
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO II – Lei nº 2.240/13

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS COMISSIONADOS

CHEFE DE GABINETE E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Conhecimento Técnico ou Experiência na
área de atuação

 A eles são inerentes as atividades de planejamento, orientação, coordenação e controle, no
mais alto  nível da hierarquia administrativa dos órgãos da Administração Municipal,  com
vista a formulação de programas, normas e critérios que deverão ser observados pelo escalão
hierárquico visando executar as diretrizes da administração na área de atuação; Representar o
Prefeito quando designado e Executar outras tarefas correlatas ou que lhe forem delegadas.

PROCURADOR
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Curso Superior em Direito e/ou Ciências
Jurídicas com inscrição na OAB

Representar  o  Município  e  a  defesa  de  seus  direitos  e  interesses  na  esfera  judicial,
extrajudicial  e  administrativa;  processar,  amigável  ou  judicialmente,  as  desapropriações,
alienações, aquisições de imóveis e cobranças de divida ativa; planejar, executar, coordenar e
controlar as atividades municipais relativas ao desenvolvimento e aplicação das atividades
jurídicas  da  Prefeitura;  prestar  assessoramento  jurídico  às  demais  áreas  da  administração
direta,  quando  solicitado,  bem  como  elaborar  pareceres  sobre  consultas  formuladas;
representar a Municipalidade em qualquer instância judiciária, atuando nos feitos em que a
mesma seja autora ou ré, assistente ou oponente, bem como nas habilitações em inventários,
falências e concursos de credores; planejar, coordenar, controlar e executar contratos e atos
preparatórios, bem como anteprojeto de instruções, portarias, decretos e leis, regulamentos e
outros documentos de natureza jurídica, quando solicitados; redigir e acompanhar projetos de
lei em tramitação na Câmara Municipal, estudar as respectivas emendas, ou as leis votadas
para,  se necessário,  justificar  e esclarecer  vetos;  coligir  informações  sobre legislações dos
assuntos  de  interesse  da  administração  local;  exercer  as  funções  de  consultoria  e  de
assessoramento jurídico, de coordenação e supervisão técnico-jurídica do Poder Executivo, na
aplicação e controle das normas jurídicas, bem como emitir pareceres normativos ou não, para
fixar a interpretação administrativa na execução de leis ou de atos do Poder Executivo e fazer
a exegese das Constituições Federal e Estadual e da Lei Orgânica do Município de Guapé,
Estado de Minas  Gerais;  exercer  o controle  da apresentação dos  Precatórios  Judiciais,  na
forma do art. 100, da Constituição da República Federativa do Brasil; representar o Prefeito
quando designado; Executar outras tarefas correlatas ou que lhe forem delegadas.

CONTROLADOR

Planejar,  organizar,  dirigir  e  controlar  as  atividades  de  acordo  com  o  organograma,
desenvolvendo  diversas  tarefas  fixando  métodos  de  ação  e  acompanhando  seu
desenvolvimento, para assegurar o cumprimento dos objetivos, metas e prazos estabelecidos;
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Verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento
das  metas  previstas  no  plano  plurianual,  a  execução  dos  programas  de  governo  e  do
orçamento  do município,  bimestralmente.  Comprovar  a legalidade  e  avaliar  os resultados,
quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, bem como da
aplicação  de  recursos  públicos  por  entidades  de  direito  privado.  Exercer  o  controle  das
operações  de  crédito,  avais  e  garantias,  bem como  dos  direitos  e  haveres  do  Município.
Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Examinar a escrituração
contábil e a documentação a ela correspondente. Examinar as fases de execução da despesa,
inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade,
legitimidade,  economicidade  e  razoabilidade.  Realizar  outras  atividades  de  manutenção  e
aperfeiçoamento  do  sistema  de  controle  interno,  inclusive  quando  da  edição  de  leis,
regulamentos e orientações. Executar outras tarefas correlatas ou que lhe forem delegadas.

GERENTE DE REGULAÇÃO
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO:  Ensino  Superior  Completo  na  área  de
saúde

Auxiliar o Secretário Municipal de Saúde a realizar planejamento e programação das ações
que serão executadas pelos serviços de saúde própria e contratados;  acompanhar através da
PPI(Programação  Pactuada  Integrada)  os  serviços  pactuados;  acompanhamento  das
transferências de recursos financeiros- regulares e automáticas e de convênios. Executar ações
e serviços para geração dos dados municipais,  obrigatórios para alimentação do banco de
dados DATASUS; avaliar os serviços de saúde diretamente com o usuário através de cartas,
sugestões, reclamações e outras ferramentas possíveis; Executar outras tarefas correlatas ou
que lhe forem delegadas.

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO

Promover  o  contato  do  Chefe  do  Executivo  com  os  órgãos  de  imprensa,  a  fim  de  dar
publicidade  aos  seus  atos,  observadas  a  conveniência  e  prévia  aprovação  do  mesmo.
Coordenar,  orientar,  elaborar  e  distribuir  matérias  para  divulgação  de  informações  e
explanações sobre atividades da administração municipal, junto aos meios de comunicação
em geral;  Fazer a clipagem de jornais, cópias das notícias veiculadas que versem sobre o
Município. Executar outras tarefas correlatas ou que lhe forem delegadas.

