8 HORAS

MEDICO II PUBLICO
15 SEMANAIS

PRE-REQUiSITOS
_Ensino Superior em Medicina.

- Registro no CRM.

ATRIBUI(:OES
Prevenir, diagnostlcar e tratar doancas do corpo humano. Efetuar exames medicos, fazer dlagnostlcos,
prescrever e mlnistrar tratamentos para diversas doencas, perturbacoes e Iesoes do organismo humane e
aplicar os metodos da medicina preventive.

Praticar mtervencoes crrurgicas para correcao e tratamento de les5es, doencas e perturbacoes do corpo

humano.

Aplicar as leis e regulamentos de saude publica, para salvaguardar e prornover a saude da coletividade;
Reahaar autopstes.

Realizar pesquisas sobre natureza, causas e desenvolvimento de enfermidades. Efetuar exames medicos.
Emitir diagnosticos.

ApJicar recursos de medicina preventiva au terapeutlca, para promover a saude e bem-estar do c1iente.

Examinar 0 paciente, ascultando, palpando ou utilizando instrumentos especlals, para determinar
diagnostlco OU, se necessaria, requlsitar exames cornplementares e se necessaria encamlnha-lo ao
especlallsta.

Analisar e interpretar resultados de exames de raios X, bioquimico, hernatologico e outros, cornparando-os
com padr5es normais para confirmar ou informar 0 diagnostico,

Prescrever medicamentos, dosagem e respectiva via de adrninistracao, assim como, cuidados a serem
observados ou outras form as de tratamento, para conservar OU restabelecer a saiide do paciente de
diversos tipos de enfermidades.

Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusao dlagnostica, tratamento, evolucso da
doenca, para efetuar onentacao terapeutica adequada.

Emitir atestados de saude, sanidade e aptldao fisica e mental e de oblto, quando necessaria, para atender
a de terrnlnacoes legals.

Mender a urgencias c1inicas, clrurglcas ou traurnologicas.

Executar outrastarefas correlatas, conforme necessidade ou a criterio de seu superior.

HIERARQUIA SUPERIOR
IMEDIATA: Chefe de Servico I MEDIATA: Secreta rio Municipal
CAMPO DE ATUACAO: Saiide r ~k~.J
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA
ANEXO 1- QUADRO DE EMPREGOS PERMANETES

FORMA DE
QTO.

REF.
CARGA HORARIACOO. CARGO PROVIMENTO SALARIAL

CONCURSO 40 HORAS
0056 CONTADOR PUBLICO

02 U
SEMANAIS

PRE-REQUISITOS
- Ensino Superior em Ciencias Contabeis.
- Registro no CRe.
- Experiencia comprovada de, no minimo, 01 (um) ano no exercicio da profissao de formacao.

ATRIBUIl;:OES
Organizar e dirigir os trabalhos inerentes acontabilidade da instituicao publica.

Planejar, supervisionar, orientar a execu<;ao e participar do desenvolvimento da contabilidade da

instituicso publica, de acordo com as exigencies legais e administrativas, para apurar os elementos
necessaries aelaboracao orcamentarla e ao controle da sttuacao patrimonial e financeira da lnstitulcao.
Planejar 0 sistema de registros e operacoes, atender necessidades administrativas e exlgencias legals,
possibilitando 0 controle contabil e orcarnentario,
Supervisionar os trabalhos de contabilizacao dos documentos, analisando e orientando seu

processamento, para assegurar 0 plano de contas adotado.
inspecionar regularmente a cscrlturacao dos Iivros cornerciais e fiscais, verificando se os registros

efetuados correspondem aos documentos que Ihe deram origem, para fazer cumprir as exigencias legais e

administrativas.
Controlar e participar dos trabalhos de analise e conciliacao de contas, conferindo as alteracoes
apresentadas, localizando e emendando os possiveis erros para assegurar a correcao das oporacoes
contabels.
Proceder ou orientar a classificacao e avallacao de despesas, examinar sua natureza, para apropriar custos
de bens e servicos.
Supervisionar calculos de rsavallacao do ativo e de depreciacao de veiculos, maquinas, move is, utensilios e
Instalacoes ou participar destes trabalhos, adotando os Indices indicados em cada caso, para assegurar a
aplicacao correta das disposicoes legais pertinentes.
Organizar e assinar balancetes, balances e demonstratives de contas, apllcando as normas contabeis, para
apresentar resultados parciais e gerais da sltuacao patrimonial, econornica e financeira da instltuicao.
Preparar declaracao de imposto de renda da instltuicao, segundo a legislacao que rege a materia, para
apurar 0 valor do tribute devido.

