
 

 
ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

PODER EXECUTIVO  

LEI Nº 1.071, DE 30 DE MAIO DE 2019.   

ALTERA PARCIALMENTE A ESTRUTURA 

ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 
 

                                                                              O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABIXI, Estado de Rondônia, 

no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 

promulga a seguinte; 

 

 

                             LEI: 

 

 

                             Art. 1º - Fica alterada a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Cabixi, 

que passa a vigorar de acordo com o quadro de servidores gratificados e comissionados integrantes do 

anexo I, desta lei.  

 

                           Art. 2º - O quadro de vencimento dos servidores gratificados e comissionados consta 

do anexo II, desta lei. 

 

                           Art. 3º - As atribuições dos cargos que integram a estrutura administrativa constam 

do anexo III, desta lei.  

 

                           Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

                           Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, parcialmente as Leis nºs 945/2017 

e 1.027/2018. 

 

 

                                                   Cabixi – RO, 30 de maio de 2019. 

 

 

SILVENIO ANTONIO DE ALMEIDA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 
QUADRO DE SERVIDORES GRATIFICADOS E COMISSIONADOS  

1 - CHEFIA DE GABINETE  
1.1 – Assessoria Jurídica 
1.2 – Controladoria  Interna 
1.3 – Divisão I de Ouvidoria Municipal  
1.4  - Divisão I de Apoio Administrativo  e Controle Orçamentário 
1.5 – Divisão I da Junta de Serviço Militar e Cadastro Rural 
1.6 -  Divisão I de Protocolo e Apoio a Ouvidoria Municipal 
1.7 – Divisão II de Relações Públicas e Cerimonial 
1.8 – Divisão III de Manutenção do Portal Transparência e Acesso à Informação 
 
2 - SECRETARIA  MUNICIPAL ESPECIAL 
2.1 – Pregoeiro Municipal 
2.1.1 – Departamento Municipal de Apoio ao Pregão  
2.2 -Coordenadoria Municipal de Planejamento 
2.2.1 - Chefe do Setor de Engenharia 
2.2.2 – Departamento Municipal de Cadastro,  Controle Urbano e Informática 
2.3 – Coordenadoria Municipal de Recursos Humanos 
2.4 - Divisão I de Tesouraria 
2.5 - Divisão I de Contabilidade 
2.6 - Divisão  I de Almoxarifado e Patrimônio 
2.7 – Divisão I de Prestação de Contas a Convênios 
2.8 – Divisão I de Controle Orçamentário e Empenhos 
2.9 – Divisão I de Receitas 
2.10 – Divisão I de Compras Municipal 
2.10.1 – Divisão II de Apoio a Compras 
2.11 - Divisão III de Fiscalização de Tributos 
 
3- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. 
3.1 – Departamento Municipal de Transporte Escolar 
3.2 – Departamento Municipal de Turismo 
3.3 - Divisão  I de Esportes 
3.3.1- Divisão III de Apoio ao Esporte 
3.4 - Divisão I da Creche Municipal 
3.5 – Divisão I de Controle Orçamentário e Administrativo 
3.5.1- Divisão I de apoio a programas e convênios 
3.6 – Divisão II de Escrituração e Controle 
3.7 – Direção Escolar  
3.7.1 – Vice Direção Escolar 
3.8 – Inspetor de Alunos  
3.9 – Supervisor Escolar  
3.10 - Divisão IV de Coordenação Educacional 
3.11 – Diretor Escolar Rural  
 
4 - SECRETARIA  MUNICIPAL DE SAÚDE 
4.1 – Chefia de Setor Clínico-Hospitalar 
4.2.1 – Departamento Municipal da Unidade Mista de Saúde 
4.2.2 – Departamento Municipal de Radiologia 
4.2.3 – Divisão I de Enfermagem Hospitalar 
4.2.4 – Divisão I de Alimentação e Nutricão Municipal 
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4.2.5 – Divisão I de Almoxarifado Hospitalar  
4.2.6 – Divisão II de Monitoramento de Programas de Saúde 
4.3 – Coordenadoria Municipal de Atenção Básica 
4.3.1 – Divisão I de Imunização 
4.3.1.1 – Divisão III de Apoio a Imunização  
4.3.2 – Divisão I de Epidemiologia e Controle de Doenças 
4.3.3 – Divisão  III de Vigilância Sanitária  
4.4 – Divisão I de Controle Financeiro-Orçamentário 
4.4.1 – Divisão V de Apoio Administrativo  
 
5 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
5.1 - Divisão I do CEMURF 
5.2 – Divisão I de Apoio e Controle Pedagógico 
5.3 – Divisão I de Controle Orçamentário 
5.4 – Divisão I do Centro de Referência da Assistência Social 
5.5 – Divisão II de Controle de Programas Sociais 
5.6 – Diretor da Casa de Abrigo 
 
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
6.1 – Departamento Municipal de Meio Ambiente 
6.2 - Departamento Municipal de Estradas e Vias Urbanas  
6.2.1 - Divisão I de Construções Públicas 
6.2.2 - Diretor I de Serviços de Campo da COMOSP 
6.2.3 - Divisão I de Apoio Administrativo e Controle Orçamentário  
6.2.4 - Divisão II de Limpeza de Vias Urbanas 
6.2.5 – Divisão II de Serviços de Jardinagem e Arborização Urbana 
6.2.6 – Divisão III de Controle Geral de Combustível  
6.2.7 – Diretor IV de Controle de Bomba de Abastecimento 
 
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 
7.1 – Diretor I de Apoio Administrativo e Controle Orçamentário 
7.2 – Divisão I de Medicina Veterinária Municipal 
7.2.1 – Diretor II de  Pecuária 
7.3 – Diretor II de Agricultura 
 

 
Cabixi-RO, 30 de maio de 2019.          

 
 

SILVENIO ANTONIO DE ALMEIDA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO II 
TABELA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES GRATIFICADOS E COMISSIONADOS 

CARGO QUANT SÍMBOLO VENC. GRAT. DE 
REPRESENTAÇÃO 

REMUNERAÇÃO 

Secretário Municipal 06 CPC- 1 - 4.200,00 4.200,00 

Assessor Jurídico 01 CPC -1 210,00 3.990,00 4.200,00 

Pregoeiro Municipal 01 CPC-2 159,00 3.021,00 3.180,00 

Chefe de Gabinete 01 CPC- 3 150,00 2.850,00 3.000,00 

Controladoria Interna 01 CPC- 3 150,00 2.850,00 3.000,00 

Coordenador Municipal 03 CPC- 3 150,00 2.850,00 3.000,00 

Chefe de Setor de 
Engenharia 

01 CPC -3 150,00 2.850,00 3.000,00 

Chefe de Setor Clínico 
Hospitalar 

01 CPC- 3 150,00 2.850,00 3.000,00 

Diretor de Departamento 08 CPC- 4 105,25 1.999,75 2.105,00 

Diretor de Divisão I 30 CPC- 5 61,25 1.163,75 1.225,00 

Diretor de Divisão II 09 CPC -6 58,20 1.105,80 1.164,00 

Diretor de Divisão III 06 CPC-7 50,00 950,00 1.000,00 

Diretor Escolar I 01 CPC-7 50,00 950,00 1.000,00 

Diretor da Casa de Abrigo 01 CPC-7 50,00 950,00 1.000,00 

Diretor de Divisão IV 02 CPC- 8 49,95 949,05 999,00 

Supervisor Escolar 01 CPC–8 49,95 949,05 999,00 

Inspetor de Alunos 04 CPC–9 49,90 948,10 998,00 

Vice Diretor Escolar 01 CPC-9 49,90 948,10 998,00 

Diretor de Divisão V 01 CPC-9 49,90 948,10 998,00 

 
TABELA DE FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 

CARGO QUANT SÍMBOLO GRAT. DE REPRESENTAÇÃO 

Diretor Escolar Rural 
 

02 FG-1 424,00 

 

       
 

       
                                                                                     Cabixi – RO, 30 de maio de 2019. 
 
 

                                                               Silvenio Antonio de Almeida 
                                                                                          Prefeito Municipal 
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ANEXO III 

ATRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES GRATIFICADOS  
E COMISSIONADOS 

 
GABINETE DO PREFEITO 
 

1-CHEFE DE GABINETE – CPC 3 
- Planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar as atividades do Gabinete do Prefeito; 

- Assessorar o Prefeito em matéria de sua competência; 

- Coordenar o assessoramento ao Prefeito no relacionamento com o   Legislativo Municipal e demais órgãos da 

administração, entidades, associações de classe e com os munícipes em geral; 

- Transmitir aos Secretários, Diretores e autoridades do mesmo nível hierárquico às ordens do Prefeito; 

- Coordenar as informações que devam ser prestadas à Câmara Municipal após instruções; 

- Assumir as funções de relações públicas da Prefeitura; 

- Expedir portarias, decretos e demais atos do senhor Prefeito; 

- Ajudar com dados à assessoria  jurídica na execução de projetos; 

- Elaborar, publicar e divulgar em diários, jornais, periódicos e circulares pertinentes matérias de restrito 

interesse do Município; 

- Programar, organizar, supervisionar e realizar as cerimônias de eventos e programas oficiais de competência 

da Prefeitura Municipal; 

- Delegar aos seus assessores diretos, matérias de sua competência, desde que convenientes ao melhor    

rendimento dos serviços; 

- Assessorar e representar o Prefeito quanto à supervisão e realização das atividades da Junta de Serviço Militar, 

assinando relatórios e demais documentos, prestando informações às autoridades competentes;  

- Coordenar as atividades de programação orçamentária do Gabinete do Prefeito; 

- Executar outras atividades correlatas. 

 

 

1.1 ASSESSOR JURÍDICO – CPC 1 
- Prestar consultoria e assessoramento jurídico aos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município; 

- Elaborar pareceres jurídicos fundamentados;  

- Sugerir alterações na legislação pertinente aos servidores públicos municipais e demais legislação vigente; 

- Emitir parecer sobre legalidade e a forma dos editais e outros atos convocatórios de licitações, contratos, 

consórcios e convênios; 

- Adjudicar os processos licitatórios; 

- Elaborar pareceres em processos administrativos em trâmite na Prefeitura; 

- Emitir pareceres sobre transações imobiliárias e em qualquer ato jurídico administrativo; 

- Elaborar, redigir, estudar e examinar anteprojetos de lei, decretos e regulamentos, assim como elaborar 

contratos, escrituras, convênios e de quaisquer outros atos jurídicos; 

- Exercer na falta do Procurador Geral, as atribuições a ele conferidas; 

- Encaminhar extrajudicialmente ao cartório de registro de imóveis as cobranças de dívida ativa do Município; 

- Encaminhar à justiça processos para cobrança da dívida ativa municipal; 

- Representar, quando necessário, o Município em audiências no Fórum e no Ministério Público, em suas 

instâncias; 

- Representar o Município perante tribunais, órgãos públicos e outros que apresentem  ações  civil ou criminal 

que envolvam o Município;  

- Fiscalizar o cumprimento da legislação municipal no que tange a ocupação e expansão urbana sem prévio 

projeto e aprovação de loteamentos; 

- Participar, quando solicitado, de sessões de pregão e outras modalidades de licitações; 

- Exercer outras atividades correlatas. 
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1.2 CONTROLADOR INTERNO – CPC 3 
- Exercer a plena fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e das 

entidades públicas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, quanto à legalidade, 

legitimidade, economicidade e renúncia de receitas; 

- Verificar a exatidão e a regularidade das contas e a boa execução do orçamento, adotando medidas necessárias 

ao seu fiel cumprimento; 

- Realizar auditoria e exercer o controle interno e a conformidade dos atos financeiros e orçamentários dos 

órgãos do Poder Executivo com a legalidade orçamentária do Município; 

- No exercício do controle interno dos atos da administração, determinar as providências exigidas para o 

exercício do controle externo da Administração Pública Municipal Direta e Indireta com o auxílio do Tribunal 

de Contas; 

- Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo, 

acompanhando e fiscalizando a execução orçamentária; 

- Avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal, 

nos órgãos públicos da Administração Municipal; 

- Exercer o controle das operações de crédito e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município; 

- Fiscalizar o cumprimento do disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000; 

- Examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob 

os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade; 

- Orientar e supervisionar tecnicamente as atividades de fiscalização financeira e auditoria na Administração 

Municipal; 

- Expedir atos normativos concernentes à fiscalização financeira e à auditoria dos recursos do Município; 

- Proceder ao exame prévio nos processos originários dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial 

dos órgãos da Administração Pública Municipal;  

- Promover a apuração de denúncias formais, relativas a irregularidades ou ilegalidades praticadas, em relação 

aos atos financeiros e orçamentários, em qualquer órgão da Administração Municipal; 

- Propor ao Prefeito Municipal a aplicação das sanções cabíveis, conforme a legislação vigente, aos gestores 

inadimplentes, podendo, inclusive, sugerir o bloqueio de transferências de recursos do Tesouro Municipal e de 

contas bancárias; 

- Sistematizar informações com o fim de estabelecer a relação custo/benefício para auxiliar o processo decisório 

do Município; 

- Implementar o uso de ferramentas da tecnologia da informação como instrumento de controle social da 

Administração Pública Municipal; 

- Tomar medidas que confiram transparência integral aos atos da gestão do Executivo Municipal; 

- Velar para que sejam revistos ou suspensos temporariamente os contratos de prestação de serviços 

terceirizados, assim considerados aqueles executados por uma contratada, pessoa jurídica ou física 

especializada, para a contratante Prefeitura Municipal de Cabixi, caso a contratada tenha pendências fiscais ou 

jurídicas; 

-  Exercer outras atividades correlatas.  