DIRETOR DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Auxiliar na elaboração de projetos visando a captação de recursos; realizar acompanhamento
dos  projetos  em andamento  e  fazer  sua  prestação  de  contas;  coordenar  e  acompanhar  a
execução físico-financeira do Contrato e convênios, mediante a consulta do objeto, prazo de
execução,  responsabilidades  do  contratante  e  do  contratado,  valor  contratado  e  demais
condições, adotar as medidas necessárias à correção de rumo durante a execução de contratos
e  convênios,  caso  houver  desvio;  informar  mensalmente  ao  superior  imediato  o  grau  de
execução físico-financeira; solicitar encerramento ou aditivo do Contrato e convênio, quando
aplicável; diligenciar e zelar pela fiel execução do objeto contratado, com vista a salvaguardar
os  interesses  do  Município,  bem como observar  o  estrito  cumprimento  da  legislação  que
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regulamenta a matéria; cadastrar e acompanhar o projetos e convênios no SICONV, SETOP
etc; Executar outras tarefas correlatas ou que lhe forem delegadas.

DIRETOR DE CONTABILIDADE

Auxiliar  o  Secretário  Municipal  de  Fazenda  na  contabilização  orçamentária  financeira  e
patrimonial do município. Elaborar balancetes de receitas e despesas, prestação de contas aos
órgãos Federais, Estaduais e Municipais. Controlar os saldos a pagar; Observar a execução do
orçamento em todas as suas fases, mediante o empenho prévio das despesas e controle dos
saldos  das  dotações  orçamentárias;  Executar  outras  tarefas  correlatas  ou  que  lhe  forem
delegadas.

DIRETOR DE TESOURARIA

Auxiliar  o Secretário  Municipal  de Fazenda a Receber,  controlar,  movimentar  e manter  a
guarda de valores e títulos do Tesouro Municipal. Realizar o competente controle bancário
diário,  realizando  aplicações.  Quitar  eventuais  débitos  municipais,  mediante  documento
próprio. Fornecer Certidões Negativas e Atestadas referentes a assuntos tributários. Organizar
e inscrever, na época devida, a dívida ativa Municipal atualizando os registros individuais dos
contribuintes devedores da fazenda Municipal; Executar outras tarefas correlatas ou que lhe
forem delegadas.

DIRETOR DE TRIBUTOS

Auxiliar o Secretário Municipal de Fazenda a executar atividades de fiscalização tributária,
controlar  tarefas  relativas  à  tributação,  fiscalização  e  arrecadação;  Colaborar  com  as
cobranças  do  Departamento  de  Fazenda.  Verificar  a  efetivação  das  visitas  nos
estabelecimentos  comerciais,  industriais  e  prestadores  de  serviços  com  a  finalidade  de
fiscalização  do  pagamento  das  taxas  e  impostos;  Efetuar  os  cálculos  e  preparar  os
lançamentos  de  impostos,  taxas  e  contribuições  de  melhoria.  Efetuar  periodicamente  a
atualização dos valores venais dos imóveis cadastrados na Prefeitura.  Executar outras tarefas
correlatas ou que lhe forem delegadas.

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

Auxiliar  o  Secretário  Municipal  de  Administração  a  coordenar  e  executar  as  atividades
relacionadas à Administração de Pessoal e Desenvolvimento de Recursos Humanos. Efetuar
admissão e demissão de servidores públicos municipais.  Supervisionar e atualizar (quando
necessário)  os  registros  dos  servidores  municipais  (fichas  próprias).  Elaborar  e  processar
folhas de pagamentos,  emitindo relatórios  necessários,  cálculos  e descontos obrigatórios e
atualizados.  Elaborar  e  emitir  documentação  de  Aposentadoria  de  servidor.  Promover
procedimentos  para  a  realização  de  exame  médico  admissional,  periódico  e  demissional.
Emitir  relatório  para  declaração  de  imposto  de  renda.  Planejar  e  executar  substituição,
transferência de servidores públicos. Verificar acumulação de cargos.  Emitir documentação
relativo a acidente de trabalho. Emitir Certidões relacionadas com a vida funcional quando
solicitado.  Representar  o Secretário  de Administração em suas  ausências;  Executar  outras
tarefas correlatas ou que lhe forem delegadas.
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DIRETOR DE LICITAÇÃO

Auxiliar o Secretário Municipal de Administração a planejar, organizar, dirigir, controlar e
executar as atividades do Departamento Municipal de Licitação,  em conformidade com os
dispositivos Federal, Estadual e Municipal legais vigentes, EME especial as Leis nº 8.666/93
e  nº  10.520/02  e  Decretos  Federais  nº  3.555/00  e  nº  3.697/00,  tudo  de  acordo  com  o
organograma  traçado.  Promover  o  cadastro  geral  de  fornecedores  e  mantê-lo  atualizado;
Executar outras tarefas correlatas ou que lhe forem delegadas.