Elaborar relatorios sobre a situacao patrimonial, econornica e financeira da institulcao, apresentando
dados estatfsticos e pareceres tecnicos, para fornecer os elementos contabeis necessarios ao relatorio da
diretoria.
Assessorar a direcao em problemas financeiros, contabeis, administrativos e orcamentartos, dando
pareceres a luz da ciencia e das pratlcas contabeis, a fim de contrlbuir para a correta elaboracao de
politlcas e instrumentos de acao nos referidos setores.
Pode realizar trabalhos de auditoria contabil, perlcias e verificacdes judiciais ou extrajudiciais.
Executar demais atividades correlatas, conforme necessidade ou criterio de seu superior.

HIERARQUIA SUPERIOR
IMEDIATA: Chefe de Service I MEDIATA: Secretario Municipal

CAMPO DE ATUAl;:AO: Administrativo --- /
(



JURiDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAlS
ANEXO I - QUADRO DE CARGOS PERMANENTES

FORMA JORNADADE CARGA SALARIO R$REF HORARIACOD CARGO PROVIMENTO TRABALHO

40 h/sem

Enfermeiro Concurso Publico Z Integral Seg. aSex. Anexo III
35 Revezamento

PRE - REQUISITOS

_ Ensino Superior em Enfermagem; e

- Registro no GOREN

ATRIBUIl;:OES:

•

•

•

•

•

•

•

•

•
t""\-....

•

•

•

•
•

Planejar, organizar, supervalonar e executar services de enfermagem, grupos de nipertensao, dlabeflcos. cnancas.
gestantes e adorescentes. empregando processos de rotlna e/ou especificos, para possibilitar a proteeac e a

racuperacac da saude individual au coletiva:
ldenfificar as necessldades de enfermagem, realizar erttrevistas, particlpar de reunzes. para preserver e recuperar a

saude;
Elaborar plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades idenlificadas, para determinar a assistencia a ser
prestada peia equlpe de enrerrnecem no periodo de trabalho:
Executar diversas tarefas de enfermagem, como adminlstrat;:ao de sangue e plasma controls de pressao venosa,
morstonzacao e apncecao de resptracores artifictais, prestecao de cUidadas de corrorto,movrnentaeao ativa e passivae
de higiene pessoal, aplcecao de dlalise perttorual, qasoterapia. cateterismo. instiJacoes, lavagens de est6mago, versicais
e outros tratementos. valendo-se des seus ccnheclrnentos tecnlcos para prcporcfoner 0 meter grau possfvel de bern