 

1.3 DIVISÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL – CPC 5 
- Buscar nas secretarias as informações e os documentos necessários ao desempenho de suas atribuições legais, 

devendo seus servidores atender, prioritariamente, as suas solicitações;  

- Receber correspondências e expedientes;  

- Planejar, coordenar e avaliar atuação da ouvidoria;  

- Fornecer certidões dos atos da Ouvidoria a quem solicitar, salvo nos procedimentos em que haja sigilo;  

- Zelar pela guarda e conservação dos espaços físicos e do patrimônio material da Ouvidoria;  

 - Redigir relatórios, despachos, pareceres, correspondências e outros documentos;  
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- Avaliar e aprovar documentos elaborados pelas secretarias e pela assessoria de ouvidoria destinados ao público 

externo garantindo que a linguagem utilizada seja de fácil compreensão;  

- Atender com atenção e cortesia as pessoas que buscarem os serviços da Ouvidoria, tomando por termo ou 

anotando as suas declarações, com vistas à ulterior inserção no sistema de registro e controle de manifestações;  

- Elaborar e encaminhar ao chefe do executivo, quadrimestralmente e anualmente, relatórios de suas atividades, 

bem como, dos serviços da Ouvidoria do Município junto ao público, para conhecimento, e ciência dos 

resultados alcançados;  

- Coordenar as atividades da ouvidoria, criando rotinas de trabalho e procedimentos sempre que necessário;  

- Exercer outras atividades compatíveis com as atribuições da Ouvidoria;  

- Abrir, registrar, autenticar, encerrar e manter atualizados os livros, os procedimentos, os arquivos e a 

documentação da Ouvidoria;  

- Auxiliar cidadão, sempre que solicitado, na abertura de manifestações;  

- Inserir em sistema eletrônico próprio o conteúdo e os dados essenciais das manifestações dirigidas à 

Ouvidoria;  

- Propor a adoção de medidas visando ao aperfeiçoamento do serviço;  

- Promover a atualização dos dados estatísticos das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria; 

- Buscar nas secretarias as informações e os documentos necessários ao desempenho de suas atribuições legais, 

devendo seus servidores atender, prioritariamente, as suas solicitações;  

- Exercer outras atividades compatíveis com as atribuições da Ouvidoria.  

 

 

 

1.4 DIRETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO  E CONTROLE 

ORÇAMENTÁRIO – CPC 5 
- Executar todas as atividades relativas à administração de materiais, patrimônio, transportes, comunicação, 

documentos e arquivo de serviços gerais e recursos humanos do setor;  

- Executar todas as atividades relativas ao Gabinete do Prefeito; 

- Executar todas as atividades relativas à emissão de NADs, e liquidação das despesas; 

- Controlar as disponibilidades orçamentárias; 

- Controlar os relatórios de viagens, passagens  e solicitação de diárias de todos os servidores, inclusive  do 

Vice-Prefeito e Prefeito Municipal;  

- Em conjunto com o chefe imediato responder a informações solicitadas pela Câmara Municipal, Ministério 

Público, órgãos estaduais e federais; 

- Participar de reuniões e audiências públicas quando da elaboração do Orçamento Anual, Plano Plurianual e 

Diretrizes Orçamentárias; 

- Manter a chefia imediata informada sobre eventual necessidade de adequação orçamentária  por meio de 

créditos adicionais suplementares ou especiais realizando o devido encaminhamento ao setor de planejamento; 

- Desempenhar outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Prefeito e Chefe de Gabinete e que se coadunem 

com o cargo que exerce. 

 

1.5 DIRETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E CADASTRO RURAL – 

CPC 5 
- Receber, controlar, conferir e encaminhar toda e qualquer documentação que deva ser remetida pela Junta de 

Serviço Militar; 

- Manter informado todos os jovens em fase de alistamento para comparecerem ao setor competente e fazer os    

registros necessários, bem como da convocação dos mesmos para o juramento da Bandeira Nacional e 

desenvolver demais atividades relacionadas à Junta de  Serviço Militar – J.S.M.; 

- Cumprir as diretrizes emanadas da Legislação Federal concernentes ao Serviço Militar; 

- Prestar informações ao Prefeito, caso solicitado, quanto aos trabalhos da Junta de Serviço Militar; 

- Realizar o cadastro e recadastramento de produtores rurais; 

- Executar outras atividades correlatas. 



 

 
ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

PODER EXECUTIVO  

 

1.6 DIVISÃO DE PROTOCOLO E APOIO A OUVIDORIA – CPC 5 
- Desenvolver todas as atividades atinentes ao recebimento, registro, distribuição, movimentação e expedição de 

documentos no âmbito da Prefeitura; 
- Exercer os trabalhos de abertura e posterior movimentação de processos administrativos e ordinários do Poder 

Executivo; 
- Manter junto  à Prefeitura livro de protocolo de documentos juntos aos diversos setores da administração, 

inclusive junto aos órgãos públicos externos municipais, estaduais e federais; 
- Manter sob seu controle arquivo dos documentos publicados através do átrio, sendo devidamente organizado 

por tipo de documento e por ordem cronológica; 

- Zelar pelo efetivo cumprimento das determinações do Ouvidor;  

- Realizar outras atividades que, a critério do Ouvidor, se mostrem importantes para o correto desenvolvimento 

dos serviços da Ouvidoria;  

- Redigir relatórios, despachos, pareceres, correspondências e outros documentos, submetendo os respectivos 

textos à aprovação do Ouvidor;  

- Acompanhar e controlar prazos de respostas das secretarias zelando para cumprimento do prazo de resposta ao 

cidadão;  

- Receber correspondências e expedientes, encaminhando-os ao Ouvidor;  

- Acompanhar o atendimento dos pedidos formulados pelo Ouvidor e zelar pelo cumprimento das decisões por 

ele emanadas;  

- Secretariar as reuniões e eventos promovidos pela Ouvidoria;  

- Auxiliar na elaboração de  resposta da manifestação aos cidadãos;  

- demais atividades correlatas. 

 

 

1.7 DIRETOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL – CPC 6 

- Exercer a coordenação dos eventos públicos e cerimoniais promovidos pelo Município; 
- Elaborar e divulgar calendário de eventos e cerimoniais cujas datas estão previamente definidas; 

- Manter informado os secretários, coordenadores, diretores, Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores sobre datas de 

eventos públicos; 

- Verificação das condições físicas do estabelecimento compatível aos eventos e cerimoniais; 

- Organização da lista com nome das pessoas que comporão a mesa e eventuais palestrantes; 

- Preparação de convites, textos, programas, cartazes, folders com o devido encaminhamento para contratação 

de serviços gráficos;  

- Recepção de convidados; 

- Junto à Chefia de Gabinete e o setor administrativo manter em ordem a expedição de documentos oficiais do 

setor, com o devido arquivamento;  

- Manter-se atualizado acerca da agenda oficial do Prefeito para organização e cerimonial; 

- Outras atividades correlacionadas a relações públicas e cerimoniais. 

 

 

1.8 DIRETOR DE MANUTENÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA E 

ACESSO À INFORMAÇÃO – CPC 7 
- Manter de forma regular o funcionamento do portal transparência e acesso à informação do Município; 

- Publicar todos os atos do poder executivo, obedecendo os prazos legais para essas publicações, inclusive das 

repartições a ele vinculados; sendo: leis, decretos, portarias, editais, memoriais e demais atos expedidos pelo 

chefe do poder, secretários, coordenadores, diretores e servidores públicos no exercício de sua função;  

- Atender e orientar o público quanto ao acesso à informação;  

- Receber e registrar pedidos de acesso à informação;   

- Publicar os repasses ou transferências de recursos financeiros; 
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- Publicar a execução orçamentária e financeira detalhada; 

- Publicar as licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, além dos 

contratos e notas de empenho emitidas; 

- Publicar a estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus 

ocupantes, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público; 

- Manter publicação atualizada da remuneração recebida por ocupante de cargo, posto, graduação, função e 

emprego público, de maneira individualizada, conforme ato do Setor de Recursos Humanos da Prefeitur 

- Desenvolver outras atividades correlatas em atendimento à legislação em vigor. 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL 
 

2. SECRETÁRIO MUNICIPAL ESPECIAL – CPC 1 
- Apoiar, orientando e informando os demais órgãos sobre assuntos que dizem respeito à esfera de atuação da 

Secretaria Especial; 

- Coordenar, organizar, orientar, supervisionar e controlar atividades relativas à administração tributária, 

econômica, fiscal, contábil e financeira do município, acompanhando a execução do orçamento pela 

programação financeira de desembolso; 

- Tomar providências executivas para obtenção de recursos financeiros de origem tributária transferidas e 

outras; 

- Conceder alvarás de licença; 

- Promover a cassação de alvarás de licença quando resultar em processo irregular; 

- Instruir os contribuintes sobres o cumprimento fisco-tributarial, seja por atendimento pessoal, seja pela 

publicação de editais, avisos, circulares ou outros meios de comunicação; 

- Decidir em primeira instância os processos de matéria pertinente à legislação tributária do município, bem 

como os recursos interpostos pelos interessados, contratos praticados no exercício de sua competência; 

- Propor ao Prefeito a fixação e alteração de tarifas e taxas sobre serviços prestados, sempre que necessário; 

- Coordenar e controlar os serviços de contabilidade e arrecadação; 

- Efetuar o planejamento e a execução das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

- lotar e planejar o quadro de pessoal, de acordo com as reais necessidades dos demais órgãos administrativos da 

Prefeitura; 

- Expedir atos normativos referente a situação funcional dos servidores da administração direta; 

- Promover concursos públicos; 

- Promover o aperfeiçoamento da legislação tributária; o cumprimento das exigências feitas pelo controle 

externo da administração pública municipal; e o controle dos investimentos públicos e da capacidade de 

endividamento; 

- Assinar, conjuntamente com o contador, os boletins, os balancetes, os balanços, as prestações de contas; 

- Promover a realização de perícias contábeis que tenham por objetivo salvaguardar os interesses da fazenda 

municipal; 

- Promover conjuntamente com a Coordenadoria Municipal de Planejamento a elaboração da lei de diretrizes 

orçamentárias, do orçamento-programa, do plano plurianual e dos planos de aplicação de recursos;   

- Realizar ao final de cada semestre audiência pública em atendimento ao disposto da Lei de Responsabilidade 

Fiscal quanto ao cumprimento de metas fiscais; 

- Executar outras tarefas que lhe forem atribuídas.  