DIRETOR DE COMPRAS, MATERIAIS E PATRIMONIO

Auxiliar o Secretário Municipal de Administração a promover os expedientes necessários a
correta formalização dos procedimentos de compras; auxiliar na elaboração de procedimentos
licitatórios, nos termos estabelecidos pela Lei nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis em
conjunto com a comissão permanente de licitação; Realizar o controle de equipamentos do
município; Promover e controlar a execução das atividades de almoxarifado e de controle
físico  e  financeiro  dos  estoques  de  material;  Controlar  os  bens  permanentes;  promover  a
recuperação  de  material  danificado;  proceder,  controlar  a  transferência,  as  alterações  e  a
verificação periódica da conservação dos bens permanentes; Requerer a reposição de material
de uso permanente e diário, mantendo os estoques aptos a guarnecerem todas as Secretarias;
Executar outras tarefas correlatas ou que lhe forem delegadas.

DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E AGRONEGÓCIO

Auxiliar o Secretário Municipal de Planejamento a elaborar e propor em articulação com a
Secretaria de Planejamento, as políticas municipais de Agronegócios. Elaborar e implantar
planos,  programas  e  projetos  relacionados  com  o  apoio  ao  desenvolvimento  agrícola,
pecuário,  industrial  e  comercial  do  Município.  Fiscalizar  sobre  as  licenças  ambientais
necessária para a utilização do solo e de eventuais projetos a serem desenvolvidos; Executar
outras tarefas correlatas ou que lhe forem delegadas.

DIRETOR DE ESPORTE E MEIO AMBIENTE

Auxiliar o Secretário Municipal de Turismo, Esporte, lazer e meio ambiente a desenvolver
Programas  e  Projetos  esportivos  e  de  lazer  na  consecução  de  seus  objetivos.  Auxiliar  a
administrar  os  estabelecimentos  esportivos  mantidos  pelo  Município.  Propor,  executar,
supervisionar, fiscalizar e avaliar programas, projetos e atividades esportivas e de lazer que
atendam as necessidades bio-psico-social da comunidade; Selecionar, todos os profissionais
envolvidos junto aos projetos de esporte e lazer; Garantir uma rotina de serviços oferecidos a
comunidade pelos profissionais envolvidos; Apontar, descobrir e analisar novas demandas de
acordo com os anseios da população para com as atividades de esporte e lazer; Implementar
atividades esportivas que possam envolver toda a sociedade localizada na região urbana e
rural;  Realizar  projetos  a  comunidade  de  formação  de  atletas,  inserindo  os  mesmos  no
mercado esportivo proporcionando uma oportunidade profissionalização do mesmo;  por em
pratica estratégias de incentivo a população para pratica de atividades esportivas, ofertando a
todos; Dar suporte a criação, gestão e monitoramento da qualidade da saúde dos usuários de
diversos programas de esporte e lazer; Executar outras tarefas correlatas e/ou delegadas.
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DIRETOR ESCOLAR
REQUISITOS  MÍNIMOS  PARA  PROVIMENTO:  Ensino  Superior  Completo
(Pedagogia/Magistério  superior,  Administração  Escolar  e/ou  Gestão  Escolar)  e  notório
conhecimento específico da área.

Representante oficial da Unidade Escolar sob sua direção, cumprimento e determinação do
cumprimento da legislação do Ensino, da SEE, SRE e secretaria Municipal assegurando o
cumprimento das disposições legais, das diretrizes da política educacional e das instruções da
secretaria municipal de educação. Planejar, junto com os Especialistas de Educação e corpo
docente, todo o trabalho escolar; Organizar, orientar, coordenar, supervisionar e controlar os
trabalhos  educacionais  desenvolvidos  no  estabelecimento,  referentes  às  atividades
pedagógicas,  administrativas  e  financeiras  da  escola;  Envolver  a  comunidade  escolar  nas
decisões sobre o funcionamento da escola ( gestão participativa); Elaborar o Projeto Político-
Pedagógico,  com  a  participação  de  todos  os  segmentos  representativos  da  comunidade
escolar; Estabelecer parcerias com empresas, buscando alternativas para a escola; Promover o
bom relacionamento de todo o pessoal da escola; Zelar pela observância do regime didático e
disciplinar; Velar pelo cumprimento do plano de trabalho dos decentes; Articular-se com as
famílias  e  a  comunidade,  criando  processos  de  integração  da  sociedade  com  a  escola;
Convocar, presidir as reuniões do conselho de escola e assegurar o cumprimento das suas
deliberações,  observando  a  legislação  em  vigor;  Garantir  medidas  de  organização  e
funcionamento do processo ensino-aprendizagem da unidade educacional; Expedir históricos
e certificados  de conclusão de séries,  assinando documentos  relativos  à  vida educacional,
juntamente com o secretário escolar, responsabilizando solidariamente por sua autenticidade;
Executar outras tarefas correlatas ou que lhe forem delegadas.

DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Auxiliar  o  Secretário  Municipal  de  Infra-estrutura  no  desempenho  das  atividades  da
Secretaria, no planejamento, execução e fiscalização de obras públicas, de forma direta ou por
contratação de terceiros assim como da execução ou prestação de serviços de manutenção,
pavimentação, iluminação e drenagem das vias urbanas e de estradas rurais e no planejamento
e execução dos serviços públicos de resíduos sólidos, limpeza pública, manutenção de praças
e jardins; Executar outras tarefas correlatas ou que lhe forem delegadas.