ester fisico, mentale socialaos pacientes:
Executar tarsfas complementares ao tratamento medico especializado em cases de cafeterismo canftacos. transplants
de 6rgaos ,hemodifliise e Quiros, preparando 0 material e 0 amblente. para essecurar maior eficiencia na reeflzacao dos
exames etratamentos;
Efetuar testes de sensibilidade, aplicando substances alergenicas e fazendo leitura das reacoes, para obter subsidios
diagn6sficO$; .
Fazer curatives, jmobnlzacees eapecials e ministra medicamentos e tratamentos em snuacoes de emergencla,
empregando tecnlcaeusualsau espectsces,para atenuar as consequenctescessas situaceea; .
Adaptar 0 paciente ao ambiente hospitalar e aoe metodos terapeuncos que lhe sao apl/cados, realizando entrevistas de
admlssao visltas diaries e orientando-o. para reuuzlr sua seneacac de fnseguranca e sofrimentc e obter a sua
colaboraeao notratamento:
Cuidar post-mortem como entalxamento e tarnponementos. unnzanco algodao gase e outros materials, para obter
eliminayao de secrecees e rnelhorar a aparencia do cadaver;
Proceder a eleboracao, exumacao au supervisee e evanacac de pianos de pianos de asatstencla a pacierttes qerlatrtcos.
observando-os sistematicamente, realizandc entreviatas e prestando cuidados diretos aos rnesrnos, para auxilia-/os nos
processes de adaptacao e reebflitaceo:
Elaborar estudos de prevlsao de pessoal e materials necessaries as atividades. organizanda escalas de servigo e
atrjbui~oes dlarfas, especificando e controlando equipamentos, materials permanentes e de consume, para assegurar 0
desempenho aoecuaco dos trabalhos de enfermagem;
Coordenar e supervislonar 0 pessoat da equlpe de enfermagem, observando-c. entrevistando-o e realizando reuniOss de
odentacaoe avanecao,para manter as padroes uesejavetsde assistencia eos pacientes;
Requisitar e controlar entorpecentes e pslcotrcplcoa, apresentando a recena medica qevidamente preenchida e dando
saida no "livre de controle", para evnar desvlcs des mesmos e atender as disposi9oeslegais;
Avaliar assistencia de enfermagem, atraves de dados estatlsticos e registrando atividades, para estudar a melhor
aproveitamentode pessoal;
Planejar, organizar e administrar servt90s em unidades de enfermagem ou em institui90es de saude, desenvolvimento
atividades tecnico-administrativas oa elaborac,:ao de normas, instrU96eS e rotinas especificas, para padronizar
procedimentos e racionalizartrabalhos, para servirem de apoio a atividades atins;
Implantar normas e medidas de proteg8:o orientando e controlando sua aplica9ao,para evitar acidentes:
Executar outras tarefas correlatas, conforme necesstdadeau a criteria de seu superior.

HIERARQUIA SUPERIOR: Imediata: Chefe de Servil;o - Mediata: Secretai'io Municipal
GRUPQ OCUPACIONAL: Universitarro

_._._-= ~~-"'=--



PREFEITLJRA MUNICIPAL DE CABREUVA
QUADRO DE CARGOS PERMANETES

COD.

48

CARGO

MEDICO I

FORMA DE
PROViMEfliTO

CONCURSO
PUBLICO

QT[).

14

REF.
SALARIAL

AE

CARGA HOAARIA

20 HORAS
SEMANAIS

PRE-REQUISITOS

- Ensino Superior em Medicina.
- Registro no CRM.

Prevenir, diagnostlcar e tratar doencas do corpo humane. Efetuar exames medicos, fazer dtagnostlcos,
prescrever e ministrar tratamentos para diversas doencas, perturbacoes e lesoes do organismo humane e
aplicar os rnetodos da medicina preventiva.

Praticar lntervencdes cirurgicas para correcao e tratamento de lesoes, doencas e perturbacoes do corpo

humane.

ATRIlIUICOES

Aplicar as leis e regulamentos de saude publica, para salvaguardar e prornover a saude da coletividade;
Realizar aut6psias.

Realizar pesqulsas sobre natureza, causas e desenvolvimento de enfermidades. Efetuar exames medicos.
Emitirdlagnosticos.

Aplicar recursos de medicina preventiva ou terapeutica, para promover a saude e bem-estar do c1iente.

Examinar 0 paciente, ascultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar
dlagnostico ou, se necessario, requisitar exames complementares e se necessario encamlnha-lo ao
especialista.

Analisar e interpreter resultados de exames de ralos X, bioqufmico, hernatologico e outros, comparando-os
com padroes normais para confirmar ou informar 0 diagnostlco,

Prescrever medicarnentos, dosagem e respectiva via de adrnlnlstracao, assim como, culdados a serem
.~ observados ou outras formas de tratamento, para conservar ou restabelecer a saude do paclente de

diversos tipos de enferrn idades.

Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conrlusao diagnostlca, tratamento, evolucao da
doenca, para efetuar orientacso terapeutica adequada.

Emitir atestados de saude, sanidade e aptidao fisica e mental e de obito, quando necessarlo, para atender
a determinacoes legals.

Atender a urgencies cllnlcas, clrurgicas ou traumologicas.

Executaroutras tarefas correlates, conforme necessldade ou a crtteric de seu superior.

HIERARQUIA SUPERIOR
IMEnIATA: Chefe de Servico
CAMPO DE ATUA~O: Sauda

t MEDIATA: Secreta rio Municipal



REGIME JURIDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAlS
ANEXO I - QUADRO DE CARGOS PERMANENTES

JORNADA CARGA SALARIOR$
COD CARGO

FORMA QTDE REF DE HORARIAPROVIMENTO TRABALHO

30h/sem

172 Ouvldor
Concurso 04 AD Inicial Seg. a Anexo 1/1
Publico Sex.

PRE - REQUiSITOS

- Ensino Superior;
_ Certificacao em Ouvidoria com carga horaria minima de 20 (vinte) horas/aula.

ATRIBUiCOES:

Receber, examinar e triar suqestoes, denuncias, rsclamacoes, representacoes, elogios e pedidos de
Informa¢es dos cidedaos relativos aos servicos de atendimento prestados pelos diversos orgaos do
Municipio, dando 0 regUlar encaminhamento aos procedimenlos necesserios para a solU9ao dos

problemas aponlados, possibilitando 0 retorno aos Interessados. .. .. _ .
Proposi~ao de normas e procedimentos para as atividades de ouvidoria, no amMo do orgao ou entldade

publica.
Manifesta~o previa sabre os atos normativos do 6rgao ou setor dirigidos ao publico externo.
Prornocao da capacltaceo dos servidores em ternas relacionados com as afividades da ouvidoria.
lnformacao, sensibiliza<;§oe orisntacao do cldadao para a participacac e 0 confrole social.
Implemenlacao de projetos de participacao e controle social.
Reallza~ao de esfudos e pesqulsas. .
Manter sigllo, quando solicitado, sobre as reclarnacoes, representacoes ou denuncias, bem como sobre
sua fonte, providenclando, junto aos 6rgaos competentes, sempre que 0 interesse publico assfm 0 exigir,
a profe~ao aos denunciantes.
Exercer as atriouicoes relativas ao SIC.
Produzir relat6rios peri6dicos que expressem expectativas, demandas e nivel de satisfaeao da
sociedade, nunca in/eriores ao perlodo anual.
Organizar, interpretar, consolidar e guardar as mtormacces oriundas das demandas (gerir sistemas de
dados).
Participar das reuni6es de dellberacao superior do 6rgao ou entidade. com dire ito a voz e sem direito a
voto,
Promover a participacao social.
Diagnosticar as tens6es e conflitos socials e apoiar 0 6rgao ou entidade na articulacao junto a orgaos e
agentes externos.
Manuten~ao de canals e instrumentos de inrorma9ao ao cidadao.
Realizar vistorias, em conjunto com os demais 6rgaos de controle interno, em qualquer unidade
municipal, direta ou indireta, especialmentequando houver indiclos de i1egalidade, irregularidade ou
arbltrariedade.
Requisitar, diretamente e sem qualquer onus, de qualquer orgao municipal, lnforrnacoes, certidees ou
copias de documentos relacionados com as reclamacoss ou denuncias recebidas, na forma da lei.
Proper -aos 6rgaos da Admtrristracao, resguardadas as respeclivas compstencias, a instauracao de
si~dicancias, mquentos e outras medidas destinadas a apuracao das responsabilidades administrativas,
civis e criminais.
Celebrar termos de cooperacao com entidades publicas ou privadas nacionais, que exercam atividades
congeneres as da Ouvidoria.
Executar outras tarefas correlatas determinadas peio superior imediato.