 

 

2.1 PREGOEIRO MUNICIPAL – CPC 2 
- Realização e condução do procedimento licitatório por meio de pregão; 
- Proceder credenciamento dos interessados; 

- Agilizar recebimento da declaração dos licitantes do pleno atendimento aos requisitos de habilitação, bem 



 

 
ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

PODER EXECUTIVO  

como dos envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação; 

- Realizar a abertura dos envelopes-proposta, a análise e desclassificação das propostas que não atenderem às 

especificações do objeto ou as condições e prazos de execução ou fornecimento fixadas no edital; 

- Efetuar a ordenação das propostas não desclassificadas e a seleção dos licitantes que participarão da fase de 

lances; 

- Efetuar a classificação das ofertas, conjugadas as propostas e os lances; 

- Realizar  negociação do preço, visando à sua redução; 

- Verificação e  decisão motivada a respeito da aceitabilidade do menor preço; 

- Análise dos documentos de habilitação do autor da oferta de melhor preço; 

- Adjudicação do objeto ao licitante vencedor, se não tiver havido manifestação de recorrer por parte de algum 

licitante; 

- Elaboração da ata da sessão pública; 

- Análise dos recursos eventualmente apresentados, reconsiderando o ato impugnado ou promovendo o 

encaminhamento do processo instruído com a sua manifestação à decisão da autoridade competente; 

- Propor à autoridade competente a homologação, anulação ou revogação do procedimento licitatório; 

- Outras atividades atribuídas com afinidade ao cumprimento do papel do pregoeiro.  

 

 

2.1.1 DIRETOR DO DEPARTAMENTO  MUNICIPAL DE APOIO AO PREGÃO 

– CPC 4 
- Órgão responsável pelo apoio na realização  dos procedimentos licitatórios em suas modalidades; 
- Atender todas as unidades orçamentárias do Município quando da necessidade de licitar; 

- Cumprir com a legislação vigente em especial a Lei Federal 8666/90 e suas alterações; 

- Desenvolver outras atividades correlatas ao pregão e do setor de licitação municipal; 

 

 

 

2.2 COORDENADOR MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – CPC 3 
- Coordenar, programar e controlar a execução das atividades relativas a elaboração da proposta orçamentária, 

orçamento plurianual de investimentos e a lei de diretrizes orçamentárias; 

- Elaborar e atualizar a execução dos planos municipais de desenvolvimento bem como elaborar projetos, 

estudos e pesquisas necessárias ao desenvolvimento das políticas estabelecidas pelo Governo Municipal; 

- Executar a regularização fundiária de toda a área ocupada ou não de domínio da Prefeitura e as que por ventura 

vierem a ser incorporadas ao patrimônio municipal, podendo para tanto promover a tramitação dos processos; 

- Promover a execução de trabalhos topográficos indispensáveis às obras públicas e serviços a cargo da 

Prefeitura; 

- Coordenar atividades concernentes a elaboração de projetos de obras públicas municipais e os respectivos 

orçamentos; 

- Controlar a execução física e financeira dos planos municipais de desenvolvimento assim como avaliar seus 

resultados; 

- Minutar projetos de lei e decretos de orçamento e programação financeira de desembolso; 

- Minutar projetos de leis para adequabilidade da legislação municipal; 

- Classificar as despesas de acordo com o elemento classificatório; 

- Elaborar o quadro de detalhamento de despesas, mensal, bimestral e trimestral; 

- Elaborar o quadro de detalhamento da receita mensal; 

- Estabelecer em conjunto com as unidades orçamentárias do Município a programação financeira e o 

cronograma de execução mensal de desembolso, conforme determinação  contida do artigo 8º da Lei 

Complementar 101/2000;  

- Estudar e analisar o funcionamento e organização dos serviços da Prefeitura, propondo modificações para 

melhor desempenho das atividades públicas a serem desenvolvidas;  

- Assinar juntamente com o Prefeito as minutas e escrituras públicas do imóveis urbanos; 
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- Propor elaboração de plano de trabalho para a celebração de convênios com a esfera estadual e federal; 

- Operar na fase de apresentação de propostas o sistema de convênios do Governo Federal – SICONV; 

- Apoiar os diversos setores da administração na operação do SICONV; 

- Outras atividades inerentes ao planejamento municipal. 

 

 

2.2.1 CHEFE DO SETOR DE ENGENHARIA CPC 3 
- Coordenar os trabalhos na elaboração dos projetos de obras públicas do Município; 

- Acompanhar e fiscalizar a execução das obras públicas do Município, inclusive as oriundas de convênios e 

similares; 

- Propor alteração ou implantação  de leis municipais, em especial do código de obras e do código de posturas 

para garantir o desenvolvimento urbano e rural do Município, dentro de padrões aceitáveis de habitação, 

transporte e mobilidade urbana; 

- Fazer cumprir a legislação municipal, estadual e federal acerca das normas de construção civil; 

- Fiscalizar a realização de obras de terceiros dentro da área urbana e rural, de modo a manter e resguardar o 

espaço e o logradouro público; 

- Emitir licença de construção; 

- Emitir alvará de “habite-se”; 

- Outras atividades correlatas à área de engenharia civil. 

 

 

2.2.2 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CADASTRO,  CONTROLE 

URBANO E INFORMÁTICA – CPC 4 

 
- Inspecionar com freqüência o trabalho de fiscalização e exigir relatório das atividades; 

- Promover a orientação do público no cumprimento de suas obrigações com o código de obras do município; 

- Promover lavratura de notificações, intimações, autos de Infração relacionadas a ocupação da área urbana; 

- Promover a arrecadação e controle de taxas e outras rendas, cuja administração seja atribuída especialmente 

por ato normativo; 

- Promover e controlar todos os cadastros técnicos imobiliário e econômico do município; 

- Emitir anualmente os carnês de I.P.T.U – Imposto Predial e Territorial Urbano; 

- Fiscalizar as obras em andamento no município, quanto à existência de alvará de licença e seus acessórios, de 

acordo com os parâmetros legais;  

- Acompanhar e emitir conjuntamente com a equipe técnica parecer acerca de projetos de expansão urbana em 

trâmite na Prefeitura, fazendo cumprir a legislação vigente; 

- Promover o controle urbano e a transferência de imóveis urbanos com o respectivo processo e parecer jurídico; 

- Elaborar minuta de escritura pública dos imóveis urbanos; 

- Proibir a ocupação do espaço e do logradouro público; 

- Atualizar anualmente o cadastro imobiliário urbano para cobrança do I.P.T.U; 

- Promover conjuntamente com a equipe de vigilância sanitária o controle da limpeza urbana tanto em áreas 

públicas quanto pertencente a terceiros, para isso fazer cumprir  a legislação vigente no que se refere a imóveis 

em estado de abandono ou precária conservação;  

- Executar demais atividades previstas no Código de Obras do Município e demais atividades correlatas ao 

perímetro urbano; 

- Realizar a manutenção preventiva nos computadores das repartições públicas municipais, tais como instalação 

de sistemas operacionais, configuração e instalação de impressoras, limpeza de placas, troca de peças. 

- Prestar suporte na instalação de pontos e em toda a área de redes, para atender requerimentos dos servidores; 

- Configurar relógios de ponto das repartições públicas municipais; 

- Dar suporte as câmeras de segurança das repartições publicas municipais; 

- Prestar suporte ao usuário em relação às demandas relacionadas aos sistemas de informação; 
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- Promover a manutenção e instalação de computadores e outros equipamentos de informática, no ambiente 

interno da Prefeitura,  no decorrer do expediente normal; 

- Promover a manutenção e instalação de computadores e outros equipamentos de informática,  em órgãos 

municipais que funcionam em ambientes externos da Prefeitura, em horários alternativos para não prejudicar 

as atividades do cadastro e controle  urbano; 

- Executar outras atividades correlatas à área de atuação. 

 

 

2.3 COORDENADOR MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – CPC 3 
- Efetuar o planejamento e a execução das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

- Promover a execução e expedição de normas para execução de atividades de administração em geral 

compreendidas em sua área de atuação; 

- Promover a lotação e o planejamento do quadro de pessoal de acordo com as reais necessidades das demais 

unidades administrativas  da prefeitura, em conjunto com o Secretário Municipal Especial; 

- Efetuar todos os registros em fixas individuais referente à situação funcional dos servidores; 

- Acompanhar a realização de concursos públicos municipais, com divulgação dos seus resultados e a  

homologação, em conjunto com o Secretário Municipal Especial; 

- Promover as atividades de recrutamento e aperfeiçoamento de pessoal da Prefeitura; 

- Promover a elaboração da folha de pagamento mensal dos servidores de provimento efetivo municipais; 

- Promover a elaboração da folha de pagamento de provimento em comissão e funções gratificadas do executivo 

municipal; 

- Executar e organizar como órgão central, todas as atividades relativas ao controle e apuração de freqüência, 

registro de concessões de férias e todos os registros relativos ao setor pessoal, dentro das normas vigentes. 

- Informar ao Prefeito Municipal alterações com gasto de pessoal que poderá ultrapassar os limites legais e 

afetar a gestão fiscal do Município;  

- Desenvolver outras atividades correlatas. 

 

 

2.4 DIRETOR DE TESOURARIA – CPC 5 
- Efetuar o registro dos fatos que envolvam o recebimento de receitas; 

- Efetuar o pagamento de despesas com o devido processo autorizativo; 

- Realizar a abertura de contas junto a instituições financeiras oficiais; 

- Proceder as aplicações financeiras, cujos recursos estejam em contas sob gestão municipal; 

- Realizar as conciliações bancárias das contas do Município; 

- Elaborar boletim diário de tesouraria e guarda de valores; 

- Desenvolver outras atividades correlacionadas ao controle do setor financeiro. 

 

 

 

2.5 DIRETOR DE CONTABILIDADE – CPC 5 
- Conjuntamente com o setor de planejamento elaborar o Plano Plurianual; LDO e Proposta Orçamentária; 
- Controlar os gastos em conformidade com o orçamento; 

- Controlar o processamento contábil de receita e da despesa; 

- Controlar a aplicação das Leis Fiscais e todas as atividades relativas a lançamentos de tributos e arrecadação 

de receitas do Município; 

- Elaborar a prestação de contas anual- Balanço; encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado e a Secretaria da 

Fazenda; 

- Elaborar e encaminhar o PAD ao Tribunal de Contas do Estado; 

- Elaborar e encaminhar os Relatórios da Gestão Fiscal a todo os órgãos competentes; 

- Elaborar e encaminhar os Relatórios ao SISTN- Secretaria do Tesouro Nacional.; 

- Elaborar e encaminhar prestações de contas referentes às verbas recebidas da União e do Estado; 
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- Registrar todos os fatos contábeis que ocorrem; 

- Analisar balanços, relatórios e documentos; 

- Controlar Recursos Vinculados; 

- Publicação dos relatórios da Transparência Fiscal; 

- Operar o sistema de convênios do governo federal – SICONV; 

- Outras atividades correlatas à contabilidade pública. 

 

 

 

2.6 DIRETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO – CPC 5 
- Controlar e registrar a entrada e saída de todo o material da Prefeitura Municipal; 

- Fornecer mediante documento específico e devidamente homologado pelo chefe imediato do órgão requisitor, 

os materiais solicitados, efetuando, quando se tratando de material permanente, a transferência de 

responsabilidade; 

- Apresentar mensalmente o saldo de material disponível e almoxarifado, informando ao superior hierárquico a 

necessidade de reposição ou não; 

- Promover a regularização de tombamento dos materiais que resultem em patrimônio público; 

- Controlar, orientar e acompanhar os processos de tramitação interna da Prefeitura Municipal, todos 

devidamente registrados em protocolo; 

- Apresentar mensalmente, de acordo com as requisições emitidas em conjunto com o chefe imediato o 

fechamento entre a compra e o fornecimento junto aos órgãos requisitantes; 

- Realizar a aquisição de materiais com base nos parâmetros legais, observando-se os limites e as necessidades 

de cada repartição.  

- Manter de forma individual e atualizado o estoque de materiais de cada unidade orçamentária do Município; 

- Controlar os comodatos de máquinas, equipamentos e outros bens públicos celebrados entre o Município e 

outras instituições públicas ou privadas com ou sem fins lucrativos; 

- Desempenhar outras atividades correlatas com o cargo. 

 
 
2.7 DIRETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS A CONVÊNIOS – CPC 5 
- Efetuar a prestação de contas a convênios recebidos do Estado ou da União; 

- Sanar eventuais pendências em prestação de contas ocorridas em períodos anteriores; 

- Acompanhar o trâmite de todos os documentos relativos a prestação de contas, até conclusão do processo de 

análise e parecer final;  

- Operar o sistema de convênios do Governo Federal – SICONV, na parte tocante a prestação de contas; 

- Desempenhar outras atividades correlatas com o cargo.  