DIRETOR DE FROTAS E TRANSPORTES

Coordenar o serviço de manutenção da frota municipal; promover a guarda de toda a frota
municipal; elaborar escala e controlar a execução de consertos, reformas, pinturas, lavagens,
lubrificações  e  todos  e  demais  serviços  necessários  ao  bom funcionamento  dos  veículos,
máquinas  e  equipamentos  da  Prefeitura  Municipal;  apresentar  relatórios  dos  trajetos
percorridos pela frota municipal; solicitar ao Secretário Municipal a terceirização de serviços
quando necessário; promover o levantamento de dados referentes aos custos e ao desempenho
da frota;  dar  assistência  aos  veículos,  motoristas,  passageiros  e  cargas  em qualquer  caso;
sugerir  venda  ou  baixa  de  veículos  ou  equipamentos  inservíveis;  Executar  outras  tarefas
correlatas ou que lhe forem delegadas.
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DIRETOR I – PATRIMONIO

Manter registro dos bens móveis, controlando a sua movimentação;Verificar, periodicamente,
o estado dos  bens  móveis,  imóveis  e  equipamentos,  adotando as  providências  para  a  sua
manutenção,  substituição  ou  baixa  patrimonial;Coordenar  o  recebimento,  conferência  e
distribuição, mediante requisição, dos materiais permanentes adquiridos;Fazer o recebimento
provisório dos materiais permanentes e encaminhar notas fiscais para serem atestadas pelas
áreas  responsáveis  pelo  recebimento  definitivo;  gerir  os  bens  imóveis  e  as  locações
autorizadas,  mantendo-as  sob  controle;o  arrolamento  dos  bens  inservíveis,  observada  a
legislação específica; efetuar a incorporação de bens patrimoniáveis doados por terceiros ou
particulares;Desenvolver  outras  atividades  relacionadas  à  área  administrativa;  Realizar
conferências  anuais,  com inventários,  físicos  e  de  valor;Fazer  o  recebimento  provisório e
definitivo  dos  bens  permanentes;  Executar  a  emissão/atualização e  controle  de termos  de
responsabilidade;Executar  a  atualização  da movimentação  no sistema patrimonial;  Manter
registros  e controles  dos bens imóveis  pertencentes  ao Município;  Executar  outras tarefas
correlatas ou que lhe forem delegadas.

DIRETOR I – PEDAGÓGICO
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Ensino superior/ Supervisão pedagógica e
ou Orientação Educacional e notório conhecimento específico da área.

Planejar e coordenar a implementação dos princípios da orientação pedagógica do sistema
municipal de ensino; dinamizar a ação integradora entre as áreas que atuam no processo de
Ensino; coordenar o trabalho pedagógico junto às escolas do município, atuar em conjunto
com as  demais  áreas  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  em que  se  faça  necessária  a
intervenção pedagógica; atuar junto à direção das escolas coordenando a implementação da
política pedagógica da Secretaria Municipal ,  sugerir e aconselhar `a adoção de melhorias
práticas  na  área  pedagógica,  assessorar  no  que  diz  respeito  a  promoção,  orientação,
coordenação, controle e avaliação das atividades de caráter técnico-pedagógico, informar os
superiores  de  problemas  relacionados  ao  ensino;  cooperar  efetivamente  pata  elevação  do
IDEB, do município; planejar, coordenar e mobilizar a Equipe escolar no processo do Plano
de  intervenção  Pedagógica  que  melhor  atenda  a  realidade  da  escola;  articular  ações  de
planejamento   das  ações  avaliativas,  tendo  como  ponto  de  partida  o  resultado  de
aprendizagem dos alunos nas avaliações externas e internas; monitorar, acompanhar e garantir
o  suporte  necessário  para  o  desenvolvimento  das  ações  planejadas  no  âmbito  do
desenvolvimento  do  plano  de  intervenção  pedagógica;  promover  junto  a  equipe  escolar
momentos de reflexão sobre o desempenho dos alunos e resultados obtidos após a intervenção
pedagógica para redefinição das ações; atuar  junto as escolas e professores,  respeitando a
metodologia  de  intervenção  pedagógica,  tal  como  preconizado  pela  SEE;  garantir  a
capacitação  continuada  da  equipe  pedagógica  para  atuar  de  acordo  com  as  diretrizes  e
metodologias da Educação Infantil e do ensino fundamental; participar junto a direção escolar
das  reuniões  de  pais  e  mestres,  com  o  objetivo  de  orientá-los  e  informá-los  sobre  o
rendimento   escolar  de  seus  filhos;  promover  meios  de  capacitação  dos  docentes  das
modalidades: infantil,  anos iniciais  e finais do ensino fundamental;  executar outras tarefas
correlatas ou que lhe forem delegadas.
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DIRETOR I – UTC

Distribuir, coordenar e supervisionar atividades de triagem dos resíduos sólidos; distribuir,
coordenar e supervisionar prensagem e estocagem de material reciclável; distribuir, coordenar
e supervisionar  atividades  no pátio  de compostagem;  distribuir,  coordenar  e supervisionar
atividades de controle e manutenção de valas sépticas, valas de rejeitos e de animais mortos;
distribuir, coordenar e supervisionar atividades de limpeza, organização e manutenção geral
de toda área interna e proximidades da U.T.C, assim como equipamentos de segurança(EPIs),
materiais  de  limpeza,  consumo e  ferramentas  fornecidas  pelo  Município;  efetuar  venda e
gerenciar a renda dos materiais recicláveis. executar outras tarefas correlatas ou que lhe forem
delegadas.