CAMPO DE ATUACAO: Flscalizacao

HIERARQUIA SUPERIOR - Gabinete do Prereito

GRUPO OCUPACIONAL - Unlversitario
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA -REGIME .nmtnrco DOS SERVmORES MUNICIPAlS

ANEXO I - QUADRO DE CARGOS PERMANENTE

COD CARGO FOR/I/IA PROV//I/IENTO I QWE IREF I JORNADA DE
TRABALHO

CARGA
HORARIA

SAU.R/O
R$

PRE-REQUIS/TOS

081 ITecnico em Enfermagem

ATRIBUICCles:

Concurso Publico N Integral
40 h/sem de
Seg. a Sex. /
Revezamento

Anexo III 1-Ensino Tecnlco em Enfermagem; e
- Reglstro no COREN.

I[

• Auxiliar na elaboracao do plano de enfermaqern, baseando-se nas necessidades identificadas para determinar a assistencia a ser prestada pela

equipe;

a Desenvolver programas de orientacao as gestantes as dosncas transmissiveis e outras;

• Desenvolver, com 0 enfermeiro, atividades de treinamento e reciclagem, para manter os pacrces deseiaveis de asslstenoia aos pacientes;

• Participar de trabalhos com.crlancas, desenvolvendo programa de suplementacao alimentar, para prevencao da desnutricao;

• Executar dlversas tarefas de enfermagem, com a admmlstracao de sangue e plasma, controle da pressao venosa, monitoracao e aplicacao de

aspiradores artificiais, prestacao de culdados, de conforto, paraproporcionar maior bern-ester flsico e mental aos pacientes;

• Preparar e esterilizar materiais e instrumentais, ambientes e equipamentos, obedecendo a normas e rotlnas pre-estabelecidas, para realizacao de

exames, tratarnentos e intervencoes cirurgicas;

• Controlar 0 consumo de medicamentos e demaismateriais de enfermagem, verificando 0 estoque para solicitar 0 suprimento dos mesmos;

• Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a criterio de seu superior.

HIERARQUIA SUPERIOR: tmedtete: Chefe de servtco -lVlediata: Secretario Municipal

GRUPO OCUPACIONAL: Saude
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA

REGIMjURImCO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS
ANEXO I - QUADRO DE CARGOS PERMANENTES

COD ICARGO I FORMA JORNADA CARGA SALARIO I PRE-REQUISITOS
PROVIMENTO TRABALIIO HOMR.lA R$

084 [Teemeo em Informatica I Concurso Publico 40h/semde - Ensino Media.
Integral Anexo III Curso Tecnico emInformatica.

Seg "Sex C.N.H. Calegoria B

ATRIBUKCOES: Analisar e diagnosticar problemas em ativos de informatica; realizar manutencccs preventivas e corretivas nos cornputadores distribuidos pelos divcrsos orgaos publicos
municipais, incluindo troca de componentes e perifericos quando necessaria; realizar configuracoes em equipamentos de rede; configurar e manter 0 funcionarnento dos
softwares utilizados pela administracao municipal; contatar e interagir com prestadores de servicos de telecomunicacoes e de tecnologia da informacao a fim de
diagnosticar e sanar problemas associados aos ativos de informatica e telecomunicacao utilizados pelos colaboradores da Prefeitura Municipal de Cabreuva; instalar
softwares, seja em desktops au servidores, dernandados pelos colaboradores da Prefeitura Municipal de Cabreuva; instaJar equiparnentos de informatica tais como,
impressoras, equipamentos de rede (ativos e passives), cornputadores, etc. nas localidades da Prefeitura Municipal de Cabreuva; realizar visitas tecnicas aos diversos
orgaos publicos municipais sernpre que necessaria ao cumprimento de quaisquer atribuicoes do cargo; realizar acesso remota aos equipamentos de informatica
distribuidos pelos orgao municipals sempre que necessaria ao cumprimento da quaisquer atribuicces do cargo; realizar orientacoes e instruir as usuaries de ativos de
informatica, pessoalmente Oll rernotamente, sempre que necessario ao cumprirnento de quaisquer atribuicoes do cargo; operar sistemas de registro e acompanhamcnto
de chamados de ordem tecnica; reportar, ao inreressados, aedes, conclusces e necessidades identificadas durante quaisquer iteracoes realizadas no cumprimento das
atribuicoes do cargo.