 

 

2.8 DIRETOR DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EMPENHOS – CPC 5 
- Executar todas as atividades relativas à administração de materiais, patrimônio, transportes, comunicação, 

documentos e arquivo de serviços gerais e recursos humanos do setor;  

- Executar em consonância com os demais setores as atividades administrativas da Secretaria Especial; 

- Executar todas as atividades relativas à emissão de NADs, e liquidação das despesas; 

- Controlar as disponibilidades orçamentárias; 

- Controlar os relatórios de viagens, passagens  e solicitação de diárias dos servidores lotados na Secretaria 

Especial;   

- Participar de reuniões e audiências públicas quando da elaboração do Orçamento Anual, Plano Plurianual e 

Diretrizes Orçamentárias; 

- Manter a chefia imediata informada sobre eventual necessidade de adequação orçamentária  por meio de 

créditos adicionais suplementares ou especiais realizando o devido encaminhamento ao setor de planejamento; 

- Desenvolver as atividades de empenho da despesa e liquidação; 
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- Desempenhar outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo chefe imediato e que se coadunem com o cargo 

que exerce. 

 
 

2.9 DIRETOR DE RECEITAS – CPC 5 
- Programar, coordenar e controlar a execução das atividades relativas à arrecadação patrimonial e outras 

rendas; 

- Promover o envio de relatório mensal da receita à Câmara Municipal e à Secretaria Municipal Especial, bem 

como o relatório do FUNDEF; 

- Enviar ao setor de contabilidade relatório mensal de arrecadação por fonte de recursos; 

- Controlar as concessões municipais de ponto de táxi de acordo com legislação vigente; 

- Expedir documentação referente ao emplacamento de veículos tipo táxi; 

- Controlar a dívida ativa e sua devida execução; 

- Controlar a movimentação de DAMES; 

- Executar demais atividades correlatas. 

 

 

2.10  DIRETOR DE COMPRAS MUNICIPAL – CPC 5 

- Analisar e julgar os pedidos de cadastramento, renovação e alteração segundo legislação vigor; 

- Atuar/ proceder com estritas conformidades com as leis que regem as licitações e observância dos Princípios 

Básicos Constitucionais;  

- Cooperar, quando necessário, com o Pregoeiro promovendo a integração das atividades primando pelo 

princípio da economicidade, observando o interesse público e a conveniência administrativa; 

- Elaborar Editais de Licitações; 

- Enviar os documentos pertinentes aos procedimentos licitatórios para o Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia, de acordo as resoluções e/ou instrução normativas vigentes; 

- Executar outras atividades correlatas; 

- Expedir, quando solicitado, o Certificado de Registro Cadastral - CRC; 

- Fazer parte da equipe de apoio ao Pregão. 

- Observar as orientações e pareceres da Procuradoria Geral do Município; 

- Processar e julgar a habilitação e as propostas dos licitantes, de acordo com os critérios objetivos estabelecidos 

e em obediência ao constante na Lei das Licitações nº 8.666/93 e suas alterações, bem como, e/ou outras que 

regem a matéria; 

- Realizar o procedimento licitatório de Tomada de Preços e/ou Concorrência, assim como dispensa de licitação 

de compras de bens, serviços e obras, quando devidamente autorizados, de todos os órgãos da Administração 

Direta e Indireta da Administração Pública Municipal; 

- Receber os pedidos de renovação e de alteração dos já cadastrados; 

- Registrar e Controlar o cadastro anual das pessoas jurídicas; 

- Solicitar pareceres jurídicos em todos os processos de licitação de compra de bens, serviços e obras. 

 

2.10.1  DIRETOR DE APOIO A COMPRAS – CPC 6 
- Controlar todos os registros das licitações, referentes à numeração dos avisos de licitação, por modalidade; 

- Atuar como membro de comissão de licitação; 

- Guarda e responsabilidade sobre os arquivos permanentes da Comissão de Licitação; 

- Auxiliar o Diretor de Compras em seus trabalhos diários; 

- Analisar pedido de abertura de processo licitatório, verificando se os requisitos necessários foram preenchidos; 

- Formalizar e acompanhar processo licitatório de aquisição de bens e serviços, observando todos os requisitos 

legais necessários para a lisura do mesmo; 

- Participar de reunião de licitação sempre que for convocado, ora como membro, ora como suplente; 

- Julgar quando da especificação do objeto, e submeter à apreciação da autoridade superior para decisão; 
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- Auxiliar, quando necessário, nas especificações técnicas, de acordo com o objeto definido, observando a 

disponibilidade do mercado e a padronização do material e/ou produto; 

- Auxiliar nas pesquisas de mercado; 

- Cooperar, quando necessário, com o Pregoeiro promovendo a integração das atividades primando pelo 

princípio da economicidade, observando o interesse público e a conveniência administrativa; 

- Auxiliar na elaboração de editais e avisos de licitação; 

- Analisar as solicitações de compras emitidas pelas Secretarias Municipais, quanto a sua conformidade com as 

políticas de compras e sua real necessidade; 

- Executar outras atividades de apoio ao setor de compras. 

 

2.11 DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS – CPC 7 
- Exercer as atividades de fiscalização e cobrança dos tributos municipais; 

- Proibir a comercialização de produtos ou serviços sem o devido alvará de localização e funcionamento; 

- Visitar estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços com a finalidade de fiscalização do 

pagamento das taxas e impostos municipais; 

- Examinar e analisar livros fiscais e contábeis, notas fiscais, faturas, balanços e outros documentos dos 

contribuintes que incidem tributos municipais; 

- Expedir notificação, autos de infração e lançamentos previstos em leis, regulamentos e no código tributário 

municipal para instruir processos tributários, efetuando levantamentos físicos e diligências; 

- Orientar e fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos e normas concernentes às obras públicas e 

particulares e às posturas municipais; 

- Colaborar com as cobranças da Secretaria de Fazenda, em razão de obras públicas executadas; 

- Manter atualizado o cadastro econômico de contribuintes municipais; 

- verificar a legislação fazendo uso nas situações pertinentes; 

- Elaborar relatório de vistoria e emitir parecer; 

- Manter relacionamento cortês e cooperativo com todos os companheiros de seu local de trabalho e com o 

público em geral;  

- Executar outros encargos semelhantes, pertinentes à função. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 
 
 

3 SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO – 

CPC 1 
- Planejar, coordenar, executar e controlar todas as atividades desenvolvidas na rede de ensino municipal; 

- Elaborar o plano de trabalho a ser executado durante o ano letivo; 

- Visitar as escolas para observar o aproveitamento dos alunos e desempenho dos professores e orientá-los nas 

dificuldades encontradas em alfabetização e conteúdo programático; 

- Efetuar a coordenação geral e programação de eventos esportivos no âmbito Municipal; 

- Viabilizar os meios para participação de competições oficiais com equipes representativas de nosso município 

nas diversas modalidades esportivas; 

- Assegurar a execução do programa municipal de alimentação escolar; 

- Adquirir gêneros alimentícios com recursos municipais ou repassado em convênios para atendimento da 

merenda escolar; 

- Acompanhar, controlar e supervisionar as escolas sob jurisdição da Secretaria. 

- Elaborar projetos na área específica de Educação; 

- Controlar e aplicar os recursos oriundos do FUNDEB; 

- Executar o transporte de estudantes da zona rural; 

- Aplicar os recursos oriundos de programas específicos na área da educação firmados em parceria com a esfera 
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estadual e federal; 

- Promover o atendimento de crianças de zero a seis anos em creche; 

- Elaborar projetos voltados ao atendimento do esporte, mantendo os ambientes esportivos em  estado adequado 

para a prática do esporte;  

- Promover incentivo à cultura, por meio de eventos culturais criados por lei municipal; 

- Elaborar projetos ligados ao turismo por fazer parte de municípios de faixa fronteira; 

- Desenvolver demais atividades ligadas à educação, à cultura, ao esporte e ao turismo.  

 
 

3.1 DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 

ESCOLAR – CPC 4 
- Coordenar toda a frota de ônibus do transporte escolar do município; 

- Acompanhar diariamente o desempenho do transporte escolar; 

- Apresentar relação de ônibus e veículos que necessitam de reparos, para evitar a paralisação do transporte; 

- Acompanhar juntamente com a comissão de recebimento de materiais e serviços o conserto da frota quando da 

reposição de peças e serviços para a devida aferição; 

- Executar o transporte de estudantes em parceria com o Governo do Estado, e nos moldes do plano de trabalho 

constante do convênio; 

- Desenvolver demais atividades correlatas ao transporte escolar; 

 

3.2 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO – CPC 4 
- Promover e elaborar atividades ligadas ao turismo no município; 

- Elaborar calendário de atividades e eventos turísticos; 

- Elaborar plano para o desenvolvimento turístico explorando as potencialidades locais; 

- Promover a exploração turística dos rios e lagos de forma sustentável; 

- Manter as regiões exploradas turisticamente com bom acesso e, de forma  permanente, realizar a coleta dos 

resíduos sólidos, em busca  do desenvolvimento sustentável; 

- Apoiar e orientar os turistas que frequentam o Município; 

- Desenvolver outras atividades correlatas ao desenvolvimento do turismo local. 

  

 

3.3 DIRETOR DE ESPORTES – CPC 5 
- Coordenar a programação de eventos esportivos no âmbito municipal; 

- Viabilizar junto ao Secretário de Educação, Cultura, Esportes e Turismo, meios de apoio às competições 

representativas fora do município; 

- Dar apoio e manutenção às áreas destinadas à realização do esporte no município; 

- Representar o Secretário em programações e solenidades concernentes a sua área, na ausência daquele ou 

quando de sua indicação; 

- Supervisionar e manter as unidades administrativas sob sua responsabilidade; 

- Elaborar planos e programas que tenham por objetivo o desenvolvimento das atividades desportivas e 

recreativas, bem como difundir orientações técnicas adequadas de preparação física e prática desportiva; 

- Promover a realização de cursos, seminários, congressos, encontros e atividades correlatas, que auxiliem o 

treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico diretamente ligado ao esporte. 

- Exercer demais atividades correlacionadas à área. 

 
 

3.3.1 DIRETOR DE APOIO AO ESPORTE – CPC 7 
- Auxiliar o Diretor de Esportes em todas as ações desportivas realizadas no Município; 

- Viabilizar junto com o Diretor de Esportes e Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Turismo , meios de 

apoio às competições representativas fora do município; 
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- Dar apoio e manutenção às áreas destinadas à realização do esporte no município; 

- Sempre que convocado representar o Diretor de Esportes em eventos desportivos; 

- Exercer demais atividades correlatas. 

 

 

3.4 DIRETOR DA CRECHE MUNICIPAL – CPC 5 
- Promover o desempenho das atividades correlacionadas à creche municipal, observando as normas e 

parâmetros legais; 

- Objetivar em primeiro plano o desenvolvimento e o bem-estar da criança; 

- Controlar os materiais de manutenção das atividades da creche municipal; 

- Programar encontros entre pais, assistentes e pedagogo, visando aperfeiçoamento do atendimento à criança; 

- Promover visita mensalmente da enfermeira padrão para organizar atendimento de saúde às crianças assistidas; 

- Organizar no setor competente a alimentação adequada da criança, alimentação esta compatível com sua idade 

e necessidade nutricional; 

- Manter em estado físico adequado as dependências da creche para o bem estar da criança; 

- Exercer outras atividades correlatas. 

 
 

3.5 DIRETOR DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E ADMINISTRATIVO – 

CPC 5 
- Executar todas as atividades relativas à administração de materiais, patrimônio, transportes, comunicação, 

documentos e arquivo de serviços gerais e recursos humanos do setor;  

- Executar todas as atividades relativas ao Gabinete do Secretário de Educação; 

- Executar todas as atividades relativas à abertura de processos ordinários, à emissão de NADs e liquidação das 

despesas; 

- Controlar as disponibilidades orçamentárias; 

- Controlar os relatórios de viagens, passagens  e solicitação de diárias de todos os servidores da educação;  

- Em conjunto com o chefe imediato responder a informações solicitadas pela Câmara Municipal, Ministério 

Público, órgãos estaduais e federais; 

- Participar de reuniões e audiências públicas quando da elaboração do Orçamento Anual, Plano Plurianual e 

Diretrizes Orçamentárias; 

- Manter a chefia imediata informada sobre eventual necessidade de adequação orçamentária  por meio de 

créditos adicionais suplementares ou especiais realizando o devido encaminhamento ao setor de planejamento; 

- Desempenhar outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo  chefe imediato e que se coadunem com o cargo 

que exerce. 