SECRETÁRIO ESCOLAR 
REQUISITOS  MÍNIMOS  PARA  PROVIMENTO:  Ensino  superior  completo  e  notório
conhecimento específico da área.

Realizar trabalhos no âmbito da secretária; Colaborar com a direção da  unidade escolar no
planejamento,  execução  e  controle  das  atividades  escolares;  Coordenar  atividades  da
secretária  e  do  pessoal  auxiliar;  Proceder  à  escrituração,  conforme disposto  na  legislação
vigente; Realizar trabalhos digitados; Responsabilizar-se, na área de sua competência, pelo
cumprimento da legislação de ensino e disposições regimentais; Instruir, informar e decidir
sobre expediente e escrituração, submetendo à apreciação superior os casos que ultrapassem
sua área de decisão; Zelar pela conservação do material sob sua guarda, pela boa ordem e
higiene em seu setor de trabalho; Realizar trabalhos de protocolos, registros e arquivamento
de  formulários  e  documentos;  Atender,  orientar  e  encaminhar  partes;  Coletar,  apurar,
selecionar,  registrar  e  consolidar  dados  para  elaboração  de  informações  estatísticas;
Organizar e manter atualizados cadastros, arquivos, fichários, livros e outros instrumentos de
escrituração  da  unidade  escolar;  Preparar  certidões,  atestados,  históricos  escolares,  fichas
individuais e ou documentos solicitados; Redigir ofícios, exposições de motivos, atas e outros
expedientes; Organizar a documentação dos processos de prestação de contas; Executar outras
tarefas correlatas ou que lhe forem delegadas.

COORDENADOR ESCOLAR     
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: superior completo e notório conhecimento
específico da área.

Articulação político- pedagógico e administrativo da escola; Substituir o professor em suas
ausências e impedimentos legais eventuais; Assumir as atribuições delegadas pela Secretaria
Municipal de Educação; Coordenar o funcionamento geral da escola; Manter-se informado de
todas as atividades desenvolvidas e de todos os assuntos relativos ao ensino de forma geral;
Supervisionar  a  manutenção  da  limpeza,  conservação  das  instalações  aos  auxiliares  de
serviço,  bem como  elaborar  horários  der  trabalho;  Manter  o  controle  de  recebimento  de
material, distribuição, estoque e inventários; Auxiliar os professores na recuperação de alunos
com  defasagem  de  aprendizagem;  Auxiliar  professores  nas  aulas  de  leitura;  Zelar  pelo
cumprimento do calendário escolar e da carga horária prevista no plano curricular; Controlar
o ponto dos  funcionários;  Controlar  a  frequência dos alunos;  Participar  dos  treinamentos,
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reuniões pedagógicas e encontros promovidos pelo sistema. Executar outras tarefas correlatas
ou que lhe forem delegadas.

COORDENADOR DE CRECHE

Assumir  as  atribuições  delegadas  pela  Secretaria  Municipal  de  Educação;  Coordenar  o
funcionamento geral da creche; Manter-se informado de todas as atividades desenvolvidas e
de  todos  os  assuntos  relativos  à  creche  de  forma  geral;  Supervisionar  a  manutenção  da
limpeza, conservação das instalações aos auxiliares de serviço, bem como elaborar horários
der  trabalho;  Manter  o  controle  de  recebimento  de  material,  distribuição,  estoque  e
inventários;  Auxiliar  as  monitoras  em atividades  com as  crianças;  Controlar  o  ponto  dos
funcionários;  Controlar  a  frequência  das  crianças;  Participar  dos  treinamentos,  reuniões
pedagógicas e encontros promovidos pelo sistema; Promover reuniões com os pais; Efetuar as
matrículas  das  crianças;  Participar  junto  com  a  Secretaria  de  Educação  e  Secretaria  de
desenvolvimento social  na definição de critérios para recebimento das crianças; Manter-se
entrosado com o serviço municipal de saúde, nutrição, psicologia, odontologia, médico, etc.
para encaminhamento de crianças caso necessário; Coordenar as atividades pedagógicas que
devem proporcionar à criança experiências que possibilitem oportunidades e descobertas de
desenvolvimento psicomotor,  de fala e de linguagem; Participar  junto com a coordenação
pedagógica da secretaria de educação da elaboração do planejamento semanal das atividades
pedagógicas da creche; Executar outras tarefas correlatas ou que lhe forem delegadas.

COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Controle  da  frota  do  transporte  escolar,  fiscalização  dos  veículos  quanto  à  manutenção
(inclusive dos veículos terceirizados); Controle de inspeção veicular, encaminhamento para
firma especializada na data pré-determinada; Ajustamento e controle das linhas, com medição
e verificação das quilometragens; Controle e ajustamento de linhas para licitação; Controle de
passe escolar, fiscalização da frequência de alunos; Responsabilizar-se pelo cadastramento do
transporte escolar; Atendimento ao público com relação ao transporte escolar; Executar outras
tarefas correlatas ou que lhe forem delegadas.

COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO

Garantir a transmissão das principais informações institucionais aos funcionários de todas as
unidades,  planejar  e  realizar  ações  de  endomarketing.  Elaborar  novas  plataformas  de
comunicação e promover  ações de integração entre  os funcionários.  Planejar,  coordenar e
executar a política de comunicação do Município; zelar pela transparência na transmissão das
informações de caráter público, promovendo a divulgação dos programas desenvolvidos pelas
Secretarias  e  efetivando o de  trabalho de relacionamento  com os  meios  de comunicação,
formadores de opinião e o público em geral. Auxiliar na elaboração produção de folhetos,
livros, catálogos ou qualquer outra forma gráfica de informação utilizada na divulgação das
ações do Município; é responsável pela gestão do sítio do Município, que integra o Portal da
Prefeitura da Cidade de Guapé na internet. Para isso, define padrões e estabelece regras para a
inserção  de  conteúdos,  em  atendimento a  Lei  da  Transparência;  Executar  outras  tarefas
correlatas ou que lhe forem delegadas.
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COORDENADOR DE TESOURARIA

Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à
área  de  sua  respectiva  responsabilidade;  com o foco  em resultados,  e  de  acordo com as
diretrizes estabelecidas  pela Diretoria  Executiva;  emitir  relatórios  administrativos mensais,
bimestrais e semestrais de prestação de contas da respectiva área de atuação; encaminhar os
assuntos pertinentes de sua área de
responsabilidade para análise da Diretoria; Executar outras tarefas correlatas ou que lhe forem
delegadas.

COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Auxiliar o Secretário Municipal de Administração a coordenar a formulação da política de
desenvolvimento  comunitário  e  econômico  do  Município,  compatibilizando-a  com  as
diretrizes dos governos federal e estadual; Desenvolver estudos e pesquisas que subsidiem a
definição  das  políticas  municipais  visando  o  desenvolvimento  econômico,  incluindo  do
desenvolvimento  das  comunidades  rurais;  Elaborar,  implementar  e  coordenar  projetos  em
parcerias  com as   demais  Secretarias  que  visem o  desenvolvimento  comunitário;  Propor
políticas de aproveitamento de áreas e imóveis públicos, com finalidades sociais e de utilidade
pública; Executar outras tarefas correlatas ou que lhe forem delegadas.

COORDENADOR   DE INFORMÁTICA  

Verificar  a  manutenção  dos  equipamentos  e  da  rede  (Hardwear  e  Softwear  e  Internet).
Auxiliar  tecnicamente  na  escolha  dos  equipamentos  a  serem  adquiridos.  Recepcionar  e
conferir  a  documentação  necessária  ao  cadastro,  suspensão  e  exclusão  de  usuários,  à
habilitação e inabilitação de módulos ou rotinas, e ao fornecimento de senha provisória, bem
como atender essas solicitações. Planejar e realizar treinamentos á servidores públicos quando
solicitado. Prestar informações de interesse dos diversos órgãos da Administração Municipal,
com base  nos  arquivos  e  cadastros;  orientar  tecnicamente  a  atividade  de  informática  nos
diversos  órgãos;  participar  da  coordenação  das  atividades  e  dos  assuntos  relativos  a
programas e projetos que envolvam órgãos da administração pública municipal; acompanhar e
avaliar  os  resultados  do  projeto  em  execução,  propondo  medidas  corretivas  necessárias;
implementar  a política  de segurança dos sistemas utilizados pelo Município;  padronizar  a
utilização de sistema nas Secretarias; gerenciar os contratos de terceiros quanto à manutenção
e instalações de equipamentos de informática; Promover a varredura nos computadores para
inibir  acessos  a  sites  inapropriados;  Executar  outras  tarefas  correlatas  ou  que  lhe  forem
delegadas.

COORDENADOR DE TURISMO

Coordenar e executar as atividades propostas e planejadas para o desenvolvimento do turismo
municipal; Dar suporte a todas as ações planejadas e executadas. Participar e dar apoio ao
Conselho Municipal  de Turismo;  Participar  e  dar  apoio  as  políticas  de regionalização do
turismo; Elaborar e Divulgar o calendário de eventos do Município bem como o seu mapa
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turístico; Coordenar todos os eventos de responsabilidades da secretaria; Elaborar estratégia
de  unificação  dos  eventos  municipais  visando  aumento  da  qualidade  do  mesmo,   e  um
planejamento  orçamentário  melhor  definido;   Criar  estratégias  de  envolvimento  da
comunidade local junto aos eventos municipais; Dar apoio logístico, técnico e operacional aos
promotores  de  eventos  terceirizados,  apoiados  e  patrocinados  pelo  municípioFomentar  a
realização de estudos e pesquisas estatísticas que orientem o desenvolvimento e crescimento
do setor;  Promover  a  elaboração e  execução  do calendário  anual  de atividades  turísticas;
Executar outras tarefas correlatas ou que lhe forem delegadas.