Executa outras tarefas determinadas pela hierarquia imediata.

CAMPO JOE ATIJA(:AO: Processamento de Dados
IHlIEJRARQUIA SUPERIOR: Imediala: Chefe de Services - Mediata: Secretario Municipal

GRIJPO OCUPACIONAL: Operacional

!



Lei Complementar Ml'micipai n,? 260/2003 .
ANEXO III

"j'!i~~;if~~~"Cl~iV$i1'ffiffiei'lfo Empregos Permanentes

, '"

1.444,39 R$ 1.455,86 R$ 1.467,31 R$ 1.478,82 R$

1.543,77 R$ 1.555,26 R$ 1.566,76 R$ 1.578,23 R$

i.396,59 R$ 1.408,53 R$ 1.420,48 R$ 1.432,42 R$

9•7

966,18 R$ 976,53 R$ 986,94 R$ 997,30 R$ 1.007,72

775,63 R$ 787,56 R$ 799,46 R$ 811,43 R$ 823,36

894,94 R$ 906,88 R$ 918,80 R$ 930,70 R$ 942,66

632,42 R$ 644,35 R$ 656,24 R$ 668,19 R$ 680,15

1.589,75 R$ 1.601,18 R$ 1.612,68 R$ 1.624,16 R$ 1.635,66

1.626,20 R$ 1.637,70 R$ 1.649,17 R$ 1.660,65 R$ 1.672,14

1.633,58 R$ 1.645,08 R$ 1.656,55 R$ 1.668,05 R$ 1.679,52

2.364,68 R$ 2.376,52 R$ 2.388,41 R$ 2.400,34 R$ i:412,35

1.490,30 R$ 1.501,81). R$ 1.513,25 R$ 1.524,75 R$ 1.536,23

1.444,35 R$ 1.455,25 R$ 1.468,20 R$ 1.480,14 R$ 1.492,08

1.263,78 R$ 1.275,67 R$ 1.287,62 R$ 1.299,54 RS 1.311,51

1.106,73 R$ 1.118,62 R$ 1.130,60 R$ 1.142,51 R$ 1.154,43

1.032,51 R$ 1.044,00 R$ 1.055,29 R$ 1.066,51 R$ 1.077,58

6543

985,34 RS 997,35 R$ 1.009,24 R$ 1.020,96 R$

924,67 R$ 935,04 RS 945,41 RS 955,81 R$

$ 763,71 'RS'727,89 R$ 739,79 R$ 751,73 R

847,18 R$ 859,16 RS 871,07 R$ 882,98 R$

584,67 R$ 596,63 R$ 608,53 R$ 620,49 R$

1.568,80 R$ 1.580,27 R$ 1.591.76 R$ 1.603,24 R$

I.sS7,69 R$ 1.599,18 R$ 1.610,64 R$ 1.622,14 R$

2.317,98 R$ 2.329,56 R$ 2.341;22 R$ 2.352,93 R$

1.216,01 R$ 1.227,95 R$ 1.239.89 R$ 1.251,81 R$

z

1.059,01 R$ 1.070,89 R$ 1.082,86 R$ 1.094,79 R$

R$ 1.532,29 R$

R$ 2.306,44 R$

1

RS 1.557,32 R$

R$ 1.576,19 R$

R$ 1.432,90 R$

R$ 1.384,69 R$

R$ 1.204,10' R$

R$ 1.047,08 R$

R$ 973,22 R$

R$ 715,94 R$

R$ 914,28 R$

R$ 835,30 R$

R$ 572,75 R$

K

H

G

F

E

B

c

D

A

N R$ 1.762,03 R$ 1.n3,SO R$ 1.785,03 R$ 1.796,49 R$ 1.796,49 R$ 1.819,44 R$ 1.830,95 R$ 1.842,40 R$ 1.853,89 R$ 1.865,38

o R$ 1.768,18 R$ l.n9,66 R$ 1.791,14 R$ 1.802,62 R$ 1.802,62 R$ 1.825,57 R$ 1.837,09 R$ 1.848,57 R$ 1.860,06 R$ 1.871,50

p R$ 1.791,14 R$ 1.802,62 R$ 1.814,09 R$ 1.825,57 R$ 1.825,57 R$ 1.848,45 R$ 1,860,06 R$ 1.871,50 R$ 1.883,01 R$ 1.894,47