 

3.5.1 DIRETOR DE APOIO A PROGRAMAS E CONVÊNIOS - CPC 5 
- Monitorar os programas de educação em atividade no Município, realizando os lançamentos e informações 

necessárias ao seu regular funcionamento; 

- Buscar junto ao responsável ou gerente do programa dados atinentes a alimentação dos programas e eventuais 

pendências; 

- Evitar atraso no fornecimento de informações nos respectivos softwares a fim de evitar prejuízo na 

consolidação de informações junto ao MEC e a SEDUC e consequente atraso no repasse de recursos 

mantenedores de programas e convênios; 

- Manter interlocução com o Estado e a União, para solução e regular funcionamento dos programas e convênios 

na área da educação; 

- Exercer outras atividades compatíveis ao cargo. 

 
 

3.6 DIRETOR DE ESCRITURAÇÃO E CONTROLE – CPC 6 
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- Promover o controle e a realização dos serviços concernentes à escrituração escolar; 

- Apresentar, sempre que necessário, levantamento estatístico escolar e outros que lhe forem atribuídos; 

- Proporcionar as escolas municipais informações necessárias e acompanhar os trabalhos relativos a escrituração 

escolar em geral, bem como dinamizar os processos de legalização das escolas municipais; 

- Encaminhar correspondências aos setores competentes para informar ou solicitar informações pertinentes ao 

setor; 

- Prestar informações sobre inspeção escolar sempre que solicitado; 

- Executar normas e diretrizes emanadas da SEMEC/SEDUC/CEE, bem como arquivar e dar conhecimento às 

escolas das leis, resoluções, portarias e decretos pertinentes à educação; 

- Verificar e avaliar as atividades administrativas das escolas no que concerne à documentação escolar; 

- Informar, reciclar e treinar secretários e docentes municipais sobre escrituração escolar; 

- Verificar, assinar e expedir transferências de todas as escolas da rede municipal de ensino; 

- Elaborar processo de autorização de funcionamento e reconhecimento dos estabelecimentos de ensino 

municipal, bem como providenciar a legalização dos documentos concernentes à escrituração escolar; 

- Manter em ordem e atualizados todos os livros de registro de escrituração escolar; 

- Executar outras atividades correlatas. 

 
 

3.7 DIRETOR ESCOLAR – CPC 7 

- Manter o ambiente escolar agradável para a boa prática de aprendizagem; 

- Manter a escola limpa e organizada; 

- Identificar as necessidades da instituição e buscar soluções junto às comunidades interna e externa e à 

Secretaria de Educação; 

- Conhecer a legislação e as normas da Secretaria de Educação para reivindicar ações junto a esse órgão; 

- Prezar pelo bom relacionamento entre os membros da equipe escolar, garantindo um ambiente agradável; 

- Garantir a integridade física da escola, tanto na manutenção dos ambientes quanto dos objetos e equipamentos; 

- Acompanhar o cotidiano da sala de aula e o avanço na aprendizagem dos alunos; 

- Manter parceria com a coordenação pedagógica na gestão da aprendizagem dos estudantes; 

- Incentivar e apoiar a implantação de projetos e iniciativas inovadoras, provendo o material e o espaço 

necessário para seu desenvolvimento; 

- Gerenciar e articular o trabalho de professores, coordenadores, orientadores e funcionários; 

- Manter a comunicação com os pais e atendê-los quando necessário; 

- Outras atividades correlacionadas ao ambiente escolar. 

 

 

3.7.1 VICE DIRETOR ESCOLAR – CPC 9 
- Apoiar os trabalhos do Diretor escolar; 

- Conhecer as dificuldades enfrentadas pela escola em todos os aspectos, buscando auxiliar o diretor na solução 

de problemas sempre voltada ao bom funcionamento do ambiente escolar; 

- Substituir sempre que necessário o Diretor Escolar; 

- Conhecer todas as atribuições do Diretor Escolar e desenvolvê-las sempre que necessário; 

- Outras atividades correlatas. 

 

 

3.8 INSPETOR DE ALUNOS – CPC 9 
- Cuidar da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola;  

- Inspecionar o comportamento dos alunos no ambiente escolar; 

- Orientar alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar, cumprimento de horários, ouvir reclamações 

e analisar fatos;  

- Prestar apoio às atividades acadêmicas, controlar as atividades livres dos alunos, orientar entrada e saída de 

alunos, fiscalizar espaços de recreação, definir limites nas atividades livres; 
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- Organizar ambiente escolar e providenciar manutenção predial; 

-  Auxiliar professores e profissionais da área artística;  

- Auxiliar alunos com deficiência física;  

- Identificar pessoas suspeitas nas imediações da escola e comunicar à chefia a presença de estranhos nas 

imediações da escola e, caso necessário,  chamar ronda escolar ou a polícia;  

- Verificar iluminação pública nas proximidades da escola;  

- Controlar fluxo de pessoas estranhas ao ambiente escolar;  

- Quando necessário, chamar resgate;  

- Identificar responsáveis por irregularidades, identificar responsáveis por atos de depredação do patrimônio 

escolar e reprimir furtos na escola;  

- Liberar alunos para pessoas autorizadas;  

- Comunicar à diretoria casos de furto entre alunos;  

- Retirar objetos perigosos dos alunos;  

- Auxiliar na organização de atividades culturais, recreativas e esportivas;  

- Inibir ações de intimidação entre alunos e separar brigas de alunos;  

- Conduzir aluno indisciplinado à diretoria;  

- Comunicar à coordenação atitudes agressivas de alunos;  

- Explicar aos alunos regras e procedimentos da escola e informar sobre regimento e regulamento da escola;  

- Orientar alunos quanto ao cumprimento dos horários;  

- Outras atividades correlacionadas ao cargo.  

 

 

3.9 SUPERVISOR ESCOLAR – CPC 8  
- Coordenar a nível municipal as companhas educativas propostas para o bem-estar da comunidade escolar; 

- Supervisionar as escolas municipais; 

- Auxiliar o Secretário Municipal de Educação no que couber e houver necessidade; 

- Manter permanente intercâmbio com órgãos e entidades ligadas  por atividades aos projetos de 

desenvolvimento na área de educação; 

- Promover  conselho de classe nas escolas  e discussão do regimento interno das escolas; 

- Planejar, coordenar, orientar, executar e controlar todas as atividades desenvolvida na rede de ensino 

municipal; 

- Elaborar o plano de trabalho a ser executado no ano corrente; 

- Elaborar plano de curso para treinamento dos professores; 

- Levantar possíveis irregularidades e necessidades buscando solucioná-las junto ao setor competente; 

- Realizar a nível municipal todos os serviços de supervisão escolar; 

- Executar demais atividades correlatas à área. 

 
 

3.10 DIRETOR DE COORDENAÇÃO EDUCACIONAL – CPC 8 

- Acompanhar e avaliar o ensino e o processo de aprendizagem, bem como os resultados do desempenho dos   

alunos; 

- Atuar no sentido de tornar as ações de coordenação pedagógica espaço coletivo de construção permanente da 

prática docente; 

- Assumir o trabalho de formação continuada, a partir do diagnóstico dos saberes dos professores para garantir 

situações de estudo e de reflexão sobre a   prática pedagógica, estimulando os professores a investirem em seu 

desenvolvimento profissional; 

- Assegurar a participação ativa de todos os professores do segmento/nível objeto da coordenação, garantido a 

realização de um trabalho produtivo e integrador; 

- Organizar e selecionar materiais adequados às diferentes situações de ensino e de aprendizagem; 

- Conhecer os recentes referenciais teóricos relativos aos processos de ensino e aprendizagem, para orientar os 

professores; 
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- Divulgar práticas inovadoras, incentivando o uso dos recursos tecnológicos disponíveis; 

- Outras atividades voltadas à área pedagógica. 

 

 

3.11 DIRETOR DE ESCOLA RURAL – FG 1 
- Manter o ambiente escolar agradável para a boa prática de aprendizagem; 
- Manter a escola limpa e organizada; 

- Identificar as necessidades da instituição e buscar soluções junto às comunidades interna e externa e à 

Secretaria de Educação; 

- Conhecer a legislação e as normas da Secretaria de Educação para reivindicar ações junto a esse órgão; 

- Prezar pelo bom relacionamento entre os membros da equipe escolar, garantindo um ambiente agradável; 

- Garantir a integridade física da escola, tanto na manutenção dos ambientes quanto dos objetos e equipamentos; 

- Acompanhar o cotidiano da sala de aula e o avanço na aprendizagem dos alunos; 

- Manter parceria com a coordenação pedagógica na gestão da aprendizagem dos estudantes; 

- Incentivar e apoiar a implantação de projetos e iniciativas inovadoras, provendo o material e o espaço 

necessário para seu desenvolvimento; 

- Gerenciar e articular o trabalho de professores, coordenadores, orientadores e funcionários; 

- Manter a comunicação com os pais e atendê-los quando necessário; 

- Outras atividades correlacionadas ao ambiente escolar. 

 
SECRETARIA  MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 

4 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE – CPC 1 
- Manter e determinar os serviços de interesse da população local, especialmente aos serviços básicos de saúde, 

observando as diretrizes da política nacional de saúde, ajustadas às condições sócio-econômicas; 

- Definir junto ao Conselho Municipal de Saúde (CMS) as diretrizes do sistema municipal de saúde; 

- Elaborar o plano municipal de saúde, em conjunto com as demais instituições de saúde do Município; 

- Manter serviços de vigilância epidemiológica e colaborar na execução do programa nacional de imunização; 

- Articular planos de saúde em conformidade com planos federal e estadual para as respectivas áreas; 

- Fazer observar as normas vigentes do sistema nacional de informação de saúde, alimentando a central de 

informações da Secretaria de Estado da Saúde com os dados estatísticos, de acordo com o estabelecido nas 

normas técnicas especiais; 

- Fazer observar as normas sanitárias sobre coleta de lixo e destino final de dejetos, prédios destinados à 

habitação coletiva e individual, locais de reuniões de público para lazer ou atividades desportivas e outras 

aprovadas para prevenção da saúde; 

- Prestar colaboração, quando solicitada, as autoridades estaduais competentes para o desenvolvimento de 

planos e programas governamentais de prevenção, tratamento e recuperação de alcóolatras e dependentes de 

drogas e substâncias entorpecentes que determinem dependência física ou psíquica; 

- Observar o cumprimento das determinações do Governo do Estado de Rondônia, que trata do quadro de 

lotação de pessoal das Unidades de Saúde; 

- Elaborar projetos aprovados pelo CMS para manter as necessidades do HPP – Hospital de Pequeno Porte do 

Município; 

- Planejar e coordenar os convênios repassados pelos Governos Federal e Estadual,  na  aplicação de programas 

específicos que venha atender as necessidades da população; 

- Coordenar e supervisionar as atividades de todas as unidades técnicas executadoras e específicas da Secretaria; 

- Promover campanha de educação sanitária; 

- Fazer interditar os estabelecimentos comerciais e industriais cujas condições de higiene justifique a medida; 

- Acompanhar o atendimento médico-odontológico à população carente de recursos, por meio do programa 

saúde bucal;  

- Orientar e fiscalizar a inspeção de saúde dos servidores municipais, estaduais e federais à disposição do 
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Município; 

- Fazer executar e apoiar os programas de assistência à mulher e à criança em todas as unidades de saúde; 

- Desenvolver outras atividades que se coadunem com o cargo que exerce. 

 
 

4.1 CHEFE DO SETOR CLÍNICO-HOSPITALAR – CPC 3 
- Responsável pelo corpo clínico; 

- Responsável pelo corpo de enfermagem; 

- Controlar o setor de raio-x e o centro cirúrgico da unidade hospitalar; 

- Responsável pelo encaminhamento de pacientes para fora do município e do Estado se necessário; 

- Fazer avaliação clínica rigorosa dos pacientes a fim de estabelecer critérios de internação; 

- Realizar análise e avaliação dos prontuários; 

- Implantar ou implementar serviços de rotina; 

- Executar outras atividades compatível com o cargo que exerce. 