COORDENADOR DE ESPORTE E LAZER

Auxiliar o Diretor de Esporte e Lazer, a desenvolver Programas e Projetos esportivos e de
lazer na consecução de seus objetivos e a administrar os estabelecimentos esportivos mantidos
pelo Município. Coordenar e auditorar as funções, horários e qualidade do serviço de todos os
profissionais envolvidos junto aos projetos de esporte e lazer; Garantir uma rotina de serviços
oferecidos  a  comunidade  pelos  profissionais  envolvidos;  Auxiliar  na  implementação  de
atividades esportivas que possam envolver toda a sociedade localizada na região urbana e
rural;  Desenvolver ações conjuntas com outros Departamentos e Secretarias Municipais, no
sentido de contribuir  para a promoção e execução do esporte  e lazer  e  eventos; Executar
outras tarefas correlatas ou que lhe forem delegadas.

COORDENADOR DE CULTURA

Promover  maior  valorização  dos  produtores  culturais  do  Município  através  de  projetos  e
programas aprovados pelo Conselho Municipal da Cultura do Município com todas as classes
culturais;  Valorizar  a  cultura  popular  através  de  programas  e  projetos  que  auxiliem  e
incentivem  todos  os  tipos  de  manifestação  cultural,  identificando  as  características
fundamentais da população local; Incentivar a produção e comercialização de produtos das
entidades  artístico-culturais;  Incentivar  as  oficinas  de  arte,  buscando  principalmente  a
participação de crianças, jovens, adolescentes e idosos. Buscar a valorização dos artesãos de
nosso Município; Criar e implementar em parceria com as diversas entidades existentes no
Município o Calendário Cultural Municipal; Adoção de medidas adequadas à identificação,
proteção, conservação, revalorização e recuperação do patrimônio cultural, histórico, natural e
científico do Município; Executar outras tarefas correlatas ou que lhe forem delegadas.
          
COORDENADOR DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS

Auxiliar  o  Secretário  Municipal  de  Serviço  Social   a  elaborar  políticas  municipais  de
assistência social e desenvolvimento comunitário. Realizar visitas para averiguação dos casos
concretos,  emitindo  relatórios  e  laudos  Sociais  atestando  as  condições  dos  beneficiários.
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos realizados na Casa de Projetos;
Elaborar  e  propor  junto  com a  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social  políticas  para
estimular o desenvolvimento das pessoas necessitadas, bem como lhe oferecer oportunidade
de obter uma qualificação profissional. Elaborar cadastro social, habitacional da população a
fim de desenvolver programas de Habitação popular; Executar outras tarefas correlatas ou que
lhe forem delegadas.
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COORDENADOR DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAUDE

Executar  as  ações  de  informação  de  todos  os  programas  de  Saúde
(Ministério/Estado/Município);  Avaliar  o processamento  dos  dados relativo  a  essas  ações;
coordenar os serviços de cadastramento do CNS/CNES/SIA e SIH; Executar outras tarefas
correlatas ou que lhe forem delegadas.

COORDENADOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS/TFD

Providenciar o atendimento do paciente junto à Unidade Assistencial de Destino, marcando
data,  horário  e  local  do  atendimento/consulta;  providenciar  o  deslocamento  do  paciente
prevalecendo  o  meio  de  transporte  adequado  (conforme  formulário  de  Solicitação  de
Tratamento Fora do Domicílio); analisar as solicitações de Tratamento Fora do Domicílio;
Autorizar o deslocamento dos pacientes; Executar outras tarefas correlatas ou que lhe forem
delegadas.

COORDENADOR DE ATENÇÃO SAÚDE
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Ensino Superior  Completo  na Área de
Saúde

Auxiliar o Secretário Municipal de Saúde no atendimento da população que procure a unidade
possibilitando  o acesso aos  serviços de saúde conveniados com o município; auxiliar nas
articulação  das  ações  de  promoção  à  saúde,  prevenção de  agravos e   vigilância  à  saúde;
coordenar  e  controlar  as  atividades  referentes  a  pessoal,  material,  patrimônio,  orçamento,
finanças,  comunicação,  arquivo  e  serviços  gerais  na  unidade;  Executar  outras  tarefas
correlatas ou que lhe forem delegadas.

COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO: Curso Técnico em Vigilância em Saúde
ou Superior completo na área de saúde.

Formular e propor o Plano Diretor de Vigilância em Saúde para o município em sintonia com
a política estadual e nacional e de acordo com a realidade do município;  Coordenar o sistema
de vigilância do âmbito municipal , executando de forma complementar ou suplementar as
ações de vigilância sanitária,  zoonoses, epidemiológica,  ambiental  e saúde do trabalhador;
Coordenar  e  articular  o  assessoramento  técnico  para  a  descentralização  das  atividades;
promover a capacitação técnica e o desenvolvimento dos recursos humanos envolvidos em
vigilância, assim como a difusão de informações relacionadas à saúde; responder pelas ações
de prevenção, promoção, recuperação e vigilância em Saúde no âmbito municipal; assegurar a
coleta,  a  sistematização,  a  interpretação,  a  disponibilização  e  o  fluxo  de  informações  de
Vigilância em Saúde para a Secretaria Municipal de Saúde; promover as ações de controle
indicadas na avaliação dos dados coletados. Coordenar as ações de Vigilância em Saúde com
ênfase naquelas que exigem simultaneidade nacional ou regional para alcançar êxito; Definir
as atividades e os parâmetros que integram a Programação Pactuada Integrada (PPI), da área
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de  Vigilância  em Saúde;  Coordenar  e  executar  as  atividades  de  informação,  educação  e
comunicação de abrangência municipal; Capacitar recursos humanos; Incorporar as ações de
vigilância, prevenção e controle da área de Vigilância em Saúde às atividades desenvolvidas
pela ESFs; Executar outras tarefas correlatas ou que lhe forem delegadas.

COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Coordenar, acompanhar, avaliar e executar, em caráter complementar, atividades referentes à
eliminação, à diminuição e à prevenção de riscos à saúde, bem como o controle da prestação
de serviços  de interesse  da saúde.   Compete  a  essa Coordenação;  monitorar  e  avaliar  os
fatores de risco dos estabelecimentos de saúde associados aos alimentos e aos medicamentos e
congêneres no município; assessorar e avaliar estabelecimentos de saúde e de interesse da
saúde; implementar, monitorar e avaliar, no âmbito do município, os Termos de Compromisso
de Gestão e o Sistema Nacional de Informação em Vigilância Sanitária; promover ações para
redução  dos  fatores  de  risco  relacionados  aos  agravos  da  saúde;  instaurar,  coordenar  e
monitorar  os procedimentos  administrativos relacionados à vigilância sanitária;  estabelecer
padrões,  em caráter  suplementar,  de procedimentos  de vigilância  sanitária  em serviços de
saúde;  Executar,  em  caráter  complementar,  ações  de  inspeção  em  serviços  de  saúde;
executar, em caráter suplementar, ações de vigilância sanitária de alimentos; coordenar, no
âmbito  municipal,  programas  de  inspeção  e  atividades  descentralizadas  pela  Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA;  Coordenar, acompanhar, avaliar e assessorar
ações de vigilância sanitária de medicamentos e congêneres; elaborar, em caráter suplementar,
normas e padrões de procedimentos sobre vigilância sanitária de medicamentos e congêneres;
planejar e coordenar ações e atividades relativas  à vigilância  sanitária  de medicamentos  e
congêneres e às atividades descentralizadas pela ANVISA; Executar outras tarefas correlatas
ou que lhe forem delegadas.

FISCAL DE OBRAS

Orientar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  leis  municipais,  estaduais  e  federais  pertinentes,
regulamentos  e  normas  concernentes  às  posturas  e  obras  públicas  e  particulares,  em
obediência  aos  códigos  correspondentes,  orientando  aos  contribuintes  quando  ao
cumprimento  da  legislação;  orientar,  inspecionar  e  exercer  a  fiscalização  de  construções
irregulares e clandestinas, fazendo comunicações, notificações e embargos; verificar imóveis
recém construídos ou reformados, inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e
o estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos
de  concessão  de  "habite-se";  verificar  o  licenciamento  de  obras  de  construção  ou
reconstrução, embargando as que não estiverem providas de competente autorização ou que
estejam  em  desacordo  com  o  autorizado;   intimar,  autuar,  estabelecer  prazos  e  tomar
providências  relativas  ao  violadores  da  legislação  urbanística;  efetuar  a  fiscalização  de
terrenos  baldios,  verificando  a  necessidade  de  limpeza,  capinação,  construção  de  muro  e
calçadas,  bem  como  fiscalizar  o  depósito  de  lixo  em  local  não  permitido;  efetuar  a
fiscalização em construções, verificando o cumprimento das normas gerais estabelecidas pelo
Código de Obras do Município; acompanhar os arquitetos e engenheiros da prefeitura nas
inspeções e vistorias realizadas no município;  efetuar levantamento de terrenos e loteamentos
para  execução  de  serviços,  bem  como  efetuar  levantamentos  dos  serviços  executados;
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fiscalizar  os  serviços  executados  por  empreiteiras  e  pelo  município;  orientar  e  treinar  os
servidores  que  auxiliam  na  execução  das  tarefas  típicas  do  cargo;  expedir  notificações
preliminares  e  autos  de  infração  referentes  ao  cumprimento  da  legislação  do  Código
Tributário do Município; Executar outras tarefas correlatas ou que lhe forem delegadas.

ASSESSOR I 
Assessorar o Secretário Municipal, o Diretor e o Coordenador nas ações de planejamento,
direção, coordenação, controle e execução em todas as atividades inerentes ao seu cargo na
Secretaria visando o cumprimento das diretrizes da administração Municipal; Executar outras
tarefas correlatas ou que lhe forem delegadas.

ASSESSOR II
Assessorar o Secretário Municipal, o Diretor e o Coordenador nas ações de planejamento,
direção, coordenação, controle e execução em todas as atividades inerentes ao seu cargo na
Secretaria visando o cumprimento das diretrizes da administração Municipal; Executar outras
tarefas correlatas ou que lhe forem delegadas.

ASSESSOR III
Assessorar o Secretário Municipal, o Diretor e o Coordenador nas ações de planejamento,
direção, coordenação, controle e execução em todas as atividades inerentes ao seu cargo na
Secretaria visando o cumprimento das diretrizes da administração Municipal; Executar outras
tarefas correlatas ou que lhe forem delegadas.
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