Q R$ 1.899,52 R$ 1.911,01 R$ 1.922,50 R$ 1.933,94 R$ 1.945,45 R$ 1.956,92 R$ 1.968,40 R$ 1.979,86 R$ 1.991,39 R$ 2.002,84

R R$ 2.330,78 R$ 2344,29 R$ 2.357,88 R$ 2.371,31 R$ 2.384,83 R$ 2.398,45 R$ 2.403,72 R$ 2.425,35 R$ 2.437,23 R$ 2.450,65

2.022,23 R$ 2.033,73 R$ 2.045,20 R$ 2.056,71 R$ 2.068,15 R$ 2.079,66 R$ 2.091,12 R$ 2.102,62 R$ 2.114,10

2.081,50 R$ 2.092,84 R$ 2.10'1,11 ,R$ 2,115;421 R$ ,,',",< I,,, ' ,,;" n

" -', . . b.9O;,3; rR$ , 6:;38,~,

7.883,19 R$ 7.922,61 R$ 7.962,237.763,09 R$ 7.803,01 R$ 7.843,19 R$

R$ 2.070,17 R$

--:::::-_- ,",_.2.047,55 R$ 2.058,89

;,-

R$ 2.010,76 R$

R$ 2.036,24 R$

:,R$ , ,< '" >0,",

T

5

u

I
w R$ 2.729;52 R$ 2.743,18 R$ 2.756,61 R$ 2:770,12 R$ 2.783,67 R$ 2.797,34 R$ 2.810,75 R$ 2.824,26 R$ 2.837,81 R$ 2.851,43

x R$ 2.294,17 R$ 2.305,50 R$ 2.316,82 R$ 2.328,14 R$ 2.339,44 R$ 2.350,75 R$ 2362,10 R$ 2.373,38 R$ 2.384,70 R$ 2.396,01

y R$ 3:957,55 R$ 3.976,54 R$ 3.995,63 R$ 4.014,80 R$ 4.034,07 R$ 4.053,05 R$ 4.072,10 R$ 4.091,24 R$ 4.110,45 R$ 4.129,35

z R$ 5.276,74 R$ 5.299,33 R$ 5.321,95 R$ 5.344,55 R$ 5.367,24 R$ 5.389,85 R$ 5.412,45 R$ 5.435,06 R$ 5.457,73 R$ 5.480,35

~;.f)3,M2;: ,8,$ _,;",2,:,:Wl~!6-7;~;~,$ ''2.(560,9'7: 'R$' 2.672;-27R$ 2:6S3;61 R$ 2.694;90 R$ 2.706,20 R$

2.876,88 R$ 2.888,19 R$ 2.899,52 R$ 2.910,81 R$ 2.922,12 R$ 2.933,46 R$ 2.944,76 R$

2.717,52 R$ 2.728,84 R$ 2.740,17

2.956,08 R$ 2.967,37 R$ 2.978,70

AC R$ 3.167,52 R$ 3.178,84 R$ 3.190,14 R$ 3.201,46 R$ 3.212,76 R$ 3.224,10 R$ 3.235,39 R$ 3.246,71 R$ 3.258,05 R$ 3.269,34

AD IK 3,687,90 R$ 3.699}.3 R$ 3.710,55 R$ 3.721,86 R$ 3.733,16 R$ 3.744,47 R$ 3.755,77 R$ 3.767,10 R$ 3.778,41 R$ 3.789,72

AE IRS"

AF

AG

R$

R$ 2.032,30 R$ 2.037,39 R$ 2.042,47

AH RS 5.715,85 R$ 5.730,14 R$ 5.744,47