 
 

4.2.1 DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE – CPC 4 
- Proceder inventário físico de todos os bens patrimoniais de consumo, ou permanentes da unidade mista de 

saúde; 

- Manter atualizado o quadro de lotação de todos os servidores que prestam serviços na unidade mista de saúde; 

- Assinar termos de responsabilidades por todos os bens patrimoniais, que houver constado no inventário físico 

na área da saúde; 

- Zelar pela conservação e o bom funcionamento de todos os equipamentos, máquinas, veículos, móveis e 

utensílios da Unidade de Saúde; 

- Dirigir o controle de estoque de medicamentos, materiais de penso, limpeza, expediente e gêneros 

alimentícios; 

- Encaminhar aos departamentos e setores competentes relatórios mensais das atividades desenvolvidas na 

Unidade Mista de Saúde; 

- Apresentar ao Secretário de Saúde as necessidades do hospital, tais como: medicamentos, materiais de 

limpeza, materiais de laboratório, gêneros alimentícios e outros materiais necessários ao regular  

funcionamento do hospital; 

- Apresentar ao Secretário de Saúde as necessidades de manutenção ou aquisição dos equipamentos 

hospitalares, inclusive manutenção de ambulâncias e veículos; 

- Apresentar ao Secretário de Saúde as necessidades de manutenção e reparos na estrutura física do hospital, 

para assegurar ambiente hospitalar adequado no atendimento dos pacientes e desempenho dos profissionais e 

servidores da saúde; 

- Assegurar por todos os meios legais e técnicos o funcionamento permanente da Unidade de Saúde para o 

pronto atendimento à população; 

- Exercer outras atividades compatíveis com o cargo. 
 
 

4.2.2 DIRETOR DE RADIOLOGIA – CPC 4 
- Dirigir e executar ou fazer executar todas as técnicas de exames gerais e especiais na área de radiologia; 

- Controlar o setor e acompanhar a execução dos serviços de radiografias, revelação e ampliação de filmes e 

chapas radiográficas; 

- Controlar as fichas apropriadas com todos os dados importantes relativos aos radiodiagnósticos, informando as 

anormalidades ocorridas; 

- Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares; 

- Exercer outras tarefas semelhantes. 
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4.2.3 DIRETOR DE ENFERMAGEM HOSPITALAR – CPC 5 
- Conferir o atendimento aos pacientes, liderar equipe, garantir o adequado funcionamento dos setores de 

enfermagem, através do controle dos processos, visando à qualidade e humanização do atendimento; 

- Realizar treinamento e supervisão da assistência técnica prestada pela equipe de enfermagem; 

-  Manter o sistema de avaliação contínua e realizar reuniões periódicas com os departamentos sob sua 

responsabilidade, avaliar, fazer e assinar escalas da equipe, auxiliar nas rotinas e procedimentos da área; 

- Gerenciar o atendimento a pacientes em assistência domiciliar e avaliar o atendimento aos pacientes; 

- Emitir parecer técnico referente ao processo de padronização, aquisição, distribuição, instalação e utilização de 

materiais; 

- Coordenar o SCIH, ministrar treinamentos, avaliar a qualidade do atendimento assistencial, realizar auditoria 

de prontuários e elaborar relatórios; 

- Realizar o controle de solicitações e liberações de materiais, controle de orçamento e indicadores da área. 

- Desempenhar outras atividades inerentes ao cargo.  

 

4.2.4 DIRETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO MUNICIPAL – CPC 5 
- Estabelecer o cardápio alimentar diário da Unidade Mista de Saúde; 

- Adequar às faixas etárias e aos perfis epidemiológicos das populações atendidas;  

- Respeitar aos hábitos alimentares de cada localidade e à sua vocação agrícola;  

- Utilizar no cardápio alimentar produtos da região, com preferência aos produtos básicos e prioridade aos 

produtos semi-elaborados e aos in-natura;  

- Calcular os parâmetros nutricionais para atendimento da clientela com base em recomendações nutricionais, 

avaliação nutricional e necessidades nutricionais específicas, definindo a quantidade e qualidade dos 

alimentos, obedecendo aos Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ);  

- Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição 

dos alimentos, zelando pela qualidade e conservação dos produtos, observadas sempre as boas práticas 

higiênicas e sanitárias;  

- Planejar e coordenar a aplicação de testes de aceitabilidade junto à clientela, quando da introdução de 

alimentos atípicos ao hábito alimentar local ou da ocorrência de quaisquer outras alterações inovadoras, no que 

diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios praticados, observando parâmetros técnicos, 

científicos e sensoriais reconhecidos e realizando análise estatística dos resultados;  

- Estimular a identificação de crianças portadoras de patologias e deficiências associadas à nutrição, para que 

recebam o atendimento adequado no PAE;  

- Elaborar o plano de trabalho anual do Programa de Alimentação Escolar (PAE) municipal, contemplando os 

procedimentos adotados para o desenvolvimento das atribuições;  

- Com base na necessidade elaborar o Manual de Boas Práticas de Fabricação para o Serviço de Alimentação;  

- Desenvolver projetos de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar, inclusive promovendo a 

consciência ecológica e ambiental;  

- Interagir com o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) no exercício de suas atividades. 

 

4.2.5 DIRETOR DE ALMOXARIFADO HOSPITALAR – CPC 5 
- Controlar e registrar a entrada e saída de todo o material do hospital; 

- Fornecer mediante documento específico e devidamente homologado pelo chefe imediato do órgão requisitor, 

os materiais solicitados, efetuando, quando se tratando de material permanente, a transferência de 

responsabilidade; 

- Apresentar mensalmente o saldo de material disponível e almoxarifado, informando ao superior hierárquico a 

necessidade de reposição ou não; 

- Promover conjuntamente com o Diretor de Almoxarifado central a regularização de tombamento dos materiais 

que resultem em patrimônio público; 

- Apresentar mensalmente, de acordo com as requisições emitidas em conjunto com o chefe imediato o 

fechamento entre a compra e o fornecimento junto aos órgãos requisitantes; 

- Realizar a aquisição de materiais com base nos parâmetros legais, observando-se os limites e as necessidades 
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de cada setor; 

- Controlar o estoque de medicamentos, necessidades futuras e apresentar relação de medicamentos a vencer em 

curto prazo;  

- Desempenhar outras atividades correlatas com o cargo. 

 
 

4.2.6 DIRETOR  DE MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DE SAÚDE – CPC 

6 
- Monitorar os programas de saúde em atividade no Município, realizando os lançamentos e informações 

necessárias ao seu regular funcionamento; 

- Buscar junto ao responsável ou gerente do programa dados atinentes a alimentação dos programas e eventuais 

pendências; 

- Evitar atraso no fornecimento de informações nos respectivos softwares a fim de evitar prejuízo na 

consolidação de informações junto ao SUS e consequente atraso no repasse de recursos mantenedores do 

programa; 

- Manter interlocução com o Estado e a União, para solução e regular funcionamento dos programas do SUS; 

- Exercer outras atividades compatíveis ao cargo. 

  

 

4.3 COORDENADOR MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA – CPC 3 
- Coordenar os trabalhos das suas unidades; 

- Propor, coordenar, monitorar e avaliar políticas de atenção primária à saúde; 

- Articular processos intra e intersetorial, tendo como objetivo qualificar a atenção primária à saúde no estado; 

- Propor e implementar ações para a reorganização e qualificação da atenção primária, tendo a saúde da família 

como estratégia prioritária para o fortalecimento desse nível de atenção; 

- Disseminar informações relevantes da atenção primária do estado; 

- Representar seu superior quando para isso for delegado; 

- Propor ao Secretario medidas necessárias à organização e funcionamento das unidades integrantes da divisão; 

- Informar o superior sobre assuntos referentes à administração da Divisão, abrangendo matérias de pessoal, 

material, organização, métodos e procedimentos de trabalho;  

- Prover ao superior informações das atividades de seu cargo; 

- Cumprir e fazer cumprir a disciplina de acordo com as normas vigentes; 

- Promover e presidir reuniões de coordenação com os responsáveis pelas diferentes unidades de trabalho na 

atenção Básica;  

- Expedir e autorizar a expedição de certidões e atestados relativos a assuntos específicos da Diretoria; 

- Emitir e autorizar a emissão de informações e pareceres em assuntos de sua competência dentro dos prazos 

estabelecidos; 

- Propor ao Secretario a criação, transformação, ampliação, fusão ao extinção de unidades de trabalho no âmbito 

da Diretoria;  

- Prestar apoio institucional ao município, em conjunto com os Escritórios Regionais de Saúde, para 

organização da rede de atenção primária de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica; 

- Orientar e monitorar o processo de credenciamento e habilitação das equipes de saúde da família e demais 

programas da atenção primária; 

- Monitorar e avaliar as ações relevantes à atenção à saúde, para orientar a tomada de decisão. 

- Avaliar o serviço de atendimento prestado na Unidade Básica de Saúde com continuidade e imparcialidade 

tendo experiência no atendimento direto ao usuário; 

- Desenvolver meios de comunicação internos e externos eficientes e transparentes divulgando aos usuários as 

atividades desenvolvidas na unidade; 

- Desenvolver a parceria na gestão com amplitude e empatia envolvendo-se com a comunidade local e com a 

equipe; 

- Gerenciar, coordenar e representar a sua equipe nas atividades institucionais com ética, liderança, 
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profissionalismo influenciando as pessoas positivamente e criando respeito mútuo transmitindo confiança e 

segurança sendo coerente com os valores do SUS; 

- Promover mudanças por iniciativa própria com pró-atividade e determinação antecipando as demandas estando 

atento às necessidades planejando as ações; 

- Direcionar a atenção ao servidor e ao cidadão com sensibilidade, cordialidade e respeito levando em 

consideração as demandas sociais e organizacionais prestando auxílio quando necessário; 

- Desenvolver uma gestão compartilhada e descentralizada através do empoderamento da equipe, delegação de 

tarefas e envolvimento com a sociedade dando maior autonomia aos servidores nas suas funções participando 

das reuniões do conselho local e municipal de saúde. 

- Negociar as atividades de interesse da Unidade Básica de Saúde com mediação dos conflitos, equilíbrio e 

equidade visando a um resultado mais eficiente para a organização motivando os servidores a cumprirem a 

função do SUS e a buscarem o alcance das metas da SMS;  

- Articular politicamente em prol da Unidade Básica de Saúde e SMS com persistência e determinação 

impedindo que conflitos de interesses interfiram na atuação junto a SMS buscando a quem se reportar caso 

tenha dificuldades e necessidades sendo parceiro do conselho local de saúde na busca de melhorias para a 

unidade incentivando a comunidade a participar do conselho local de saúde. 

 

4.3.1 DIRETOR DE IMUNIZAÇÃO – CPC 5 
- Montar e supervisionar salas de vacinas do município; 

- Entrevistar e triar técnicos de enfermagem para imunização no município, capacitando os profissionais 

qualificados para imunização; 

- Providenciar junto ao serviço público todo material necessário para aplicação de vacinas e montagem de salas 

de vacinas; 

- Coordenar campanhas de vacinação; 

- Realizar bloqueios, se necessário, para garantir a imunização de doenças, tais como febre amarela, sarampo, 

etc. 

- Ser a referência técnica do município, junto aos Órgãos Estaduais e Federais; 

- Fazer cumprir todas as normas de imunização do Ministério da Saúde. 

 

4.3.1.1 DIRETOR DE APOIO A IMUNIZAÇÃO – CPC 7 
- Apoiar o setor de imunização em todas as campanhas e ações de vacinação no âmbito do município; 

- Participar junto com o profissional da área dos treinamentos e capacitação dos técnicos de enfermagem para 

imunização no município; 

- Ajudar na organização do material necessário para aplicação de vacinas e montagem de salas de vacinas; 

- Manter de forma organizada e de acordo com as normas vigentes a documentação do setor; 

- Manter permanentemente em funcionamento e com a devida alimentação dos sistemas acerca das informações  

do setor de vacinação junto aos órgãos estadual e federal;  

- Executar outras atividades correlatas determinadas pelo superior hierárquico.  

 

 

4.3.2 DIRETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS – CPC 5 

- Coordenar as ações epidemiológicas e controle de doenças no âmbito do Município; 

- Realizar análises que permitam o monitoramento do quadro epidemiológico do município e subsidiem a 

formulação, implementação e avaliação das ações de prevenção e controle de doenças e agravos, a definição 

de prioridades e a organização dos serviços e ações de saúde; 

- Manter  apoio aos programas de prevenção, tanto no controle como na erradicação de doenças; 

- Manter sempre que necessário, mobilização  e conscientização da população em parceria com outros agentes 

de saúde, primando pelo processo de prevenção de doenças; 

- Exercer outras atividades correlatas. 

 

4.3.3 DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  – CPC 7 
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- Executar a fiscalização e controle das condições de construções e funcionamento de estabelecimentos  

comerciais, industriais, educacionais, recreativos e outros sob o ponto de vista sanitário; 

- Exercer a fiscalização do exercício das profissões e ocupações a fins de imediato interesse da saúde pública, e 

exercer também atividades de cadastramento, licenciamento e fiscalização de locais de trabalho bem como de 

aparelhos, equipamentos, materiais e estabelecimentos para comércio e uso de drogas, medicamentos 

entorpecentes e outros sujeitos a controle sanitário especial de saúde; 

- Exercer atividades de controle sobre uso e prazo de validade de drogas e medicamentos, venda de 

psicotrópicos e entorpecentes, receituários de estupifacientes e psicofarmacos; 

- Exercer em estabelecimentos comerciais e industriais a fiscalização sobre qualidade e prazo de validade de 

produtos de origem animal e vegetal  destinado ao consumo humano; 

- Desenvolver ações voltadas à promoção, prevenção e recuperação da saúde da população; 

- Coordenar a execução do programa de vigilância epidemiológica; 

- Coordenar a operacionalização dos serviços de saúde a nível primário no âmbito do município; 

- Orientar, supervisionar e avaliar as unidades e órgão prestadores dos serviços de saúde no nível primário; 

- Promover o treinamento de pessoal de saúde envolvidos nos serviços de atendimentos primários; 

- Desenvolver ações voltadas à promoção, prevenção e recuperação da saúde da população da área de 

abrangência dos postos de saúde; 

- Coordenar e supervisionar todas as atividades referentes aos programas relativos à prevenção de doenças 

transmissíveis, imunização e saneamento nas áreas de abrangências de cada posto de saúde. 

- Executar outras atividades correlatas. 

 
 

4.4 DIRETOR DE CONTROLE FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO – CPC 5 
- Executar todas as atividades relativas à administração de materiais, patrimônio, transportes, comunicação, 

documentos e arquivo de serviços gerais e recursos humanos do setor; como unidade setorial do sistema de 

administração na área da Secretaria de Saúde Municipal; 

- Executar todas as atividades relativas à finanças da Secretaria; 

- Executar todas as atividades relativas a abertura de processo ordinário,  à emissão de NADs e liquidação das 

despesas; 

- Controlar as disponibilidades orçamentárias; 

- Executar todas as atividades relativas ao controle de registro funcional dos servidores municipais ligados à 

Saúde, bem como os servidores estaduais à disposição da Unidade de Saúde Municipal. 

- Encaminhar ao órgão competente os relatórios de viagens, passagens  e solicitação de diárias de todos os 

servidores da Secretaria; 

- Despachar com o Secretário processos de solicitações, transferências, licenças e outros dos servidores lotados 

na Secretaria e encaminhar aos órgãos competentes; 

- Executar outras atividades correlatas. 

 

4.4.1DIRETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO – CPC 9 
- Colaborar no que necessário com a divisão administrativa do setor de saúde; 

- Levar ao chefe hierárquico todas as infringências cometidas pelos servidores de sua competência; 

- Realizar o exame da documentação e o encaminhamento das informações ao órgão central do sistema; 

- Controlar a folha de freqüência e registro do setor pessoal de sua área; 

- Exercer outras atividades correlatas. 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
 

5. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CPC 1 
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- Controlar, fiscalizar e aplicar os recursos recebidos da União ou Estado nas atividades de Assistência Social; 

- Programar assistência de alimentação realizando mensalmente, através de visitas domiciliares, com o objetivo 

de detectar a real carência da família assistida; 

- Programar assistência de doação de caixão fúnebre à pessoa carente; 

- Fiscalizar e controlar a distribuição de cestas básicas à população carente;  

- Fornecer assistência aos idosos carentes do Município; 

- Realizar trabalhos com grupos de idosos, proporcionando-lhes melhor convivência;   

- Manter contrato com o Cartório de Registro Civil para isenção de taxas de registro de nascimento e certidão de 

óbito; 

- Manter cadastro de todos os beneficiados pela Bolsa Família; 

- Realizar triagem à pessoa requisitante para avaliar sua carência; 

- Promover festividades para o idoso e para a criança; 

- Manter ativos os programas de assistência social implementados pelos Governos do Estado e Federal; 

- Executar outras atividades correlatas. 

 

 

5.1 DIRETOR DO CEMURF – CPC 5 
- Atendimento às atividades inerentes à manutenção de ações do Centro Municipal; 

- Coordenar os serviços assistenciais às pessoa comprovadamente carente, conforme triagem elaborada pelo 

setor de assistência social ou visita ao ambiente de habitação;  

- Executar atividades com os jovens, crianças e idosos atendidos pelo Centro Municipal; 

- Auxiliar a Secretaria de Assistência Social nos trabalhos correlatos; 

- Auxiliar outras atividades recebidas do superior hierárquico. 

 
 

5.2 DIRETOR DE APOIO E CONTROLE PEDAGÓGICO – CPC 5 
- Prestar apoio pedagógico às crianças e adolescentes de famílias usuárias de programas sociais ativos no 

Município; 

- Atuar de forma continuada a prática pedagógica, estimulando a participação das famílias;  

- Organizar e selecionar materiais pedagogicamente adequados às diferentes faixas etárias; 

- Fazer relação e encaminhar ao superior hierárquico a demanda de materiais necessários ao desenvolvimento 

das ações pedagógicas; 

- Buscar práticas inovadoras e incentivadoras ao processo de aprendizagem; 

- Manter com instituições de ensino, sempre que possível,  troca de informações acerca  dos resultados  obtidos; 

- Desenvolver outras atividades correlatas.    

 

5.3 DIRETOR DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO – CPC 5 
- Executar todas as atividades relativas à administração de materiais, patrimônio, transportes, comunicação, 

documentos e arquivo de serviços gerais e recursos humanos do setor;  

- Executar todas as atividades relativas ao setor administrativo da Secretaria de Assistência Social; 

- Executar todas as atividades relativas a abertura de processos ordinários, a emissão de NADs e liquidação das 

despesas; 

- Controlar as disponibilidades orçamentárias; 

- Controlar os relatórios de viagens, passagens  e solicitação de diárias de todos os servidores da secretaria;  

- Em conjunto com o chefe imediato responder a informações solicitadas pela Câmara Municipal, Ministério 

Público, órgãos estaduais e federais; 

- Participar de reuniões e audiências públicas quando da elaboração do Orçamento Anual, Plano Plurianual e 

Diretrizes Orçamentárias; 

- Manter a chefia imediata informada sobre eventual necessidade de adequação orçamentária  por meio de 

créditos adicionais suplementares ou especiais realizando o devido encaminhamento ao setor de planejamento; 

- Desempenhar outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo  chefe imediato e que se coadunem com o cargo 
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que exerce. 

 

5.4 DIRETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – 

CPC 5 
- Acolher e ofertar  informações e encaminhamentos às famílias usuárias do CRAS; 
- Planejar e implementar o PAIF, de acordo com as características do território de abrangência do CRAS; 
- Mediar  grupos de famílias do PAIF; 

- Realizar o atendimento particularizado e visitas domiciliares às famílias referenciadas ao CRAS; 

- Desenvolver  atividades coletivas e comunitárias no território; 

- Prestar Apoio técnico continuado aos profissionais responsáveis pelo(s) serviço(s) de convivência e 

fortalecimento de vínculos desenvolvidos no território ou no CRAS; 

- Promover realização da busca ativa no território de abrangência do CRAS e desenvolvimento de projetos que 

visam prevenir aumento de incidência de situações de risco; 

- Prestar acompanhamento às famílias em descumprimento de condicionalidades; 

- Realizar alimentação de sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho 

de forma coletiva; 

- Realizar o encaminhamento, com acompanhamento, para a rede socioassistencial e para os serviços setoriais; 

- Desenvolver outras atividades correlatas.  

 
 

5.5 DIRETOR DE CONTROLE DE PROGRAMAS SOCIAIS – CPC 6 
- Manter o controle  dos programas de assistência social em atividade no Município, realizando os lançamentos 

e informações necessárias ao seu regular funcionamento; 

- Buscar junto ao responsável ou gerente do programa dados atinentes a alimentação dos programas e eventuais 

pendências; 

- Evitar atraso no fornecimento de informações nos respectivos softwares a fim de evitar prejuízo na 

consolidação de informações junto ao FNAS e consequente atraso no repasse de recursos mantenedores do 

programa; 

- Manter interlocução com o Estado e a União, para solução e regular funcionamento dos programas do FNAS; 

- Exercer outras atividades compatíveis ao cargo. 

 
 

5.6 DIRETOR DA CASA DE ABRIGO – CPC 7 

- Abrigar crianças e adolescentes em situação de abandono familiar; 

- Manter a casa de abrigo em condições adequadas para o acolhimento de menores de idade, tanto no que se 

refere ao espaço físico quanto dos equipamentos, materiais de higiene e alimentação;  

- Acolher e garantir proteção integral à criança e ao adolescente; 

- Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos; 

- Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais; 

- Possibilitar a convivência comunitária; 

- Promover acesso à rede socioassistêncial, aos demais órgãos do sistema de garantia de direitos e às demais 

políticas públicas setoriais; 

- Outras atividades correlatas. 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

6. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – CPC 1 
- Promover a elaboração dos planos municipais de obras e serviços, em consonância com os projetos elaborados 

pela Coordenadoria Municipal de Planejamento; 
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- Desenvolver  a política rodoviária municipal em harmonia com os planos Estaduais e Federais; 

- Coordenar, controlar e providenciar a manutenção de equipamentos e máquinas utilizadas pelas unidades 

administrativas da Prefeitura; 

- Promover em consonância com a Coordenadoria Municipal de Planejamento, a elaboração do plano municipal 

de desenvolvimento urbano; 

- Coordenar, supervisionar, executar os planos, programas e projetos de obras e serviços públicos; 

- Promover a fiscalização do cumprimento da postura municipal referente às obras e serviços públicos, 

solicitando aos órgão competentes da Prefeitura a aplicação da legislação aos infratores; 

- Promover a conservação, limpeza e arborização em avenidas, ruas, parques,  jardins, praças e cemitérios e 

demais logradouros públicos; 

- Coordenar a execução de serviços  necessários nas propriedades rurais do município; 

- Manter estradas vicinais e linhas municipais em boas condições de trafegabilidade; 

- Manter a iluminação pública urbana na sede do Município e Distritos; 

- Manter a coleta e destinação final dos resíduos sólidos; 

- Manter a coleta mensal de entulhos na cidade e distritos; 

- Executar os convênios celebrados com o estado e união destinados a manutenção de estradas, obras públicas e 

aquisição de veículos, máquinas e equipamentos; 

- Desenvolver outras atividades correlatas. 

 

 

6.1 DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – 

CPC 4 

- Planejar, organizar e controlar o desenvolvimento ambiental no Município;  

- Superintender o planejamento, organização, execução e controle da política ambiental e defesa do meio 

ambiente do Município e fazer cumprir as disposições da Lei Orgânica Municipal e leis que versam sobre 

controle ambiental;   

- Atender os interesses dos munícipes nos assuntos do meio ambiente com base na legislação vigente; 

- Manter relações públicas e de contatos com os demais órgãos ambientais para execução e implementação das 

ações de proteção ambiental; 

- Promover e incentivar a preservação dos recursos naturais e desenvolvimento sustentável; 

- Expedir no âmbito da competência municipal e nos termos da lei documentos e certidões ambientais; 

- Proibir a execução de obras, serviços, loteamentos e congêneres sem o devido licenciamento ambiental 

autorizado pelo órgão ambiental estadual;   

- Emitir parecer sobre os pedidos de ocupação do espaço urbano e da paisagem natural, analisando o impacto 

ambiental; 

- Fazer cumprir a legislação de preservação e defesa do meio ambiente e cooperar na fiscalização dos serviços 

públicos, patrimônio municipal e aplicação da legislação pertinente;  

- Desincumbir-se de outras tarefas correlatas.  

 

 

6.2 DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E VIAS 

URBANAS – CPC 4 

- Manter a trafegabilidade nas estradas vicinais do Município; 

- Manter a trafegabilidade nas vias públicas urbanas da sede e dos distritos; 

- Prestar manutenção temporária da pavimentação asfáltica urbana, de modo a preservar a base do pavimento; 

- Informar ao setor competente da secretaria a previsão de consumo de máquinas, equipamentos e materiais 

destinados à manutenção da malha viária; 

- Executar serviços de recuperação de estradas provenientes de convênios com o Estado e a União; 

- Outras atividades correlatas. 
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6.2.1 DIRETOR DE CONSTRUÇÕES PÚBLICAS – CPC 5 
- Coordenar os serviços de mão de obra nas construções públicas do Município; 

- Acompanhar a execução indireta de obras públicas no Município, inclusive aquelas oriundas de convênios; 

- Promover o controle de materiais utilizados nas construções públicas, informando ao superior hierárquico as 

eventuais necessidades;   

- Outras atividades correlatas.  

 
 

6.2.2 DIRETOR DE SERVIÇOS DE CAMPO DA SEMOSP – CPC5 
- Acompanhar a execução de serviços nas estradas vicinais do Município, inclusive na construção de pontes e 

bueiros;  

- Prestar assistência aos equipamentos e máquinas em serviço na malha viária; 

- Providenciar alimentação aos servidores que estiverem a serviço na zona rural; 

- Levar ao conhecimento do superior hierárquico as necessidades de materiais, máquinas e equipamentos para a 

execução dos serviços, sugerindo alternativas e soluções para melhor desempenho das atividades; 

- Desincumbir-se de outras tarefas correlatas. 

 

 

6.2.3 DIRETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE 

ORÇAMENTÁRIO – CPC 5 
- Executar todas as atividades relativas à administração de materiais, patrimônio, transportes, comunicação, 

documentos e arquivo de serviços gerais e recursos humanos do setor; 

- Executar todas as atividades relativas a abertura de processo ordinário,  a emissão de NADs e liquidação das 

despesas; 

- Controlar as disponibilidades orçamentárias; 

- Executar todas as atividades relativas ao controle de registro funcional dos servidores municipais lotados na 

Secretaria de Obras; 

- Encaminhar ao órgão competente os relatórios de viagens, passagens  e solicitação de diárias de todos os 

servidores da Secretaria; 

- Despachar com o Secretário processos de solicitações, transferências, licenças e outros dos servidores lotados 

na Secretaria e encaminhar aos órgãos competentes; 

- Controlar a frequência dos servidores e encaminhar à Coordenadoria de Recursos Humanos relatório mensal 

para elaboração da folha de pagamento; 

- Executar outras atividades correlatas. 

 
 

6.2.4 DIRETOR DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS – CPC 6 

- Coordenar os serviços de limpeza das vias públicas urbanas, da sede do Município e Distritos; 

- Manter  permanentemente com a utilização de máquinas e equipamentos da Secretaria de Obras, a limpeza das 

ruas, avenidas e logradouros públicos; 

- Apresentar ao superior hierárquico as necessidades de materiais e equipamentos para realizar a conservação e 

limpeza das vias urbanas; 

- Executar outras atividades correlatas. 

 
 

6.2.5 DIRETOR DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO 

URBANA – CPC 6 

- Coordenar os serviços de jardinagem e arborização urbana; 

- Manter permanentemente os serviços de jardinagem nas praças públicas da sede do Município e Distritos, 
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mediante corte de grama, poda de árvores e manutenção da jardinagem; 

- Realizar os serviços de arborização urbana mediante plantio e replantio de árvores e arbustos, com plantas 

devidamente selecionadas e projetadas pelo setor de engenharia da Prefeitura; 

- Controlar o plantio de árvores e arbustos no logradouro público sem a devida ordenação;  

- Apresentar ao superior hierárquico as necessidades de materiais e equipamentos para realizar a arborização 

urbana, inclusive propor sua adequação; 

- Executar outras atividades correlacionadas ao cargo. 

 

 

6.2.6 DIRETOR DE CONTROLE GERAL DE COMBUSTÍVEL – CPC 7 
- Manter relatório diário do consumo de combustível da frota do Município e mensuração do estoque; 

- Apresentar ao superior hierárquico os saldos de estoque e as necessidades futuras com base no histórico de 

consumo; 

- Manter atualizado e individualizado os estoques de combustível de cada setor; 

- Lançar no sistema com publicação no portal de transparência o consumo diário de veículos, máquinas e 

equipamentos da Prefeitura; 

- Executar outras atividades correlacionadas ao cargo. 

 

 

6.2.7 DIRETOR DE CONTROLE DE BOMBA DE ABASTECIMENTO – CPC 8 

- Coordenar os serviços de abastecimentos de veículos, máquinas e equipamentos da Prefeitura; 

- Expedir autorização de abastecimento por meio de requisições ou outro meio eletrônico implantado pelo 

Município; 

- Encaminhar ao setor de controle geral de abastecimentos as requisições emitidas para inserção no sistema;  

- Executar outras atividades correlacionadas ao cargo. 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 
 
7. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA – CPC 1 

- Desenvolver as ações voltadas ao fomento da agricultura e da pecuária no Município;  

- Formular diretrizes e estratégias para o desenvolvimento agrícola e da pecuária no Município; 

- Selecionar as prioridades municipais na área de agropecuária;  

- Estabelecer critérios, em ordem de prioridade, para alocação de recursos municipais no fomento à 

agropecuária; 

- Compatibilizar a execução de projetos agropecuários, conforme normas e posturas municipais; 

- Sistematizar a coleta e a divulgação de informações sobre a agropecuária municipal; 

- Criar e manter patrulhas motomecanizadas com a finalidade precípua de prestação de serviços rurais 

destinados ao setor produtivo, preparo e conservação do solo e, em especial, atender ao pequeno produtor; 

- Promover a instalação de unidades experimentais, campos de demonstração e de cooperação, lavouras e hortas 

comunitárias; 

- Participar de audiências públicas para elaboração do Orçamento Anual, Plano Plurianual e Diretrizes 

Orçamentárias do Município; 

- Celebrar parcerias entre instituições públicas do Estado e da União para fomentar a agricultura e a pecuária no 

Município; 

- Implantar e manter Banco de Dados que permita à Secretaria de Agricultura e Pecuária dispor de uma estrutura 

formal de planejamento, objetivando atender às seguintes áreas: estudos básicos, estatísticas, análises, 

zoneamento agrícola, programação, orçamentação, avaliação, informática, documentação e acompanhamento, 

associando-se, sempre aos programas agrícolas do Estado e da União; 
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- Desincumbir-se de outras tarefas correlatas.  
 

 

7.1 DIRETOR  DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE 

ORÇAMENTÁRIO – CPC 5 
- Executar todas as atividades relativas à administração de materiais, patrimônio, transportes, comunicação, 

documentos e arquivo de serviços gerais e recursos humanos do setor; 

- Executar todas as atividades relativas a abertura de processo ordinário,  a emissão de NADs e liquidação das 

despesas; 

- Controlar as disponibilidades orçamentárias; 

- Executar todas as atividades relativas ao controle de registro funcional dos servidores municipais lotados na 

Secretaria; 

- Encaminhar ao órgão competente os relatórios de viagens, passagens  e solicitação de diárias de todos os 

servidores da Secretaria; 

- Despachar com o Secretário processos de solicitações, transferências, licenças e outros dos servidores lotados 

na Secretaria e encaminhar aos órgãos competentes; 

- Controlar a frequência dos servidores e encaminhar à Coordenadoria de Recursos Humanos relatório mensal 

para elaboração da folha de pagamento; 

- Executar outras atividades correlatas. 

 

7.2 – DIRETOR DE MEDICINA VETERINÁRIA MUNICIPAL – CPC 5 
- Participar da equipe multiprofissional de investigação epidemiológica de surtos de doenças transmitidas por   

alimentos, controlando focos epidêmicos e orientando os serviços que manipulam produtos alimentícios, com 

vistas à redução da morbimortalidade/mortalidade, causada por tais doenças; 

- Orientar comissões de controle sanitário dos alimentos, zoonoses, pragas e vetores, infecção hospitalar, saúde 

do trabalhador, vigilância ambiental, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica; 

- Participar de equipe multiprofissional na investigação de aaúde do trabalhador nas áreas afins de sua profissão 

(abatedouros, frigoríficos, biotérios, zoológicos, entre outras); 

- Orientar empresas alimentícias quanto a segurança alimentar, conforme a legislação vigente; 

- Promover a educação em saúde à população em geral e a grupos específicos, quanto à industrialização, 

comercialização e consumo de alimentos, bem como controle e profilaxia de zoonoses para prevenir doenças; 

- Orientar a coleta para análise laboratorial de espécimes e amostras de alimentos, bebidas e embalagens, 

apoiando os programas de zoonoses, higiene e controle de alimentos; 

- Auxiliar na elaboração de projetos de leis, decretos, resoluções, instruções normativas e regulamentações, e 

demais legislações, no âmbito de sua competência; 

- Auxiliar no desenvolvimento de ações para fomentar o associativismo e o cooperativismo; 

- Desenvolver investigação epidemiológica e implementação de medidas de combate/controle de doenças de no-

tificação epidemiológica obrigatória e compulsória relacionadas a zoonoses, antropozoonoses, animais 

sinantrópicos e vetores; 

- Orientar programas para o combate e controle de vetores e fauna sinantrópica; controlar e combater pragas e 

vetores em áreas urbanas, peri-urbanas e rurais; 

- Realizar eutanásia nos casos de risco à saúde humana e/ou investigação epidemiológica de zoonoses e antropo-

zoonoses; 

- Promover educação em saúde ambiental; 

- Avaliar condições de bem-estar animal; 

- Participar na formulação de políticas públicas; 

- Elaborar, desenvolver e participar na promoção de eventos, material didático e técnico, ministrando cursos e 

palestras com a finalidade de informar o munícipe sobre as medidas de controle 

sanitário/epidemiológico/ambiental, bem como representação de órgãos públicos e entidades privadas, junto 

aos mesmos; 

- Promover a vigilância e controle de zoonoses; 



 

 
ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

PODER EXECUTIVO  

- Coordenar o Serviço de Inspeção Municipal (SIM). 

 

7.2.1 DIRETOR DE PECUÁRIA – CPC 6 
- Apoiar as ações de fomento à pecuária; 

- Participar na formulação de diretrizes e estratégias para o desenvolvimento da pecuária, buscando junto ao 

setor produtivo as principais externalidades e prioridades de investimentos; 

- Acompanhar os serviços e programas em execução atinentes ao  desenvolvimento da pecuária; 

- Propor à Secretaria de Agricultura e Pecuária diretrizes e estratégias para o desenvolvimento eficácia e 

agilidade das ações destinadas ao setor da pecuária; 

- Desenvolver ações em parceria com outros órgãos estaduais e federais na área da pecuária; 

- Desincumbir-se de outras tarefas correlatas. 

 
 

7.3 DIRETOR DE AGRICULTURA – CPC 6 
- Apoiar as ações de fomento à agricultura; 

- Participar na formulação de diretrizes e estratégias para o desenvolvimento agrícola, buscando junto ao setor 

produtivo as principais externalidades e prioridades de investimentos; 

- Acompanhar os serviços e programas executados com a finalidade precípua de prestação de serviços rurais 

destinados ao setor produtivo, preparo e conservação do solo e, em especial, atender ao pequeno produtor; 

- Propor à Secretaria de Agricultura  diretrizes e estratégias para o desenvolvimento agrícola, inclusive alteração 

de programas existentes visando eficácia e agilidade no fomento agrícola; 

- Desenvolver ações em parceria com outros órgãos estaduais e federais na área da agricultura; 

- Desincumbir-se de outras tarefas correlatas. 

 

 
                                                  Cabixi – RO, 30 de maio de 2019.  
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